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szempontjából igen hátrányos he|yzetű a terü|et, je|entős a szegregá|t va1Y azza| fenyegetett tömbök száma,

metyek párhuzamosan |éteznek együtt a már em|ített, újabb építésű társasházakka|.

Az orczy negyed tehát ma igen vá|tozékony képet mutat, arcu|ata mozaikos, me|yet nem tud elég gyorsan

e||ensúlyozni a megakadt |akásépítési fo|yamat. Ugyanakkor nagy e|őre|épés, hogy a kerÜlet e részén új

fe|sőoktatási |étesítménnyelgazdagodott, ami kornyezetére is pozitív hatással |ehet.

Lo kő I Í s fej l esztési ki h ív ó s o k
. Egyetemi terijIeteket integrá|ó Vegyes városias területek me8teremtése

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

o orczy tér he|yi kłrzponti szerepkorének kiaIakítása

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

o Á||ami beruházások (p|. NKE) mu|tipIikátorhatásainak kiaknázása

l oktatási intézményekke| va|ó aktív kapcsoIat |étesítése

r Komp|ex szociá|is városrehabilitációs program (orczy Negyed Program) e|indítása

. Értékes épuIetá||omány kompIex örökségaIapú megújÍtása az avu|t épü|etá||omány magas minőségű,

mértéktartó, m egÚjítása me| |ett

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

. Üres telkek és épü|etek megfe|elő átmeneti hasznosításának megta|álása

o Komp|exépü|etenergetikaife|újítások

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

o Kozösségi kozlekedéssel aIacsony szinten e||átott Iakóterü|etek há|ózatba va|ó integrá|ása

o KözteruIetizö|dfelü|etek,fasorokbővítése

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

o UdvarbeIsőkben |évő,,zsebkertek,, és új beépítések során tömbbeIsők zö|dfe|ü|eteinek megteremtése

. A szeszByár utca megnyitása a Visi Imre utca és a Kőris utca közott

Kerepesdűlő

Vőrosrész bemutdtasa

A városrész magába fog|a|ja a Ke|eti pályaudvart a Baross térreI együtt, a

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

MicheIin gumigyár á|tal dominá|t vasút me||etti iparterü|etet és a Mosonyi

utca menti beépítést. Lehatáro|ása: Fiumei út - Baross tér - Thökoly út _

Verseny utca - Dózsa György út - Kerepesi út - Aszta|os Sándor út -
Sa|gótarjáni utca.

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

e|térés Van az egyes terü|ethaszná|atok között. A Ke|eti pá|yaudvar

alapvetően elvá|asztja a V||. kerü|ettő|ésazegyébként köze||évő o|impiaiKözponttó|.

A je|entős zöldfe|ü|ette| bíró Nemzeti Sírkert e|lensú|yozza a még működő vagy már funkciót váltott

iparterületi sűrűséget és burko|tságot.
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Statiszti ka i a l a pú é rté ke l é s

A terÜ|eti kiterjedéshez képest lakóterü|etei nem meghatározőak, a 839 |akos és az 559 |akás (2011)

bemutatása nem adna je||emző képet a terriletrő|. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy épp e negyedben
csökkent a |egje|entősebb mértékben,23,55%o-kaI a népesség 2001 és 2011 között'

Lo kál is fej l e sztési ki h íváso k
r A kerület tüdejét adó je|entős zoldfe|ü|ette| rendelkező temető megőrzése.

o Keleti pá|yaudvar be|fö|di és nemzetközi fogadópontként szoIgá|ó szerepének erősítése

o Kerepesi út forgaImából adódó gazdasági Iehetőségek kiaknázása

o A meBújult Baross tér és a 4-es metró mu|tip|ikátorhatásainak kiaknázása

o Vasút gazdasági szerepébő| származó előnyeinek kihasználása

e Értékesépü|etállománykomp|ex,örökséga|apú megújítása

. Üres és aIuIhasznosított barnamezős terÜ|etek funkcióval való megtö|tése

r A bezáró Miche|in gumigyár területének hasznosítása

o KözterÜletizöldfelü|etek,fasorokbővítése

o Potenciá|is taIajszennyezésse| érintett tertiIetek kármentesítése

Szózados negyed

Vórosrész bemutatása

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

terÜ|eteken. Lehatáro|ása szerĺnt az Aszta|os Sándor út - Kerepesi út -
Hungária körút - MÁV vonaIa határo|ja. A vasút me||etti tömbsor a régi

ĺparterü|etek megmaradt egységeit fog|a|ja magába, ettő| a Hungária körút

irányába je||emzően |akóterületek ta|áĺhatóak, régi te|epek és új

|akóteĺepek, dé|re sport|étesítmények. A Sa|gótarjáni út - Ktinyves Kálmán
körút - Vasút á|taI elszigete|ve található az egykori ĺvÁv ko|ónia

te|epszerűen beépült csa|ádi házas területe. ltt ta|á|ható továbbá a

Százados úti Művésztelep, ami a főváros e|ső művészte|epeként épült, egyben Európa |egrégibb

fo|yamatosan működő művészteIepe. A ku|turá|is intézmények között em|ítésre mé|tó a Honvéd
Kamaraszínház a Kerepesi úton.

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

beépített terüĺetének van. A kisvárosias lépték az irányadó, de részben nagyvárosias jel|eg is megjelenik az

utóbbi évtized |akásépítése eredményeként. A terület közösségi kozIekedésife|tárását északról a 2-es metró,

troIibusz és buszvona|ak, ke|etrő| a Hungária körúti vi||amos biztosítja. A városrész nyugati o|da|án e||átottsági

hiányok tapaszta Ihatók.

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

Statisztikoi alapú énékelés

A 2001-11 közötti időszakban je|entősebb népességszám vá|tozás vo|t tapasztalható, egyedü| ebben a

negyedben érte e| a20%fe|etti értéket, ami érthető, mive| a |akásá|lomány 52,7%-ka| növekedett. Kevés az

a|acsony komfortfokozatú és az egyszobás lakások aránya is. Korösszetéte| tekintetében szintén kedvező,

egyebekben itt a |egmagasabb a fe|sőfokú végzettségűek és IegaIacsonyabb a munkané|kÜ|iek aránya is.

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

ezt a statisztika.
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Loká l i s fej I esztési ki h ív áso k
o Ku|önböző korokbó| származó ko|óniaszerű |akóterÜletek egységének megtartása, minőségi fejIesztése

o Stadionok központi tematikus szerepköréhez való igazodás

o Kerepesi út, Hungária körút és a Stadionok forga|mából adódó gazdasági Iehetőségek kĺaknázása

o Az MTK-stadionnál tervbe vett megújítások mu|tipIikátorhatásainak kiaknázása

o Szociális problémák oIdása a Művészte|epen és a MÁV-te|ep tombjeiben

o Karakteres, egyedi beépítések megőrzése, megújítása

. Üres és aluIhasznosított barnamezős terÜletek funkcióvaI való megtö|tése

o Komplexépü|etenergetikaifelújítások

o Közösségi közIekedésseI aIacsony szinten eIlátott gazdasági és Iakóterü|etek há|ózatba va|ó ĺntegrá|ása

. Meg|évő közterijIeti és tombokön be|üli zö|dfe|ület megőrzése

o Potenciális taIajszennyezéssel érintett terü|etek kármentesítése

r Az AsztaIos Sándor úti iparterü|et tago|ása, átjárhatóságának közúton torténő biztosítása

Ganz negyed

Vőrosrész bemutatása

A negyed nevét a korábbi Ganz-gépgyár adja, terÜletéhez tartozĺk a Vajda

Péter utca - orczy út - orczy tér ke|eti és északi o|da|a - Fiumei út -
Sa|gótarjáni utca - MÁV vona|a - Hungária körút _ Könyves Ká|mán körút

áltaI határo|tan a volt Ganz-MÁvłG, a Golgota tér és a vo|t Józsefuárosi

pá|yaudvar.

A terü|eten talá|ható a va|amikori MÁVAG á|tal építtetett MÁVAG-ko|ónia,

a m i fővá ros i véd ettséget é|v ező ka ra kte res, keretes beé pítésű |a kóterü |et.

Maga a gyárterü|et rendkívÜ| sűrűn beépített, átjárhatat|an, záftsorúan

kiaIakított térfal|al rende|kezik, me|yek mögött rendkívÜ| sűrű beépítés található, me|yen mára ipari gyártás,

kereskedelem, szo|gá|tatás számára nyújt terepet.

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

részén működő kínai pĺac fe|számoĺásá ra Zot4-ben kertilt sor. A je|entős részben hosszabb ideje használaton

kívü|i terü|eten kü|önböző intézményi és rekreációs fej|esztések várhatók, me|yek köztiI a Sorsok Háza _

Európai oktatási Központ kivite|ezése 2014-ben megkezdődött.

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

A ko|ónia népessége és |akásszáma 2001-11 között egyaránt csökkenést mutat. A sajátos beépítésbő|

következően itt a legmagasabb a kerü|etben az alacsony komfortfokozatú, i||etve az egyszobás lakások aránya

- utóbbi értéke 72,8%. Je||emző még az alacsony komfort és az egyszobás |akások nagy aránya. A

munkané|kü|iek és a tartós munkané|küliek aránya megha|adja a kerületi átIagot.

Loká l i s fej l e szt é si ki h ív ő s ok
. A be|ső kerü|etek kcizött erős, megújuIni tudó gazdasági szerepkor megőrzése

o Volt Józsefvárosi pályaudvar központi szerepkörének kiaIakítása

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

o Hungária körút és Kőbányaĺ út forgaImábó| adódó gazdasági |ehetőségek kiaknázása

o Vo|t pá|yaudvaron megvalósu|ó fejIesztések mu|tipIikátorhatásainak kiaknázása

l:l
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. A Ganz-MÁVAG terü|etén |évő kereskede|mi és szo|gá|tatási szektor minőségi megúju|ása

o Gazdasági struktúravá|tás - zö|d gazdaság, ipar irányába va|ó elmozdu|ás

o Aktív gazdasági é|et kifehérítése

o A Ganz-MÁVAG terü|etének átstrukturálása, átjárásainak megteremtése

o VoIt Józsefvárosi pá|yaudvar üres terü|eteinek hasznosítása

o A Ganz-MÁVAG terü|etének komp|ex energetikai struktúraváltása (megújuló energiára való átál|ás)

o Fe|táróút kia|akítása az Aszta|os Sándor út vona|ában

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

o Potenciális talajszennyezéssel érintett terÜ|etek kármentesítése

Tisztviselőtelep

Városrész bemutdtősa

A Tisztvise|őtelep mind ig fennta rtott bizonyos kü |öná|lást Józsefuá rostól,
kü|önösen 1950-ig, amíg a X. kerü|et részét képezte. A X|X. század végén a
főváros úgy határozott, hogy kedvezményekke| támogatja az építkezni
vágyókat, a tĺsztvise|ők számára nem megfizethető bér|akásárak
időszakában lehetővé teszi családi ház építését. Az orczy út - Vajda Péter
utca - Könyves Ká|mán körút - Üllői ĺt áltaI határo|terü|et nagy részét ez
a ke||emes kisvárosias terü|et tö|ti ki. A Hungária körút mentén már más
funkciók, intézmények, irodaházak is ta|á|hatóak, a negyed Üllői ĺt ĺelő|i

o|da|án a Semmelweis Egyetem és a Heim Pá| Gyermekkórház egészségügyi terü|etei, i||etve vo|t ipari
terti|etek talá|hatóak. Utóbbi az orczy út fe|ő| is megje|enik (a vo|t Május 1. Ruhagyár).

A terÜ|et be|ső, |akóterÜ|eti része kisvárosias karakterű, műem|éki je|entőségű terü|et, je|entős be|ső
zö|dfelü|etekke|. A Hungária körutat kísérő tömbjei sűrrííbbek és magasabbak, köztük már megje|ent a mai
kor irodaházi karaktere is. Az orczy út sarkán lévő Nagyvárad téri EImé|eti Tömb (Semmelweĺs Egyetem)
Budapest legmagasabb épü|ete. A terület kevés fej|esztési |ehetőséggeI rendeIkezik, a Hungária körút - Ütloi
úti sarok, a volt Pénzverde épÜlete nyújthat jelentősebb fej|esztésre alkaimat.

StatisztÍ koi o l a pú é tté ke I és

Lakossága a |akóterü|et kedvező környezete e||enére több mint ilo%-ka| csökkent 2001 és 201]' között,
ugyanakkor je|entősebb ĺakásszámvá|tozás nem Volt tapaszta|ható. A városrészben kevés az alacsony
komfortú |akás, és az egyszobás |akások aránya is érdemben kedvezőbb a kerü|eti át|agnál. A munkané|kü|iek
aránya a|acsony, a gazdaságilag nem aktívaké e||enben magas. A negyed szegregációvaI nem veszé|yeztetett.

