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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

Józsefváros Önkormányzata évek óta azon dolgozik, hogy a kerületben élők számára egyre 
szebb, biztonságosabb és élhetőbb lakókörnyezetet teremtsen.  A  Józsefváros Újjáépül 
Program keretében elsőként a közintézmények újultak meg, majd a közterületek, parkok, 
terek következtek, harmadik lépésben pedig megkezdődött a házak, lakóépületek 
rendbehozatala. Ezzel párhuzamosan intenzív munka indult a közbiztonság javítása 
érdekében, melynek eredménye mára kézzel fogható, nemcsak a statisztikák, hanem a 
lakossági visszajelzések alapján is elmondható, hogy Józsefváros egyre biztonságosabb. 
Természetesen tennivaló még bőven van, a munka nem áll meg. Az önkormányzat célja, hogy 
Józsefváros  Budapest  legbiztonságosabb kerülete legyen. 

Az önkormányzat az elmúlt években kormányzati segítséggel több, mint  5  milliárd forintot 
fordított a közbiztonság javítására, és a 2018-as költségvetésben is hétszáz millió forintot 
meghaladó összeget irányozott elő e célra. Ennek részeként évente nagyságrendileg  100  millió 
forinttal támogatja a rendőrség munkáját a közterület-felügyelet mellett, hogy együtt még 
hatékonyabban láthassák el a kerületben felmerülő feladatokat. 

Növekvő biztonságérzet, javuló statisztikák 

A  rendvédelmi szervekkel és a józsefvárosiakkal közösen elvégzett munkának köszönhetően 
Józsefvárosban 2010-hez képest  64  százalékkal csökkent a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma. 2010-től számítva az összes rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmények több mint felére csökkentek, a közterületen elkövetett bűncselekmények 
száma kétharmadával esett vissza. Emellett  30,5  százalékkal javult a nyomozások 
eredményessége.  A  kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket például  41  százalékkal 
sikeresebben derítik fel. 

Megerősített rendvédelmi szervek 

A  rendvédelmi szervek létszámukban is megerősödtek.  2010  óta érezhetően több a rendőr és a 
közterület-felügyelő Józsefváros utcáin, ezentúl a kerületőrök száma is a duplájára 
emelkedett.  A  2013-ban megalakult Józsefvárosi Polgárőrség szintén jelentősen hozzájárul a 
kerület közrendjének, közbiztonságának, köztisztaságának fenntartásához. 

Körzeti rendészek a lakosság szolgálatában 

2018.  június 1-jén a közterület-felügyeleten belül megalakításra került a 'körzeti rendész' 
szolgálat, melynek működési körzete megegyezik a rendőrségi körzeti megbízott és az egyéni 
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képviselők választókerületének területével. Ennek segítségével már a képviselő, a rendőr 
körzeti megbízott  es  a közterület-felügyelő körzeti rendész együtt tud fellépni az adott 
körzetben élők problémájával kapcsolatosan, ezáltal sokkal gyorsabb és hatékonyabb 
segítségnyújtást és panaszkezelést biztosítva.  A  körzeti rendészek elsődleges feladata a 
lakossággal és gazdasági szereplőkkel, valamint közintézményekkel való kapcsolattartás, a 
közterület rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a köztisztaság fenntartásának 
elősegítése, a közösségi együttélési normák betartatása, az üzletek működésének, valamint 
teraszok üzemeltetésének célirányos ellenőrzése. 

Közbiztonsági célú fejlesztések 

Idén befejeződött a 2017-es évben megkezdett térfigyelő kamerarendszer bővítés, így további 
25  új kamerát használhatnak a közrendért dolgozó szervek munkatársai. Ezekkel együtt a 
rendvédelmi és rendészeti szervek már  219  kamerát magába foglaló térfigyelő rendszerrel 
óvják a kerület lakóinak biztonságát. 
A  kerületben több helyen is életmentő pontok kerültek kialakításra.  A  parkoló automatákba 
beépített segélyhívó rendszeren keresztül egy gombnyomással kérhető segítség a rendőrségtől 
es  a közterület-felügyelettől. 

