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Egyedi kozintézmények

A kerü|et több, az át|agostó| e|térő karakterű, je||egzetes épü|ettel dicsekedhet' l|yen a Ludovika tömbje
hataImas parkjáva|, de a X|X. században épĹi|t klinikai épÜletek is sajátos, je||egzetes közintézményi stílust
hordoznak. Szintén gazdag zö|d környezetben fekszik a Nemzeti Múzeum és az Erke| Szinház.

A Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elmé|eti Tömbje a főváros egyik meghatároző magasépü|ete. Bár a

távoIbó| kissé megtöri a történetivárosképet, mégis jó|jelö|i a Nagyvárad téri csuk|ópontot.

Ipari építészet - köz|ekedési épü|etek

Je||egzetesek a Ganz-MÁVAG korábbĺ irodai és ipari épü|etei, azorczy térivi||amosremíz, va|amint a Keleti

pá|yaudvar csarnoképü|ete.

Lakótelep

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

menti Iakóte|ep, ami a|apvető vá|tozást hozott a nem véglegesen kialakult beépítésben.

Kortórs épületek

A XX|' század Üzleti szem|é|etét tükrözi az Aréna P|áza, il|etve a Corvin Sétány Program új épü|etegyüttese,

vagY az orczy Fórum épü|etei. Ezek e|térő jellemzőkke| rende|kező épü|etek, éptiletegyüttesek, ame|yek
je|entős |oká lis húzóerőveI bíró fej|esztések zász|óshajói'

2.9,5. Épített környezet konfliktusai, problémái

Slumosodott, leszakadó, leromló és degrądólódott területek

A |akóhe|y rossz fizikai körri|ményei |ehetnek o|yanok, melyeken gyakran csak a városrehabilitációs

beavatkozások segíthetnek. Az i|yen helyeken é|őkre á|ta|ában je||emző az a|acsony isko|ázottság és alacsony

foglaIkoztatási ráta, a lakhatási kö|tségek megfizetésének mindennapos nehézsége, a rossz egészségi á||apot,

és az általános e|szegényedés. ||yen terÜ|etek |ehetnek többek között:

. a szegregátumok és a szegregációva| veszélyeztetett krízisterij|etek (ahol mé|y strukturá|is és komp|ex

szocioku|turá|is problémák következtében spontán rehabiIitációs fo|yamat nem Iehetséges);

o az erősen Ierom|ott Iakókörnyezetek;

o a környezetükhöz képest erőte|jesen Ieértéke|ődő lakóterü|etek, ahoI az aIacsony státuszú |akók nagyarányú

beköltözésével, a Ieértékelődés tovagyűrűző hatásávaI számoIni Iehet;

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

A fentiek alapján Józsefvárosban a jellemzően Ierom|ó, avult épületá||ományú, sIumosodott vagy

s|umosodásra haj|amos terü|etek kĺmutatására a KSH a 2011. évi népszám|á|ási adatok fe|haszná|ásáva|, a

31'4/2oI2 (X|' 8.) Korm. rende|et 10. me||ék|ete szerint e|végezte a kerÜ|et szegregációszűrését' Az adatok

elemzése és értékelése kü|ön fejezetben (||.2. E|térő je||emzőkkeI rendeIkező kerü|etrészek) kerü|

bemutatásra.

A Budapest 2o2o és a Tematikus Fej|esztési Programok, Szociá|is VárosrehabiIitáció, Krízisterü|etek

lehatáro|ásaĺ dokumentumaiszintén komp|ex, de a KSH módszertanátó| e|térő metodikája szerint a térképen
je|ö|t slumosodott terÜ|eteket mutatta kiJózsefuáros terü|etén: Nagykörúton kívüĺiterü|eten, szinte a kerü|et

teljes szé|ességében, egészen az orczy - Fiumei út vona|áig tartó sáv általános je||emzői o|yanok, hogy

a|apvetően rehabi|ĺtációt igényeInek.

:;
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90. ábra: A kerulet krízis- és veszé|yeztetett tömbjeĺ -2o1I
Forrós: Tematikus FejIesztésÍ Programok _ Szociólis Vórosrehabilitóció, KrízisterüIetek lehatórolósai

A Nagykorúton kívü|iterÜlet fejlődése már X|X. századi kü|városként is e|maradt az ún. fe|ső kü|városétó|.

Ennek kedvezőt|en hozadéka tehát történeti|eg determiná|t. A po|gárosodott körúton be|ü|i terü|et és a
ke|etrő| ĺpari területek közé zárődő terü|et már nem kapott a ||. vi|ágháború után o|yan |endü|etet, hogy

hason|ó fej|ődési ívet járhatott voIna be, mint a szomszédos kerri|etek hason|ó adottságú terü|etei.

A későbbi városfej|esztés a fokozatosság he|yett a je|entős méretű szaná|ásban gondoIkodott, ami még
jobban |erontotta ezt a be|ső városi térséget. Fokozatos rehabi|itációs stratégiáva| e|indu|t pár tĺimb
átalaku|ása, meĺyek szabályozása |ehetővé tenné a fokozatosan áta|aku|ást.

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

fej|esztési potenciá|ja je|entős. A megfigye|hető társadalmi rétegződés alapján csak kü|ső beavatkozássa|

lehet vá|tozást e|érni.

Természetesen ezekben a tömbökben is megta|álhatóak közepes és egyes esetekben jó ál|agú épÜ|etek is,

azonban számuk kevés.

A fővárosban a rossz he|yzetű népességet koncentrá|ó, |erom|ott épü|etá|lományú tertiletek viszony|ag

szétszórtan he|yezkednek e|, ám egy-egy kerÜletben több kisebb terü|et is van, aho| a |erom|ott, rossz

á||apotú, a|acsony komfortfokozatú, rossz mĺnőségű (substandard, zsúfolt |akások) |akások aránya magas. A
Vlll. kerületben a substandard |akások aránya városrészenként markánsan küliinbözik. A |akások je|entős

része összkomfortos vagy komfortos, ám 2011-ben a komfort nélküli, fé|komfortos és szükség|akások aránya

8,77% vo|t a kerü|etben.
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Alulhasznosított és bąrną mezős területek

Budapesten a haszná|aton kívü|i, i||etve aIuIhasznosított terü|etek jeIentős hányada k|asszikus barnamezős,

azaz egykor ipari, köz|ekedési funkcióvaI bíró terület.

Je|en vizsgá|atban a haszná|at a|apján a ktĺvetkező

kategóriá k kerti|tek megkü lön böztetésre :

o Je||emzőenaIulhasznosítottterü|etek

o Je|lemzően használaton kívü|i tertiletek

o FejIesztésre alkaImas vasúti tertiIetek

Az alulhasznosítottság a be|ső terü|eti tarta|ék nem

megfe|elő kihasználását Vagy a városszerkezetiIeg

nem megfele|ő funkciót je|enti' Ezeken a

terÜ|eteken sok esetben nem értékes az

épü|etá|lomány, i||etve városszerkezeten be|ü|i

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

haszná|ja ki. Előfordul, hogy az e|mú|t években a

terü|eten je|entős bontások történtek, de a terü|et

(minőségi) áta|aku|ása - jel|emzően a gazdasági

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

hasznosította k megfelelően'

91' ábra: A|ulhasznosított és barnamezős terü|etek
Józsefvárosban

Az aluIhasznosított terÜ|etek me||ett számos o|yan haszná|aton kívü|i terri|et van a kerü|etben, ame|yen a

korábbi haszná|at megszűnt, az értékte|en épü|etekvagy e|bontásra kerültek, vagy üresen állnak, de számos

énékes épü|et pusztu| megfelelő használat hiányában. A haszná|aton kívü|i területeken a város számára

je|entős fej|esztési |ehetőség kíná|kozik beépítésre és szabad terü|etek fej|esztésére egyaránt. Je|en|egi

állapotuk szerint e terü|eteken belü| megkü|önböztethetőek az épü|etá||ománnyaI rendeIkező, il|etve üres,

épÜletá|lománnyaI nem rendeIkező terü|etek.

Józsefuárosban tobb meghatározó kiterjedésű terület kerÜ|t i|yen sorsra és vár a fej|esztésre. E|sősorban azok

azipariterÜ|etek, ame|yek terÜ|etĺ megosztása nem Vagy csak nagy műszaki és tuIajdonosi nehézségek árán

oIdható meg, Vagy beépítése o|y mértékben megkövü|t, hogy még évtizedekig prognosztizá|ható

fennmaradása. l|yen p|. a Ganz-MÁvRG terü|ete, ami a táv|ati e|képze|ésekben egy kitisztu|tabb gazdasági

terÜ|etnek kel|ene he|yet adjon, de hason|óak a Kerepesi úton |évő egyesi ipariterÜ|etek is. A Józsefvárosi

pályaudvar megszűnéséve| szintén aIuIhasznosított terü|etté vá|t, hasznosítására többféle eIképze|és

Iehetséges.

A Ke|eti pá|yaudvar potenciális nagyvárosi kapcso|atokat igény|ő terület, ahoI igény esetén szintén lehetséges

a többszintes teľü|etfe|haszná|ás, a vasúti funkció kedvezőtlen hatásának oIdása.

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

fo|ytatódnak, így nem maradnak üresen az e|bontott tömbök. A Ludovika, az új egyetem együttesének

Diószegi SámueI utca fe|ő|i o|da|án, je|entős tartalékterÜ|etteI rendeIkezik.
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Keleti pu.

Volt GANZ.MÁVAG

Vo|t Józsefvárosi ou.

A|uIhasznosított funkció

Vasúti terÜ|et

Kereskedelem,

raktározás, terme|és

Tú|nyomóan használaton

kívü|

Vo|t kenyérgyár Üres teruIet Terme|és

Kerepesi út menti FCSM és raktárak Te|ephe|y,raktározás Te|ephely,raktározás

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

Terme|és,raktározás Terme|és'raktározás

Könyves Kálmán krt. - Hős utca sarok Kereskedelem Kereskedelem

Könyves Ká|mán krt. - Vajda Péter
sa rok

kede|em, raktározás KereskedeIem' raktározás

Corvin Sétány Program területe Részben üres terü|etek
I a kófu n kcióva I

Lakófun kció

Ludovika Campus (NKE) terrilete oktatás, ku|túra, park, Park, sport, üzemĺ terü|et
Üres területek

22' táb|ázat.i Je|entősebb aluIhasznosított terÜ|etek .lózsefvárosban.

Egykori hasznosítás módjaTeIekcsoport FejIesztésre

összes a|kaImas

terĹ]|ete (ha) terÜ|et (ha)

Vasúti terÜ|et 24 2r

Termelés, raktározás 41, 47

Vasúti terü|et 28.5 27.3

5.7

23.4

1.9

5.1

1.7

1.3

1.9

5.7

5.1

7.7

1.3
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sWoT / ÉPíTETT KÖRNYZET

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

I a torténetl be|városhoz kapcso|ódó értékes l köz|ekedésb1í| származó kedvezőtlen környezetterhe|és

városszövet és épületá||omány, kü|önos tekintette| . rom|ó épü|etá||omány, a társasházak gazdasági
a kieme|t építészeti és történeti értékke| rende|kező erőt|ensége
Pa|otanegyedre . tömbszintű rehabi|ĺtáció hiánya

. torténetileg kia|aku|t városközponti szerepkör; . fővárosi szinten kritikussá vá|t krízistérségek

. nemzetközi szintű oktatási intézmények, országos

szintű egészségugyi |étesítmények atlarnatat|an, nasznos|tat|an Vasut| es Bazoasagl

terÜletek
r turisztikai célpontok . zárványszerű lakóterü|etek
. kedvező közosségi közlekedési kapcsolatok . társadaImi Ieszakadás
r nemzetközi vasútĺ kapcsolatok

r jeIentős gazdasági terü|etek jelen|éte

TEHETOSEGEK VESZELYEK

r közvet|en kapcso|ódás a nemzetközi vasúti . fej|esztés e|maradása tovább degradá|ja a terÜ|etet

há|ózatba környezeti és gazdasági tekintetben

. a diáknegyedstátusz erősítése . a szegregáció erősödése a |eszakadó társada|mi rétegek

r pozíció révén országos' VagY nemzetközi ĺntézményi erősödése miatt

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

. szabad fej|esztési kapacitás . értékőrző szemé|et megszűnése

FEJLEsZTÉsl K|HíVÁsoK
. A |akónépesség megtartása a városközponti terü|eteken, ennek érdekében a Iakókörnyezeti fe|tételek javítása

l KrízistérségekfeIszámo|ása

. Az épített környezet tervszerű rehabiIitációjának e|indítása

r Barnamezős térség integrálása a torténeti szövetbe - átstrukturá|ása során je|entős zö|dfe|Ü|et kia|akítása
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2,Lo. rozlrrroÉs

2.Io.1. Há|ózatok és há|ózati kapcsolatok
Budapest országos szintű közúti kapcsoIatrendszerének két sugárirányú eIeme közvetIenü| is érinti
Józsefu á rost, amelyek Ke |et-Magya rország e|érését biztosÍtjá k.

23. táblázat országos szintű kapcsolatľendszer közúti elemei

Rákóczi út - Kereoesi út - 3. sz' főút álta| a|kotott útvona|

Üllői út - Ferihegyi repü|őtérre Vezető út - 4. sz. főút (M4 autópá|ya) á|taI a|kotott úwonal

A vasúthá|ózat e|emei közriIi a Ke|eti pá|yaudvarra befutó vonalak biztosítanak közvet|enü| országos há|ózati
jeIentőségű kapcsolatot Józsefváros számára.

24. táblázat országos szintíí kapcsolatrendszer vasúti elemei

Budapest - Hegyeshalom (1. sz.)

Budapest - Hatvan (80. sz.)

Budapest - Újszász (LZO, sz.)

Budapest - Kunszentmik|ós (150' sz')

A csak fővárosi szintű há|ózati kapcsolatot nyújtó közúti, i||etve közösségi köz|ekedési e|emek szintén érintĺk

Józsefuárost

25. táblázat Fővárosi szintű kapcsolatrendszer ktizúti e|emei

KiskĺirÚt (a Széchenyi |ánchíddal és a Szabadság híddal)

Nagykörút (a Mar8it hídda| és a Petőfi híddal)

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

26. táblázat Fővárosi szintű kapcsolatrendszer köziisségi kłizIekedési elemei

M2 metróvona|

M3 metróvonaI

M4 metróvonaI

2.Io.2. Közúti kozlekedés
Józsefuáros estében a teIepü|ésszerkezeti helyzet, a terü|etfeIhaszná|ás és a beépítés karaktere

fÜggvényében több városrész köz|ekedése is hason|ó he|yzetű, de nem tekinthető egységesnek. A

legmarkánsabb, köz|ekedési szempontbó| meghatározó vá|asztóvona|akat a Fiumei út-orczy út á|tal aIkotott

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

Tudatos várostervezés eredményeképpen jött |étre Józsefuáros beépített terti|eteinek működését biztosító,

budapesti viszony|atban igen sok városi teret is eredményező közterü|eti há|ózat, ame|yet a természeti

adottságok érdemben nem determiná|tak.

A közlekedést biztosító közúthálózat mára szinte kiaIaku|tnak tekinthető, annak új elemmeltörténő bővítése,

vagy meg|évő e|emei szé|ességének növe|ése az értékes nagyvárosi, ĺgen je|entős piaci értéket képviselő

beépítésre va|ó tekintettel nem reá|is' Kivéte|t a Ganz és a Kerepesi negyedek, va|amint a Százados negyed

terÜ|etei képeznek.
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Józsefváros és a szomszédos fővárosi kerü|etek között - az e|őző pontban szerep|ő há|ózati jelentőségű

e|emeken tú|menően - további, a |l. rendű főúthálózatba és a gyűjtőútháĺózatba tartozó közúti e|emek is

biztosÍtják az összeköttetést. A közúthá|ózat adottságai fo|ytán Józsefuárost je|entős közúti átmenő forga|om

terheli.

27.táb|ázat Az átmenő forga|om meghatáĺozó okai

a főúthá|ózat magas terü|eti sűrűsége a Fiumei út - orczy út á|ta| a|kotott útvonalon be|ü|

a köze|i, be|városi Duna-szakaszra összpontosu|ó hídkapacitás (a közúti forgalmi sávok47%-a a Margit híd és a Petőfi híd vonala

között ta|á|ható Budapesten)

a Fiumei út - orczy út á|ta| a|kotott útvona|on be|ü| |évő je|entős számú munkahely

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

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

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

utcai híd (utóbbi csak a közösségi köz|ekedés számára), va|amint a Könyves Ká|mán körúti aIu|járó o|dja.

A közrithá|ózati eIemek forgalomterhe|ését
(Ejm/nap) és keresztmetszeti kia|akítását a 92.

ábra mutatja be.