Loká l is fej l esztési ki h íváso k
r A be|ső városrészekben egyedÜ|ál|ó, értékes mi|iő megőrzése

o Erős egészségügyi központi szerepkör megőrzése, erősítése

o Könyves Kálmán körút és Ü||ői út forgaImábó| adódó gazdasági |ehetőségek kiaknázása

. Megva|ósu|t és tervbe vett á||amĺ beruházások (p|. NKE, Groupama Aréna, Nép|iget) mu|tip|ikátorhatásainak
kiaknázása - utóbbi kettő a |X., i||etve X. keru|etben he|yezkedik e| ugyan, de erősen hatnak a Vl||. kerÜ|et
szomszédos terü|eteire is

o Szomszédos terÜ|etek negatív társadaImi hatásaivaI szembeni e||enállóképesség erősítése

o Karakteres beépítés megőrzése, megújítása

. Könyves Kálmán körút menti terü|etek városias beépítésének e|ősegítése
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o KompIexépÜ|etenergetikaifelújítások

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

o Me8lévő kozterü|etĺ és tömbökön be|üli zöldfe|ület megőrzése

o NépIigette| való aktív kapcsoIat megteremtése
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3.3.2. Szegregált vagy szegregációvaI Veszélyeztetett terÜ!etek
lehatáro|ása, térké pi ábrázo|ása és he|yzetelemzése

A 31'4/2072, (X|.8.) Korm. rende|et 10' mel|ék|ete meghatározza a te|epülés szegregá|t és szegregációvaI
veszélyeztetett tertileteinek |ehatáro|ásához és térképi ábrázo|ásához szükséges adatokat.
A terÜ|etek |ehatáro|ása a szegregációs mutató a|apján történik, ez pedig a |egfe|jebb á|ta|ános isko|ai
Végzettségge| rende|kezők és munkajövede|emmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év)
belül. A mutató úgy kertiI kiszámításra, hogy a te|epÍi|és terü|etén be|ü| olyan terÜ|eti|eg egybefÜggő tömbök
kerÜ|nek kivá|asztásra, ame|yekre egyenként je||emző, hogy a szegregációs mutató határértékének
megfe|eInek. A tömb népszám|á|ási cé|ra |étrehozott, álta|ában közterri|etek és/vagy természetes és
mesterséges tereptárgyak (p|. vasútvona|, autópá|ya nyomvona|a, vízfolyás partja), valamint rácshá|ós
térinformatikai mego|dás eredményeképpen kia|akított, te|epü|ésen be|tiIi kisterü|eti egység.
Mivel Budapest V|||. kerü|ete a kormányrende|et szerint a,,Fővárosi kerÜ|et |. csoport,,-ba tartozit a
következő szegregációs mutatók érvényesek rá :

Szegregált terület, amelynél a szegregációs
mutató értéke:

Szegregációval veszélyeztetett terület, ame|yné|
a szegregációs mutató értéke:

nagyobb egyenlő, mint 20% nagyobb egyenlő, mint 1.5%, de kisebb, mint2o%
Szegregátumnak, iIletve szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etnek továbbá azok az egybefüggő terü|etek
tekintendők, me|yek megfe|e|nek a fenti mutatók egyikének, és a terü|et |akónépességének száma e|éri az
50 főt.

A 2011. évi népszámlá|ási adataĺ a|apján Budapest V|ll. kerületében három városszövetbe ágyazott
szegregátum (bekarikázott sötétzöld), ezek körü| bővebb, szegregációvaI veszélyeztetett kapcso|ódó
terü|etek (bekarikázott sötétlĺ|a), i||etve négy további szegregációval veszélyeztetett terÜlet (szintén
bekarikázott sötétIila) ta|á|ható.

t07. ábra: A 2011-es népszám|á|ási adatok a|apján előá||ított szegregációs mutató áltaI lehatáro|t szegregátumok és
veszé|yeztetett terü|etek.

Forrds: KSH.
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Az a|ábbi e|emzések a 2011-es népszám|á|ás

intézményrendszer sza kembereiveI fo|ytatott

Mutató megnevezése

adataibó| induInak ki, me|yek aktuaIizá|ásra kerü|tek a helyi

interjúk és az á|taIuk szolgá|tatott adatok alapján'

1. sz. 2. sz. 3. sz.

Mátyás tér Kőris utca Tolnai Lajos

utca

vlil.
kerület

összesen

Lakónépesség száma 76250 1591 728 2t1

Lakónépességen be|ü| 0-14 évesek aránya q7 t2,5 1_5,4 12,8

Lakónépességen be|ü| 1'5-59 évesek aránya 69,2 69,5 7L,3 64,5

Lakónépességen be|ű| 60-X évesek aránya )1 1 18,0 1,3,3 22,7

Legfe|jebb áĺta|ános iskoIai végzettséggeI
rende|kezők aránya az aktív korúakon (15-

59 évesek) be|Ü|

L3,7 35,2 29,9 30,1

Fe|sőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában

30,1 71.,2 1,6,7 24,O

Rendszeres munkajövedeIemmel nem
rende|kezők aránya az aktív korúakon (15-

59 évesek) be|ü|

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

Szegregációs mutató 25,O zL,o fr,3

Lakásállomány (db) 44417 tr7660

Alacsony komfortfokozatú |akások aránya 2r,t zo,o 15,4

Egyszobás |akások aránya a |akoťt

Iakásokon belü|

55,2 63,5 37,1,

34. táb|ázat Az egyes szegregátumok társadaImĺ mutatói és Iakásminőségge| kapcso|atos je||emzői
(Forrás: KSH)

36,0
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1-. sz. szegregótum
József utca - Mátyás tér- Dankó utca - Magdo|na utca - Koszorú utca -Tavaszmező utca - Lovassy László
utca álta| |ehatáro|t két tömb. A terü|et a Csarnok negyed és a Magdo|na negyed határán fekszik (a

negyedhatár kettéosztja a szegregátum két tömbjét), a kerü|et középső, Nagykörút és Fiumei út közti része
északi fe|ének központjaként funkcioná|ó Mátyás tér két o|da|án' Szegregációs indexe 2011.-ben 25,o%vo|t.
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108. ábra: Mátyás téri szegregátum kartogramja
(Forrós: KĺH, sojót szerkesztés')

A terü|eten 2011-ben t59Lfő |akott. A terÜ|eten ugyan va|amive| magasabb a 0-14 évesek, és alacsonyabb a

60 év fe|ettiek aránya, mint a kerület egészében, az e|térés azonban nem je|entős, mindkét csoport esetében

három száza|ékpont körtiIi. A szegregátumban ta|á|ható 660 |akás több, mint fe|e,55,Z%o-a egyszobás, 22,!%-

a a|acsony komfortfokozatú - mindkét érték je|entősen magasabb a kerü|et át|agánál.

lgen magas, 35,2%o a |egfe|jebb á|ta|ános isko|ai végzettségge| rendeIkező aktív korúak aránya, ami

Józsefuáros egészében közel harmadekkora csak. Ezze| összhangban a fe|sőfokú végzettséggel rendelkezők

aránya ĹL,zyo, a V|||. kerü|eti át|ag harmada. A két tömb aktív korú népességének több, mint fe|e, 58,6%o-a

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

kerü|et három szegregátuma közül a |egkedvezőt|enebb érték.

A szegregátumot a|kotó két tömb érdemben eltérő karakterű, egymássa| igen rövĺd szakaszon határos. MĘ
mindkettő dominánsan |akófunkciójú, a Mátyás teret délrő| határo|ó _ a Magdolna utcáig tartó - tömb
beépítése vegyesebb: a ke|et-nyugati irányú utcák ttibbeme|etes, ttibbudvaros társasházai me||ett az észak-

dé|i irányú utcákbó| inkább fö|dszintes és egyeme|etes, hosszúkás telkekre épített, ,,U,, a|akú épü|etek á||nak.

A tömbben ta|á|ható a Wes|ey János Le|készképző Főisko|a, valamint több ahhoz kapcso|ható

hajlékta|ane||átó intézmény, i||etve a Mátyás téren egy idősotthon. A másik, a Mátyás teret nyugatró|

1\
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határoló tömb jóvaI homogénebb beépítésű, területén zömében többszintes bérházak sorakoznak, i||etve itt

ta|álható az obudai Egyetem új, 2006-os építésű oktatási épü|ete. A tömbben már a 2011-es népszám|álási

adatfelvéte|t megelőzően történtek a dzsentrifikációt, studentifikációt segítő fej|esztések: az egyetembővítés

meIlett 2010-ben a Tavaszmező utca Koszorú utca és Lovassy Lász|ó utca köztiszakaszán sétá|óutca is |étesü|t.

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

a|kaImasak a népesség szegregációjának oldására, ugyanis mind a Koszorú utca 8-10., mind a József utca 47 '

aIatti épÜ|etek szociá|is bér|akásként va|ó hasznosításra, a Corvin Sétány Programhoz kapcsolódóan épültek,

2006 és 2008 között.

Jelenlegi óllapot

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

|e, érdemivá|tozás a népszám|á|ás fe|véteIe és 2015 köztitt csupán a humán szo|gá|tatások területén történt.

A Koszorú utca 4. a|att nyí|t meg 201.2-ben a LÉLEK Ház, a kerületi LÉLEK Program központja, aho| a kerü|etben

haj|ékta|anná vá|t szemé|yek újbó|itársadaImi integrációja zajIik komp|ex módon, munkaerő-piaciés képessé

tevő programokkal, illetve |akhatás biztosításáva|. Megemlíthető továbbá, hogy a szegregátum közvetlen

köze|ében, a Mátyás tér északi o|da|án 2008 óta üzeme| a Kesztyűgyár Közösségi Ház, ame|y fo|yamatosan

biztosít képzéseket, foglalkozásokat a kerü|et rászorulóinak.

2. sz. szegregótum
A Kőris utca - Diószegi Sámuel utca - Dugonics utca - Ká|vária utca á|ta| határo|t tömb a kerri|etet ke|et-

nyugatiirányban kettévá|asztó Baross utcátóldélre, az orczy negyedben ta|á|ható, ame|y a kerü|et második

Iegrosszabb szociális helyzetű negyede, terÜletén azonban - szemben a |egrosszabb he|yzetű Magdolna

negyedde|- mindeddig nem kerÜ|t sor semmilyen komplex beavatkozásra.
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109. ábra: Kőris utcai szegregátum kartogramja
(Forrds: KSH, saját szerkesztés.)
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Atömb |akónépessége a 2011-es népszám|á|ás adataiszerint 728fijvolt, korösszetéte|ében fe|tűnő a fiata|ok
je|entős fe|ül-, és az idősek szintén je|entős alu|reprezentációja: a ].4 éven a|u|iak aránya magasabb, mint a

60 év fe|ettieké (15,4, i||etve 13,3%)' Ez je|entősen e|tér a kerü|et egészének értékeitő|, ahol utóbblcsoport
2,18-szor népesebb, mint az e|őbbi. A szegregátum képzettségi adatai is kedvezőt|enebbek az
összjózsefvárosi adatokná|, a legfeljebb á|ta|ános iskolai végzettséggeI rendeIkező aktíV korúak aránya több,
mint kétszer magasabb, míg a dip|omások aránya nem sokkaI magasabb, mint a Vll|. kerületi érték fe|e (29,9,

i||etve 76,7%). A rendszeres munkajövede|emmeI nem rende|kező aktívak aránya tíz százalékponttaI
magasabb, mint összesen a kerületben (47,8, i||etve 37,5%). A tömb 436 |akása je|entősen rosszabb
mutatókkaI bír, mint a józsefvárosi át|agos színvonal: 26,6%-uk a|acsony komfortfokozatú és 63,S%-uk
egyszobás.

