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Bevezetés 

Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) XV. cikkének  (2)  —  (5)  bekezdése 
szerint: 
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen 
faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 
biztosítja. 
(3) A  nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 
intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az 
időseket és a fogyatékkal élőket. 

Az Alaptörvény II. cikke szerint az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van 
az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti 
meg. 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Az esélyegyenlőség 
megteremtésének alapfeltétele a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának célja, hogy Józsefváros olyan 
településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy 
közvetett formáját valamely védett tulajdonsága alapján, ahol minden lakossal szemben 
érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. 
Az esélyegyenlőségi program célcsoportjai: a nők, a gyermekek, a fogyatékkal élők, a romák 
és mélyszegénységben élők, valamint az idősek. 

Értékeink, küldetésünk 

Józsefváros társadalmi problémák megjelenésére figyelmet fordító, azok kezelésére, 
enyhítésére szellemi és anyagi forrásokat biztosító kerülete a fővárosnak.  A  társadalmi 
kirekesztés mérséklése egyaránt érdeke a kerületben élő szegénység által sújtott csoportoknak, 
a társadalom peremére egészségi állapotuk, társadalmi helyzetük, munkaerő-piacról való 
kikerülésük miatt átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került embereknek, családoknak, 
a közintézményeknek, a szociális szolgáltatást biztosító intézményeknek és a helyi 
döntéshozóknak egyaránt. Az Önkormányzat mindig érzékenyen reagált a szociális 
problémákra, a kerület helyzetéből adódó kihívásokra. Az Önkormányzat nyitottsága és 
problémaérzékenysége olyan értékek vállalását és érvényesítését jelenti, amelyek áthatják 
döntéseit, működésmódját. Mindenkinek joga van a tisztességes, emberhez méltó 
életkörülményekhez, s ahhoz hogy ennek hiányában szakszerű segítséget kérhessen és kapjon. 
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A  Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) célja, hogy: 

Az élet valamennyi területén: 

• megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, ezáltal elősegítse az egyes társadalmi 

csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, melynek megteremtése az állam, az 
önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és a magánszemélyek feladata, 

• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak további csökkentését, 
foglalkoztatási esélyeik javítását, 

• a lakóhelyi szegregáció felszámolását. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program 

elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

• az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

• a diszkriminációmentességet, 

• szegregációmentességet, 

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket.  A  köznevelési intézményeket — az óvoda kivételével — 

érintő intézkedések érdekében együttműködik a Klebelsberg Központ területi 
szervével (Belső-Pesti Tankerületi Központtal). 

Értékek, elvek, célmeghatározás 

A  Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció (Koncepció) hosszú alapvetéseket tett, amelyek 
számos időtálló pontot is rögzítettek. Ezek némelyike túlzottan is optimista képet fest,  de 

társadalmi jövőkép gyanánt teljességgel elfogadható és célképzetként előrevetíthető jelenleg 
is. 
A  kerület szociális szolgáltatásainak fejlesztésekor a következő elvek jelennek meg 
hangsúlyosan: 

• Az Önkormányzat felel a jogszabályokban előírt szolgáltatások és ellátások 
biztosításáért, ám e kötelezettségének nem tud eleget tenni az emberek önsegítő 
aktivitása is egymásra figyelő tenni akarásának mozgósítása és kiaknázása 
nélkül. 

• Ahhoz, hogy Józsefváros társadalma fejlődhessen, a társadalmi kirekesztés 
mérséklődjék, az itt élők életkörülményei javuljanak, valamennyi itt élő közös 
érdeke. 

• A  társadalmi kohézió megerősítése a fejlődési lehetőségek kihasználhatóságának 
egy fontos alappillére, amely nélkül sem a gazdaság fejlődése, sem az épített 
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környezet megújítása, sem a devianciák, koncentrálódó társadalmi problémák 

mérséklődése nem tud kiteljesedni és állandósulni. 

Józsefváros az esélyegyenlőségi programjában rögzíti, hogy olyan helyi társadalom 
kialakításán fáradozik, amely biztosítja az itt élő emberek, családok számára azt a jogot és 

lehetőséget, hogy ne csak anyagi,  de  egészségi-, szociális- és személyi biztonságban éljenek, 

ahol semmiféle hátrány vagy megkülönböztetés nem éri őket, ahol elérhetőek a lehető 
legmagasabb színvonalú szolgáltatások és az emberek személyközi kapcsolatai kölcsönös 
megbecsülésen alapulnak, támaszkodva a családok megtartó erejére és a működő 

kisközösségekre, s mindez egy fenntartható környezetben valósuljon meg. 