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

burko|t. Az úthálózat jeIentős része fe|újításra,

átépítésre szoru|. Józsefuáros terü|etén |akó-

pihenő civezet az E|nök utca térségében került

kije|ö|ésre, tempó 30-as zóna a Kőfaragó utca

térségében talá|ható'

A Nagykörút vona|án belü|i közutakon 3,5 t,
azon kívü| 7,5 t össztömeg korlátozás van

érvényben, ame|yet a Budapest egészét

egységes eIvrendszer szerint differenciá|tan

szabá|yozó 92/2o1I (X||.30') Főv' Kgy. rendelet

határoz meg.

A kor|átozás biztosítja az átmenő

teherforga Iom távo|ta nását a beépített

terü |etektő|.

Józsefuá rosba n több, je lentős forga |omvonzást

kifejtő kereskedeImi létesítmény is |étesült.

92. ábra: Közúthá|ózat

28. táb|ázat Meghatározó kereskedelmi |étesítmények

Aréna P|áza: t22 000 m2 kereskede|mi bruttó szintterü|et és 2 800 parkolóhe|y

Corvin Pláza: 34 600 m2 kereskede|mi bruttó szintterÜ|et és 800 parko|óhe|y

Europeum: 6 500 m2 kereskedelmi bruttó szintterü|et és 220 parko|óhe|y
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f .to.3. Kozosségi közIekedés
Józsefváros közösségi köz|ekedéssel va|ó e||átottsága és annak színvona|a je|entősen meghaladja a budapestĺ

átIagot.

A közösségi közlekedési há|ózatok

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

megál|ói környezetének 300 m-es
(metróál|omás estében 500 m) |efedettségét a

me||éke|t ábra mutatja be.

Józsefváros terÜ|etének e||átását a

|efedettség figyeIembe véte|éve| _ a budapesti

közösségi köz|ekedés szinte teljes mértékben

biztosítja, kivéte|t a Korányi Sándor utca és a
Százados negyed egy része je|ent. A Kerepesi

negyed esetében a |efedettség hiánya nem

e||átási hiányt je|ent, az csak a temető nagy

kite rjedésé bő| kovetkezik.

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

köz|ekedés hiányában - csak a metró nagyobb

kiterjedésse| figyelembe vett e||átó képessége

(500 m) fo|ytán |ehetne megfe|elő a he|yzet.

Gyenge a közösségi köz|ekedés |efedettsége a

Práter utca, az l||és utca és a Futó utca

környezetében, a Rezső tér és az E|nök utca

kcirnyezetében va|amint a Vas utca és a
Gutenberg tér áltaI határo|t tömbökben.

Je|entős, a közforga|mú közlekedéshez

kapcso|ódó átszá||ó forga|ommaI rendelkezik

több Józsefuárosban, Vagy annak határán

eIhelyezkedő csomópont is

93. ábra: Közösségi köz|ekedési há|ózat

29. táblázat JeIentős átszálló forgalommaI rendelkező csomópontok

Baross tér (vasút, metró, vi||amos, autóbusz, tro|ibusz)

Astoria (metró, viIlamos, autóbusz)

B|aha Lujza tér (metró, viĺĺamos, autóbusz)

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

Kálvin tér (metró, vi||amos, autóbusz, troIibusz)

József körút - Ü|lői út csomópontja (metró, vi||amos)

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

Könyves Ká|mán kcirút - Üllői út csomópontja (Vo|án, metró, villamos, autóbusz)

Rákóczi tér (metró, villamos)

32-esek tere (vi||amos, autóbusz, trolibusz)



PEST-BUDAPEST KoNzoRc|UM Budapest V| ||. kerü|et Józsefváros

HBHE - BFVT - HÉrrł - pesrrĺRV - Pro Régió - Városkutatás Józsefváros |TS - He|yzetfe|táró, he|yzete|emző munkarész

Közúti közösségi közleked és

A Józsefuáros közosségi közlekedésse| történő el|átásában részt vá||aló autóbusz- és tro|ibuszhá|ózat

elsősorban a szomszédos Vagy közeli kerü|etekke| va|ó kapcso|atokat szo|gája. Az autóbusz-köz|ekedésse|

érintett útvona|ak hossza 12,3 km, ame|y a fővárosi értékt,S%-a. Atrolibusz-köz|ekedés esetében ugyanezen

értékek 5,1. km, i||etve 8,4%.

Je|entősebb autóbusz- vagy troIibusz-végá||omás a Baross térné| és a BIaha Lujza térné| he|yezkedik e|.

Autóbusz- és trolibuszhálózatok üzemét biztosító garázs Józsefuáros terü|etén nem talá|ható, a legköze|ebbi

|étesítmény a X. kerÜ|etben he|yezkedik e|.

Kötöttpó lyó s közösség i kozl e ked é s

A városon be|ü|i hálózati kapcsolatot jeIentő három metróvonaI közül mindegyik, az üzemelő 41

metróá|lomásbó| 13 érinti a Józsefvárost.

Szintén je|entős szerepet tölt be a vi||amoshá|ózat, minden körirányú útvonaI rendelkezik

viIla mosközlekedéssel.

A kiskörútivonaI a budai X|'-XX||. kerü|etek fe|é biztosÍt közvet|en kapcso|atot.

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

tér, oktogon, B|aha Lujza tér, József körút - Ü||ői út csomópont, Boráros tér), va|amint biztosítja Buda

meghatározó köz|ekedési csomópontjainak közvet|en elérését is (Szé|| Kálmán tér, Móricz Zsigmond körtér).

Az Európa IegforgaImasabb vi||amosának számító vonalpáros 21 megá|lójábó| 4 talá|ható itt.

A Fiumei út - orczy út által aIkotott útvona|on köz|ekedő vona| összeköti a Ke|eti pá|yaudvart a Duna-part

térségéveI

A Hungária-gyűrűn |évő vonaI kcizvet|en e|jutást biztosít Budapest távo|sági és he|ykĺizi autóbusz-

pályaudvarainak va|amint HÉV-vonaIaĺna k többségéhez.

A Népszínház utca _ Sa|gótarjáni utca/Kőbányai út á|taI aIkotott vonaI a X. kertjlet fe|é biztosít kapcsoĺatot'

Vi||amosremíz ta|á|ható azorczy térné| és a Sport utcáná|.

z.to.4. Kerékpáros és gyalogos koz|ekedés

Kerékpóros közlekedés

Józsefvárosban, továbbá a határoló közterü|eteken az öná||ó (vagy szervizúton vezetett) kerékpáros

ĺnfrastruktúra te|jes hossza 6,4km, ame|y terÜ|etarányosan megha|adja a fővárosi át|agot.

30. táb|ázat onálló kerékpáros infrastľuKúrával ľendelkező útvonalak

Múzeum körút

Kőbányai út

Kerepesi út Baross tér - Dózsa György út kcizotti szakasza

Könyves Ká|mán körút - Hungária korút

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

A |akóúthá|ózat a gépjárműforga|om biztonságosan e|érhető sebességének figye|embevételéve| á|ta|ában

aIkaImas a kerékpározásra.

A főváros be|ső területein Üzeme|ő MoL Bubi közbringarendszer (98 dokko|óá||omáson 1150 kerékpárbó| á||ó

járműpark) Józsefváros Nagykörúton be|ü|i terü|etein 1]. átadópontta|, azon kívül további 3 dokko|óvaI

L49



PEST.BUDAPEST KoNzoRc|UM Budapest V|||. kerület Józsefváros

HBHE - BFW - HÉTFA - PESTTERV - Pro Régió - Városkutatás Józsefuáros |TS - He|yzetfe|táró, he|yzete|emző munkarész

rendelkezik (l|. János Pá| pápa tér, Horváth Mihá|y tér, Corvin sétány), me|yek a te|jes rendszer t4,33%-át

teszik ki. A74oI/20L4 (1.1.26.) Főv. Kgy' határozat a|apján további három új á||omás épÜlhet a kerü|etben:

az Aréna P|ázáná|, a Klinikák metróá||omásná|, valamint a Ke|eti pá|yaudvar dé|i bejáratáná|.

Gyalogos közlekedés

Józsefuáros gya|ogos köz|ekedése sokrétű. Meghatározóak a gya|ogos köz|ekedés útvona|ai, ame|yek nagy

je|entőségge| bírnak a köz|ekedés más módjai szempontjából is. Különösen igaz ez az egyes útvonaIak részét

képező, a közösségi köz|ekedésről szó|ó fejezetben nevesített je|entős átszá||ó forga|ommal rende|kező

terekre vonatkozóan.

31. táb|ázat: A gyalogos közlekedés meghatározó útvonalai

Múzeum körút (mint a Kiskörút része)

József körút (mint a Nagykörút része)

Rákóczi út

Ü||ői út (Ká|Vin tér _ Nagyvárad tér közötti szakasza)

Népszínház utca

Baross utca

Több, a parkok közé nem tartozó közterü|et kizáró|agosan a gya|ogos forgalmat szo|gá|ja, ame|yek összefüggő

hálózatot azonban nem képeznek.

32. táb|ázat: onál|ó gyalogos utcák

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

Corvin köz _ Kisfa|udy köz

Gyu|ai Pá| utca

Corvin sétány Futó utca - Szigony utca közötti szakasza

Az épített környezette|, i||etve a megje|enő funkciókka| összhangban néhány közterü|et-szakasz gya|ogos

preferenciávaI rendeIkezik az e Imú |t évtizedek tervszerű átépítése következtében.

33. táblázat: Gyalogos preferenciájú közterü|etek

Múzeum utca - otpacsirta utca - Pot|ack Mihá|y tér - Bródy Sándor utca

Futó utca (Horváth MiháIy tér és Práter utca kcizötti szakasza)

Reviczky utca - Mikszáth tér - Krúdy Gyu|a utca

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

Mátyás tér egy része a Bauer Sándor utca csat|akozó szakaszával és majd a Horváth Mihá|y térhez kapcsolódó Tavaszmező utcáva|

Józsefvárosban je|entős a gya|ogos műtárgyak, aIu|járok száma, ame|yek a metróVonalak megá||óihoz

kapcso|ódnak, ezek közü| mérete miatt kieme|kedik a Baross téri a|u|járó rendszer.
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2.Lo.5. Parko|ás
Józsefuáros közigazgatási terü|etén _városközponti eIhe|yezkedésével összhangban - P+R renc|szerű parko|ó

nem ta|álható. Budapest közel4 000 férőhe|yes P+R parko|ó kapacitásának legkĺize|ebbi elemei a X|V. kerü|eti

Stadionok metróá|lomásná| |évő 300 férőhelyes garázs és a X. kerületi Nép|iget metróá||omásná| |évő 109

férőhe|yes fe|színi parko|ó.

A statisztikaĺ adatok szerint Józsefuáros 75 o42 fős |akónépessége 44 30o |akásban él, és 17 185

szemé|ygépjárműveIrendeIkezik. 1000 |akosra 229 személygépjármű jut, ame|y je|entősen e|marad Budapest

326-os, és Magyarország 301-es át|agértékeitő|.

A Lóvásár utca - Fiumei út - orczy út vonalátó| a városközpont fe|é eső terü|eten a statisztikai adatok szerint

a |akónépesség 64 336 Íő, a Iakások száma 37 79o' Az itt eIhe|yezkedő, jeIlemzően zártsorúan beépített

épü|etá||ományhoz azonban csak minimá|is te|ken belü|i parko|ási Iehetőség tartozik. A parko|ási igények és

a rende|kezésre á||ó várakozóhe|yek közöttije|entős e|térés miatt a közigazgatási terü|et e része - az e|mú|t

évek többszöri módosítását követően - ún. várakozási övezetbe tartozik. A várakozás rendjének egységes

kia|akítását a 3o/20to (V|.4.) Főv. Kgy. rende|et szabályozza. A közterületi fizető parkolók száma 6.559

férőhe|y, a nem fizetőké 3.667 férőhe|y.

A fentiek következtében a heĺyi tu|ajdonban |évő (és a Iakosság á|taI kedvezményesen igénybe vehető)

kor|átozott várakozási övezetbe tartozó közterÜ|eti parko|óhelyeknek igen fontos szerep jut.

A zártsorú beépítésse| rende|kező terÜ|eteken a közterti|etek a nappa|iés az éjje|iidőszakban is te|Ítettek (a

várakozóhe|yek több mint 90%-a fog|a|t). Józsefuáros többi részén csak kismértékben kedvezőbb a parko|ási

he|yzet. A várakozási övezetbe nem sorolt |akóterü|eteken, a Százados negyed és a Tisztvise|őte|ep

városrészekben szintén jelentős a közterü|eti várakozás'

Józsefvárosban jelentős számú k|inika ta|á|ható, melyek forgalmi hatása a közterÜleti parko|ásban is

je|entkezik. A Losonci negyed lakásá||ományának6o%-át a te|ken be|ü|i parko|ás szempontjából prob|émát

je|entő úszótelkes telekstruktúrájú lakóte|ep 2 773 |akása aIkotja. A |akóte|epek esetében épített parko|ók

száma je|entősen eImarad az L |akáslt parko|ó e||átottsági szinttő|.

Jelentős (100 férőhe|y körü|i) koncentrá|t parko|ási lehetőséget a PoIlack Mihá|y téri 409 és a Rákóczi téri 98

férőhe|yes mé|ygarázs, va|amint az Szabó Ervin téri 322 és a Futó utcai408 férőhe|yes parko|óház biztosít.

Ezek a férőhe|yek azonban je||emzően vá||aIkozások számára kerü|tektartósan bérbeadásra, nem a |akossági

igényeket szo|gá|ják.

A be|városi terü|etekre je||emző r1n. foghíjteIkek Józsefvárosban is fizető parko|ó területekként működnek,

me|yet ideig|enes hasznosításként a :óKÉSZ |ehetővé tesz, szabályoz. A számottevő ingat|an Vagyont

képvise|ő üres te|kek azonban hosszú távon várhatóan beépü|nek, ezá|taĺ a közcélú parko|ási funkciójukat

eIveszítik.
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sWoT / KÖZLEKEDÉS

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

l Sűrű közĺisségi köz|ekedés; t Budapest Városszerkezeti sajátosságaibó| adódóan a

t Közterü|eteken a lakossági igényeket preferá|ó be|városi terü|eteket terhe|ő je|entős forgalom' közúti

várakozási övezeti rendszeÍ; átmenő forga|om;

r Belső terü|eteken gyalog|ási távo|ságban eĺérhető r Vasútvona| elválasztó hatása;

intézményrendszer' r Köfossé€iköz|ekedés gyenge |efedeťtsége a kerület
KOZepSO reSZetn;

. Lakosságtelken be|ü|i parko|ási igényeinek
megoIdat|ansága;

. Közterü|etekoarkolókénttĺ!rténőhasználata'

tEHEľősÉGEK VESZETYEK

r Város kü|sőbb kerületeiben tervezett közúthá|ózat ' Szemé|ygépjármű-e||átottságtovábbi növekedése.
fejIesztések tehermentesítő hatása;

r TerÜ|etiIeg differenciá|t főVárosi szemé|yforgaImi
behajtási díjrendszer (ún. dugódíj) bevezetése.

FEJLEsZTÉs! K|HíVÁsoK
r A közlekedést -a gya|ogos köz|ekedés kivéte| - a kerü|et határokat átsze|ő közúti, tömegközIekedési, kerékpárút-há|ózat

jelIemzi. Ezért a köz|ekedés fejlesztése sok esetben csak több kerü|et köz|ekedésének vagy a fővárosi köz|ekedési rendszer
egészének figyeIembe véte|éve| |ehetséges.

. A |akossági parko|ás végleges rendezését - a be|városi kerÜ|etek tekintetében egységes koncepciónak megfe|e|ően - a
parko|ás gazdá|kodás és parkolás szabá|yozás eszkozéVel, VaIamint szükség esetén többIet férőhe|yek biztosításával,
differenciá|tan kelI kezeIni.

r A Iakóterü|etek úthá|ózatának forgaIomcsi||apított kiaIakítása (tempó 30-as zóna).

r Józsefuáros terü|etén a he|yi köz|ekedési igényeknek meďe|e|ő kerékpáros közIekedés fe|téteĺeinek megteremtése.
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2.1.1,. KOZM UVESITES

2.1'L.t. Vízi kozművek

Vĺzgozd ó lkod ó s és v íze l l ótó s

A kerület vízellátása teljesen kiépített. A
vízszo|gáltatást több, 300 mm-nél nagyobb

átmérőjű eternit, öntöttvas és gombgrafitos

ontöttvas (göv) anyagú vezeték biztosítja,

melyekről kisebb (80-300 mm), a fogyasztók

e||átását szo|gá|ó Vezetékek csat|akoznak |e.

Józsefváros víze||átása a Pesti a|ap- és a Ká|vária

nyomászónához tartozik. A Kálvária téri gépház a

|akótelep magas épü|eteinek biztosÍtja a megfele|ő

nyomású vízszo|gá ltatást.