A tömb beépítése Vegyes, a domináns föĺdszintes |akóházak mellett néhány terjedeImesebb társasház, illetve
fe|hagyott műhe|yek is megta|á|hatóak. A terti|et igen nagy hányadát a|kotják foghíjtelkek. A Kőris utcában
reformátustemplom, a Dugonics utca 12. és a DiószegiSámue|utca 15. a|att egy-egy újabb,2o12-es, i|letve
2006-os építésű társasház is á||.

telenlegi állapot

A 2011-es népszám|álás óta je|entősebb beavatkozás nem történt a terü|eten, társadalmi összetéte|e
várhatóan 2015-ben is megfeIeI a szegregációs |ehatáro|áskor megá||apítottnak.
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3. sz. szegregótum
A Déri Miksa utca _ To|nai Lajos utca - József utca - Víg utca tömb á|ta| a|kotott szegregátum a Csarnok

negyedben, a Nagykörúttó| három tömbnyi távolságban, a Rákóczi téri vásárcsarnok közvetlen koze|ében

helyezkedIk e|. Jé|entős beavatkozásokľa a tömb terÜletén nem került sor.
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110. ábra: To|nai Lajos utcai szegregátum kartogramja
(Forrás: KSH, sajót szerkesztés)

A szegregátum Iakónépessége reIatív a|acsony, mindössze 21'1 fő Vo|t 2011.-ben. A lakosság kor szerinti

megosz|ása nem kü|önbözik je|entősen a kerü|eti át|agtó|, e|sősorban a 14 éven aIuĺiak l2,8%o-os aránya (V|||.

kerü|et: 9,7%) érdeme| em|ítést. |gen magas a |egfe|jebb á|ta|ános isko|aivégzettségge| rende|kező aktívak

aránya (3o,t%, V|||. kerü|et: 13,7%), ugyanakkor a diplomások aránya a józsefvárosi érték négyötöde, az

eltérés itt nem je|entős. Valamive| kedvezőt|enebb a kerü|et át|agáná| a rendszeres munkajövede|emme|

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

szám|áĺt, ezek L5,4%o-a vo|t a|acsony komfortfokozatú, ami a kerület át|agának va|amive| több, mint

másfé|szerese. Az egyszobás Iakások aránya érdemben nem kÜlönbözik a Józsefváros egészében

tapaszta Ihatótó|.

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

háromemeIetes épÜ|etek ura|ják, me|yeknek jeIentős része azonban intézményi haszná|atban á||: itt ta|álható

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

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

Rákóczi téri csarnok fe|ő|i sarkon vendég|átó-ipari egységek is működnek.

r:ii
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telenlegi állapot
A tömbben érdemi vá|tozás nem történt 2o1J- óta, társadalmi összetéte|e várhatóan 2015-ben is megfe|e| a

szegregációs Iehatá ro|áskor megá ||a pítottnak.

Sze g reg a ciova l veszélyeztetett te r ü lete k
A kerÜ|et szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etei két csoportbó| tevődnek össze: három terület a szegregá|t
terü|etekbő| és azok bővebb környékébő| áll elő, mĘ négy tömb szegregá|t mag nélkül, csupán
veszé|yeztetett terĺi Ietként jeIenik meg.

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

Magdolna Kálvária 
József utca Bókay NagyTemplom Homok Fecske

utca utca János utca utca utca utca

vilt.
Mutató megnevezése kerü|et

összesen

Lakónépesség száma

Lakónépességen belü| 0-
14 évesek aránya

Lakónépességen be|ü| 15.
59 évesek aránya

Lakónépességen be|üĺ 60-
X évesek aránya

Legfeljebb á|ta|ános
iskoIai végzettséggeI
rende|kezők aránya az

aktív korúakon (15-59

évesek) be|Ü|

FeIsőfokú végzettségűek
a 25 éves és idősebb
népesség arányában

Rendszeres
munkajövede|emmel nem
rende|kezők aránya az

aktÍv korúakon (15.59
évesek) be|ü|

Szegregációs mutató

Lakásá||omány (db)

Alacsony
komfortfokozatú |akások
aránya

Egyszobás |akások aránya
a |akott |akásokon belü|

1ą7

76250

9,7

69,2

30,1

37,5

8,3

444t7

9,7

36,0

69,1, 7r,o 67,6 67,8 b4,t 65,9 71.,9

17,5 I4,3 2L,3 I7,9 22,1 tg,I 2L,0

28,5 f8,4 25,7 25,9 23,7 29,9 2t,L

13,8 L5,7 27,9

44,0 48,1 42,4 44,7 45,3

5788 4317 484 273

I3,4 14,7 L1,2 t4,3

19,s 18,6 18,0 r5,7 1s,1

3013 2367 2s2 1,44 116

f3,3 22,9

t'-7 Ä

217 46L 2f4

13,8 15,0 7,1,

79,7 15,5

277 118

r2,9 r7,9 17,8

62,1 46,7 31,8

1.6,915,9

44,049,5

66,4 47,1,

35. táblázat Az egyes szegregációvaI veszélyeztetett terÜletek társadaImi mutatói és Iakásminőséggeĺ kapcsolatos
je|ĺemzői

(Forrós: KSH)

7. sz. szegregócióval veszélyeztetett tert)let
A József utca - Mátyás tér - Szerdahe|yi utca _ Te|eki Lászĺó tér - Dobozi utca - Magdo|na utca - Lujza utca -
Ká|vária tér - Dankó utca - Magdo|na utca _ Szűz utca - Tavaszmező utca - Lovassy Lász|ó utca határvonalú,
nyolc tömböt magában fog|a|ó Veszé|yeztetett terü|et az I' sz. szegregátumot is magában fog|a|ja. A nyo|c

tömbbő| hat a MagdoIna negyedhez tartozik (annak közeI fe|ét teszi ki), mĘ a két legnyugatabbi tömb a

198



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

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

Budapest V|||. kerÜ|et Józsefváros

Józsefuáros |TS - He|yzetfeĺtáró, heIyzeteIemző munkarész

Csarnok negyed része. A terü|et nagyban érintett a Magdo|na Negyed Program keretein beltiI megva|ósított

kompIex beavatkozások á|ta|.
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A meg|ehetősen nagy kiterjedésrlí, |akásszámú és népességű terü|et Iakossága kore|osz|ását tekintve kisebb

mértékben, néhány százalékponttaI kÜ|önbözik a kerü|eti át|agtó|: a 0-14 évesek aránya magasabb, a 60 év

fe|ettieké a|acsonyabb annál. Magas a |egfe|jebb á|ta|ános isko|aivégzettségge|rende|kező aktívak (28,5yo,

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

37,5%) aránya, mĘ a fe|sőfokú végzettségge| rende|kezőké kevesebb, mint fele a kerü|eti át|agnak. Az

a|acsony komfortfokozatú |akások aránya a Józsefuáros egészére vonatkozó adat duplája, és az egyszobás

lakásoké is több, mint másfé|szerese.

A terü|et, méretébő| és pozíciójábó| egyaránt fakadóan, meg|ehetősen heterogén. Beépítése vegyes, de

összességében a lakófunkció e|söprő dominanciája jel|emzi, me|yet műhe|yek, közoktatási és szociá|is

intézmények egyaránt színeznek, de itt ta|á|ható az obudai Egyetem ttibb épülete is. A 2005 óta tartó
Magdo|na Negyed Program részeként a terület számos bér- és társasháza úju|t meg, több közterület
rehabiIitációjára sor került, i||etve ĺgen sok társada|mi és gazdasági fe|zárkóztató program zaj|ott |e.

lelenlegi őlldpot

zo!I-tő| kezdődően kerü|t sor a Magdo|na Negyed Program |||. ütemére, ameĺy ugyan várhatóan nem

eredményezett fundamentá|is vá|tozásokat a népszám|á|ásban rögzített társadaImi he|yzethez képest,

mindazoná|taIszámos eleméveIjáru|t hozzá ahhoz, hogy javu|jon a terÜ|et megíté|ése, o|dódjanak a népesség

szegregációs tendenciái. A továbbfolytatódó képzési, oktatási, szociá|is programokon felÜ| 16 épÜlet

megújítására, a Te|ekiLász|ó és a Ká|vária tér rehabi|itácójára, va|amint a Magdo|na utca kockaköves, ke|eti
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szakaszának burko|atcseréjére is sor kerÜ|t időkĺjzben. A terü|et azonban ma is a kerÜ|et egyik prob|ém agóca,
további fejIesztése, szegregációVaI veszé|yeztetett területként va|ó számon tartása változat|anuI szükséges.

2. sz, szegregőcióvol veszélyeztetett terület
A Ká|vária tér - Diószegi SámueI utca - Kőris utca - orczy út - Sárkány utca - Diószegi SámueI utca - Dugonics
utca-Ká|váriautca-|||ésköz-||lésutca-Tömőutca_Füvészkertutca-Práterutca-Kőrisutca_Kálvária
utca határvona| á|taI közrefogott terü|et a 2. számu szegregátumot is magában fog|a|ja, annak egy tömbjén
felü| azonban további négyre is kiterjed. Terü|ete - a |egnyugatabbi, Losonci negyedbeIi egy tömb kivéte|éveI
_ te|jes egészében azorczy negyedben fekszik, ame|y a kerÜ|et egyik fő prob|émagócának számít. Érdemi
fej|esztésekre korábban a terü|eten nem kerü|t sor, csupán e|szórt társasházépítéseknek vo|t helyszíne a
2000-es években.
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ItZ. ábra: Ká|vária utcaĺ veszé|yeztetett terÜ|et kartogramja
(Forrós: KSH, saját szerkesztés)

A meglehetősen nagy kiterjedésű, |akásszámú és népességű terü|et |akossága korelosz|ását tekintve nem
jeIentős, de érezhető mértékben e|tér a kerü|eti át|agtó|: a 0-14 évesek aránya öt száza|ékponttaI magasabb,

a 60 év fe|ettieké közel hétte| a|acsonyabb anná|. Magas a |egfe|jebb áĺta|ános ĺsko|ai végzettséggel
rende|kező aktív korúak (f8,4%, V|||' kerület: 13,7%) és bár nem kieme|kedően, de szintén magas a

rendszeres munkajövede|emme| nem rendelkező aktív korúak (44,o%, V||l. kerü|et:37,5%) aránya, mĘ a
felsőfokú végzettségge| rende|kezőké a|ig több, mint fe|e a kerületi átĺagnak. Az a|acsony komfortfokozatú

lakások aránya a Józsefuáros egészére vonatkozó adat több, mint dup|ája, és az egyszobás lakásoké is köze|

kétszerese.

A veszé|yeztetett terü|et igen heterogén, beépítésében a lakófunkció dominanciája me|lett megje|enik az

ipari-kereskede|mi hasznosítás ĺs, i||etve igen magas a foghíjteIkek, üres terü|etek aránya. A terü|etet sajátos
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kettősség jel|emzi: míg egyes részein (Kőris utca keleti része, Ká|vária utca, Sárkány utca) meghatározó azúj
beépítésekje|entősége, addig a Diószegi SámueI utca és a Korányi Sándor utca kereszteződéséné| á||ó házak

egész Józsefváros |egsú|yosabb bűnügyi gócpontjainak számítanak. Tanulságos módon azonban éppen az

ebben érintett Diószegi - Sárkány - orczy - Kőris tömb számít szegregátumnak a terÜ|etbő|, |évén, a nagy

kiterjedésű tömb számos újabb építésű társasházának népessége sikerreI emeIi meg a máskü|önben

kedvezőtIen társadaImi mutatókat.

lelenlegi őIlapot

A terÜ|eten érdemi beavatkozásra2oLL óta nem kerl.iĺt sor, az új beépítések fo|ytatódásának elmaradása

nyomán továbbra is szegregációvaI veszé|yeztetett, egyes problémái nyomán sürgető beavatkozást igény|ő

terü|etnek tekinthető.

3. sz. szegregócióval veszélyeztetett terület
A Déri Miksa utca - To|nai Lajos utca - József utca - cĺr utca _ Horváth Mihá|y tér - Német utca - József utca

- Víg utca határvona|ú, két tömböt magában fog|a|ó veszélyeztetett terti|et a 3. számú szegregátumot is

magában fog|alja, azt egy további, azza| délfe|ő| határos tömbbeI egészíti ki. Mindkét tömb a Csarnok negyed

része, érdemi beavatkozásra terü|etÜkön a 2000-es években és azt követően sem került soľ'
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113' ábra: József utcai veszé|yeztetett terü|et kartogramja
(Forrós: KSH, sojót szerkesztés)

A terÜlet lakossága korelosz|ását tekintve érdemben nem különbözik a kerü|eti át|agtól' Magas azonban a

legfe|jebb á|talános isko|ai végzettségge| rende|kező aktívak (25,7%, V|||' kerület: 13,7%,) és bár nem

kiemeIkedően, de szintén magas a rendszeres munkajövedelemmeI nem rendeIkező aktív korúak (M,o%,v|||'

kerü|et: 37,5%) aránya, ugyanakkor a fe|sőfokú végzettségge| rende|kezőké a|ig va|amive| a|acsonyabb a
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kerü|etĺ át|agnál' Az a|acsony komfortfokozatú mindössze 2,4 száza|ékponttaI magasabb a Józsefuáros
egészére vonatkozó adatná|, mígaz egyszobás |akásoké ötte|.