Telmészetesen van még megoldandó feladat a közbiztonsággal kapcsolatban, az eddiginél is 
több figyelmet kell fordítani arra, hogy Józsefvárosban rend és nyugalom legyen, melyhez az 
Önkormányzat minden tőle telhető támogatást megad. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
KERÜLETFEJLESZTÉS 

Magdolna-Orczy Negyed Program 

2  milliárd forintos állami támogatással elindult az Orczy Negyed Program első üteme.  A 
pályázat három nagy programelemet foglal magában: egy lakhatással kapcsolatos, egy 
foglalkoztatási-gazdaságélénkítési, valamint egy bűnmegelőzési-közterületi programrészt.  A 
rehabilitáció — a Magdolna negyed egyes tömbjeinek bevonásával — a Magdolna Negyed 
Program folytatásaként a Kálvária tér környékéről indul, ugyanakkor jól illeszkedik a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy negyedben zajló állami beruházáshoz is. Az 
akcióterület határai a Dankó utca — Magdolna utca — Dobozi utca — Baross utca — Kálvária  ter 
— Diószegi utca — Dugonics utca —lés utca — Kálvária tér által határolt területre eső hét 
tömb.  A  programban nagy hangsúlyt kapnak a szociális elemek, az itt élők társadalmi 
integrációjának elősegítése.  A  pályázat része továbbá társasházak, szociális bérlakások 
energiahatékonysággal egybekötött felújítása, közterületek felújítása, akadálymentesítés, 
társadalmi beilleszkedést segítő, családsegítő, gyermekvédelmi  es  egészségügyi programok, 
valamint bűnmegelőzési projektek szervezése. 

Corvin Sétány Program 

2018-ban tovább folytatódott a Józsefváros megújulásának zászlóshajóját jelentő Corvin 
Sétány Program.  A  NOKIA irodaháztól délre fekvő területen a befejezéshez közelít egy új 
irodaház, mellette szintén átadásra kerül várhatóan még  2019  első felében egy új lakóépület  es 
elkezdődtek a Sétány utolsó ütemének, szintén egy lakóháznak az építési munkái.  A  Szigony 
utca — a Tömő utca — Balassa utca — Apáthy István utca által határolt tömb üres telkeire egy 
újabb irodaház tervei készülnek. Idén elkészült a programhoz kapcsolódóan a Tömő utca 
felújításának első, a Szigony utca  es  Illés utca közötti szakasza. Az utca új vízelvezetést 
kapott, az útpályát aszfalttal burkolták le, a korábbi bazalt kocaköveket a parkolósávba 
építették vissza.  A 2019.  évben tovább folytatódnak az útfelújítások a Corvin Sétány Program 
részeként, amelynek során a Práter  u.  (Futó  u.  — Szigony  u.  közötti szakasz), a  Leonardo  utca 
(Práter  u.  — Üllői  u.  közötti szakasz)  es  a Tömő utca (Nagytemplom  u.  — Szigony  u.  közötti 
szakasz) újabb szakaszai újulhatnak meg. 