A kerü|etben termá|vízkút és gyógyfürdő nem

üzeme|. A Füvészkert terü|etén ta|á|ható azonban

egy természetes forrás.

Az o|tóvíz biztosítása is az ĺvóvízhá|ózatró| történik.

A kerÜ|et ke|eti határán, a Könyves Ká|mán körúton,

egy 800 mm-es, öntöttvas anyagú ipari vízvezeték

ta |á |ható.

Szennyvízelvezetés

A csatornahá|ózatra bekötott lakások aránya 95%

vo|t 2004-ben, ami országos és budapesti

viszonyIatban is kimagas|ónak tekinthető.

A kerü|et szennyvize a Közép-pesti Vízgyűjtőhoz

tartozik, aminek a végáteme|ője a Ferencvárosi

szivattyútelep.Aszivattyúte|epaBudapesti
Központi Szen nyvíztisztító Te|epre do|gozik, amin ek

végső befogadója a Duna. A szennyvíztisztító te|ep

2010-es üzemszerű működésének megkezdése

előtt az összegyűjtött szenny- és csapadékvíz

tisztítat|a nuI jutott a Du nába.

Józsefvárosban egyesített rendszerű há|ózat

tizemel, azaz a csapadékvíz és szennyvíz közös

csatornában van e|vezetve. A terü|eten három nagy

átmérőjű főevŰjtő ha|ad keresztü|, amik közül a

Nagykörúti tőgyŰjtő (József körút vona|án) és a
Magasanfekvő főgyűjtő (Festetics Gy. utca - Fiumei

út - Te|eki L. tér - Karácsony S. utca - Kálvária tér -
ll|és utca - Korányi s. utca - Ludovika tér

95. ábra: Csatorna főeyŰjtő hálózat

94' ábra: |vóvíz és ipari víz főnyomó vezetékek
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nyomvona|on) köze| 100 évve| eze|őtt épültek, míg
a Kőbánya északi főgyűjtő (Kőbányai út vona|án) az
ezredfordu|ón.

A Budapest Központi Szennyvíztisztító Te|ep (BKSZTT) beruházás keretén be|ü| a kerületben két főgyűjtő
csatorna épült meg, me|yek a következők: Baross u. (Szigony u. - Mária u. között) - Mária utca _ |X. Kinizsi
utca (kb. 1,9 km); i||etve őr utca (József u. - Tavaszm ező u., kb. 154 m).

A kerĹi|etben négy db automata szennyvíz- és csapadékvíz-áteme|ő ĺ,izeme|.

Csa pa d é kv ĺz e lvezetés, fe lsz í n i v íz re n d ezés
Miveĺ a kerÜ|etben egyesített rendszerű csatornahá|ózat üzeme|, a csapadékvíz e|vezetése megoldott.
Azorczy parkban, me|y a kerÜlet |egnagyobb kiterjedés(í parkja, taĺá|ható egy tó, me|y elsősorban rekreációs
funkciót tö|t be.

A kerü|etben é|ővízfo|yás nem taláĺható, és nem árvízveszé|yes, azonban egy része magas ta|ajvízálĺású
terÜlet.

2.1'1'.2. Energiae||átás, energiagazdá|kodás

Vi I ĺ ą m ose n e rg ia -e l l ótó s és kozv i l ó g ítás

Józsefuáros energiae||átását a szomszédos
kerü|etekben üzeme|ő Nép|iget a|á||omás, Csarnoktér
a|á||omás és Erzsébetváros a|á|lomás biztosÍtják. Az
alá|lomások táp|á|ják meg a közcé|ú 10/0,4 kV-os
transzformátorokat, ame|yek a fogyasztói igényeket
e|égítik ki.

A kerÜ|et energiae||átását bĺztosító a|á||omások 2012.
éviátlagos kiterhe|tsége, va|amint a kiépü|t há|ózatok
a|apján a kerület vi||amosenergia-há|ózata je|entős

tartaĺékkapacitásokkaI bir, a terü|eti Iefedettség
gya korlatilag 100%-os.

A kisfeszü|tségű há|ózat a középfeszü|tséghez
hason|óan a kertiIetben je||emzően fö|dkábeIes
kia|akítású. A KsH adatai a|apján 2013. évben a
kerületi viĺlamosenergia-fogyasztási helyek száma
50 282 db, a szo|gáltatott éves vi|lamosenergia-
mennyĺség 3L9,7 GWh nagyságrendű volt. A
szo|gáltatott mennyiség köze| 26%-át háztartási
fogyasztók vételezik. A kĺsfeszü|tségű elosztóhá|ózat
hossza a kerü|etben 139 km.

A háztartások részére szo|gáltatott vĺ||amos energĺa egy |akosra jutó mennyis ége a tőváros többi kerÜ|etéhez
képest át|agosnak mondható, ugyanakkor 2072. évben a korábbi évhez képest 6,5%,-os növekedés figye|hető
meg.

A Budapesti Dísz- és Közvi|ágítási Kft. tájékoztatása szerint a kerÜ|etben várhatóan a 2Oło-ig amortizált
|ámpatestek cseréjére kerü|het |egfeljebb sor, egyéb beruházást a Kft. nem terez.

96. ábra: Vi||amosenergia-el|átás
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A fővárosi tĺ!megkcizlekedési útvonalakon egyébként rendeIkezésre á||ó források esetén, a közvi|ágítás

fej|esztése fővárosife|adat, nem tömegköz|ekedési útvona|akon a közvilágítás fej|esztése kerü|eti hatáskorbe

tartozik.
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97. ábra: Éves vilĺamosenergia-felhasználás megoszlása
(forrás: ELMŰ, 2014)

Gózellótós

A kerü|et gázel|átását a roeĺz nagyközépnyomású

gázvezetéke biztosítja, ame|y a betáp|á|ást a kerü|et

szomszédságában e|helyezkedő, Sa|gótarjáni utcai

n agylnagyközép/középnyomású gaznyomas-

szabá|yzó á ||omásbó l kapja.

A kerÜ|etben nagyközép- és középnyomású há|ózat

is üzeme|.

A KsH 2013. évre vonatkozó adatai a|apján a

gázfogyasztási he|yek száma 39 278 db volt,

me|ynek 94%-a háztartási fogyasztót je|entett. A

háztartási gázfogyasztók 75%.a haszná|t

gázszo|gá|tatást fűtésre. Az összes szo|gá|tatott

vezetékes gáz mennyisége 2013. évben 86 813 200

m3 volt.

A kerÜletben a roeez gázcsőhá|ózatának hossza

111,4 km. 201.2. évben a korábbi évhez képest a 100

Iakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma -
tú||épve a fővárosi át|agot _ 12%-ka| nőtt.

Távhőellótós
Józsefuárosb an a rőlÄv zrt. távhőhálózata üzeme|, ame|y a Baross utca - |l|és utca - Práter utca _ Füvészkert

utca - Tömő utca - Szigony utca - Práter utca - Leonardo da Vinci utca á|taI határo|t tömb és a Nagyvárad

tér - Rezső tér közötti terü|et eIlátását biztosÍtja. A há|ózat hőközpontja a Ke|enföldi Erőmű.

A távfűtésbe és me|egvízhá|ózatba bekapcso|t |akások száma 2013. évben 3442 db volt, ame|y az e|mú|t

éveket tekintve á||andósu|tnak látszik. A |akosságitávhőe||átásra fe|használt hőmennyiség 109 549 GJ vo|t.

A KsH adatai a|apján a kerü|eti |akosság számára szo|gáltatott melegvíz mennyisége csökkenő tendenciát

mutat,2013. évben !I7 ezer m3vo|t'

r |*oság lktrnmÜíáE5 r ipř tméfógedaéB legyá'

98. ábra: Villamosenergia-feIhaszná|ás

szektoronként 2013. évben (forrás: ELMŰ, 2014)

99. ábra: Gáze||átás
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A Fővárosĺ onkormányzat és a FőTÁV Zrt. táv|ati tervei között szerepe| a függet|en távhőkörzetek
összekapcso|ására hivatott kooperációs gerinchálózat kiépítése, amely a kerü|etet egyrészt abbó| a
szempontbó| érintĺ, hogy megva|ósu|ásával a távhőhá|ózaton |évő megúju|ó energiaforrásokbó| termelt
energia egyrészt eljut a kerÜ|eti fogyasztókhoz, másrészt a távhő versenyképessége javu|.
Az energiahatékonysági és k|ímavéde|mi törekvések
a távhőhá|ózat |efedettségének további bővítését
teszĺk indokolttá.

A gázhá|őzatok kite rj edtsége a távhőszo |gá ltatásra
va|ó igényt csökkentik, ugyanakkor a párhuzamos
infrastru ktú rá k Üzeme|tetése költséges.

A környezetbarát és megúju|ó energiaforrások
energiae||átásba történő ĺntegrá|ásnak a|apját adó
távhőszo|gá|tatás versenyképességének javítása a
hatá lyos jogi környezetben piacbővítésse|, va |amint
a függetIen távhőkörzetek összekapcso|ásávaI
mozdítható e|ő.

1.00. ábra Távhőe||átás

Megújuló energiaforrósok alkalmazósa, a környezettudatos energiagazdótkodds
lehetőségei
Józsefvárosban megúju|ó energiaforrások számottevő hasznosítása nem valósuI meg' Kedvező lehetőséget a
napenergia és a geotermikus energia hasznosítása kínál. Józsefuárosban a városképi szempontok
figyeIembevéte|éveI a jól tájo|t és statikai|ag megfeIe|ő tetőfe|üĺetek adnak Iehetőséget nape|em
eIhe|yezéséľe, a haszná|ati melegvíz napkollektorokkaI biztosítható. Új beépítések esetében a|acsony hőfokú
fűtési rendszerek |étesítéséveI hőszivattyús fűtés a|akítható ki.
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Az önkormónyzati intézmények energiahatékonysógi értékelése
Az eImú|t néhány évben megva|ósu|t energiahatékonysági projekteket az alábbi táb|ázat tartalmazza.

r u me lnu'ąĺ É xo NYSÁG J Av ĺTÁsÁT cÉLzi P RIJE KTEK

Ssz. Projekt |eírása Á|lapot

L. KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015 Energiaraciona|izá|ás Józsefváros Megva|ósu|t

ön kormányzati fenntartású közintézményeiben.

Elszámo|ható összköltség: 497 L24 2o7 4 Ft,

Elnyert támogatás: 380 896 567 Ft

onerő: tL6227 640Ft

2. KEOP-5.5.0/A/IZ-20I3-0722 Energiaraciona|izá|ás Józsefvárosban Megva|ósu|t

E|számo|ható összkoltség: 115 890 551 Ft

EInyert támogatás: 98 506 968 Ft

önerő:77 383 583 Ft

Józsefváros 2oLo_loI4-es Bazdasági programja a stratégiai célként megfogaImazott ,,fenntartható
lakókörnyezet,, vonatkozásában a kerü|et hosszú távú fe|emeIkedésének egyik |egfontosabb biztosítékát a
kerü|eti |akásál|omány mĺnőségének a|apvető javításában határozza meg' A fe|újítások, korszerűsítések

kapcsán megúju|ó energiaforrások hasznosítására ke|l törekedni, az épü|etá||omány energiaigénye egy

részének fedezésére.

2.LI.3. EIektronikus hírközlés

Vezeté ke s e le kt ro n i kus h í rközl és

A térség a Magyar Telekom Nyrt. (vo|t MATÁV Rt.) e|látási terü|etéhez tartozik. A kerü|et nyugati részének

kiszo|gá|ását a Be|város AXE HosT központ végzi, eme||ett a kerü|etben kapott he|yet a Nemzetközi 1 AXE

HoST. A távbeszé|ő központok látják eI aze|őÍizetőket ún. kültéri nagye|osztós rendszerű, rézkábe||el kiépített
há|ózaton keresztül. A kiépü|t há|ózat a nagyvárosi beépítésre jelIemzően fö|da|atti kivite|ű, alépítményben,
helyenként közvetlenül fö|dbefektetett kábe|es rendszerű, és va|amennyi ingat|an öná|ló csat|akozással

rendelkezik. A hagyományos rézkábe|lel kiépü|t hálózat melIett számos optikai kábe|es fej|esztés és kiépítés

is történt. A kerü|etben je|en van a UPC Magyarország Kft. is, há|ózatán mind televíziós, mind internet- és

teIefonszoIgá|tatás e|érhető. A távközlési há|ózatok je||emzően alépítményként létesültek.

Vezeté k né l kü l i e l e kt ro n i ku s h í rközlés

Józsefváros terü|etén mindhárom mobĺ| szolgá|tató hálózata a jelenlegi igényeknek megfe|e|ően kiépü|t.

Hálózataik fejIesztését a szo|gá|tatók mind vezetékes, mind vezeték né|küli elektronikus hírköz|ési

szo|gáltatások tekintetében az új igények megje|enésével és új szolgá|tatások nyújtásának cé|jábó|, saját

beruházásban végzik.
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sWoT l l<ozluvvEsíTÉs

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

. Az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése 100%-os. . Koros, e|avu|t anyagú ivóvíz- és csatornahá|ózat.

. A csapadékvíz e|vezetése megoldott. ' Minimá|is mértékű megúju|ó energiahasznosítás.

. Energiaközművekke|lőképpen kiépü|tek.

. Fővárosi távhőrendszer a kerĹjIet egyes részeĺn e|érhető.

. EIektronikushírkciz|ési há|ózatokszé|eskörűszolgá|tatást
nyújtanak.

LEHETOSEGEK VEszÉLYEK

. Távhőhálózat kooperációs vezetékszakaszának ' Jogszabá|yi környezet el|ehetet|eníti a megújulo
megépítésével a távhő versenyképességjavul. energiaforrásokterjedését.

r A|ternatív energiák térnyerése. . Meďe|e|ő támogatási rendszer né|kü| az

. Lakossági érdeklődés az energia- és vízfe|haszná|ás energiahatékonysági és k|ímavédelmi törekvések áltaI

csĺikkentésére' - 
8enerá|t projektek beruházás gazdaságosság miatt nem

. E|érhető és megf|zethető korszerű energia hatékony indu|nak e|.

technológiák megjeIenése, e|terjedése.

FEJLEsZTÉs| K|HíVÁsoK
r A megúju|ó energiaforrások hasznosítására a távhőhá|ózat megfe|e|ő alapot biztosít, új hőforrások bekapcso|ásávaI

energiahatékony és k|ímabarát távhőe||átás megva|ósítása a kívánatos.

t Ener8iahatékonysági korszerűsítések és me8úju|ó energiaforrások aIkaImazása önkormányzati intézmények
energiafeIhaszná|ásának fedezésére.

. Lakossá8i energiahatékonysági és megúju|ós beruházások ösztónzése, támogatása, tanácsadás.

. Kcizvi|ágítási há|ózatok korszerűsítése, LED fényforrások aIkaImazása, vaIamint inte||igens vezér|ések aIkalmazása.
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2.12. KoRNYEZETVÉDELEM

Z.Lf .1,. Talaj
A térség ta|ajainak á|talános he|yzete és kondíciója mára tipikus városi je||egeket mutat. A térségben

eredetinek mondható, bolygatat|an talajfe|szín aIig ta|á |ható.

Az egykori gazdasági tevékenységek terü|etein potenciális szennyezettséggel lehet számoIni, i||etve jelIemző

a talajfelszín roncso|ása, pusztu|ása. A Kőbányai út mentén ta|á|hatók i|yen terü|etek (Józsefuárosi

pá |ya u dva r, egyko ri ea n z-ĺvlÁVAG terri |ete ).

A kerü|etben ta|á|ható jelentős kiterjedésű barnamezős terü|etek kapcsán több tényfe|tárás és műszaki

beavatkozás volt szükséges az eImú|t évtizedekben a FAV|-KÁR|NFo 2013-as adatbázisa szerint. Eredményes

kármentesítést hajtottak végre nyo|c he|yen a kerü|etben. A barnamezős területek közü| a Józsefuárosi

pá|yaudvar terü|etén alifás szénhidrogénne| (TPH) szennyezett ta|ajvizet tártak fe|, a szennyező anyag csóva

összehúzódó fázisban van. Ganz-MÁvRe tertiIetén fe|tárt aIifás szénhidrogénes (TPH) szennyezést

fe|szá mo|ták.

2.I2.2. Felszíni és a felszín alatti vizek

A kerü|etben nem ta|á|ható fe|színi vízfo|yás. Nagyobb vízfeIti|et azorczy parkban lévő tó.