A két tömb közös vonása a |akófunkció a|acsony sú|ya: mĘ az északi tömbben a rendőrségi és bírósági
funkciók, addig a dé|iben Üres te|kek, ĺl|etve az üresen á||ó, további hasznosításra váró József telefonközpont
nagy kiterjedésű épü|etegyÜttesének sú|ya je|entős. Je||emző adat, hogy a két, sűrű beépítésű terü|eten fekvő
tömbben együttesen mindössze 252 |akás ta|á|ható, 484 |akossa|.

telenlegi állapot
A terü|eten érdemi beavatkozásra, vá|tozásra 2o7L óta nem kerü|t sor, szociodemográfiai helyzete várhatóan
2015-ben sem kü|önbözik je|entősen a népszám|á|áson rögzített értékektől.

4. sz. szegregócióvol veszélyeztetett terület
(Az odotok felt)Ivizsgólata atapjón q veszélyeztetettség megszűnt)
A Práter utca - Szigony utca - Tömő utca - Bókay János utca háztömb nem kapcso|ódik szegregátumhoz. A
Corvin negyedhez tartozik, nagyban érĺntett a Corvin Sétány Program későbbi szakaszainak
megva|ósulásában, 2015-ben vette kezdetét rajta a Corvin lrodák |V. Ütemének építése.
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174. ábra: Bókay János utcai veszé|yeztetett terÜ|et kartogramja
(Forrós: KSH, saját szerkesztés)

A tömb 273 |akojának kore|osz|ása va|amelyest e|tér a kerület egészére je||emzőtő|, ].4 éven aIuIibó| 4,6
száza|ékponttaltöbb, 60 év fe|ettibć5|3,2 száza|ékponttal kevesebb ember é| itt. A |egfe|jebb á|ta|ános isko|ai
végzettségge| rende|kező aktív korúak aránya köze| kétszerese a józsefuárosi át|agnak, a rendszeres
munkajövede|emme| nem rende|kező aktív korúaké L0,6 száza|ékponttaI magasabb (37,5, i||etve 48,I%).
Felsőfokú végzettséggeI kiemeIkedően kevés ember, mindcissze a népesség 9,5%o-a rendeIkezik, amĺa kerületi
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érték kevesebb, mint harmada. A terü|et t44 darab |akása közü| 22,9%o a|acsony komfortfokozatú és 57,6%

egyszobás, amijelentősen magasabb a kerÜleti át|agértékekné| (9,1, i||etve 36,0%).

A tömb nagy részét hosszabb ideje foghíjtelkek fog|alják e|, ezen felÜl a 2010-es években újabb épületek

kerü|tek bontásra a Corvin Sétány Program e|őkészü|etei részeként, Terü|etén elsősorban csak a többszintes,

megtartásra aIkaImas á||agú társasházak maradtak meg, zömét a Corvin sétány irodafejIesztései fogják

igénybe venni. A |akóházakon kíVÜ| itt ta|álható a 2013-ban megnyí|t Gólya Közosségi Központ és Szövetkezeti

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

fe|őli o|dalán á||ó két használaton kívü|i, egyszintes épület bontására 201.5-ig nem került sor.

Jelenlegi állapot

A tömböt alapvetően érintették a Corvin Sétány Programhoz kapcsolódó beavatkozások, azonban a |akóház-

bontások a 2011-es népszám|á|ás idejére |ezáru|tak a terÜ|etén, így a szegregációs adatok továbbra is

he|ytál|ónak tekinthetőek. A zo71- óta bekövetkezett változások e|sősorban a jövőre tekintve

eredményezhetik a tömb arculatának áta|akulását: 2014-ban ideiglenes sétány nyí|t a Corvin sétány

vona|ában a tömb közepén, majd 2O15-ben megkezdődött a Corvin |rodák |V. Ütemének kivite|ezése. Bár

Iakófunkció a tömbben a tervek szerint e projekt részeként nem |étesü|, a jelentősen megvá|tozó kornyezet

oká n várható a kerü let szegregációs veszé|yeztetettségének oldódása.
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(Az a d a to k fe l ĺ,) lv i zs g ó t ata a t a pj ó n a ve s z é ly e ztetetts é g m e g sz ú nt )
A Práter utca - Leonardo da Vinci utca - Tömő utca -
kapcsolódik szegregátumhoz. A Corvin negyed terü|etén
Sétány Program lakóépü|et-fej|esztése.
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5. sz. szegregócĺóva l veszélyeztetett terület

Nagy Templom utca határvona|ú háztömb nem
he|yezkedik e|, terü|etét aktívan érinti a Corvin

i'B

115. ábra: Nagy Temp|om Utcai Veszé|yeztetett terü|et kartogramja
(Forrós: KSH, sajót szerkesztés)

A tömb 217 fős ĺakossága va|ame|yest eltérő kore|osz|ású, mint a kerÜ|et álta|ában: mĘ a 60 fe|ettiek aránya
köze| azonos azza|, a 1.4 a|attiaké 4,6 száza|ékponttal magasabb, míg a 15-59 éveseké 5,1-e| a|acsonyabb. A
legfe|jebb á|ta|ános iskolaivégzeťtséggel rende|kező aktív korúak aránya meglehetősen magas (23,7%,v|||.
kerü|et: 13,7%), ugyanakkor a rendszeres munkajövedelemme| nem rendelkező aktív korúak aránya csupánöt száza|ékka| magasabb a te|jes Józsefuárosra vonatkozó értékné| (42,4, i||etve g7,5%), A fe|sőfokú
végzettségűek aránya va|amiveI több, mint fe|e a kertjleti át|agnak' A terÜ|et 116 |akásána k 72,9%-aa|acsony
komfortfokozatú, ami harmadávaI több a Vlll. kerü|et átlagánál, ugyanakkor az egyszobás |akások 62,I%o-os
aránya már jelentősen megha|adja az összkerÜ|eti 36,0%-os arányt.
A tömbön mindössze öt |akóház áll, a terü|et nagy része a Corvin Sétány Programhoz kapcso|ódóan bontásra
kerü|t. A Tömő utca fe|ő| he|yezkedik e| a Grund kompĺexuma, benne hoste||e|, kocsmáva|, i||etve mellette
egy tematĺkus gyermekjátszótérre|.

telenlegÍ állapot
ZoIL-re befejeződött a bontásra szánt |akóházak nagy részének szanálása, ezt követően 2015-ig a
tu|ajdonképpeni Coľvin sétány e tömbre eső közterületi fejlesztései, va|amint a sétány északife|ében fekvő,
284 |akásos Cordia Sun Resort társasháza va|ósu|t meg (egyaránt 2013-ban átadva). 2015-ben várható a
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sétánY déli oIda|án he|yet fog|a|ó Cordia Park Residence társasház |. üteme 227 |akásának átadása, majd

2oI7-ben a ||. Ütemé, további 247 |akássa|. Mĺvel az eddig megvalósu|t, il|etve kivitelezés alatt á||ó

lakásépítések sokszorosára emelik a tömb népességét, biztosra vehető, hogy annak szegregációvaI való

veszélyeztetettsége már a Sun Resort átadásával aktuaIitását Vesztette.

6. sz. szegregócióval veszélyeztetett terület
A Kis Fuvaros utca - Homok utca - Bauer Sándor utca - Mátyás tér - Nagy Fuvaros utca tömb közvet|enül

határos azonosított szegregátumma|, azonban igen köze|fekszik a Mátyás tér két másik o|da|ávaI is határos

1. számú szegregátumhoz. A MagdoIna negyed részét aIkotja, így érintett a |egtöbb o|yan fejlesztésben,

ame|yek az I. számú _ MagdoIna utcai- szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etné| említésre kerültek.
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(Forrás: KSH, sojót szerkesztés)

A terÜ|et 461 |akójának re|atív magas hányada, t5,o%o-a 14 év a|atti, míg a 15-59 évesek aránya 3,2, a 6o

felettieké két száza|ékkaIa|acsonyabb a kerü|et át|agáná|. A |egfe|jebb á|ta|ános isko|átvégzett aktív korúak

aránya több, mint kétszerese a kerü|etinek (f9,9, il|etve 73,7%), ugyanakkor a rendszeres

munkajövede|emmel nem rende|kező aktívak aránya csupán mérséke|ten,hétszáza|ékponttal ha|adja meg

azt (44,7, il|etve 37,5%). A fe|sőfokú végzettséggeI rendeIkezők aránya aIig több, mint fe|e a Józsefuáros

egészére mért értéknek (16,9, i|letve 30,1%). Atömb 277 |akásának77,9%-a a|acsony komfortfokozatú és

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

harmadával magasabb anná|.

A tömb a|apvetően többszintes - és néhány a|acsonyabb - bérházbó| áll, va|amint az intézményi funkció is

je|entős: itt nyí|t meg a Kesztyűgyár Közösségi Ház, itt á|| a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Álta|ános

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

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

i||etve igen sok társadaImi és gazdasági fe|zárkóztató program zajlott |e'

1'16. ábra: Homok utcai veszé|yeztetett terÜ|et kartogramja
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Jelenlegi áIlapot

2011-től kezdődően kerÜ|t sor a Magdo|na Negyed Program l||. ütemére, ame|y ugyan várhatóan nem
eredményezett fundamentá|is vá|tozásokat a népszám|á|ásban rögzített társadalmi he|yzethez képest,
mindazoná|talszámos e|eméveIjáru|t hozzá ahhoz, hogy javu|jon a terület megíté|ése, oIdódjanak a népesség
szegregációs tendenciái. A továbbfo|ytatódó képzési, oktatási, szociá|is programokon fe|ü| számos épü|et
megújítására, a Mátyás tér és a BaUer Sándor utca részIeges közterületi rehabi|itációjára és
forgaIomcsi||apítására is sor kerü|t időközben. TovábbifejIesztése, szegregációvaIveszé|yeztetett terü|etként
va|ó számon tartása ugyanakkor vá|tozatlanul szükségesnek mutatkozik.

7. sz. szegregócióval veszélyeztetett terület
A Népszínház utca _ Fecske utca _ Bérkocsis utca -To|nai Lajos utca tömb a Csarnok negyedben fekszik, nem
kapcsolódik azonosított szegregátumhoz. Terü|etén érdemĺfej|esztésre, beavatkozásra a 2000-es és 2010-es
években nem kerü|t sor.

#gF,säťŕ".sđ w,łravery

(>

.ĹJ

'.l,'sĺ.'4.tffi

ti\

',tr1
;..'ł

,. . . *.-,1:

' : l'.
- ,., -':r '!, i

-_, i- ,i.r,.

- .:.-.:",;. t"
l . *.ií,

':::,É]

t!- ...
.':'1É'' 

-':',6
:.:.í'i
. . :,1 "'-

#t&
Fecske utcai Veszélyeztetett terü|et kartogramja

i t'.

-iB , .':

:s' 
''.-, 

" -l
.E

' ']",'ĺl.id

ĺix**uix
ti,

777. ábra:
(Forrás: KSH, sajót szerkesztés)

A terü|et népessége 224 fő, kor szerinti megosz|ásuk köze|ítően megegyezik a kerÜleti át|agga|, noha -
szemben a kerü|et többi szegregá|t, i|letve veszé|yeztetett terü|etéve| - itt az át|agná| a|acsonyabb a 14 év
a|attiak aránya (7,7% a kerü|et 9,7%-áva| szemben). A |egfe|jebb á|ta|ános isko|ai végzettséggel rende|kező
aktív korúak aránya va|ame|yest magasabb, mint Józsefvárosban cisszesen (21.,1., i|ĺetve 73,7%), akárcsak a

rendszeres munkajövede|emme| nem rendelkező 75-59 éveseké (45,3, ĺl|etve 37,5%|, A dip|omások aránya
ugyanakkor csupán 4,6 száza|ékpontta| alacsonyabb a kerü|eti át|agnál (25,5, ĺ|letve 3o,L%). A 118 e|emű
|akásá||omány L7,9o/o-a a|acsony komfortfokozatú (ez a V|||. kerü|eti át|agos érték közel dup|ája), ugyanakkor
az egyszobás |akások aránya 4,2%-ka|a|acsonyabb a kerÜleti át|agná|.
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A tömbtit a|apvetően vá|tozó magasságú társasházak aIkotják, ugyanakkor terÜ|etének je|entős hányadát

fog|a|ja e| a Szi|y Ká|mán Műszaki Szakközépisko|a To|nai Lajos utcai te|ephe|ye' A Fecske utcában ipari-

kereskedetmi tevékenység, i||etve foghíjte|kek ĺs jelen vannak. A kiskeľeskedelem a Népszínház utca fe|őĺi

o|daIra kor|átozódik.

telenlegi állapot

A terü|eten 2011 óta érdemi beavatkozás nem történt, társada|mi helyzete vé|hetően megegyezik a

népszám|á|ási adatok á|taI kirajzo|tta |.