Európa Belvárosa Program III. — Palotanegyed fejlesztése 

Józsefváros egyik legnagyobb város rehabilitációs programja az Európa Belvárosa Program. 
Az első üteme  2010-2012  között valósult meg több mint  1,6  milliárd forintból, a II. ütem 
során újabb  622  millió forintból szépült tovább a városrész.  A  Palotanegyed fejlesztése ezzel 
nem állt meg, elindult a III. ütem, melyet  350  millió forinttal támogat a Fővárosi 
Önkormányzat,  230  millió forintot biztosít a rá a Józsefvárosi Önkormányzat, illetve a 
társasházak önköltsége a lakóházak megújításához  140  millió forint, igy áll össze a  720  millió 
forintos fejlesztési összeg.  A  projekt  2018  tavasza  es  a tervek szerint  2019.  év vége között 
valósul meg, mely során három utcát újítanak fel, ezek a Bródy Sándor  es  a Szentkirályi utca 
egy-egy szakasza, valamint a Rökk Szilárd utca.  A  közterületi megújítások mellett folytatódik 
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a társasházak megszépítése is, tizenhárom ház nyert a kiírt pályázaton, a beruházások egy 
része már elindult, három társasház megújítása be is fejeződött, a többi pedig a jövő évben 
valósulhat meg. Emellett a közösségi programok is folytatódnak a Civilek a Palotanegyedért 
Egyesület együttműködésével. 

Új közösségi tér kialakítása a Tisztviselőtelepen 

A  Bláthy Ottó utca Vajda Péter és Bíró Lajos utca közötti szakaszán új közparkot alakít ki a 
Józsefvárosi Önkormányzat, amely tervezésébe a környékbeli lakosokat is bevonta. Az önkormányzat 
célja, hogy az új funkciók megjelenésével a helyi közösségeket erősítse.  A  Fővárosi Önkolinányzat 
által kiírt TÉR KÖZ pályázaton elnyert támogatással 2019-ben készülhet el az új  ter. 

Csarnok Negyed Program — DériM Projekt 

A  kerületben folyamatosan zajlik a közterületek átfogó megújítása a Józsefváros Újjáépül 
program keretében. Lépésről-lépésre halad a munka, és hamarosan a Csarnok negyedben is 
megkezdődik a komplex városrehabilitáció. Az első ütemben a Népszínház utca — Auróra utca 
— József utca — Német utca által határolt területének megújítása a cél, s a fejlesztések sorában 
a fontos funkciókat magában foglaló, nagy gyalogos forgalmat bonyolító Déri Miksa utca lesz 
az első, ahol egy zöldebb közösségi terület kialakítása a terv, mellyel egyben a negyed 
főutcájává is válhat az utca.  A  projekt megvalósítását a Fővárosi Önkormányzat  270  millió 
forinttal támogatja, melyhez az önkormányzat további  260  millió forintot biztosít.  A 
megvalósítása  2019-2020.  években várható.  A  fejlesztés — amelynek tervezésébe a környéken 
élőket is bevonták — az útrekonstrukció mellett közösségépítő programokat és lakóház-
felújításokat is tartalmaz. 

Blaha Lujza tér megújítása 

A  Blaha Lujza tér és kapcsolódó közterületeinek felújítása az önkormányzat egyik kiemelt 
célja.  Budapest  Főváros Közgyűlése döntött a Blaha Lujza tér felújításának forrásáról és a 
tervezési folyamat már el is indult, melynek során mind a tér teljes felszíni területe, mind az 
aluljáró, mind a Somogyi Béla utca teljes hosszában megújul. Tekintettel arra, hogy a 
fejlesztés helyszíne közlekedési, városszerkezeti szempontból egyaránt Józsefváros egyik 
legfrekventáltabb tere, fontos, hogy átalakulása a kerület érdekeit szem előtt tartva történjen. 
A  kivitelezési munkák  2019 őszén kezdődhetnek meg. 

Orczy tér fejlesztése 

A  Józsefváros Újjáépül program keretén belül a kerület szinte összes tere megújult, és 
hamarosan kezdődik a Blaha Lujza tér rekonstrukciója is. Egyik utolsó megújításra váró 
fővárosi tér a kerületben az Orczy tér, melynek felújítására a főváros egymilliárd forintot 
biztosított 2018-ban, így elkezdődhettek a tervezési munkálatok.  A  főváros és a kerület 
elképzelései alapján a térnek a XXI. század elvárásai szerint és a közlekedési szempontok 
érvényesülése alapján egy új, zöldterületi és közterületi központtá kell válnia.  A  munkálatok 
jövő év végén kezdődhetnek el. 