A kerü|et fe|színköze|i fö|dtani rétegződése homogénnek tekinthető, így a ta|ajvíz gyakorlati|ag egész

terü|etén viszony|ag kis mé|ységben (2,5-5 m) fekszik, egyes részeken (József körút, Hungária körút

térségében) 5-7 m közötti. A felszín alatti víz á|lapota szempontjából érzékeny területeken |évő te|epü|ések

besoro|ásáró|szó|ó 27/2oo4' (X||. 25.) KVVM rende|et a|apján Józsefuáros érzékeny besoro|ású. A kerü|etet

fe |szína |atti vízbázis és h id rogeológia i védőterü let nem érinti.

2.12.3. Levegőtisztaság és védelme
A V|l|. kerü|et a 4/2oo2. (X. 7.) KWM rendelet a|apján a ,,Budapest és környéke,, |égszennyezettségi

agg|omerációba soro|ódik.

A vizsgá|t terÜ|et levegőminőségének je||emzése csak tágabb keretek között lehetséges, ugyanis a

levegőminőség alaku|ását összvárosi és regioná|is - esetenként határokon átnyú|ó - tényezők határozzák

meg. A |evegő tisztasága a kü|önböző emissziók (szennyezőanyag kibocsátások) me||ett nagyban függ a

mindenkori meteoro|ógiai viszonyoktó| is' A kerü|etben a Teleki László téren talá|ható automata

mérőáĺlomás. A mért adatok a|apján a |égszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében megfelelő,

szállópor tekintetében jó. A nagy forgaImú útvona|ak meĺ|ett órás határérték tú||épések e|őforduInak.

Á|ta|ánosságban e|mondható, hogy a kerületben (ahogyan az egész fővárosban) a mérési eredmények

a|apján az esetenként megnövekvő nĺtrogén-dioxid (Noz) és a szá|ló por (PM10) koncentráció je|ent

Ievegőminőségi prob|émát. A nitrogén-oxĺdok (No-) kibocsátásának gyakor|ati|ag egyik fe|ét a köz|ekedés,

mĘ másik fe|ét a he|yhez kötött források eredményezik: az ipari kibocsátás részaránya mintegy 25%,

ugyanakkor a |akossági fö|dgázfeIhaszná|ás is ezzeI nagyságrendi|eg azonos mennyiségben termeI nitrogén-

oxidokat.

Az őszi-té|i időszakban a fővárosiszá||ópor (PM10)szint mintegy harmada származhat a háztartásieredetiĺ

szi|árd, |eginkább fatüzelésből, míg a köz|ekedés hozzájáru|ása hozzávető|egesen 4o%-ért fe|e|ős. Az e|mú|t

évtizedekben _ az országos és az európai trendde| összhangban - nagymértékben csökkent a korábban

Budapesten is je|entős mennyiségben kibocsátott ipari eredetű |égszennyező anyagok (kén-dioxid, szén-

monoxid, nitrogén-oxidok és szi|árdanyag-részecskék) mennyisége'
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A Levegőtisztaság-védelmi lnformációs Rendszer (LA|R) adatai a|apján eImondható, hogy a kerü|etben

budapesti viszony|atban jelentős helyhez kötött |égszennyező forrás nem talá|ható. Mozgó forrásokat
tekintve a gépjárművek szén-monoxid-, nitrogén-oxid- és szá||ópor-emisszióját ke|| megem|íteni. A kerü|et

|egforga|masabb útjai a Hungária körút, az orczy út - Fiumei út vona|a, a Kerepesi út, a József körút és a

Baross utca - Kőbányai út vona|a'

2.I2.4. Zajterhelés
A főváros egészének zajterhe|ésére vonatkozó legfrissebb adatokat a 2oo7 őszén e|készü|t Budapest és

vo nzáskörzete stratégia i zajtérkép szo|gá ltatja.

Az adatok objektív értéke|éséhez azonban fontos szem e|őtt tartani, hogy a zajtérkép kizárólag a stratégiai

tervezés szempontjait meghatározó zajforrásokat vette figye|embe, nem a tény|eges zajhe|yzet átfogó

bemutatását tűzte ki cé|jáu|.

A zajterhe|ési határértékeket a környezeti zaj. és

rezgésterhe|ési hatá rértékek megá ||a pításá ról szó|ó

27/2oo8. (Xl|. 3.) KWM-EÜM rendeĺet, a stratégiai

küszöbénékeket a 28o/2oo4 (X.20.) kormány-

rendelet tartalmazza.

Józsefuáros terü|etén zajvédeImi szempontbó| a

|egnagyobb prob|émát a köz|ekedési eredetű
zajterhe|és jeIenti.

A zajtérkép a|apján a kerÜ|etet érintő, je|entősnek

mondható _ egyérteIműen küszöbérték feIetti

sávba eső - egész napi közúti zajterhe|éssel érintett
a Hungária körút, az orczy út - Fiumei út vona|a, a

Kerepesi út, a József körút és a Baross utca -
Kőbányai út vona|a.

JeIentős zajterhe|ésse| érintett vasútvonaIak:

Budapest - Hegyesha|om (1-es számú), Budapest _

Hatvan (80-as számú), Budapest _ Szo|nok -
Békéscsaba (120-as számú), Budapest - Ke|ebia

(150-as számú) vonalak.

f .12.5. Hu!ladékkezelés
Budapesten a hulIadékgazdá|kodásĺ közszo|gá|tatás megszervezése, működtetése aIapvetően fővárosi

cinkormányzati és nem kerületi feladat, így a V|||. kerü|etben is a Fővárosi tnkormányzat biztosítja a
hu||adékgazdá|kodási közszolgá|tatást, vagyis a telepü|ési hu||adék rendszeres gyűjtését, e|szál|ítását és

keze|ését, a Fővárosi KözterÜlet-fenntartó Nonprofit Zrt-ve| (a továbbiakban FKF) kötött közszo|gáltatási

szerződés útján.

101. ábra: Környezeti á||apot
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A kerri|etben a sze|ektíVen gyűjtott hul|adékok aránya növekvő tendenciájú. A hu|ladékok miné| nagyobb

arányú újrahasznosítására a szelektív hu||adékgyűjtés kü|önböző mődozatai teremtenek lehetőséget a

kerü|etben:

r s házhoz menő e|kí]|önített hu||adékgyűjtő rendszer (papír-, műanyag- és fémhLl||ac|ékok renr|szeres gyŕĺjtése)

gyakor|atilag az egész főváros területén kiépÜ|t;

. a sze|ektív hul|adékgyűjtő szigeteken a papír-, műanyag-, fém- és üveg-frakciók e|kü|önített gyűjtésére van

|ehetőség, je|en|eg 9 db vegyes sziget ás 13 db kizáró|ag ÜVeget befogadó sziget ta|á|ható a kerü|etben (FKF,

2015. január);

o a közszo|8áltatás körébe tartozik évente egy alkalommaI az ingyenes |omtaIanítás is;

o a Iakosságná| ke|etkező veszé|yes hu||adékok Ieadása a közszolgáltató részére a hu||adékudvarokon, vaIamint

a |omtaIanítás keretében biztosított.

sWoT / KoRNYEZETVÉDELEM

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

' A |égszennyező anyagok kibocsátása és a mért . A kerÜ|et forga|masabb útvona|ai mentén je|entős a

immissziók zömében csokkenő tendenciát mutatnak. A gépjárműforga|ombó| eredő környezeti terhe|és.
je|entős ipari szennyezők száma csökkent az e|mú|t . Barnamezős terÜ|etek potenciá|is szennyezőforrások.
évtizedekben.

. A kerü|etben a sze|ektív hu||adékgyűjtés mego|dott, a

sze|ektíven 8yűjtött hulIadéko k a ránya növekvő
tendenciájú.

LEHETOSEGEK VESZELYEK

. A hu||adék újrahasznosítási arányának nove|ését az EU . Forráshiány miatt a barnamezős terti|etek

kieme|ten támogatja. kármentesítése időben kés|ekedik (szennyező anyagok

r A kornYezettudatosság erősödése' terjedése).

FEJLEsZTÉsl K|HíVÁsoK
l Azaj- és |égszennyezés csokkentése komplex, összvárosi szintű stratégiák keretében.

r A kornyezeti konf|iktusok mérsék|ése a terü|ethaszná|at optimalizá|ásával.

. A barnamezős tertiletek hasznosítását, rendezését és az eset|eges szennyezettségek feIszámo|ását ösztönző intézkedések
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f.I3. KATAsZTnornvÉoELEM, TERÜLETFELHASZNÁLÁST

Ko RLATo zo, BltolyÁso ló ĺÉ ruvrző r

f.!3,I, Építésföldtanikor|átok
A kerü|etet a|ábányászott, i|letve jelentősebb a|ápincézett terü|etek nem érintik, kedvezőtlen morfo|ógiai

adottságú, csúszásveszé|yes terü |et nem ta lá|ható.

A Magyar Á||ami Fö|dtani Intézet Építésa|ka|massági térképe a|apján a kerü|et nagy része 4-5 szintig, de
jelentős terÜ|etek (Magdo|na negyed, orczy negyed, Tisztvise|ő-te|ep) 4-5 szint felett is a|kalmasak

beépítésre. A József körút mentiterü|eten többszintes beépítés kialakítása gazdaságta|an.

Beépítésre 4-5 szint fe|ett is aIkaImas

Beépítésre 4-5 szintig alkaImas

Többszintes beépítésre gazdaságtalan

Árterü|et

É|ővíz hatásterÜlete, kis teherbírású

képződményekbő| felépü|t terÜ|et magas he|yzetű

/o-7,5m/ ta|ajvízze|

toŁ, ábra: ÉpítésaIkaI massági térkép
(AdatÍorrós: MÁFl)

2.r3.2. Tevékenységből adódó kor|átozások
Az országos Katasztrófa-véde|mi Főigazgatóság adatai alapján a kerü|etben egy veszé|yes anyagokkaI

foglalkozó üzem működik (az Ü||ői út melletti METAL-ART NemesfémipariZrt'|, ame|y azonban küsz<ibérték

aIatti besoro|ású.

2.r3.3. V ízr ajzl Vesz é lyeztetettség
Józsefuáros nem határos a Dunáva| így nem árvízveszé|yes terÜ|et. A kerü|et egyes részei magas ta|ajvízá||ású

terü|etek, i||etve a 27 /2004 (X||.25) KvVM rende|et a|apján érzékeny felszín aIatti vízminőség védeImi terü|et.

KözmĹjvek és elektronikus hírközlés korlátozósoi

A vi|lamosművek, va|amint a termelői, magán. és közvetlen vezetékek biztonsági övezetérő| szó|ó

rendelkezéseket, köztük a biztonsági övezet terjedeImét és a biztonsági övezetben végezhető

tevé ke nység eket a 2 / 2073. (|.22') N G M re n de I et sza bá |yozza.

A földgáz e|osztóvezetékek, az egyéb gáz és gáztermék vezetékek, va|amint a bányászati |étesítményet
cé|vezetékek és mindezek kcirnyezetének védelme, zavarta|an üzeme|tetése, e||enőrzése, karbantartása,
javítása és üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabá|yzat szerinti méretű biztonsági övezet kerü|

megállapításra, me|ynek terjede|mét a bányafe|ügyelet határozza me1. A biztonsági övezeten be|ü| építési

tilalom van.

ffi
WI
ffi
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2.1'4. VÁRos| KLíMA

A V|||. kerü|et a főváros mezoklimatikus
körzetrendszerében a mesterséges a|apú, tömör
beépítésű, erősen szen nyezett k|ímatípusba ta rtozik.

ÉghajIati viszonyainak a|aku|ásában egyérte|műen

megjelenik a g|obá|is k|ímavá|tozás. 1901 és 2013

között, mintegy I12 év a|att, 1 "C-os eme|kedés

mutatható ki az évi középhőmérsékletének
a|aku|ásában (budapesti adatok). Az á|talános

feIme|egedés me||ett Iegalább annyira fontos a

szé|sőséges időjárási események gyakoriságának

a |a ku |ása (p|. hőséghu l|á mok sűrríĺbb e|őfordu lása).

A mezok|imatikus je|enségek közti| kieme|endő a

jeIentős mértékű hősziget-hatás, ami a kerü|et

be|városi e|he|yezkedése fo|ytán még

hangsúlyosabb, mive| a sűĺ,űn beépített terti|etek

hőmérsék|ete több fokkaI me|egebb a je|entősebb

zöldfe|ü|etekkel rendeIkező kü|ső terü|eteken

mérhető énékné|. A városi hősziget magja (a

városkörnyéki át|aghőmérsékletet tavassza| 3-4 .c-

ka|, míg nyáron 4-6 .C-kal meghaladó terület) a

főváros pesti o|da|án íves a|akban he|yezkedik e|,

|efedve a te|jes V|ll. kerületet.

sWoT / VÁRos| KLíMA

-64.20+2+4+ó
A fe|színhőmérséklet és a városkörnyéki átIag-

hőmérséklet különbsége

103. ábra Budapest fe|színhőmérsék|eti anomá|iájának
át|agos júniusi szerkezete dé|utáni időszakban 2013-ban
(műholdfelvéteIek aIapján)

Forrós: Bartholy _ Pongrócz _ Baronka (okomet Kft.)

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

. A Fiumei úti köztemető és az orczy park magas
zö|dfelÜĺeti aránya kedvezően hat környezetÜk
klimatikus viszonyaira.

JeIlemzően aIacsony zö|dfe|ü|eti intenzitás,
hőszigethatás.

A beépítések intenzifikáĺódásávaI romIik az átsze||őzés,
fokozódik a városi hőszigethatás.

LEHETOSEGEK VESZELYEK

. Növekvőkörnyezettudatosság.

. Barnamezős terü|etek rehabiIitációja során a
jeIenIeginé| kedvezőbb kondicioná|ó hatássaI bíró
f eI ti letek kia Ia kítása.

FEJLEsZTÉsl KlHíVÁsoK
r A környezettudatos szem|é|et erősítése és a k|ímavéde|em, a k|ímaadaptáció gyakorlati szempontjainak hatékonyabb

érvényesítése a gazdasági visszaesés e||enére, az EU.s tematikus cé|ok figyeIembevéte|éve|.

. A g|obá|is felme|egedés erősodése.

. A szé|sőséges időjárási események növekvő
gyakorisága.
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3. HELYzETÉnľÉrelő u U N KARÉsz

3. 1.A H ELYZETELEMZÉs EREDM É ruYr l N E K ÉRTÉKE LÉSE, szl NTÉZls

3.1.1. A fo!yamatok értéke|ése

Fejlesztési és rendezési környezet, ilIeszkedés

Az országos és a fővárosi fej|esztési dokumentumok a közelmú|tban készü|tek, keretet adva az új kerü|eti

fejlesztési dokumentumok készítéséh ez,Tág, a mai kor sze||emét hordozó pa|ettát biztosítanak a kertiIet á|taI

megfogaImazandó, e|érendő cé|oknak, azaz Józsetváros fejlesztési eIképze|éseinek.

Józsefváros sok éves mú|ttaI rende|kezik a városrehabilitációs tervek és tevékenységek tekintetében

egyaránt. A közeImú|tban véghezvitt városfejlesztések - Corvin Sétány Program, MagdoIna Negyed Program

eddigi Ütemei _ a 9l2oo7. (|l. 19.) önkormányzati rende|ettel elfogadott Kerü|etfej|esztési koncepción

a|apu|nak, és a 2008-ban készÜ|t kerü|eti |VS-se| összhangban va|ósu|tak meg. A kerti|et emel|ett több kü|ön

fejIesztési koncepcióva| (pl. Józsefváros Zö|dfe|ü|et Fenntartási és KornyezetvédeImi Koncepciója;

Pa lotanegyed Turizmusfej |esztési Koncepció stb. ) is rendeIkezik'

Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi önkormányzat Képvise|ő-testü|ete a 66/20o7'(xll.12.) számú

önkormányzati rende|etéve| fogadta e| Józsefuáros Kerü|eti Építési Szabá|yzatát (JoKÉSZ), me|y részben

integrá|ta a korábbiszabályzat e|emeĺt, részben új a|apokra he|yezte a szabá|yozást.

A főváros te|epti|ésrendezési eszktizei a TSZT és az FRSZ, me|yek 2015 márciusában |éptek hatá|yba, je|en|eg

fe|ü|vizsgá|atuk zajIik. Szándékaik szerint megfe|elő területi tarta|ékot, fej|esztési potenciá|t adnak az új

KerÜ|eti Építési Szabályzat kidolgozásához, me|yet 2018. december 31-ig kell megaIkotnia a kerÜ|etnek.

TársadaIom

A kerület társadaIma a |egtöbb a|apvető mérőszám a|apján nem tér el |ényegesen a budapesti átlagtó|,

|ényeges sajátossága azonban az érzékeIhető etnikai sokszínűség, amely eĺsősorban a magát romának va||ók

magas arányábó|fakad. MĘ a foglaIkoztatottak aránya magasabb, mint Budapesten álta|ában, más, hasonló

mutatók a|apján |átható, hogy a V|||. kerü|etben je|entős prob|éma a szegénység: itt a legmagasabb a

munkané|kÜ|iek aránya, va|amint itt a lega|acsonyabb az egy főre eső nettó jövede|em a főváros kerü|etei

közü|. Kedvezőt|en a |akosság egészségügyi he|yzete is: egész Budapesten itt a |ega|acsonyabb a várható

é|ettartam.