Lqkhotósi, segélyezési, iskolai és óvodai ądotok

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

jogcímnélkü|i bér|ők számát, i||etve a megje|ö|t szegregátum terriĺetén 2008 óta történt és fo|yamatban |évő

bontásokat és épŕtéseket mutatja be. Az önkormányzati lakások száma és aránya, mindegyik terti|eten re|atív

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

IeromIott terü|eteken következetesen magasabb az önkormányzati IakástuIajdon sri|ya is. Hasonló

tendenciákat mutat a jogcím né|küli bér|ők száma és aránya: miné| nagyobb egy szegregátum, anná|

erősebben koncentrá|ja a szociá|is prob|émákat, ezze|összhangban a jogcím né|ktiIi lakáshaszná|at aránya is

anná| magasabb. A |akásá||ományban 2008 és 2015 között nem következett be változás, az 1. és 2. számú

szegregátumokban regisztrá|t újabb Iakásépítések mind néhány éwel a vizsgá|t időszak e|őtt va|ósu|tak meg.

ł fi ä E Ě gÍ fF .ĘE-.
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.É äE

Eä .šH s su Eg Ett säE *ĚEs

o
OJ

Jo
E5ťr|!
uoo
uo
Ct

vl

Sz 1Mátyás
tér

372 56,36% 23,s3%

Sz 2 Kőris

utca

436 42,89% 22,30%

Sz 3 Tolnai
Laios utca

45 38,46%

36. táb|ázat: Szegregátumok Iakásainak adatai.
(Forrás: KSH ilokásszóm], önkormónyzoti adatszolgáltotós)

A segé|yezési adatokat bemutató táblábó| |átható, e téren már nem figyeIhető meg az ĺmént bemutatottak

mintáján kapcsolat a szegregátumok mérete, i||etve a szociá|is e||átások intenzitása között, a nagyobb

szegregátumokban nem magasabb az egyes segélyfajták penetrációja. Noha nem mindegyik juttatásná|

á|lnak rende|kezésre az összkerü|eti adatok, a rendszeres szociá|is segély és a rendszeres gyermekvéde|mi

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

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

ugyanakkor a 0-t4 éves |akosság arányáva| sem korre|ál: míg e korcsoport aránya a Kőris utcai

szegregátumban a |egnagyobb a három közü|, addig az igénybe vétel aránya már a Tolnai Lajos utcaiban a

legmagasabb, ahoI máskÜ|önben a gyermekek aránya nagyságrendi|eg megegyezik a Mátyás téri

szegregátuméva|. Utóbbiban mégis kevesebb, mint fe|eakkora az egY háztartásra eső rendszeres

gyermekvéde|mi kedvezmények aránya' Hason|ó módon nem korre|ál a - csak önkormányzati bérlakások

717 16,67%
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esetében értelmezhető - szociá|is |akbérben részesÜ|ők aránya sem az önkormányzati bér|akások arányáva|:
mĘ e|őbbi a To|nai Lajos utcaiszegregátumban a |egmagasabb, utóbbi, mint az e|őzőtáb|ázatban látható'
épp ott a lega|acsonyabb a három szegregátum közÜl.

Az azonosított . .

szegregatumok
neve

Szociális
|akbérben RGYK
részesülők száma

száma

Szociális
LFT* Rszs |akbérben RGYK

aránya aránya ľészesii!ők aránya

Sz 1 Mátyás tér 660 38 L12 41 43 5,76% 76,97% 6,27% 6,52%
Sz 2 Kőris utca 436 58 31 L8 43 73,30% 7,tr% 4,r3% 9,96%
Sz 3 Tolnai Lajos

utca LL7 L3 74 13 1,6 L1,,II% 1.t,97% 7I,1,I% L3,69%

Kerület 444L7 L985 n.a. 2L67 n.a. 4,47% n,a. 4,88%
37. táb|ázat: Segélyezettek száma és aránya a Iakott |akásokra Vetítve, 2014 (|akásszámadat: 2011).

(Forrás: KSH [lakasok szama], önkormónyzati adatszoIgóttotas)
LFT*: csak a normatĺv lakós|enntartósi tómogatóst tortalmazza.

Rövidítések: LFT - lakásfenntortósi tómogatós, R9ZS _ rendszeres szociólis segéIy, RGYK _ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

A kerü|et óvodái közü| a halmozottan hátrányos he|yzetű (HHH) gyermekek aránya jelentősen magasabb
azokban az intézményekben, ame|yek a három szegregátum terü|etének körzetét is e||átják: mígazösszes
intézményre számított át|ag4,62%, addig az öt, szegregátumok á|ta|érintett óvodáé 8,25%. Kieme|kedően
magas a Magdo|na negyedbe|i körzette| is rende|kező Koszorú utcai óvoda érintettsége, itt a gyermekek
1-4,93%-a HHH-s. A további négy szegregátumóvoda közü| kettőben, a szintén Magdo|na negyedbe|i, Dankó
utcai Napsugárban, va|amint az orczy negyedbe|i, Csobánc utcai Várunk Rádban kieme|kedő a HHH-s
gyermekek aránya. A kerüĺet többi óvodája közü| a Szigony utcai, Losonci negyedbeli Szivárvány óvoda
érintett je|entősen e téren. Az önkormányzati fenntartású óvodák közü| kettő, a tisztvise|őte|epi Kincskereső,
i|letve a pa|otanegyedbe|i TÁ-T|-KA gyermekei között 0% a HHH-penetrácíó - osszhangban azza|, hogy ez a
kerti|et két legkedvezőbb társadaImi mutatókkaI rendelkező negyede. A nem-önkormányzatĺ fenntartású
óvodákban sem HHH-s, sem speciá|is neve|ési igényű (SN|) gyermekek nincsenek, noha két intézmény - a
Bárczi Gusztáv ovoda, Á|taĺános |sko|a és Készségfej|esztő Speciális Szakĺsko|a, va|amint a Wes|ey János
óvoda, Á|talános |sko|a, Szakiskola és Gimnázium _ esetében a pontos értékek nagy része ismeret|en, mive|
azok csak az intézmények egészére állnak csupán rendeIkezésre.

A specĺá|is neve|ési igényű gyermekek aránya, noha a szegregátumokban érintett óvodák esetében át|agos
arányuk magasabb, nem |átszik érdemben korre|á|ni az adott óvoda á|taI kĺszolgá|t terü|et társada|mi
státuszávaĺ. Arányuk a tisztvise|őtelepi Katica óvodában a |egmagasabb (5,56%), a szegregátumokat
kiszo|gá|ó öt intézmény a középmezőnyben he|yezkedik e|. Az óvodai SNl-arány a kerü|et egészében 1',68%.

Szegregátumok
kiirzetes óvodái

Beírt |étszám l{HH (fő) HHH (%) sNl (fől sN| (%)

1086 Budapest, Koszorú u' I4-L6. 10 14,93% 7,49%

Napraforgó 1,084 Budapest, Tolnai L. u. 7-9. 6,r2% 2,04%

Napsugáľ 1.086 Budapest, Dankó u. 31. 9,76% r,22%

Százszorszép 1086 Budapest, Szűz u. 2. 136 3,68% 2,27%

Várunk Rád 1086 Budapest, Csobánc u. 5' 7I,7!% 2,22%

Osszesen: 473 8,25% 7,90%
38' táb|ázat: Ha|mozottan hátrányos helyzetű és speciá|is nevelési igényű gyermekek száma, aránya- V|||. kerület

szegregátumainak óvodáiba n, 2074.
(Forrós: oktatos.hu)
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Egyéb óvodák Beírt |étszám HHH (fő) HHH (%) sNl (fő) sN|(%)

Gyerek-Virág 1082 Budapest, Baross u.t71/8. 136 5,$% 0,74%

Hétszínvirág 1081 Budapest, Kun u. 3. 89 5,62% 7,r2%

1089 Budapest, Vajda P. u. 35-39. t44 3,4796 5,5(Đ6

Kincskereső. 1089 Budapest, B|áthy o. u. 35. 0,oo% 3,4r%

Mesepalota 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-
tJ,

119 1,68% o,oo%

Pitypang 1087 Budapest, Százados u. 74. 113 o,88% o,oo%

Szivárvány 1083 Budapest, Szigony u. 18. t49 t5 70,07% 3,36%

TÁ-Tl-KA 1088 Budapest, Rákóczi út 15. LZz o,oo% 0,00%

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

Semmelweis Egyetem* 1089 Budapest, E|nök u.4. o,oo% o,oo%

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

English Garden* 1089 Budapest, Vi|ĺám u' 25. 54 o,oo% o,oo%

Osszesen: 3,70% 7,59%

K e r ü l et mi n d iissze se n : 4,62%

39. táb|ázat: Halmozottan hátrányos he|yzetű és speciális neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V||l. kerü|et

egyéb óvod á i ba n, i | |etve összes óvodáj ában, fol '
(Forrás: oktatas.hu)

( 
+ : n e m tsn korm á ny zoti Íe n nta rtású i ntéz m é ny )

Józsefváros kÜ|ön|eges he|yzetben Van abbó| a szempontbó|, hogy a terü|etén üzeme|ő hat, körzette|

rende|kező álta|ános isko|a közü| négy is érintett az egyes szegregátumok e||átásában. Va|ószínű|eg ebbő|

következĺk, hogy - egy kĺVéte||e|- nem mutatkoznak jelentős e|térések a kerÜ|etiát|agtó| az egyes körzetes

isko|ákban oktatott ha|mozottan hátrányos he|yzetű, i||etve integráltan oktatott speciá|is nevelési igényű

gyermekek arányát i|ĺetően. A fő kivétel a Német utcai Németh Lász|ó Á|ta|ános |sko|a, ame|y 34,76%-os HHH-

és L2,57%-os SN|-arányáva| egyérte|műen az oktatási szegregáció á|ta| |eginkább veszé|yetetett isko|ának

tűnhet a kerti|etben. A köztudatban gettóisko|aként számon tartott, kedvezőt|en megíté|ésű, Mátyás tér

me||etti Lakatos Menyhért Józsefuárosi Á|ta|ános Művelődési Kozpont mutatói ugyanakkor köze|ítően egy

szinten mozognak a jóval kedvezőbb he|yzetű Tisztvise|őte|epet (i||etve azorczy negyed néhány szegregá|t,

i||etve veszé|yeztetett tömbjét is) kiszo|gá|ó Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános és Sportisko|áéiva|.

A nem körzetes á|ta|ános isko|ák közü| speciá|is funkciót |át e| a tankerü|et két gyógypedagógiaĺ profi|ú

intézménye, a Bárczi Gusztáv ovoda, Á|talános |sko|a és Készségfej|esztő Speciá|is Szakisko|a, valamĺnt a

Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertanĺ Központ és Á|ta|ános |skoIa. Fe|tűnő |ehet ugyanakkor,

hogy a két intézmény közül az előbbiben t,25, míg az utóbbiban 3I,25% a HHH-s diákok aránya (míg az

integrá|t oktatás ezen intézmények esetében nem érteImezhető). Szintén nem körzetes isko|a a Fazekas

Mihály Fővárosi Gyakor|ó Á|talános |skola és Gimnázium, ame|ynek kvázi kerü|eten kívü|i szerepkörét

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

sem speciá|ĺs neve|ési igényű gyermekek nem tanu|tak az adatszo|gá|tatás idején, noha 457 fős tanu|ói

|étszámávaI a tankerü|et nagy isko|ái közé tartozik.

7,68%
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Szegľegátumok körzetes általános tanu|ók HHH (fő) HHH (%) sN| (fő) sN| (%)

iskolái 

-92áma 

(fő)

Lakatos Menyhért Józsefvárosi 229 36 L5,72% 2,r8%
Á|ta|ános Művelődési Köz

Németh Lász|ó Á|ta|ános |sko|a 374 130 34,76% 47 1-2,57%

Losonci Téri Á|ta|ános IskoIa 582 749 2s,60% 15 2,58%
Vajda Péter Ének-zeneĺ Álta|ános és 493 65 13,78% 77 3,45%

Osszesen: 1678 ggT 22,65% g4 S,OI%
40. táblázat: Há a, aránya a Vl||. kerü|et

szegregátumainak á|ta|ános isko|áiban, 2012.
(Forrás: Feladotellótósi, intézményhóIózat-m(iktjdtetési és köznevelés-fejlesztési terv, Budopest 2013-2018, oktatósi Hivoto!)