2 

VÁROSVEZETÉSI ÜGYOSZTÁLY 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL VÁROSVEZETÉSI ÜGYOSZTÁLY 

   

Útfelújítások 

A  Józsefváros Újjáépül program részeként folyamatosan zajlanak az útfelújítások a 
kerületben. 2018-ban modernizálták a Tömő utcát, a Salgótarjáni utat a MÁN-telepen, a 
Bláthy Ottó utca és a Golgota utca egyes szakaszait, emellett folyamatosan a járdák 
rendbehozatala is. Októberben mintegy  150  millió forintos keretből elkezdődött az Asztalos 
Sándor utca felújítása is, amely teljes hosszában új burkolatot kap. 

Folytatódott az állam  Ludovika  Campus  projektje 

Az  eddigi legnagyobb egybefüggő magyarországi egyetemi  campus-fejlesztés eredményeként 
Új városrész születik  a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Orczy-kert területén.  2018 
tavaszára felépült Nemzeti Közszolgálati Egyetem otthona,  a  Ludovika  Campus  egy tízezer 
négyzetméteres oktatási épületből,  a  XXI. század követelményeinek megfelelő, összesen  1200 
férőhelyes két kollégiumból, egy speciális rendőrségi képzési központból és  a  lakosság által  is 
használható egyetemi sportközpontból és uszodából áll.  A  városfejlesztés részeként 
újjászületett és  10  hektárral nagyobb lett az Orczy-park  is,  amelynek fejlesztésével egy olyan, 
a  lakosság által  is  díjmentesen használható közpark jött létre, ahol sportpályák, játszótér, utcai 
sportpálya és streetball kosárlabda-pályák, görhokipálya, időmérésre  is  alkalmas, rekortán 
burkolatú futókör, valamint egy piknikezésre, pihenésre szolgáló nagy zöldterület várja  a 
látogatókat. 2018-ban tervpályázat keretében kiválasztásra került  a  Katasztrófavédelmi 
Speciális Képzési Központ építész tervezője, az új épület  a  Korányi Sándor utcában valósul 
majd meg, várhatóan  2020-2021.  évben. 

Megkezdte az állam a  Magyar  Nemzeti Múzeum és környezetének rendbehozatalát 

2018-ban megkezdődött a  Magyar  Nemzeti Múzeum és környezetének fejlesztése, melynek 
első ütemében a Múzeumkert megújítása zajlik.  A  fejlesztés keretében a múzeumot övező 
épületek, terek fejlesztésére és kulturális célú hasznosításának bővítésére kerül sor a  Magyar 
Rádió Központi és üzemépületére, valamint a Károlyi-palotára, az Esterházy-palotára, és 
a Stúdiópalotára is kiterjedően.  A  megújítás részeként január végén visszakerült a 
Múzeumkertbe az átfogó restaurálást követően Stróbl Alajos Arany János-szoborcsoportja. 

Közlekedés Biztonsági Csomag 

A  tapasztalatok alapján időszerű a kerületben azon közúti csomópontok és 
gyalogátkelőhelyek felülvizsgálata, melyek közvetlen környezetében visszatérően adódnak 
veszélyes helyzetek.  A  kerület vezetése a lakossági bejelentéseket észrevételeket, jelzéseket 
átfogóan kívánja megvizsgálni, ezért elindítja a Közlekedés Biztonsági Csomag projektet.  A 
program célja a kerületben balesetveszélyességi gócpontként lokalizált  10  db közlekedési 
csomópont vagy átkelő kiválasztása, annak forgalomtechnikai felülvizsgálata, 
forgalomtechnikai hatástanulmány készítése a közlekedési biztonságot javító tervezői 
javaslatok bemutatásával.  A  várhatóan  2019.  évben megvalósuló tervezési projekt célja a 
közlekedésbiztonságot növelő forgalomtechnikai beavatkozások kidolgozása, valamint ezen 
keresztül a kerületi lakosság biztonságérzetének javítása. 
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