Akárcsak a város más részein, Józsefuárosban is tapaszta|ható tendencia a |akásszám növekedése és a
csa|ádszám csökkenése, míg a népességszám összességében huIlámzó tendenciát mutat, de a|apvetően

csökken. A kerü|et kieme|kedő sajátossága a kis a|apterü|etű, il|etve az önkormányzati tu|ajdonú lakások

magas aránya, noha utóbbi fo|yamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ezt erősíti a |akásépítés erős he|yi

szerepe is: 2013-ban Józsefuárosban épü|t a legtöbb |akás Budapest kerü|etei közÜ|. Ez elsősorban az évtized

végéig várhatóan folytatódó Corvin Sétány Program nyomán va|ósul meg, me|ynek kezdeti bontásait je|entős

szociá | isbér|a kás-építés kísérte.

A kerü|eti identitás építése szempontjábó|je|entős |épés, hogy Józsefuáros terü|etét a kerü|et önkormányzata

11 negyedre osztotta. Ezek egy része korábban is létezett öná||ó arcu|atta|, egy részük az elnevezést követően

gyökerezett meg, míg egy részük egyelőre nem kelt öná||ó é|etre' A kerü|et mint identitásképző elem számos

negatív asszociációval terhe|t, noha a 2000 óta számos szerencsés áta|aku|ás _ építkezések, egyetemi

telephelyek nyí|ása, bővülése, közterü|etek megújítása - nyomán a Vl||. kerü|et stigmatizá|tsága o|dódóban
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van. A kerü|et énékei közé tartozik a he|yi iparos tradíció, az etnikai sokszínűség és az erős fe|sőoktatási

központi szerep - me|yek mindegyikét aktíVan támogatja a kerü|eti önkormányzat is.

A KSH szegregátum|ehatáro|ása a 2011-es adatok a|apján három területet azonosÍtott, me|yek egyike sem

egyezik a 20O1-es népszám|á|ása alapján a kerü|et 2007-es Integrált VárosfejIesztési Stratégiájában

azonosítottakkal' Egy tömb azonban átfed a 2007-ben definiá|t ,,szegregátumnak nem minősíthető, de

alacsony státuszú |akosságot jelentős arányban koncentráló városi terü|etek,, egyikével, a Mátyás tér nyugati

oIda|án.

Humón infrastruktúra
Józsefuáros intézményei közül a bö|csődei e||átás, mint a fővárosban szinte mindenütt, kapacitásában

je|entősen elmarad az igényektő|. Az óvodai férőhe|yek száma ugyan megfe|elő, azonban minimá|is (3%-os)

tarta|ékokkaI rende|kezik csupán, Ęy bármikor kapacitáshiányossá válhat. Mle a gyermekkori el|átó- és

neve|őintézményeket a kapacitáshiány fenyegeti, az á|ta|ános isko|ákná| már negatív vándoľlási mér|eg

jeIentkezik: a kerü|eti Iakosok inkább a körzetükön kívü|re íratják be gyermekeiket. JeIentősek az

intézményközi kü|önbséget szegregá|t imázsú, tény|egesen szegregációközeIi, i|letve régiós toborzási körű,

híres álta|ános iskola egyaránt talá|ható a kerü|etben. Kedvezőt|en adottság, hogy a hátrányos és

ha|mozottan hátrányos he|yzetű diákok aránya, jelentős fö|énnye|, Józsefuárosban a |egmagasabb a

budapesti kerü|etek közül.

A középisko|ákná| kevésbé érvényesü| a he|yi szerepkör, a diákok száma je|entősen meghaladja a kerü|etben

é|ő középiskolás korúakét. Kerü|eti sajátosság, hogy a szakközépiskoIai képzés diákszám szerint

háromszorosan fe|ü|mú|ja a gimnáziumit. A V|||. kerü|et egyben országos je|entőségű fe|sőoktatási központ

is, Magyarország ha|lgatói |étszámának több, mint 1.0%-a itt tanu| - ezen fe|ü| a koncentráció fo|yamatosan

fokozódik is: a Ludovika Campusban épül a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem több képzőhe|ye.

A kerü|eti szociá|is e||átás |egtĺibb e|eme egy integrá|t intézményben, a Józsefvárosi Szociá|is Szo|gá|tató és

Gyermekjó|éti Központban összpontosu|, i||etve 2011 és 2015 között kiegészü|t számos a|kalmi, projektszerű

- zömében a|acsony küszcibű - szo|gá|tatássa| is, me|yek a Magdo|na Negyed Program |||. részeként

va|ósu|tak meg. Utóbbiak 2015 utáni továbbműködése egye|őre egyeztetés tárgyát képezi. A szociá|is

juttatások terén szinte á|ta|ános je|enség, hogy az egyes segélyformákat a kerü|etben a népesség jeIentősen

nagyobb hányada veszi igénybe, mint a budapesti át|ag. A kerület sajátos adottsága a hajlékta|ane|látó

intézmények magas, esetenként s|umosodással fenyegető sűrűsödése: az budapesti éjszakai me|egedők

he|yeinek pé|dául több mint harmada ÜzemeI Józsefvárosban.

A kerü|et egészségügyi e||átórendszerének a|apszintjét az ötvenegy háziorvos és a tíz házi gyermekorvos

je|enti. 2015-re kettő híján az összes háziorvosi rendelőt fe|újította a kerÜ|et, a fennmaradókra ez évben kertiI

a tervek szerint sor. 201.5-ben va|ósuI meg az Auróra utcai rende|őintézet fe|újítása-korszerűsítése is. A

kórházĺ e||átásokat i||etően nem fe|tét|enül releváns a |akosság számára az intézmények sűrűsége,

mindazoná|taI a kerti|et e téren is je|entős központnak számít: a budapesti kórházi betegellátások köze|

negyedére va|ame|yik józsefvárosi kórházban vagy k|inikán kerü| sor. 2ot5 a Semme|weis Egyetem új

Központi Betege||átó ÉpÜletének átadási éve is, ame|y szintén a kerü|etben épÜ| meg.

Gazdasóg
Józsefuáros gazdaságában je|entős sú|yt képvise|nek a kereskedelemmeI fog|aIkozó kft-k, kozü|ük is

elsősorban a ruházati cikkekke| fog|a|kozóké, köszönhetően e|sősorban a Kőbányai út mentén, a vo|t

Józsefuárosi pá|yaudvar terü|etén a Négy Tigris piac 2014-es kiÜrítése óta e|sősorban a Ganz-MÁVAG

terü|etén működő vál|a|kozásoknak. E kornyék tekinthető számos egyéb téren is a kerü|et gazdasági

sú|ypontjának: a zömében fe|hagyott gyárte|ep egyes részein vá|tozat|anuI ipari terme|és fo|yik. Hason|ó
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aktivitás figye|hető még meg az Aszta|os Sándor út mentén, máskülönben a kerü|et gazdasági szereplőinek
zöme a kereskedelem és szo|gá|tatás tertiletein fo|ytatja tevékenységét, a kerü|et minden részén e|osztva. A
fentiekben már em|ített Corvin Sétány Programon, Ludovika Campuson és Központi Betege||átó Épü|eten
kívü| a 2010-es évek második fe|ében megvalósuló további, önkormányzaton kívü|i fej|esztés a Bionikai
Innovációs Központ építése a Ba|assa utcában.

A kerü|et turizmusa alapvetően a Nagykörúton be|üli terÜ|etekre összpontosu|, noha a kü|sőbb részekben is
tcibb, gyakran nemzeti je|entőségű |átniva|ó ta|á|ható. Ezek jobb kĺhaszná|ását Vetíti e|ő, hogy mind a
vendégek, mind a vendégéjszakák száma dinamĺkusan, jóval az összfővárosi ütem fe|ett növekszik a
kerÜ|etben, e|sősorban 2009 óta.

Je|entős szereppe| bír a kerü|et gazdaságié|etében a |akásépítés ĺs: 2013-ban egész Budapesten itt épü|t a
|egtöbb Iakás. A fej|esztések fő hajtóereje a Corvin Sétány Program, de a kerü|et más részein is számos új
társasház épü|t a 2000-es és 2010-es években, magánerős fej|esztésként és önkormányzati bér|akásokként
egyaránt _ utóbbiak e|sősorban a szaná|ások során megszüntetett lakáskapacitás rész|etes pótlására. A
kerÜ|et ĺegmagasabb árú környéke a Corvin negyed és a Százados negyed (egyaránt je|entős
ingat|anfej|esztésekkel), mĘ a Iego|csóbb |akások a MagdoIna és az orczy negyedekben fekszenek' A kerü|et
ingatlanpiaci pozícióját erősíti, hogy - kü|önösen az M4-es metróvonal 2014-es átadása óta - itt ta|álható a
|egtöbb metróállomás a főváros kerü|etei közti|. A kerÜ|et több részén - e|sősorban a Corvin sétány és a
Hungária/Könyves Ká|mán körút mentén - jelentős az irodafejlesztések sú|ya is.

Épített kornyezet
A kerü|et városszerkezeti szempontbó| három meghatározó részre tago|ható (Be|ső-, Középső-, Kü|ső-
Józsefváros). Városszerkezete jórészt történe|mĺ|eg kia|aku|t, ugyanakkor az átmeneti zóna területén a
rendszerváltozás után megszűnt vagy tevékenységet vá|tott gazdasági, vasúti terü|etek átstrukturálódásra
várnak (pl. Ganz-MÁVAG, vo|t Józsefuárosi pu.). Meghatározó szerkezeti e|emként je|entkeznek a sugár- és
körirányú utak, melyek tago|ják a kerületrészeket, mĘ a vasúti hálózat je|entős e|vá|asztó hatást fejt ki az
egyes városrészek között és a kerü|etközi kapcso|atokban.

A beépítésre szánt terÜ|eteken be|ül a je|enlegi, tényteges terÜ|etfe|haszná|ásra összességében a |akófunkció
és a vegyes területhasználat a je||emző, me|yek a be|ső zóna terü|etén dominánsak, míg az átmeneti zóna
területén eme||ett je|entős arányt képviseInek a gazdasági és a kü|tinleges terÜ|etek is.

A közelmú|tban az épített környezet fej|esztése terüĺetén e|sősorban a |akó- és vegyes funkciójú beruházások
em|íthetőek. Je|entős városszerkezeti beavatkozásnak számít a Corvin sétány, de a közeImú|tban megkezdett
orczy parkbeli beruházások is jelentős |éptéket képvise|nek. Az eĺmú|t években kiemelt hangsú|yt kapott a
Pa|otanegyed közterü|eti fejlesztése, és je|entős rehabi|itációs tevékenység fo|yik a Magdo|na negyed
terti|etén is.

Az alu|hasznosított terü|etek vonatkozásában e|sősorban az egykor virágző, de je|en|eg gyakran
kihaszná|at|an, lerom|ott, üres gazdaságiterÜ|eteket, va|amint a vasútiterü|eteket lehet kiemeIni. A Kőbányai
út tú|o|daĺán |évő vo|t Ganz-MÁVAG gyártelep a rendszervá|tozás után fokozatosan áta|aku|t, ma a Hungárĺa
ktirgyűrűn be|ü| a legnagyobb egybefüggő gazdasági,jeIlemzően kereskede|met, raktározást -terme|ést már
csak kevésbé - szo|gá|ó terület. Ennél kisebb, tömbméretű, he|yzeti potenciá|jukhoz képest aIuIhasznosított
területek ta|á|hatók a Könyves Ká|mán kn. és a Kerepesi út mentén is. A belső városrészben e|sősorban a
Corvin és Losonci negyed terü|etén ta|á|hatók aIuĺhasznosított tömbök, de e|szórt foghíjak jellemzik a te|jes
középső Józsefvárost is' Szintén je|entős potencĺá|t hordoznak a vasútĺ terü|etek (volt Józsefuárosi pu. és
Keletipu.).

A |akóterü|etek tekintetében a 2011-es népszám|á|ás indikátoraĺ a|apján lehatáro|t veszéIyeztetett terü|etek
térképén (lásd. 1.9.5. fejezet) sok V|||. kerü|eti tömb szerepe|. A terü|etek kiterjedését Vizsgálva a kerület a
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budapesti átlagná| rosszabb helyzetben van. E tömbök társadalma sok esetben kitermel, egY, az együtté|ési

normákat kevésbé követő réteget, ame|y a|apjaiban határozza meg a |akókörnyezetét. A je||emzően közepes

és gyenge anyagi |ehetőségekke| rendelkező |akosság helyzete komoly városszocio|ógiai prob|éma, mely

jeIentősen kihat az épített környezetre is. A he|yzet mego|dása önkormányzati, á||ami és EU-s beavatkozást

igényel.

A kerÜlet jeIentős építészeti tirökséggel rendeIkezik, me|y e|sősorban a Palotanegyed terü|etén összpontosu|,

de sok értékes épület talá|ható Józsefváros középső területein is. A karakteres Tisztvise|őte|ep műem|éki

je|entőségű terü|etnek számít, mĘ a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben jelentős számú műem|ék sírhe|y ta|á|ható.

Közlekedés
Józsefváros XlX. századi kiépü|ésekor a XX|' századi köz|ekedési igények nem vo|tak prognosztizálhatóak,

ennek e||enére az akkor |étrehozott közterü|eti rendszer nagyobbrészt be tudja fogadni a mai feladatok

e||átásához szükséges infrastruktúrát.

Az é|etszínvonaI emelkedése fo|ytán a gépjárműves utazási igények fo|yamatosan növekednek, a

főúthá|ózaton jeIentkező forgaImi tor|ódások okát a más kerü|etek terü|etén |évő közúthá|ózati

hiányosságok, a me||ékúthá|ózaton jelentkező helyhiányt pedig Józsefvárosban a te|ken be|Ül mego|dat|an

parko|ás okozza.

Józsefváros közösségi köz|ekedésie||átottsága Budapestiviszony|atban már hosszú évtizedek óta kivá|ónak

számít, mind a hálózat sűrűsége, mind a szo|gá|tatás színvonala tekintetében. A be|ső kerü|etekhez

viszonyítottan ugyanakkor a kcizösségi közlekedés |efedettsége szempontjábó| a kerü|et egyes részein

hiá nyosságok érzé kelhetők'

A gyalogos és kerékpáros k<iz|ekedés a város rehabiIitációjáva| összefüggésben |assan, de fo|yamatosan

fej|ődik.

A legösszetettebb prob|émát a parko|ás je|enti, ame|y a rende|kezésre á||ó közterü|etek kor|átozott vo|ta

miatt befo|yáso|ja a többi köz|ekedési módot, i||etve azok fej|eszthetőségét is.

Kozművesítés
Az ivóvízhá|ózat kiépítettsége te|jes, azonban több vezeték koros, e|avuĺt anyagú, Ęy a |erakódások és

meghibásodások veszé|ye nagyobb.

A kerü|etben a csatornávaI e||átott lakások aránya te|jes körűnek tekinthető. Azonban a nagy átmérőjű

egyesített csatornahá|ózat koros, beton éstégla anyagú, aminek avízzárósága nem megfe|e|ő,igy a szennyvíz

egy része beszivárog a ta|ajba. A terü|et szennyvizei előbb a Ferencvárosi áteme|őte|epre, majd a Budapest

Központi Szennyvíztisztító Telepre jutnak.

MiveIa kerületben egyesített rendszerű csatornahá|ózat Üzeme|, ígya csapadékvíz e|vezetése megoldott.

Józsefvárosban élővízfo|yás nem ta|álható, és nem árvíz-, illetve be|vízveszé|yes terü|et.

A kerÜ|etben az energiahá|ózatok a je|enlegi energiaigényeket te|jes mértékben kie|égítik, és rende|keznek

szabad kapacitásokkal. Az energiahá|ózatok rekonstrukciója ritemezetten történik. Távhő esetében a kerü|et

|ehetőségekkeI rendeIkezik a megúju|ó energiaforrások végfeIhaszná|ásban megje|enő részarányának

növe|ésére. A fővárosi távhőhá|ózat függet|en távhőkörzeteinek összekapcso|ásáva|, az e|látásba vont

területek novekedéséveI hosszabb távon a távhő versenyképessége javu|.

r67



PEST.BUDAPEST KONZORCIUM

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

Budapest V|||. kerület Józsefváros

Józsefuáros |TS - Helyzetfeltáró, heIyzeteIemző munkarész

Zo l dfe l ü l ete k, kör nyezetvéd e le m

Tój i -t e r m észeti a d ottsá g ok, ziit dfel ü I eti re nd sze r
Józsefuáros nagyobb része tájtípusát tekintve te|epülési (urbánus) táj, enné|fogva az emberi beavatkozás és
az épített elemek vannak tú|súlyban. Nagyobb összefüggő je|entős zöldfelü|etű beépítetlen térség a Nemzeti
Sírkert terü|ete, ame|y értékes, gazdag novényá||ományú. A kerü|et |egfontosabb természeti értéke az
országos jelentőségű védett természeti terü|etként nyi|vántartott Füvészkert. A közparkként |átogatható kert
növényá ĺlománya különIeges.