Egyéb á|talános isko|ák tanulók HHH (fő) HHH (%) sNt (fő) sNt(%)
szama

Bárczi Gusztáv ovoda, Á|ta|ános
Iskoĺa és KészségfejIesztő Speciá|is
Szakiskola

Deák Diák Á|ta|ános |sko|a 387 62 76,02% 30 7,75%

80

o,o0%80

1,,25% o,o0%

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor|ó
Á|talános |skoIa és Gimnázium

457 o 0,oo%

Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszerta ni
Központ és Á|ta|ános lsko|a

Mo|nár Ferenc Magyar-Ango| Két
Tanítási Nye|vű Á|ta|ános |sko|a

Osszesen: 1483 217
Keriilet míndösszesen: 3767 597 78,89% 7g5 4,27%

4t' táb|ázati Ha|ńo a, aránya a V|||. kerÜ|et
egyéb álta|ános isko|áiban, i||etve összes álta|ános isko|ájában, 2012'

(Forrás: FeladatelIotási, intézményháIózat-mťjködtetési és kł5znevelés.Jejlesztésĺ terv, Budapest 2013-2078, oktatasi Hivotol.)

o,oo%

25 37,25%

479 r29 26,93% 27 4,39%
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3.3.3. Egyéb szempontbó! beavatkozást igénylő területek
Józsefuáros ĺinkormányzata öt he|yen tervez kompĺex területi beavatkozásokat fo|ytatni 2015-tő|. Ezek közü|

két helyszín korábbi, már a2oo7-ben íródott Integrá|t Városfejlesztési Stratégiában is nevesítésre kerÜlt, egy

he|yszín már fo|yamatban |évő, évtizedes múltra visszatekintő fej|esztésnek ad keretet, kettő pedig új,

korábban koordiná|t fejlesztésekke| érdemben nem érintett terü|eteket céloz meg.

Magdolna negyed

_....' "\. i
]... i A Magdolna negyed 2005 óta he|yszíne komplex szociá|is városrehabi|itációs

programoknak, amelyek sorozata - Budapesten e méretben egyedü|á||ó

\. , módon _ a he|yben lévő |akosság megtartására, fej|esztésére a|apozva,

infrastrukturá|is beruházásokkaI kiegészítve szo|gá|ta a környék

fe|zárkóztatását. A program 2005 és 2015 között megva|ósu|t három üteme./|. 
során számos |akóépü|et és közterü|et megúju|t, új funkciókat kínátó

intézmények |étesü|tek (p|. Kesztyűgyár Közösségi Ház, FiDo sportcentrum,

Köz(össégi) He|y és Mosoda), i||etve igen sok képzési, képessé tevő és a|acsony küszöbű e||átás va|ósult meg.

A 2o15-öt ktivető időszak során a fő cé| az eddig e|ért eredmények fenntartása és továbbvite|e. A program

terü|ete továbbra is a te|jes MagdoIna negyed, melynek |ehatárolása és he|yzetelemzése a2,3.1-' a|fejezetben

o|vasható.

Európa Belvórosa
A Palotanegyedben 2010-ben eIindu|t Európa Be|városa Program, akárcsak a

.. Magdolna Negyed Program, a kerület egy komp|ett negyedére fókuszá|. A
) 2oIz-ig megvalósu|t |. ütemben váľosképi, örökségvéde|mi,

köz|ekedésszervezési és infrastrukturá|is, he|yi gazdaságfej|esztési, va|amint
.) promóciós beavatkozásokra kerÜlt sor. Az elért eredmények megtartása és

erősítése érdekében az önkormányzat 2011-ben e|fogadta a 2010-2014-es

négyéves gazdasági programját, me|yben nevesíti a program ||. ütemként va|ó

fo|ytatását. Ennek gyakor|ati megkezdésére 2ol4-ben kerü|t sor, a tervezett

eIemek között közterü|et-megújítás, társasházak homIokzati és beIsőudvaros fe|újítása, tájépítészeti

beavatkozások és ku|turális programok egyaránt szerepelnek. A program terü|ete vá|tozat|anuI a te|jes

Palotanegyed, me|ynek |ehatáro|ása és he|yzete|emzése a2.3,I. a|fejezetben o|vasható'

:' -.' .' Az eddigiektő| e|térően új, strukturá|t e|őzményekkeI nem rendelkező

''' , beavatkozáscsomagként jeĺenne meg az orczy negyed megújítása, ame|y
\''. . bizonyos mutatók szerint a kerÜ|et |egrosszabb, más mutatók szerint a második
'\.: 

|egrosszabb szociális helyzetű része, a legtöbb esetben a MagdoIna negyedde|

á|lva versenyben. Minthogy a Magdolna negyed szociá|is városrehabi|itációs

'', programja 2015-ben már tíz éve tart, összegyűlt annyi tapasztalat, he|yitudás,
' ame|yek átü|tetése cé|szerűnek |átszik a szomszédos, hason|ó prob|émákka|

szembesti|ő orczy negyedre. A negyedet kü|önösen aIka|massá teszi komp|ex szociális városrehabi|ĺtációs

beavatkozásokra, hogy tertiIetén fekszik egy - 201l-es adatok aIapján _ 728 főt és 436 |akást számlá|ó

szegregátum, i||etve egy tömböt |eszámítva a terü|etére esik egy nagyobb, öt tömbre kiterjedő, 4317 főt és

2367 lakást érintő szegregációva| veszé|yeztetett terü|et is, me|y utóbbinak az e|őbbi részét képezi. A

program tervezett terü|ete a te|jes orczy negyed, me|ynek ĺehatáro|ása és he|yzete|emzése a 2'3'I'

a |fejezetben olvas ható.
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Hosszú ideje tartó, ugyanakkor konkrét
kerü|etnegyeddeI te|jes fedésben nem á||ó

programot je|ent a Corvin sétánnyaI kapcso|atos
nagy ívű fejIesztéscsomag fo|ytatása, i||etve

befejezése. A 2003-ban e|kezdett, majd nagyobb
lendü|etet a 2000-es évek második fe|én vett
program részeként e|őször számos Iakóház

bontására kerü|t sor a József körút - Ü||ői út -
Szigony utca - Apáthy |stván utca - Ba|assa utca

- Tömő utca - Szigony utca - Práter utca á|tal

határolt terÜ|eten. Ezt a későbbiekben fokozatos
fej|esztések követték, 2008-ban készü|t eI az e|ső

irodaház, 2009-ben az e|ső |akóépü|et, majd

2010-ben a corvin Bevásárlóközpont. A KisfaIudy utca és a Futó utca között a bevásár|óközpont részét képezi
a corvin köz folytatását je|entő új gya|ogos tenge|y, me|y onnantó| a Szigony utcáig hagyományos
közterü|etként folytatódik. Ennek kĺvite|ezése 2013-ban érte e| a Leonardo da Vinci utcát, 2015-ben
aktuálisnak tekinthető végpontját. A fejIesztés 2oL5 után további iroda- és |akóházépítésekben
manifesztá|ódik a tervek szerint, me|yhez aktívan kapcsolódik a Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem, i||etve a

Semme|weis Egyetem közös projektjeként megva|ósu|ó Bionikai Innovációs Központ a Szigony utca - Apáthy
|stván utca - Ba|assa utca -Tömő utca tömbben.

A program akcióterÜ|ete az e|ć5ző bekezdésben |eíľt 14 (a majdani teljes Corvin sétányt öná||ó tömbhatáro|ó
egységként figyelembe véve 18) tömböt fedĺ |e. E tömbökre ugyan csak köze|ítő énékek á||nak rendeIkezésre,
de a Szĺgony utcától keletre fekvő egy tömböt nem számo|va népességük 2011-ben 4009 fő vo|t, mĘ a
|akásá||omány 2442 darabot tett ki' E népesség, i||etve |akásá||omány a |egtöbb rende|kezésre á||ó mutató
a|apján némiképp kedvezőbb helyzetű vo|t a kerü|et egészénél: a szegregációs mutató értéke 5,8%o vo|t,

szemben a kerü|eti8,3-ma|, a munkanélküliek aránya L2,7%(v|||. kerü|et: t4,9%), a gazdaságilag nem aktív
népesség aránya 42,8/o (Y|||, kerület: 46,3%). Az a|acsony komfortfokozatrj |akások aránya 7,o%o, migaz
egyszobásaké 33,7% volt, szemben a kerüĺeti szintű 9,1, illetve 36,0%-os értékekke|. A terü|et két tömbje vo|t

a 2011-es adatok szerint szegregációva| veszé|yeztetett: az egyik a Nagy Temp|om utca - Tömő utca -
Leonardo da Vinci utca - Práter utca, a másik a Bókay János utca - Tömő utca - Szigony utca - Práter utca.
Előbbiben már 2015.re számos új |akás készült el, bizonyosan megszüntetve a kedvezőtlen statisztikai
á||apotot, mĘ utóbbiban ugyanezen évben kezdődött e| egy nagyobb ívű irodafej|esztés, me|yhez
ka pcsolódóa n szintén vá rható a szegregációva I veszé |yeztetett he|yzet megszűnése.

A negyedet 2015-ben az épp fo|yó áta|aku|ás je||emzi: mĘ a Nagykörút fe|ő| a Corvin mozi és a két szomszédos
háztömb még a be|városias, intenzív, ek|ektikus beépítést képvise|i (modernebb to|dásokka|), a Kisfa|udy

utcátó| a Szigony utcáig, leszámítva az Ü||ői út menti, a nagykörútivaI nagyrészt egyező beépítést, igen

hiányos a |akófunkció. AterÜ|et korábbitársasháziá||ományának nagy része - néhány nagyobb, értékesebb
épü|etet Ieszámítva - bontásra kerÜ|t, he|yükön a fent már em|ített bevásár|óközpont, i||etve a már eIkészü|t

irodák és |akóházak he|yezkednek e|. A terü|et áta|aku|ásának befejezése a 2010.es évek végére várható.
Kü|tin megemlítendő még a Tömő utca és az Üllői út között e|helyezkedő öt, a program terü|etére eső tömb,
me|yekben a |akófunkció je||emzően az Ü||őĺ útra korlátozódik, a maradék terü|eten e|sősorban egészségtigyi
intézmények he|yezkednek el, szoros kapcso|atban a Szigony utca ke|eti o|dalán e|terülő kÜ|ső k|inikai

tömbbe|.
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Népszínhóz utcct

A Népszínház utca, i||etve tágabban érte|mezve

egész Józsefváros kisiparosi hagyományainak

fe|élesztésére, kompIex hasznosítására épÜl a
Népszínház utca Tematikus Program terve. A
program a Népszínház utca te|jes terjedelmét, a

ve|e szorosan és köze|Ítően határos tömbök

terÜ|etét érintik, melyek összesen három

negyedhez tartoznak, meglehetősen heterogén

sokaságot aIkotva. Ebből fakadóan nem állnak

rendeIkezésre akcióterületi bontású statisztikai
mutatók, csupán annyi ismert, hogy a kije|ölt,

József körút - Rákóczi út - Csokonai utca _

Bezerédi utca - Kiss Józsefutca -Szi|ágyi utca - ||.

János Pál pápa tér nyugati és dé|i o|da|a - Kun utca - A|fö|di utca - Fiumei út _ MagdoIna utca - Lujza utca -
Teleki László tér dé|i olda|a _ Szerdahe|yi utca - Mátyás tér keleti o|dala - Bauer Sándor utca - Homok utca -
Kis Fuvaros utca - Nagy Fuvaros utca - Déri Miksa utca -Auróra utca - Bérkocsis utca vona|a á|ta| határo|t

19 tĺimb o|yan negyedek közt oszIik meg (Népszínház, Csarnok, Magdolna), me|yek a legtöbb e|érhető

társadalmi és |akhatási mutatószám szerint eltérnek egymástó|. A Népszínház és a Csarnok negyed inkább

hason|ó karakterű - |eszámítva, hogy utóbbi |akónépessége nem csökkent 2001 és 2011 között _, míg a

Magdo|na negyedben összességében magasabb a munkané|kü|iség, a szegregációs együttható és a
kedvezőt|en adottságú |akások aránya egyaránt. Az érintett terü|eten ugyan nem ta|álható szegregátum,

szegregációvaI veszé|yeztetett terü|et azonban kettő is: egy a Dobozi utca és Lujza utca, egy pedig a To|nai

Lajos utca és a Fecske utca közcitt.