MiveI a kerü|etben az a|acsony zö|dfe|ü|eti intenzitású terü|etek dominanciája
képvise|nek még a jelentős zö|dfelü|ette| bíró |akóterü|etek, mint a Százados úti
TisztviselőteIep.

A zö|dfe|Ü|eti rendszer IegjeIentősebb eIemei a területarányosan elhe|yezkedő közkertek, közparkok, je|entős
zöldfelületteI rendelkező intézménykertek.

Az egy főre jutó zöldfe|ü|et 3 m2, amely a|acsonyabb a budapesti át|agná|, de be|városiviszony|atban kedvező.

Kii rnyezetvé d e l e m, te l e p ii l és i) ze m e ltetés
A ta|aj á|talános he|yzete és kondíciója tĺpikus városi je||egeket mutat, a térségben eredetinek mondható,
bo|ygatatlan taIajfe|szín alig ta|álható. Az egykori gazdasági tevékenységek tertileteĺn potenciá|is
szennyezettségge| |ehet számo|ni, több helyen eredményes kármentesítést hajtottak végre. Ugyanakkor a
ta|ajvizet és földtani közeget érintő, beavatkozást igénylő szennyezettség talá|ható a Józsefuárosĺ pá|yaudvar
terü|etén. A|ifás szénhidrogénne| (TPH) szennyezett taIajvizet tártak fel, a szennyező anyag csóva
összehúzódó fázisban van.

Zaj- és |égszennyezés szempontjábó| a kerÜ|et terheltnek tekíntethető. A Te|eki Lász|ó téren ta|á|ható
automata mérőá||omás adatai a|apján ugyan a légszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében
megfe|elő, szá|lópor tekintetében jó, a nagy forga|mú útvona|ak me||ett órás határérték-túllépések
e|őfordulnak. A kerü|et zajviszonyait az átha|adó utak és vasutak forgaImábó| adódó terhelés határozza meg'
Legje|entősebb zajkonf|iktus a Hungária körút, orczy út - Fiumei út vonala, a Kerepesi út, a József körút és a
Baross utca - Kőbányai út vonala. Jelentős zajterhelésse| érintett vasútvona|ak a Budapest - Hegyesha|om
(1-es számú), a Budapest - Hatvan (80-as számú), a Budapest _ Szo|nok - Békéscsaba (120.as számú), a
Budapest _ Ke|ebia {150-as számú) vona|ak.

A kerületben a rendszeres hu||adékgyűjtés a fővárosi közszolgáltató áltaI mego|dott'

jeIlemző, táji értéket
Mŕjvészte|ep, Vagy a
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3.t.f . Józsefváros osszefog!aló sWoT ana!ízise
A sWoT e|emzéseknek számos módszertana |étezik, je|en esetben az Európai Unió á|taI a|kalmazott

módszertant vettÜk figyelembe, ame|y a sWoT elemeit be|ső és kü|ső tényezőkre osztja fe| az a|ábbiak

szerint:

A helyzeteIemzés összefogla|ásnak módszertana

Erősségek - BeIső tényezők
PozitÍV á||ítások egy he|yzetrő|, vagy tevékenységrő|, ami jó| működik, és |ehet rá befo|yása

Józsefuárosnak.

Gyengeségek - Belső tényezők
o|yan fo|yamatok, adoťtságok, amik nem jó| műkodnek, de |ehet rá befo|yásunk, hogy
Józsefu áros megváltoztassa.

Lehetőségek - Kü|ső tényezők
olyan adottságok, ame|yeket nem tud a kerü|et egyérte|műen befo|yáso|ni, de rájuk építve
kihasználhatja az erősségeit.

Veszé|yek _ Kü|ső tényezők o|yan kor|átok, ame|yeket nem tud Józsefváros befo|yáso|ni, és kockázatot je|entenek.

OSSZEFOGLALO SWOT ANALIZIS

ERőssÉGEK

Az épü|ő |akások fővárosi szinten is jelentős száma.

JeIentős felhaImozott tudás a szociá|is városrehabiIitáció
terén.

A fővárosi át|agot meghaIadó mértékben bővü|ő turizmus'

A városon be|ü| jó pozíciójú közterü|etek (pl. Népszínház
utca).

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

Sűrű közösségi közIekedés.

Közterü|eteken a Iakossági igényeket preferá|ó várakozási
övezeti rendszer.

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

Történe|mi múĺttaI rendelkező z<i|dterü|etek és ie|entős
zoIdfe|ü|etű intézmények.

TerÜ|etarányosan eIheIyezkedő közkertek, közparkok.

A |égszennyező anyagok kibocsátása és a mért immissziók
zomében csökkenő tendenciát mutatnak.

GYENGEsÉGEK

Kerü|eten be|üli terü|eti szociá|is egyen|őtIenségek.

KedvezőtIen Iakhatási körü|mények: alacsony komfortfokozat, kĺs

Iakásméret'

Üres, nem hasznosítható bér|akások nagy száma.

Kimagas|óan rossz egészségi á||apot.

Városrészenként jeIentősen e|térő ingatIanpiaci mozgások.

JeIentős kozúti átmenő forgaIom'

Lakosság teIken be|Ü|i parkolási igényeinek megoIdatIansága

Koros, eIavu|t anyagú ivóvíz- és csatornahá|ózat.

Minimá|is méńékű megúju|ó energiahasznosítás.

Je||emzően alacsony zcildfe|Ü|eti intenzitás, hőszigethatás.

Az egy főre jutó zö|dterü|eti arány a|acsony.

A kerü|et forgaImasabb útvonalai mentén jeIentős a

gépjárműforgaIombó| eredő kcirnyezeti terhe|és.

Barnamezős terü|etek potenciá|is szennyezőforrások.

LEHETősÉGEK

Tudásközponti szerepkör kiaIaku|ása a jelen |évő egyetemek,
kutatóhe|yek sűrűsödése révén.

A város kü|sőbb kerü|eteiben terVezett közúthá|ózat
fejlesztések tehermentesítő hatása (Körvasút menti körút)'

Alternatív energiák térnyerése.

Barnamezős terü|etek rehabiIitációja során új zö|dfeIti|etek

kiaIakítása a magánszektor bevonásával.

Az orczy park á||ami beruházásként megva|ósuĺó

megújításával a környék zoIdfelü|eti e||átottságának
növekedése, a színvonalas, magas rekreációs értékke| bíró
ktizhasználatú zö|dfe|ü|etek tekintetében.

VEszÉLYEK

Városreha bilitációs források eI záródása'

Erősödő társadalmi szegregáció.

Szociá|is prob|émák kié|eződése.

A kerÜ|et a Íővárosi turizmus passzív hátországává vá|ik.

A kiskereskede|em egysíkúvá válik a kínai piacra épÜlő
tevékenységek dominanciájáva|.

Szemé|ygépjármií-e||átottság további nĺjvekedése.

Megfe|e|ő támogatási rendszer né|kü| az energiahatékonysági és

k|ímavédeImi törekvések á|taI generá|t projektek nem induInak e|.

Forráshiány miatt a barnamezős terü|etek kármentesítése időben
késIekedĺk (szennyező anyagok terjedése).
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3.1.3. Tematikus cé|oknak való megfele!és
Fontos szempont minden fejlesztési dokumentum esetében, hogy a tervezett célok megva|ósításához mi|yen

- elsősorban - pénztigyi eszközök á|lnak rendelkezésre. 
^ 

2o74_2020-as időszakban várhatóan az uniós

kohéziós források is fontosak |ehetnek a kerü|et fej|esztése szempontjábó|, ezért a he|yzete|emzés

eredményei az európai e|várások szem e|őtt tartásával kerü|nek értékelésre.

Az Európa 2020 - José ManueI Barroso, az Európai Bizottság e|ncikének megfogaImazása szerint - a következő

évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia:

,,Cé|unk, hogy vá|tozó vi|águnkban az EU gazdasága inte||igens, fenntartható és inkluzív legyen. E három,

egymást kci|csönosen erősítő prioritás azt hivatott e|ősegíteni, hogy az Unióban és a tagá||amokban magas

|egyen a fogla|koztatottság és a terme|ékenység, és erősödjön a társada|mi kohézió. Az EU öt nagyszabású

cé|t tűzött ki maga e|é a foglaIkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadaImi befogadás és az

éghajIat/energiapoIitika terÜ|etén, me|yeket 2o20-ig kíván megva|ósítani. Mindegyik tagá||am saját nemzeti

cé|okat fogadott eI az említett terü|eteken. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagál|ami

intézkedések segítik.,,

AzEU 2ot4-2020 közötti időszak ].1 tematikus célterÜ|ete:
.]', A kutatás, a techno|ógiai fej|esztés és az innováció megerősítése,

2. Az információs és kommunikációs techno|ógiákhoz (|KT) va|ó hozzáÍérés e|ősegítése és e
techno|ógiák haszná|atának és minőségének fokozása,

3. A KKV-k versenyképességének fokozása,

4' Az aIacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra va|ó áttérés támogatása minden ágazatban,

5. Az éghajlatvá|tozáshoz va|ó alka|mazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és keze|ésének

e|ősegítése,

6' Környezetvéde|em és az erőforrások hatékonyságának e|ősegítése,

7. A fenntartható köz|ekedés e|ősegítése és a ku|csfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok

eIhárítása,

8' A fog|a|koztatás és a munkavá||a|ói mobilitás ösztönzése,

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

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

1't, Az intézményi kapacitások és a k<izigazgatás hatékonyságának fokozása.
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EU tematikus cé|

;*.;il; 
- Kapcsolódó fo|yamat a Vl|!. kerü|etben

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

2. Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (p|. Bionikai lnnovácĺós Központ)

A fővárosi átlagot megha|adó mértékben bővü|ő turizmus

Tematikus utcák kiaIakításának szándéka (Népszínház utca)

Sűrű közösségi közlekedés

Fővárosi távhőrendszer a kerü|et egyes részein e|érhető

TörténeImi mú|ttaI rendelkező zö|dterü|etek és jeIentős z<iIdfe|ü|etű intézmények

TerÜletarányosan eIhelyezkedő közkertek, közparkok |éte, fenntartása, keze|ése

Házhoz menő sze|ektív hul|adékgyűjtés mindenho| e|érhető

7.
Sűrű közösségi közlekedés

Kozterü|eteken a Iakossági igényeket prefeľá|ó várakozási övezeti rendszer

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

9. JeIentős feIhaImozott tudás a szociá|is városrehabiIitáció terén

10.
Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (p|. Bionikai Innovációs Kcizpont)

Az oktatás teljes spektruma megta|á|ható, a szakképzés és a fe|sőfokú oktatás kieme|ten hangsú|yos

A kerületben minden szoIgáltatás, közigazgatási és kormányhivataI megtalá|ható
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3.2. PROBLEMA- ES ERTEKTERKEP
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Épített kornyezet

A te rü l etfe l ha sz n á l á s ko nfl i ktu sa i
A kerti|etben ta|álható terü|etfe|használási konfliktusok a|apvetően kettéválaszthatók a zoná|is rendszer

szerint. Más típusú problémák adódnak a be|ső és mások az átmeneti zóna terü|etén.

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

környéken véghezvitt közterü|eti rehabi|itációk egyre é|hetőbb környezetet teremtettek, itt inkább csak
pontszerűen je|entkeznek prob|émák. A be|ső városrészekre je||emző a|acsony zö|dfelü|eti el|átottság

természetesen itt is je||emző prob|éma, me|yet hosszabbtávon a tömbbe|sők eset|eges |azításáva|, a közterek
(p|. B|aha Lujza tér)és utcák humanizá|ásáva|, i||etve a belső udvarok zöldítéséve|lehet orvoso|ni'

A Corvin negyedben az e|múlt években történt városrekonstrukciós fo|yamatok áltaIje|entős arculatvá|tás

következett be. Sok esetben a környezeténél magasabb beépítés jött |étre, miközben még mindig nagy

számban találhatók üresen ál|ó, vagy a|acsony szintszámú épü|etek. A Corvin sétány befejezéséig ezek

nyi|vánva|ó problémaként fognak je|entkezni a negyedben

A Népszínház, Csarnok, Magdo|na és Szigony negyed terü|etén je||emző a nagyszámú tires, haszná|aton kívü|i

vagy a|u|hasznosított, va|amint a kornyezetéhez képest a|acsony beépítésű terü|et. Ez egyfelő| probléma,

másrészt |ehetőség is a kerü|et számára, hiszen jól megközelíthető he|yszínen, viszony|ag nagy számban

ta|á|ható pontszerű beavatkozásokra aIkaImas terü|et, ami a terü|et fej|ődésének zá|oga. A Fiumei út menti

terü|etsáv a két zóna határán átmenetet képez a hagyományos Vegyes és |akóterü|etek, va|amint az átmeneti
zóna városüzeme|tetési, egykori vasúti és a gazdasági terü|etei között. Az itt |évő ĺntézménysáv így némi

pufferként szo|gál a be|ső terü|etek számára. Az orczy térné| azonban mára funkcioná|isan is idegen remíz

már ebbe a vegyes városias terü|etbe éke|ődik be, ezze| e|vágva az intézményi és zö|dterÜ|etek |ánco|atát.

Az orczy negyedben a korábbi Üzemi-gazdasági funkciók megszűnéséve| a zĺildbe ágyazott intézményi

funkciók irányába vá|tozik a terü|etfe|használás, mely kifejezetten pozitív fej|eményként könyve|hető e|. A
városrész orczy parktó| északra |évő terü|ete az e|őzőekhez hason|ó he|yzetű, a pontszerű üres terü|etek a

megúju|ás |ehetőségét hordozzák magukban.

Az átmeneti zónában a |egnagyobb prob|émagóc egyérte|műen a Kőbányai út mentén ta|álható. A vo|t

Józsefuárosi pályaudvar területe a megúju|ás küszobén á||, részben e| is kezdődött az áta|aku|ás. A
Józsefvárosi piac megszÜntetéséve| a kereskede|mi tevékenység részben áttevődött az út tú|o|dalára,

azonban a vo|t Ganz-MÁVAG terület átstrukturá|ása még várat magára. A zóna más részein |évő gazdasági

területek kevésbé prob|émásak, méretükné| fogva várhatóan e|őbb a|aku|nak át intézményi irányba, vagy

vá|tanak korszerűbb gazdasági tevékenységek felé. Terü|etfelhaszná|ás szempontjábó| a gazdasági terü|etek

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

A Ke|eti pá|yaudvar térségének a|apvetően vasúti terü|ethasználata funkcioná|isan hosszabb távon is

megmarad, de annak szűkü|éséve|, többszintes terü|etfeIhaszná|ássa| |ehet számoIni'

É pi) I etd I l o m ő ny, ii röksé g i é rté ke k

A rossz minőségű épÜ|etá||omány e|sősorban a rossz szociá|is he|yzetű területeken talá|ható.

A kerÜ|et terü|etén |évő je|entős számú építészeti örökség pusztulóban van. Sok esetben csak a kü|ső

éptiIethom|okzat megújítása töfténik ffi€g, a belső udvarokat, he|yiségeket, gépészetet és

épü|etszerkezeteket nem érinti a fe|újítás. A társasházi páĺyázatok azonban az utóbbiakra is |ehetőséget

nyújtanak.
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Közlekedés

Józsefvárosban a kivá|ó helyzet e|lenére a közösségi köz|ekedési e||átottság egyes kisebb terü|eteken

kedvezőt|en, nagy a gya|og|ási távo|ság.

Nagy az átmenő forga|om, mert a kü|sőbb kerületek közúthá|ózat| kapcso|ataI h|ányosak.

A zártsorú nagyvárosias beépítés és a |akóte|ep esetében problémát jeIent a parko|óhe|yek hĺánya.

A kerü|etet érintő vasútvonaIakje|entős elvá|asztó hatást fejtenek ki a kerü|etrészek között.

Közm(jvesítés

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

Zo l dfe l t) l ete k, kö r nyezetv é d e l e m

Zö I dfe l ii l eti pro b l é m ó k, konfli ktu sok :

Zö|dterületteI eIlátatIan |akóterü|et szempontjából: a kerü|et egyes részei (Százados úti Iakótelep)

közhaszná|atú zö|dfe|ü|etekben szűkö|ködnek. A Százados úti Iakóte|ep környezetében a zö|dterületek és a

|akóteIkek távo|sága nagyobb, mint 500 méter. (A |akótelep azonban je|entős saját belső közös zö|dfe|ü|ette|

rendelkezik.)