Beépítését, karakterét tekintve a kijelö|t terti|et hason|óan heterogén: míg a Nagykörút és a Rákóczi r]t

mentén sokszintes ek|ektikus lakóházak határo|ják, bennük számos kereskede|mi és szo|gá|tató funkcióva|,

addig a mel|ékutcák jel|emzően mentesek ez utóbbiaktó|, és a beépítést is inkább a|acsonyabb,

korszerűt|enebb épü|etek határozzák meg, gyakran ipari funkciókkal, i||etve azok nyomaivaI vegyesen. A

belső, a|acsonyabb rendű főútvona|ak _ Népszínház utca, Karácsony Sándor utca - jel|emzően átmenetet

képeznek a fenti két típus között. Kü|önösen kieme|endő a terület szervező erejét jelentő Népszínház utca,

me|yben máig hangsú|yosan jeIen vannak azok a hagyományos kisipari szo|gá|tatók, me|yek korábban a

tágabb környezetet is jelentős mértékben meghatározták, és ame|yek erősítése a terü|et kije|ti|ésének fő

cé|ja. A területre esik a Teleki Lászĺó tér, ame|y a Magdolna Negyed Program részeként 2074.re te|jesen

megúju|t, északi olda|án park |étesü|t, dé|i o|dalán pedig a piac úju|t meg, egy szupermarkette| kiegészti|ve.

Szintén a határokon belü|talá|ható a hason|ó keretek közott, szintén 2oL4-re megúju|t FiDo tér szabadidős

|étesítménye is.
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Asztalos Sóndor út _ Kőbónyoi (lt menti barnamezős területek
A kerÜ|et északkeleti részében eIheIyezkedő,
három negyed terti|etét is érintő Asztalos Sándor
úti - Kőbállyai úti akcirjl.erü|eI az egyedÜ|i,
ame|yik nem érint |akóterü|eteket, nem fog|aI

magában közvet|en |akosságĺ relevanciájú
programpontokat. Cé|ja ezze| együtt éppúgy a
kerület |akossága he|yzetének javítása,

e|sősorban a je|entős kiterjedésű barnamezős,
aIulhasznosított terü|etek ĺntegrált kezeléséve|,

ezze| munkahe|yek teremtése, vá||aIkozások

támogatása, sőt, a Ganz-MÁVAG terü|etének
rendezése révén közbiztonsági problémák

keze|ése is.

Az akcióterü|et vo|t és je|en|egi ipari terü|etekbő|
(Ganz.MÁVRG és utódai, MicheIin gumigyár,
Aszta|os Sándor úti iparte|ep), köz|ekedési
terü|etekbő| (vo|t Józsefuá rosi pá lya udva r, Ba ross
kocsĺszín, Hungária kocsiszín), vaIamint kĺsebb
részt sportpá|yákbó| á|| össze (a Sa|gótarjáni

utcában, az izrae|ita temető me|lett). Egy részén
je|en|eg is aktív ipari terme|és fo|yik, azonban je|entős terü|etek funkció né|kü|iek (elsősorban a vo|t
józsefvárosi pályaudvar terü|etén), míg más részeit nehezen el|enőrizhető, bonyo|u|t tu|ajdoni struktúrájú
kiskereskede|mi tevékenység fogla|ja e| (a Ganz-MÁvRG terti|etének északi és középső részei). A Kerepesi
úton Üzeme|ő Michelin gumigyár je|en|eg aktív, azonban bezárása a közeIi jövőben várható.

Az akcióterü|et prob|émái kcizé tartozik - a fent vázo|t a|u|hasznosítottsági prob|émák me||ett - a rossz
köz|ekedésie||átottság, amie|sősorban az Aszta|os Sándor rit vonalában érvényesü|; aho| kívánatos |enne a

Kőbányai út irányábó|va|ó megköze|íthetőség megteremtése. Továbbĺ prob|éma a városon belü|i pozíciónak
nem megfe|e|ő funkciók je|en|éte, ame|y e|sősorban a belvároshoz közeIi, jó megköze|íthetőségű,
|akóterü|etteI szomszédos Baross kocsiszín, i||etve az ahhoz ktize|i vo|t Józsefuárosi pályaudvar esetén merÜ|
fel. E két terti|et esetében a funkcióvá|tás, funkcióbővítés kívánatos, amĺa volt pá|yaudvar esetében meg is
kezdődött: a Négy Tigrĺs piac fe|számo|ásávaI párhuzamosan 2014-ben megkezdődött a Sorsok Háza
ho|okauszt-em|ékközpont építése, a pályaudvar be|ső terü|etein sport- és konferenciaközpont |étesítése
tervezett.

A negyed indikatív tertj|ete a vo|t Ganz-MÁvnc-uol és Józsefuárosi pályaudvarbó|, a Baross kocsiszínbő|, a

Michelin gumigyárból és az attó| dé|re ta|á|ható sportte|epekből, va|amint az Aszta|os Sándor út teljes
hosszának ke|eti olda|ábó| á||.
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69. ábra: Járóbeteg-ellátási mutatószámok a V|||. kerÜ|etre, iĺletve Budapest egészére számítva (201-3).......................87
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103. ábra Budapest fe|színhőmérsékĺeti anomá|iájának átlagos júniusi szerkezete dé|utáni időszakban 2013-ban

to7. ábra: A 2011-es népszám|á|ási adatok a|apján előá||ított szegregációs mutató á|ta| |ehatáro|t szegregátumok és

110. ábra: Tolnai Lajos utcai szegregátum kartogramja .'................. '.'....'...I97
L7I. ábra: Magdo|na utcai veszé|yeztetett terü|et kartogramja .................199
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4. 2.TABLAZATO K J EGYZE KE

1' táb|ázat: Budapest TerületfejIesztésĺ Koncepciójának uniós társfinanszírozásra várható cé|jai.

2.táb|ázati A Fővárosi Terü|etfejIesztési Program prioritástengelyei és intézkedései.

3. táb|ázat: A Te|epülésfejIesztési Koncepció f ejIesztési terü|etei.

4.táb|ázati Ajózsefvárosi népesség ha|á|ozási valószínűsége a fővárosi át|aghoz képest egyes betegségtípusok

18

19

28

vonatkozásában, nem szerinti bontásban (2006-2010-es adatok, 24_65 év kozti népesség, ha másként nincs je|ezve).

6I
5. táb|ázat: Ajózsefvárosi népesség ha|álozási va|ószínűsége a fővárosi át|aghoz képest egyes betegségtípusok

vonatkozásában, nem szerĺnti bontásban, kivéve a narkotikumok á|taI okozott mérgezések esetében (2006-2010.es

adatok, 24-65 év közti népesség, ha másként nincs je|ezve). 62

6. táb|ázat: V|||. kerü|eti székhe|yű fe|sőoktatási intézmények, i||etve tobb karraI rende|kező intézmények esetén karok

ha||gatóinak száma nappa|i tagozaton, i||etve összesen (nappaIi, esti és |eve|ező tagozaton), 2012. október, 82

7.táb|ázať AJózsefvárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjó|éti Kozpont szolgá|tatásai. 83

8. táb|ázat: Haj|ékta|ane||átó intézmények a V||l. kerü|etben, 2010. 85

9. táb|ázat: A Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at e||átóhe|yei. 86

10. táb|ázat: A V|||. kerü|eti Heĺyi Esé|yegyen|őségi Program Intézkedési Tervében szereplő célcsoport-specifikus

fejIesztési Iehetőségek (2013).

tI. táb|ázati Ismert és fe|fedezetlen attrakciók Józsefvárosban.

72. táb|ázati Át|agos négyzetméterárak a V|||. kerü|et egyes kĺeme|t részein, ilIetve fennmaradó

1.)

13. táb|ázat: 2oo7 és 2015 közott átadott új irodaházak a Vll|. kerÜ|etben.

t4'táb|ázati onkormányzati tulajdonú lakások lakbére a V||ĺ. kerü|etben (2013-tó|).

15. táb|ázat: onkormányzati tuIajdonú |akások á||ományának vá|tozásai a Vĺl|. kerü|etben (darab).

16. táb|ázat: onkormányzati tu|ajdonú |akások megoszlása komfortfokozat és szobaszám szerint a V||l. kerü|etben

(201s). 108

t7.táb|ázať onkormányzati tu|ajdonú |akások megosz|ása hasznosítási szempont szerint a Vl|l. kerÜ|etben (2015). ].08

90

97

részein (2015. ápriIis
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101

106

707
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18. táblázat: 2008 és 2015 között (is) futó, a Rév8 Zrt. á|taI felÜgye|t te|epti|ésfej|esztési programok a V||l. kerü|etben.

110

19. táb|ázat: Józsefvárosi önkormányzati intézmények fe|sorolása, tevékenysége, összes kiadása és biztosított

önkormányzati támogatása a 2015-ös kö|tségvetés szerint. A - csi||aggaI je|ö|t - gazdasági társaságok adatai 2013-ra

vonatkoznak, a dő|t értékek e|őirányzott koltségvetési adatok! LTz

20. táb|ázat: Fővárosi, i||etve kerü|eti hatáskörbe uta|t operatív te|epülésüzeme|tetési fe|adatok. L13

27.táb|ázati A V|l|. kerü|et egyes kö|tségvetési szervei, i||etve gazdasági társaságai á|taI e||átott operatív

teIepü|ésÜzemeItetési feIadatok.

22. táb|ázatJeIentősebb aIuIhasznosított területek Józsefvárosban

23. táblázat országos szintű kapcsolatrendszer kozúti e|emei

24. tźlb|ázat országos szintű kapcsoIatrendszer vasúti eIemei

25. táb|ázat Fővárosi szintű kapcsoĺatrendszer közúti e|emei

26'táb|ázat Fővárosi szintű kapcsoIatrendszer közösségi kózIekedési eIemei

27. táb|ázat Az átmenő forgaIom meghatározó okai

28. táb|ázat Meghatározó kereskede|mi |étesítmények

29. táb|ázat JeIentős átszá||ó forgaIommaI rendeIkező csomópontok

30. táb|ázat oná||ó kerékpáros infrastruktúrávaI rende|kező útvonaIak

31' táb|ázat: A gya|ogos közlekedés meghatározó útvonaIai

32' táb|ázati Önál|ó gya|ogos utcák

33. táb|ázat: Gya|ogos preferenciájú koztert]|etek

34. táb|ázat Az egyes szegregátumok társadaImi mutatói és lakásminőségge| kapcso|atos je||emzői

35. táb|ázat Az egyes szegregációVaI veszélyeztetett terü|etek társadaImi mutatói és Iakásminőségge| kapcso|atos

je||emzői

36. táb|ázat: Szegregátumok Iakásainak adatai.

37.táb|ázati Segé|yezettek száma és aránya a Iakott Iakásokra vetítve, 2014 (|akásszámadat: 2011).

38. táb|ázat: HaImozottan hátrányos helyzetű és speciá|is neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V|||. kerti|et

szegregátumainak óvodá iba n, 2074.

39. táb|ázat: Halmozottan hátrányos helyzetű és speciá|is neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V|||. kerü|et

egyéb óvodáiban, i||etve osszes óvodájában,2ot4. 2o9

40. táb|ázat: Halmozottan hátrányos he|yzetű és speciális neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V|||. kerÜ|et

szegregátumainak á|ta|ános isko|áiban, 2012. 270

47.táb|ázat: HaImozottan hátrányos he|yzetű és speciá|is neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V|||. kerü|et

egyéb á|ta|ános isko|áiban, i||etve összes á|ta|ános iskolájában, 2012. zLo

4.3. FELHASZNALT I RODALOM
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746

r46
746

L47

747

L48

L49

150

150

150

193

198

207

208

208

Nemzeti FejIesztés 2030 - országos Fejlesztési és Terü|etfejIesztési Koncepció

országos Terüĺetrendezési Terv

Közép-Magyarországi operatív Program

Pest Megyei TerületfejIesztési Koncepció

Budapesti Agg|omeráció Terü|etrendezési Terv
]í

.

Budapest 2030 Hosszú távú fejlesztési koncepció
:

Budapest Terü| etfej lesztési Koncepciója

Fővárosi TerÜ|etfejIesztési Progra m

ITs Budapest stratégia 2020
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Budapest Főváros Teĺepü|ésszerkezeti Terve (2015), Budapest Főváros Rendezési Szabályzata (2015)

Kerű|etfejlesztési Koncepció -9/foo7' (||' 19.) cinkormányzati rendeIetJózsefuárosfejIesztésérő|

Józsefváros Integrá|t VárosfejIesztési Stratégia (2008; 2012)

Józsefváros Zö|dfe|ü|et Fenntartási és Környezetvédelmi Koncepciója

PaIotanegyed TurizmusfejIesztési Koncepció

66/2oo7. (X||.12.) cinkormányzati rendeIettel eIfogadottJózsefuáros Kerü|eti Építési Szabá|yzata UoKÉsZ)

52/fo1'7. (|X.19.) önkormányzati rendeIet az építészeti örökség véde|mérő|

Budapesti Egészségterv 20J'2

KSH Statinfo

FeIadate||átási, intézményhálózat-működtetési és közneve|és.fejIesztési terV, Budapest, 2013.2018

Budapest statisztikai évkönyve 2012

Budapest statisztikai évkönyve 2013

TEIR

oktatási Hivata| - oktatas.hu

KSH Helységnévtár

Menhely A|apítvány: A fővárosi haj|éktaIanel|átó intézmények - A|ap információs kiadvány; menhely.hu

Józsefvárosi Egészségügyi SzoIgá|at adatközlése

HeIyi Esélyegyen|őségi Program, Budapest Főváros V|||. kerü|et Józseívárosi onkormányzat, 2013. jú|ĺus

3/2075. (|. 28.) Főv. Kgy. rende|et a Fővárosi onkormányzatot és a kerü|eti önkormányzatokat osztottan megil|ető bevéte|ek
2015. évi megosztásáró|

Józsefuáros turisztikai és városmarketing-koncepciója, 2010

ingatlannet.hu

otthonterkeo.hu

Á|lami Számvevőszék -JeIentés az önkormányzatok Vagyongazdá|kodása szabá|yszerűségének e||enőrzésérő|. Budapest Főváros
V||l. kerü|et Józseíváros, 2015. március

rc/20r0. (111.08.) tnk. rendelet

rev8.hu

Budapest Főváros Vll|' kerületJózsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|etének 6/20]'5. (ĺ|. 20.) rendelete a 20].5-ös
kö|tségvetésrő|, iIletve az egyes gazdasági társaságok 2013-as eredménykimutatása

2011. CLXXX|X. tcjrvénv

BcE, Tájtervezési és Terü|etfejlesztési Tanszék, Landsat TM5 műhoIdfeIVéteI

Arcanum adatbázis

Forster Központ nyiIvántartása

2001. évi LX|V. tcirvény

37/2013. (V.10') Főv. Kgy. rende|et

52l2oII. (lX.19.) cinkormányzati rende|et
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Budapest Főváros stratégiai zajtérképére épü|ő |ntézkedési Terv 2008.

Budapest Környezeti Á||apotértékelése 2013

Budapesti KompIex lntegÍáĺt szennyvízeIvezetési és Szennyvíztisztítási Program

Bartholy - Pongrácz - Baranka (okomet Kft.)
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Belső Palotanegyed

4.4.ELTÉno rłRnKTE RŰ TERÜ LETEK

TeIepü léska ra kter

beépĺtési mód

intenzitós

magassóg

zöld

építészeti megjelenés

fekvés

zártsorÚ, zá rtudva ros

magas beépítési intenzitás
je||emzően 3-5 szint

he|yen ként zö|d tömbbelsők, fasorok
homogén nÍvós építészeti minőség

sík terü|et

zártsorú, zártudvaros

magas beépítési intenzitás
je||emzően 4-6 szint

körút mentifasorok
homogén nívós építészeti mĺnőség

sík terÜ|et

He|yi sajátosságok

Vórosszijvet kia|aku|t városszövet

fö|dszinti ÜzIethelyiségek

paIotaépítészet

JelIegzetes épü|ettípusok
tetőforma magastetős
épĺtési technológia hagyományos

funkció |akódomináns Vegyes városias
udvor nagyobb be|ső udvarok

földszintikialakĺtás nagyfö|dszintibeImagasság

TeIepü|éska rakter

beépítési mód

intenzitás

magassóg

zöld

épitészeti megjelenés

fekvés

Helyi sajátosságok

Vórosszłjvet kialaku|t városszövet

fö|dszinti üzlethelyiségek nagy számban

JelIegzetes épü |ettípusok

tetőforma magastetős

épitési technológia hagyományos

funkcĺó Vegyes városias
udvor szűk és nagyobb be|ső udvarok vegyesen

forrás: www.g oogle. h u /m a ps

Kiirút - Rákóczi út menti terijlet

forrós: www.g oogIe.h u/m o ps
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Népszínház utca menti terület

földszinti kialakĺtós esetenként mezzanĺn szint

Te Iepü |éska ra kter

beépítési mód

intenzitós

magassóg

zöld

épĺtészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

Je||egzetes épülettípusok

tetőforma

épĺtési technológia

funkció

udvar

földszinti kiolokĺtós

TeIepü|éskara kter

beépítési mód

intenzitós

mogassőg

zöld

építészeti megjelenés

fekvés

Heĺyi sajátosságok

Virosszovet

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma

építési technológio

funkció
udvor

zártsorú, zártudvaros

magas beépítési intenzitás
je||emzően 4-5 szint

zö|dfelület hiányos terü|et

homogén

sík terÜlet

kia Ia ku lt vá rossztivet

fö|dszinti üz|ethe|yiségek nagy számban

hagyomá nyos kereskedőutca

magastetős

hagyományos

|akódomináns, Vegyes vá rosias

nagyobb be|ső udvarok

utcához kapcso|ódó üz|etek

zá rtso rú

magas beépítési intenzitás
je||emzően 2-5 szint

teresedéseken zöldfeĺü|etek, részben fasor

vegyes

sík terü|et

kialaku|t városszövet

fö|dszinti üz|ethe|yiségek kis számban

magastetős és Iapostetős Vegyesen

hagyományos

|akódomináns, Vegyes vá rosias

kisebb nagyobb be|ső udvarok vegyesen

forrós: www.g oog le.h u/ma ps

Bdross utcd menti terüIet

forrós: www'goog l e. h u/m a ps
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Józseíváros ITS - HelyzetfeItáró, helyzeteIemző munkarész

Coruin Sétány Program

földszinti kialakĺtós sok esetben földszinti Iakófunkció

TeIepÜ|éska rakter

beépĺtési mód

intenzitós

magassóg

ziild

épĺtészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet átstru kturá |ódó vá rosszövet

átépü lő aIuIhasznosított terü|etek

Je| |egzetes épü |ettípusok

tetőforma

épitési technológia

funkció

udvar

földszinti kialakĺtós

magastetős és Iapostetős vegyesen

hagyományos

kereskedeIem, vegyes vá rosias

nagyobb be|ső udvarok

főutak mentén üzIethelyiségek

TelepÜ |éska ra kter

beépĺtési mód

intenzitós

magassóg

zöld

építészeti megjeIenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszóvet tervezett városszövet

JelIegzetes épü |ettípusok

tetőforma Iapostetős

építési technológia e|őregyártott

funkció |akófunckió

földszinti kialokítos |akó vagy táro|ó funkció, Üz|etek hiánya

záftsorú- vegyes

magas beépítési intenzitás
jelIemzően 6-7 szint

teresedéseken zöldfelü|etek, részben fasor

heterogén

sík terület

teIepszerű

közepes

jelĺemzően 11.-16 szint

közterÜ|eti zö|dfe|Ü|etek nagyobb arányban

homogén

sík terü|et

forró s : www. g oo g l e. h u /m o ps

Lakótelep

forrá s : www.g oog I e. h u /m a ps
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Józsefváros |TS - H e|yzetfeItá ró, helyzeteIemző munkarész

Vegyes beIső vórosrész

Jorrós: www' g oog l e' h u /ma ps

Te lepü |éska ra kter

beépítési mód

intenzitós

mogassóg

zöId

építészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

Jellegzetes épü|ettípusok

tetőforma

építési technológio hagyományos

funkció

udvor

földszinti kialakítós

TeIepü léskarakter

beépĺtési mód

intenzitós

magassóg

zöld

építészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

zá rtsorú

magas beépítési intenzitás

vegyesen I-2,4-5 szint

főként aluIhasznosított területeken gyomfák

heterogén

sík tertiIet

átstru ktu rá |ódó vá rosszövet

átépülő aIuIhasznosított terÜ|etek

magastetős

la kó

szűk, sokszor hosszanti be|ső udvarok

üz|ethe|yiségek kis számban

szabadoná||ó jeIleg

aIacsony beépítési intenzitás
je||emzően 3-4 szint

intézménykertek

homogén egységek

sík terü|et

önálló intézménytömbök

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma

építési technológia

funkció

magastetős és Iapostetős Vegyesen

hagyományos

oktatás, egészségügy, igazgatás

Intézmények

Jorró s : www.goog l e.h u/mo ps
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Gazdasági terüIetek

forrós: www.g oog l e.h u /m o p s

Telepü |éskarakter

beépĺtésÍ mod

intenzitós

magassóg

zöld

építészeti megjeIenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

Je||egzetes épülettípusok
tetőforma

épĺtési technologĺo

funkció

TeIepÜĺéska rakter

beépĺtési mód

intenzĺtós

magassóg

zöld

épĺtészeti megjelenés

fekvés

He|yĺ sajátosságok

Vórosszövet

kevert

magas beépítési intenzitás

csarnok és vegyesen 2 -3 szint

zöldfe|ü|et hiá nyos terület

heterogén

sík terü|et

átjárhatatIan városrésznyi területek

Iapostetős, aIacsony haj|ásszögű

hagyományos, szere|t

kereskedeIem, szo|gá |tatás, raktározás,
gyártás

szabadoná|ĺó, ikres

a lacsony beépítési intenzĺtás

1-2 szint

magá n kertek gazdag zö|dfe|ü |etteI

homogén, karakteres építészeti megjelenés

sík terü|et

öná|ló ko|óniatelep e|vágva a városszövettő|

Je||egzetes épü |ettípuso k

tetőforma

építési technológia

funkcĺó

magastetős

hagyományos

Ia kó

MÁV munkdstelep

forrós : www'goog l e'h u /m a ps
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HBHE - BFVT - H ÉTFA _ PESTTERV _ Pro Résió _ Városkutatás

Budapest V||l. kerü|et Józsefváros

Józsefváros |TS - HeIyzetfeltáró, heIyzeteIemző munkarész

TisztviselőteIep

forrás: www'goog l e. h u/m a ps

TeIepÜ|éska ra kter

beépĺtésimód

intenzitós

magassóg

zöId

épĺtészeti megjelenés

fekvés

zártsorú - speciális

közepesen alacsony beépítési intenzitás

jel|emzően 1-2 szint

utak menti zci|dsáv, fasor, magánkertek

homogén

sík terület

He|yi sajátosságok

Vórosszövet kia|aku|t

Je||egzetes épü lettípusok

tetőJorma

épĺtési technológia

funkció

földszinti kialakĺtós

Te Iepü |éska ra kter

beépĺtési mód

intenzitós

magasság

zćjld

épĺtészeti megjeIenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma

építési technológia hagyományos

funkció iroda

magastetős

hagyományos

|akó

magasfo|dszint, je||emzően |akófunkció

zártsorú

magas beépítési intenzitás

6-8 szint

fasor, zö|dsáv, tetőkerti zö|dfe|Ĺi |et

homogén

sík terü|et

átstru kturá|ódó városszövet

átépülő aIuIhasznosított terü|etek

Ia postetős

N agyvá rosi ba fo rd u l ó te rü l et

Jorrós: www.g oog l e.h u /m a ps
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Budapest V|||. kerü|et Józsefváros

Józseívá ros ITS - HeIyzetfe|táró, heIyzeteIemző mun karész

Tiimbti n ké nt elté rő ka ra kte r

forrás: www.g oog l e' h u /m a ps

Te Iepü léska ra kter

beépítési mód

intenzitós

magassóg

zöId

építészeti megjelenés

fekvés

HeIyi sajátosságok

Városszövet

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma

épÍtési technológia

funkció
udvor

földszinti kiolakĺtas

TeĺepÜ |éskarakter

beépĺtési mód

intenzitós

mogasság

zöld

épĺtészeti megjelenés

fekvés

HeIyi sajátosságok

Virosszövet

JeI legzetes épü |ettípusok

tetőforma

építési technológio

funkció

te|epszerű - speciá|is

kĺizepes beépítési intenzitás

tĺimbönként e|térően 7-2, 4-5 szint
utcai fasorok, tömbbe|sőkben zö|dfe|ü|etek

tömbĺjnként homogén

sík terü|et

tervezett városszövet

magastetős

hagyományos és paneI

|akó

tömbökön be|üli be|ső zö|dudvarok

je||emzően táro|ó, garázs, |akó

kevert: zártsorú, szabadoná|ló

vegyes beépítési intenzitás

vegyesen 2-4, 6-8 szint

utcaĺ fasorok, ttjmbbelsőkben zö|dfe|ü|etek

heterogén

sík terü|et

átaIaku|ó

áta|aku|ó, intézményi funkció irányába

fordu|ó terü|et

Vegyesen magastetős és |apostetős

hagyományos, szere|t

vegyes

Vegyes teriilet

forrás : www.g oog l e' h u /m o ps
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