Kö r nye zeti p robl é m á k, ko nfl i ktu so k

A zajkonf|iktussal érintett területek tekintetében feltÜntetésre kerü|tek a stratégiai zajtérkép a|apján

jeIentősnek mondható, küszöbérték feIetti zajszintte| érintett útszakaszok (jellemzően közösségi

köz|ekedésse| érintettek): az Ül|ői út, a Hungária gyűrű, orczy út - Fiumei út vona|a, a Kerepesi út, a József

kĺirút és a Baross utca - Kőbányai út vonaIa.

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

terÜ|etek a kerü|et kü|ső részein, a KőbánYai út mentén (Józsefuárosi pá|yaudvar, egykori Ganz-tvlÁvłG

terü|ete), i||etve a Kerepesi út mentén talá|hatók.

Tórsodąlom

A kerü|etben a KSH 2011.es népszám|álási adataĺ a|apján három szegregátum is ta|álható, összesen négy

tömbben. Ezekben a Iegfe|jebb á|ta|ános iskolai végzettségű, rendszeres munkajcivedeIemmeI nem

rende|kező |akónépesség aránya e|ériaZo%-ot. A négytömbbő| kettő a Csarnok negyedben, egy a Magdo|na

negyedben, egy az orczy negyedben fekszik. A szegregációval veszélyeztetett terü|etek (ahol a fenti mutató

aránya t5 és20% közti)tekintetében ugyanakkor már egyérte|mű a Magdolna és az orczy negyed kieme|t

sú|ya'
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Az épített környezet

Az épített környezet értékei
. Nagy kiterjedésű, fej|esztésre aIkaImas terü|etek ál|nak rendelkezésre

o Je|entős számú műem|ék je|en|éte, különösen a Pa|otanegyedben

o Műem|éki je|entőségű terü|et a Tisztvise|őteIep

o Meghatározó történeti he|yszínek, pl. Múzeumkert, Corvin köz mint nemzeti, iIletve történeti emlékhe|y

o Fővárosi rende|etben védett épületek, épü|etegyüttesek je|entős számban ta|álhatók a kerÜ|etben

o HeIyi védett épü|etek, épü|etegyüttesek jeIen|éte

. Nyi|vántartott régészeti Ie|őhe|yek és régészeti érdekű terü|etek

e Pa|otanegyed megúju|ó terü|ete

o Közelmúltban jelentős ingat|anfej|esztés is megva|ósu|t, vagy megindu|t (Corvin Sétány Program)

e Koze|mú|tban megva|ósu|t vagy megindu|t je|entős közterü|et megújítások (MNP ||l, Európa Be|városa Program
2)

. Megújult és megújuló közterek (MNP |||, Európa Be|városa Program 2)

Közlekedés
o Józsefváros számos metrómegá||óval rendeIkezik, mindhárom metróvona| érinti a terü|etét'
o Józsefvárost - több más vona| me||ett - Budapest három |egfontosabb vi||amosvonala kĺjzü| kettő is érinti

(NagykörÚti 4-es 6-os és a Hungária körgyűrűn közIekedő 1-es vi|lamosvonalak).

o A Hun8ária gyűr,Ű (a be|városi Duna.hidakhoz irányu|ó jelentős átmenő forgalom kivéte|éve|) biztosítja
Józsefváros e|kerü|ését az átmenő forga|om számára.

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

Zö l dfe I ü l ete k, kö r ny ezetv é d e l e m

Természeti, zöIdfelületi értékek

A kerü|etben a fasori á|lomány csak egyes városrészekben je||emző (p|. Tisztvise|őte|ep) és mive|fasor nagyon
kevés van, ezért szerkezetije|entőségűek, telepü|ésképi szempontból megtartásra és fej|esztésre érdemesek
az egY- vagy kéto|daIi fasorok, ame|yek a te|epÜlési zöldhá|ózat szerves részeként értékelhetők.
A kertiletben a városszerkezet és a beépítési struktúra következtében a|acsony zö|dfe|ü|eti intenzitású
terÜletek dominanciája je||emző. Mindeme||ett magas zö|dfelü|eti arányú |akóterü|eteket is ta|á|unk, mint a
Százados úti MűVészte|ep, vagy a Tisztviselőte|ep egyes részei. Ezek a terü|etek nagyban öko|ógiai,
városkIimato|ógiai szempontbó| kiemeIkedő értékűek.

Nagyobb összefüggő, magas zö|dfelü|eti arányú beépítet|en térség a Fĺumei úti temető. Mivel a kerÜ|et
jel|emzően a|acsony zöldfe|ü|eti aránnyal rende|kezik, nagy je|entőséggel bír va|amennyi meg|évő közkert,
közpark, jelentős zöldfeIti|etű intézménykert. Legfontosabb i|yen zö|dterü|etek és intézménykertek a ||. János
Pá| pápa tér, a Ludovika tér, a Go|gota tér, a Rezső tér, a Te|eki Lász|ó tér, a Ká|vária tér, az orczy park és a
Ftivészkert.
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Gazdosóg
Je|entős fejlesztések fo|ynak a kerÜ|etben: 2015-ben egyaránt megva|ósítás a|att á|| a Corvin Sétány Program

részeként több je|entős lakóház- és irodaépítkezés, a Semme|weis Egyetem Központi Betegel|átó Épülete a

kü|ső k|inikai tömbben, a Bionikai lnnovációs Központ a Ba|assa utcában, va|amint a Nemzeti Közszo|gá|ati

Egyetemhez köthető Ludovika Campus'
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3.3. E LTÉ Rő l r ur vzŐ rre l RE N D E LK Ezo T ELEpÜ tÉsnÉszE K

3.3.1. A városrészek bemutatása

Vó ltozatos vá ros része k

106. ábra: A V|||. kerü|et egyes negyedei.
( Forrás : saj ót sze rke sztés)

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

vannak a budapesti szintű városkĺizponti je||emzők, mint a |egje|entősebb barnamezős terti|etek, vagy a Pest

város számára a korábban biztosított je|entős zö|dfe|Ü|ettel átszőtt temető, ami mára Nemzeti Sírkertté vá|t.

Maga a kerü|et is Budapest zónarendszerének két zónájában talá|ható, a zónahatár a Fiumeiút és az orczy

út. Városnegyedei a következők:

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

Népszínház negyed - Rákóczi út és Népszínház u' kozött űĺő - a Kerepesi temető és környéke a Ke|eti

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

Magdolna negyed - Csarnok negyed és a Fiumei út kĺizott nz negyed - voĺt Ganz-MÁVAG, i||etve Józsefvárosi
barnamezős területe

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

J óz seJv á r o s v ó r osré sz e i

Losonci negyed _ Corvin negyed és az |llés u. - Korányi u kcizcitt

- orczy úttó| a Hungária körútig
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Palotanegyed

Vórosrész bemutatősa

A kerü|et |egbe|sőbb városrésze, határát a József körút képezi, annak

el|enére, hogy a József körút kü|ső o|dalán |éVő tömbök je||emzői még

hasonlóak. Közvetlen szomszédja a be|városi V. kerÜ|et, il|etve a |X. és a

V|l. kerü|et. A körút je|entős e|vá|asztó hatása azonban még a történeti

kia|aku|ás időszakára nyúlik vissza'

Ez a terü|et Budapest városközponti részéhez is tartozik, számos országos

intézmény _ egyetem, kőrház, múzeum _ ta|álható területén. Kia|aku|ása

során meghatározo volt, hogy a X|X. században itt kezdtek maguknak

paIotákat épÍteni a gazdagabb nemesek. EzzeI vette kezdetét a terü|et beépítése, amit később már bérházak

követtek, de még arányos utcaszerkezet és megfe|e|ő be|ső térarányú épü|etek je||emzik.

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

épÜ|etcsoportjai, me|yek a főváros meghatározó intézményeit jelentik' Építészeti értékei miatt a kerület

műem|ékeinek zcime is itt ta|á|ható. Terü|eti|eg zcimében a városközpontije||emzők mellett a |akófunkció

ura|ja. Zártsorú beépítésű terü|etének je||emzője - kü|önösen a Rákóczi úton és a József körúton - a

fö|dszintek üz|etekke| való kapcso|ódása a szé|es járdákhoz' Kieme|t kereskedeImije||emzőibő| mára sokat

veszített, de korábban országos célként vo|t meghatároző a Corvin áruház' A szomszédságában épü|t

Europeum fogIaI magába nagyobb kereskedeImi egységet. Megközelíthetősége kiváló, szé|ein öt

metrómegá ||óva |, két gyűrűi rá nyú vi Ila mosvona ||aI rendeI kező negyed.

Fentiek miatt az utóbbi időben a kerü|et e belső részén megindult a gya|ogosrendszer fej|esztése, il|etve a

forga|omcsiĺ|apítássaI kapcsoIatos utcaátépítés, me|y több kis teret kapcso| össze. Je|entősebb zöldfe|ti|ete a

negyednek a Múzeumkert, meghatározó fásított köztereia Gutenbergtér, a Mikszáth tér, a Gyu|aiPá|utca

menti közkert. A Kálvin tér fe|ő| indu|ó Baross utca gya|ogos szakasza a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár előtti

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

tér, de még mindĺg a parkoló gépkocsik ura|ják. A kerület e ponton kapcso|ódik a |egjobban a fővárosi

vérkeringésbe, hiszen a Rákóczi út és József körút csomópontja meghatározó nagyhá|ózati e|emek (metró,

vilIamosvonal, buszok) talá|kozását jelenti.

Az épü|etá||omány jet|emző kereskedelmi és vendéglátási sávjai, pontjaĺ éppen a gyalogosrendszer és

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

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

PaIotanegyed olda|án is a kü|sőbb negyedek vá|asztéka és e||átási minősége a meghatározó.

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

diákság nyomán inkább a kissé a|acsonyabb árkategóriájú, de relatív színvonaIas egységek telepednek meg.

Á|talánosan elmondható, hogy a Pa|otanegyed magasabb minőségű környezeti e|emekke| (közterü|et,

lakásá||omány) rende|kezik, mint a többi kerü|etrész, a turizmusnak egyre erősebb céĺterü|etévé vá|ik,

fe|sőoktatási intézményei miatt je|entős diák|étszám je||emzi és itt ta|álható az ún. be|ső k|inikai tömb is. A

kerti|et egyik |egkedvezőbb he|yzetű városnegyede. A legegységesebb és legértékesebb épü|etá|lománnyaI is

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

IegoIcsóbb negyede.

Szemben a kerÜ|et |egtöbb részéve|, a Palotanegyed öná||ó identitással, ezzeI szorosan cisszekapcsolódóan

részönkormányzattal, i||etve erős helyi civil szervezette| is rendelkezik.
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StatisztÍkaÍ alapú énékelés
A terü|eten az épületá||omány megúju|ása, mind időben, mind térben szakaszosnak mondható. A negyedben
a népesség kisebb fogyása tapasztaIható a többiterü|ethez viszonyítva, a |akásszámban viszont a|acsony a
vá|tozás (t5% a|atti), 5-7o% közötti még mindig az a|acsony komfortfokozatú |akások aránya hason|óan a
kerü|et többi részéhez, de csak 20-30% közötti az egyszobás ĺakásoké. Ugyanakkor az elöregedés itt a
|egje|entősebb a kerületen be|ül. Kedvező a munkané|kü|iségi arány, kü|öncisen a tribbi negyedhez képest, és
társadalmi szegregátumró| sem beszé|hetünk. KedvezőtIennek tekinthető ugyanakkor a negyed
korösszetéte|e, az 59 fe|ettiek és a 15 a|attiak aránya közti szorzó az egész kertiIetben itt a |egmagasabb, 3,71-
szeres.

Lo kő l is fej l e sztési ki h ív őso k
o Városi funkcióva| vegyes |akódominancia megőrzése, a Ráday utca vendég|átó és a V||. kerü|eti ,,bulinegyed,,

közötti szerep megta|á|ása

o Galérĺanegyed irányába va|ó e|mozdulás

o B|aha Lujza tér mint kieme|t nagykörúti helyszín központĺ szerepének erősítése, komp|ex megújítása, a
tuIajdonos Fővárosi ÖnkormányzattaI együttműködve

o Határo|ó főutak és terek, a nagy kapacitású köz|ekedési fo|yosókból adódó gazdasági |ehetőségek kiaknázása,
kü|önös tekintette| a Rákóczi útra

o Megúju|tközterü|etekmu|tipIikátorhatásainakkiaknázása

r Kiegyensú|yozott,,,soft,, turizmus meghonosítása

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

. PaIotanegyed,,brand,,megerősítése

. Nagy |étszámú diákság terÜ|eten tartása

. Értékes éptiletá||omány kompIex örökségaIapÚ megújítása

o Nagykörút színvona|ának minőségi emelése (nagykörúti portá|programhoz va|ó csatIakozás)
o Fö|dszinti vendég|átó, szolgá|tató funkciók erősítése
o Komp|ex közterü|eti megújítások fo|ytatása, kijIső kapcsoIatok megteremtése
o Az Európa Be|városa-program fo|ytatása

. Magyar Rádió épü|etének funkcióvá|tása

o Corvin Aruház rehabi|itációja

r Komp|exépü|etenergetikaife|újítások

. GyaIogos preferenciájúterü|etek kiterjesztése

o Kerékpáros há|ózat bővítése (József körút, Ü|ĺői út, belső utcák kétirányúsítása)
r KöztertjIeti zö|dfe|ü|etek,fasorok bővítése

o Meg|évő zö|dfeluIetek e|érhetőségének növe|ése (intézménykertek Iakosság számárava|ó megnyitása)
o Udvarbelsőkben |évő,,zsebkertek,, megteremtése

.í
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Népszínhóz negyed

Vőrosrész bemutdtása

AJózsef körút kü|ső olda|án eIhe|yezkedő negyed közvet|enriI határos a V||.

kert'i|ette|, attó| a Rákóczi út határolja el, ke|etrő|a Fiumei út a határ, dé|rő|

a Népszínház utca. AJózsef körútnak csak egytömbnyi kis szakasza tartozik
ĺde. A terÜ|etet a nagyvárosias zártsorú, e|sősorban |akóházakkal va|ó

beépítettség je||emzi, a kerü|et egyik |egsűrűbb területi egysége annak

e||enére, hogy ide tartozik a ll. János Pá| pápa tér je|entős zö|dterti|ette|.

Mindeme||ett jelentős intézmények is ta|áĺhatók a városrészben. Az

épÜ|etek földszintje a Rákóczi úton és a Népszínház utca mentén is
hagyományosan kereskedeImi rende|tetésű, mindkettő meghatározó városszerkezetijelentőséggeI bír.

Az épü|etek többsége még itt is hordja magán az ek|ektikus értékeket, több műem|ék és néhány fővárosi
szinten védett épület is ta|á|ható.

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

vi||amosvonaIak is meghatározó köz|ekedési e|emek.

Ez a negyed is rendeIkezik országos eIlátási körzetű egészségügyi |étesítménnye|, mint a PéteĄ Sándor Utcai

Kórház, Rendelőintézet és Ba|eseti Központ részeként műkodő baleseti intézet a Fiumei úton, de

meghatározó a fe|újított Erke| Színház is a ku|túra terén, míg az igazgatás terén a Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság emeIhető ki.

Statisztikoi alapú énékelés

A népesség vá|tozásában je|entős csökkenés vo|t tapasztaIható 2001-11 között, a |akásállomány sem nőtt5%-

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

aránya sem a legrosszabb. A korösszetéte| tekintetében majdnem a legkedvezőt|enebb az elöregedés
szempontjából, és a munkané|kü|iség mértékében is a kerü|eti középmezőnyhöz tartozik, ennek feleInek meg

a szegregációs mutatói is' Ennek e||enére szegregációva| fenyegetett rész talá|ható a Népszínház utca

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

o Lokális fejlesztési kihívások
o Lakódomináns, vegyes városias terü|etek fejIesztése

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

r A Rákóczi út, a B|aha Lujza tér, a Népszínház utca és a Fiumeĺ út forgalmábó| adódó gazdasági lehetőségek
kia knázása

r A megúju|t Il. János Pá| pápa tér és Te|eki Lász|ó tér, valamint a 4-es metró mu|tip|ikátorhatásainak kiaknázása

o Rákóczi út revitalizálása

o Kiskereskedelmi és kisiparos hagyományok újjáé|esztése, megerősítése

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

o A vo|t MSZMP-székház hasznosítása

o MagdoIna negyedhez közeli tombok szegregációvaI va|ó fenyegetettségének preventív keze|ése

. Értékes éptiIetá||omány komp|ex örökségaIapú megújítása az avult épü|etá||omány magas minőségű,

mértéktartó megújítása me| |ett

. Nagykörút színvona|ának minőségi eme|ése (Nagykörúti portá| programhoz va|ó csatIakozás)

o BeIső terü|etek fö|dszinti funkcióinak kiaknázása
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. Komp|ex közterü|et- és épületrehabiIitáció a Népszínház utca tenge|yében

. KompIexépületenergetikaifelújítások

o Vi||amoshá|ózat bővítésében való közreműkodés (Rákóczi út, B|aha Lujza tér - Népszínház u.)

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

o Közterü|etizö|dfe|ü|etek,fasorokbővítése

o Udvarbelsőkben |évő,,zsebkertek,, megteremtése

Csarnok negyed

Városrész bemutotása

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

a létesítmény és az e|őtte |évő tér adja. A Csarnok negyed Kozépső-

Józsefuáros körút menti, középső terÜ|etén he|yezkedik el. A József körút -
Népszínház utca - Nagy Fuvaros utca és délről a Baross utca határolja.

Je||emzően Iakóterü|et, me|y sokkaI vá|tozatosabb kiépítettséggeI

rendeIkezik a korábban bemutatott negyedeknél, több a foghíj, az

aIacsonyabb szintszámú épü|et. Ugyanakkor kevesebb intézmény je||emzi,

e|sősorban a kerület alap- és kozépfokrl e||átásának építményei je|ennek

csak meg, mint p|. a rendőrkapitányság Vagy a szakorvosi rende|őintézet, de itt talá|ható az obudai Egyetem

Ke|eti Káro|y Gazdasági Kara, va|amint _ részben - Kandó Ká|mán Vi||amosmérnöki Kara is. A József kĺjrút

mentén meghatározó még mindig a fĺi|dszinti kereskede|em, de színvonala e|marad a be|ső kerületekhez

képest. Egyet|en közterü|eti zö|dterü|ete a Rákóczi tér.

Karakterében a zártsorú zártudvaros beépítés a jellemző a terü|eten. Épü|etá||ományában kevesebb a

véde|emre érdemes épü|et, azok is elsősorban a Horváth Mihá|y tér térségére összpontosuInak. A sűrűsége

kicsit enyhébb a belső városrészekné|, aminek oka a több foghíj, és az a|acsonyabb szintszámú épü|etek

jeIenléte.

Stati szti kd i a l a pú é rté kel és

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

növekedés volt tapasztaIható 2001-1]. között, ami a kerü|etben az egyik |egerősebb. Meg|évő á||omány

komfortfokozatában a kerü|eti átIaghoz húz, az egyszobás |akások aránya közeI a lakásá||omány egyharmada'

KorcisszetéteIben a kerü|eti át|agnál kicsit jobb a he|yzet, a munkané|kü|iség tekintetében középmezőnyben

van a terÜ|et' A negyed szegregációs mutatója (|eďeljebb nyo|c á|ta|ános végzettségű, rendszeres

munkajövedelemme| nem rende|kező aktív korúak aránya) megegyezik a kerü|eti átlagga|, ugyanakkor két

tömbje is szegregátumnak minősü| (a fenti mutató értéke megha|adja a 20%-ot), ami jó| je|zi a népesség

státusz szerinti megosz|ásának negyeden be|üli egyenetlenségét.

Lo ká l is Íej l esztési ki h ív ősok
o Rákóczi tér kereskedeImi, és kulturá|is szerepének erősítése

. Lakódomináns, vegyes városias terü|etek fejIesztése

. Nagykörút és Rákóczi tér forgalmábó| adódó gazdasági Iehetőségek kiaknázása

o A megúju|t Rákóczi tér és a 4-es metró multip|ikátorhatásainak kiaknázása, erősítése a negyed be|sőbb

tömbjeiben

o Csarnok negyed ,,brand,, kialakítása

o Szegregá|t és szegregációval veszé|yeztetett tömbök felzárkóztatása, fenyegetettséguk preventív keze|ése
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. Értékes épÜletá||omány kompIex örokségaIapú megújítása az avu|t épü|etállomány magas minőségű,

mértéktartó, megújítása me||ett

r Nagykörút színvona|ának minőségi eme|ése (nagykörúti portá|programhoz va|ó csatIakozás)

o BeIső terü|etek fö|dszinti funkcióinak kiaknázása

. Foghlj- és aIu|épített, aIuIhasznosított te|kek fejIesztési potenciá|jának kihaszná|ása

. Úres te|kek és éptiIetek megfele|ő átmeneti hasznosításának megta|á|ása

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

o Komp|exépÜ|etenergetikaife|újítások

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

r KözterÜ|etizö|dfe|Ületek,fasorokbővítése

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

Magdolna negyed

Vórosrész bemutdtása

Középső-Józsefuáros ke|eti részének meghatározó negyede, ami

e|sősorban a 2005 óta zaj|ó, 2015-ben harmadik ütemét záró szociális

városrehabiIitációjáró| Vá|t ismertté. Je||emzően zártsorú, zártudvaros
beépítésű terület, de még számos foghíj és alacsony szintszámú épü|et

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

Védett épÜ|et csak kettő van a terü|eten, a történeti fej|ődés során nem
jutott eI abba a fázisba, ami a korabeli meghatározó értékes épÜletekkeI

va|ó beépítést eredményezte voIna.

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

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

negyed é|etében, ami a szomszédos Népszínház negyedre is kihat. Tekintetteĺ a terü|et társadalmi he|yzetére

itt sűrűsödnek |eginkább a szociá|is e||átó intézmények.

Stdtiszti ka i a I a pú é rté kel és

Népességében a |egdrasztikusabban csökkenő negyedek közé tartozik, |akásá||ományában 5-to% közötti a

gyarapodás az e|mú|t 2oo1.-t1' közötti időszakban. Nagy az a|acsony komfortfokozatú |akások és

kiemeIkedően magas az egyszobás lakások aránya, me|y meghaladja az 50%-ot. A munkané|küliség kerü|eti

szinten itt a |egmagasabb, t6,5%. A negyed szegregációja kiemeIkedő, a szegregácĺós mutató t6,4 %o-os

értéket mutat, ami már magasabb, mint a veszé|yeztetettségi küszöbérték. Jól mutatja a tömbszintű
szegregációs térkép is (|d'|.1.9.5.), hogy a szegregáĺt és ezzel fenyegetett terü|etek je|entős hányada itt

talá lható.

Lokális fej l esztési kihívások
o Lakódominanciamegőrzése,színvona|ánakemelése

o Mátyás tér és Teleki László tér központi kulturá|is, rekreációs szerepének erősítése

Népszínház u., Baross u. és Fĺumei út forgalmábó| adódó gazdasági Iehetőségek kiaknázása

A megújult Mátyás tér, a Kesztyűgyár és a Te|eki Lász|ó tér mu|tiplikátorhatásainak kiaknázása

Magá ntőke terü|etre csábítása

Magdo|na Negyed Program eredményeinek, szolgá|tatásainak fenntartása

a

a

a

a
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. szegregációcsökkentése

. Értékes épü|etá||omány komp|ex örökségaIapú megújítása az avu|t épriIetá||omány ma8as minőségű,

mértéktartó megújítása melIett

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

. Alacsony beépítettségbő| adódó fejIesztési lehetőség kiaknázása

o Baross kocsiszín funkcióvá|tása

o Zsibárusházturisztikaifejlesztése

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

o KomplexépÜ|etenergetikaife|újítások

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

o Közterü|etĺzö|dfe|ü|etek,fasorokbővítése

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

Corvin negyed

Városrész bemutatása

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

áta|aku|ó negyede, a József körút _ Baross utca _ Horváth Mihá|y tér északi

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

- Ü||ői út vona|a határo|ja. A korábbivárosmegújító e|képze|ésektő| e|térő,

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

vá|ság e|őtt megindu|t fej|esztés, ha az előzetes eIképze|ésekné| |assabban

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

A terti|et je||emzően |akóterü|et, de a Corvin Sétány Program részeként

ugyanakkor jelentős kereskede|mi és irodai terület is létesÜ|t. A Corvin sétány teljes egészében még nem

készÜ|t e|. A terü|et a városközponthoz kapcso|ódó nagykörúti he|yszínek egyike, mozi, konferenciaközpont,

szá||oda egyaránt ta|á|ható itt. Bár felsőfokú oktatási intézménnye| nem rende|kezik, itt ta|á|ható a híres

Fazekas Mihá|y Á|ta|ános IskoIa és Gimnázium. A jovőben még továbbifej|esztési |ehetőséget is rejt magában,

több tudományos központ is tervezett itt, mint pl. a Corvin Tudáspark. A terÜ|eten az építészeti minőség a

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

Közĺisségi köz|ekedése hiányos, a határoló útvonalakon közlekedő metró-, vi||amos-, busz- és

trolibuszvonalak a negyed jelentős hányadáró| csak 300 métert megha|adó gya|og|ássa| éretőek e|.

ĺtdti szti kai a l a pú é rtéke l é s

A jelentős átépítések, az átadott |akások nyomán a népszám|á|ás óta a statisztĺkai adatok mára je|entősebben

vá|tozhattak. A 2011-es adatok azt mutatták, hogy a népesség csökkenése nem tú|je|entős, 10% a|atti, míg a

|akásszám l2%-ot növekedett. Az a|acsony komfortfokozatú |akások aránya mára bizonyosan javu|t a

korábbihoz képest, de vélhetően az egyszobás lakások aránya - a nagyszámú garzonIakás-építés miatt - nem

csökkent. Korösszetéte|e, munkané|kü|isége nem tér eIje|entősen a kerÜlet át|agátó|. Szegregációs mutatója

némi|eg kedvezőbb anná|, és az e|mú|t évek vá|tozásai nyomán vé|hetően tovább javu|t.

Lo ká l is fej l eszt é si ki h ív áso k
o Lakódomináns, erőte|jes városias funkciókka| va|ó fejIesztése

r Corvin Sétány Program fo|ytatása, befejezése

. Nagykorút, Ü|lői út és Baross u. forgaImábó| adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása
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. A corvin Sétány Program beruházása multipIikátorhatásaĺnak kiaknázása

. corvĺn negyed ,,brand,, megerősítése - a metróá||omás is a nevét vĺseli

o A nem fejlesztett, Corvin sétány menti terü|etek re|atív hátrányos he|yzetének keze|ése

. Értékes épü|etá||omány komp|ex örökséga|apú megújítása az avu|t épü|etá||omány ma8as minőségű,

mértéktartó megújítása me| |ett

o Nagykörút színvona|ának minőségi eme|ése (nagykörútĺ portá|proBramhoz való csatIakozás)

. Üres te|kek és épÜ|etek megfele|ő átmeneti hasznosításának megta|á|ása, a megkezdett és tervezett épÜ|etek

befejezése

. Nagy Temp|om utcai bölcsőde bővítése

o Komp|exépÜ|etenergetikaifelújítások

o Kerékpáros há|ózat bővítése (József korút, Baross u., Ü||ői Út, észak-déli és ke|et-nyugati átjárhatóság

fejIesztése)

o Kozterü|eti zö|dfe|tjIetek, fasorok bővítése

o Udvarbelsőkben |évő,,zsebkertek,, megteremtése

Losonci negyed

Vőrosrész bemutotósa

A tér e|nevezését a |akóte|ep közepén lévő Losonci térrő| kapta. Határait a

Baross utca - Leonardo da Vinci utca - Práter utca - Szigony utca - Ü||ői út

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

tervezett józsefuárosi lakóteIep egy része készült eI az 1970-es, ,80-as évek

során, ennek lehatáro|ása me||ett ide tartozik még egy-két környező tömb,

a Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai

Kara, va|amint dé|en a Füvészkert és a Semme|weis Egyetem kü|ső klinikai

tömbje' |tt jön létre a Bionikai |nnovációs Központ is, így fontos, az

egészségÜgyhöz kapcso|ódó K+F |étesítménnyeI bővü| a negyed.

Beépítése a fent |eírt jeIlemzőibő| adódóan rendkívü| Vegyes, A Baross utca mentén meghatáľozó városképi

e|emként je|enik meg a |akóte|ep nagyvárosias terü|ete, me|ynek zö|dfe|ü|eti aránya a be|ső városrészekhez

képest kedvező. Fővárosi, de országos vĺszony|atban is fontos a k|inikai tömb szabadonál|ó, X|X. sz. végi,

értékes épületá||ománya, és meghatározó történeti és zö|dfe|ü|eti tényező a Füvészkert' Ez a heterogén

terü|et közepes sűrűséget eredményez.

A terÜlet közösségi koz|ekedési |efedettsége részben megfe|e|ő képet mutat, a Baross utca jó feltárást biztosít

a városrész északi részének, ugyanakkor az Ü||ői út fe|ő| csak metrókapcso|attaI rende|kezik a terü|et, be|ső

utcáin közösségi köz|ekedés nincs, innen a rágya|og|ási távo|ságok nagyok'

Statisztikdĺ alapú értékelés

Aterület népességétjórészt a lakóte|ep adja, ebbő| isfakad, hogy nagy a népességcsökkenés, ugyanakkora

lakásszám szinte stagná|. A |akóte|epi jel|emzőkbő| adódik szintén, hogy e|hanyago|ható az a|acsony

komfortfokozatú |akások aránya, i||etve az egyszobás |akások aránya a |egalacsonyabbak közé tartozik

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

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

negyeddel szomszédos tĺimbök némelyike szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etnek minősü|.
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Lo ká l is fej l esztési ki hív áso k
. Egyetemi és egészségügyi terü|eteket integrá|ó vegyes városias területek me8teremtése

o KIinikák és Füvészkert mint kieme|t intézménykertek rekreációs szerepének erősítése

. Üllői út és Baross u. forgoImábó| odódó gazdosógi Ichctősógc|< kioknĺízdso

o Tervbevett beruházások multip|ikátorhatásainakkiaknázása

o oktatási intézményekkel va|ó aktív kapcsolat |étesítése

o Bionikai k|aszter kataIizálása

o SzegregációvaI veszé|yeztetett kozeIi tömbok fenyegetettségének preventív keze|ése

. Értékes épületá||omány kompIex örökségaIapú megújítása az avuIt épü|etá||omány magas minőségĹĺ,
mértéktartó megújítása mel lett

. A Iakótelepi terü|etek földszinti funkcióinak kiaknázása

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

o Komp|exépÜ|etenergetikaife|újítások

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

o Közösségi közIekedésseI aIacsony szinten ellátott IakóterĺjIetek há|ózatba való integrálása

o KözterÜ|etizö|dfe|ü|etek,fasorokbővítése

r Me8lévő zö|dfe|ü|etek e|érhetőségének növe|ése (|ntézménykertek Iakosság számára va|ó megnyitása)

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

Orczy negyed

Vórosrész bemutdtása

A városrész e|nevezését az orczy útró| és térrő|, i||etve az orczy parkró|

kapta. Határait a Ká|vária tér dé|i és ke|eti olda|a - Baross utca - orczy tér
északi és keleti o|da|a _ orczy út - Ü||ői út - Korányi Sándor utca - |ĺlés utca
a|kotja. A terÜ|et magában fog|a|ja a kieme|t beruházásként |étrejött
Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem új campusát és az ettő| északra fekvő
áta|aku|ó |akóterületeket. A közösségi köz|ekedés a 3-as metróvaI csak a

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

negyed több északkeleti me||ékutcájában, iĺ|etve az orczy úton is érhető e|

közösségi k<izlekedés' A Füvészkert, az ||lés utca |efedettsége hiányos. Bűnügyi fertőzöttsége jelentős, a

Diószegi SámueI utca a kerü|et |egneura|gikusabb pontjainak egyike'

A terü|et értékes épü|etá||ományát képezi a vo|t Ludovika, ami mára az egyetem terü|ete, és egy.két további
épü|et a terü|eten be|ü|. Az eImúlt időszakban az északi rész korszerűtĺen |akásállományát fokozatosan vá|tják

feI korszerű, bár he|yenként tú|zsúfo|t új |akóépÜ|et-együttesek.

lntézményekben a már említetteken triI nem bőve|kedik a terü|et.

Statisztikai a l a pú é rtékel és

Népességében éppen az e|múlt évtizedben következett be radiká|is vá|tozás, az á|ta|ános csökkenés he|yett
növekedést jelez a statisztika, ami egybevág a 15% fe|etti |akásszám-növekedésse|. Ennek el|enére még nagy

az a|acsony komfortfokozatú |akások aránYa, a még meg|évő, jelentős számú |akássaI rendeIkező korszerűt|en
épü|etek miatt. Részben ez, részben pedig az e|mú|t évtized garzon|akás-építési trendje is ncive|te az
egyszobás |akások arányát, ami 201l-ben 50% volt. Je|entős az önkormányzati tulajdonú lakások aránya a

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