A  Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk bemutatni a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 

és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló  321/2011.  (XII.  27.)  Korm. rendelet  1.  §  (2) 

bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba 

tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a kerületben. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 

problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat és 

azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  2003.  évi CXXV. 

törvény  31.  §  (2)  bekezdése értelmében az Esélyegyenlőségi Programban helyzetelemzést kell 

készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt 

problémák  komplex  kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
A  célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP  IT)  tartalmazza. 

A  Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó 

kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a 

felépítését, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, 

nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a 

HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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Józsefváros álltáMnos társadalmi hellyzetképe 

A  település bemutatása 

Józsefvárost 1777-ben a pesti magisztrátus döntése alapján Mária Terézia fia, a későbbi II. 
József, valamint Szent József után nevezték el.  A  korabeli Józsefváros a mai Horváth Mihály 
térnél helyezkedett el, mint a korabeli  Pest  első, városfalon kívüli telepe, mely akkoriban a 
Lerchenfeld, azaz Pacsirtamező nevet viselte.  A  mindössze háromezer lakosú település a XIX. 
század során fejlődött igazi várossá.  A  városi környezet kialakulását nagyban befolyásolta az 
1838-as pesti árvíz, amikor egészen a Horváth Mihály térig minden a Duna jeges vize alá 
került. Ám ennek a kegyetlen természeti katasztrófának nyomán a városrész újjászületett.  A 
mai Kiskörút és Nagykörút között kiépülő mágnás negyed palotáiba költözött a magyar 
politikai és gazdasági elit, és 1865-ben a képviselőház is a mai Bródy Sándor utca  8.  alatt 
rendezkedett be. Az építkezés lázában különösen megszaporodott az iparos szakemberek 
száma, akik viszont a körút túlsó oldalán telepedtek le. 1890-re Józsefváros lakossága már 
meghaladta a  91  ezret. 
Külső-Józsefvárosban sem állt meg az élet: egyre több gyár és munkástelep jött létre, 
átformálva a településrész eddigi agrárarculatát. 1856-ban a mai II. János Pál pápa téren 
felépült az első pesti gázgyár, valamint a kerület peremén a MÁV-gépgyár, és a MÁV első 
pesti pályaudvarának, a Józsefvárosi pályaudvarnak átadásával fellendülő kereskedelem 
nyomán jelentős zsidó közösség telepedtek meg a Teleki tér környékén. 
A  kerület fejlődését gyászos események törték meg, amelyek hosszú évtizedekre 
meghatározták Józsefváros arculatát.  A  főváros második világháborús ostroma okozott szinte 
felmérhetetlen károkat: Józsefváros épületeinek kilenctizede sérült meg vagy pusztult el, 
amelyeknek helyreállítását alig, vagy csak részben végezték el az újjáépítéskor. Ezeket az 
állapotokat csak tetézte a kerület hősies szerepvállalása az 1956-os forradalomban, amikor 
Józsefváros terei, utcái és épületei szolgáltak díszletül a véres harcoknak. Az újabb pusztítást 
ráadásul tudatos büntetés követte fél évszázadon át elmaradtak a fejlesztések. 
A  fordulópont a kétezres évekkel érkezett el Józsefváros életében: amikor megindultak a 
fejlesztések és a felújítások. 
A  mai Józsefváros —  Budapest  VIII. kerülete- az Üllői út - Múzeum krt.- Rákóczi út —Kerepesi 

Hungária krt. által határolt  6,85  km2  nagyságú terület. Józsefváros hármas tagozódása: 
Belső-Józsefváros (Palotanegyed), Középső-Józsefváros, Tisztviselőtelep. 
Józsefváros az alábbi területekre osztható: 
Magdolna-negyed, Orczy-negyed, Corvin negyed, Csarnok-negyed, Népszínház-negyed, 
Losonci negyed, Tisztviselőtelep, Ganz-negyed, Palota-negyed, Kerepesdülő, Százados 
negyed. 

A  józsefvárosi népesség helyzetéről 

Budapest  közel  2  milliós lakosságából megközelítőleg  70  ezren élnek a VIII. kerületben. 
Józsefváros  Budapest  egyik centrális elhelyezkedésű, egyik legsűrűbben lakott, rengeteg 
társadalmi problémát hordozó területe, mely a legnépesebb kerületek közé tartozik. 
Lakosságszámát, illetve nagyságát tekintve közepes méretű kerületnek számít 
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év 
lakónépesség 

(fő) 

,  65  év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14  éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

- Öregedési index 
(%) 

2008 72179 11484 8179 140,40 

2009 71633 11383 8001 142,30 

2010 71147 11305 7883 143,40 

2011 71015 11255 7825 143,80 

2012 71160 11310 7931 142,60 

2013 71247 11303 7891 143,24 

2014 72699 11390 8069 141,16 

2015 72587 11327 8052 140,67 
2016 72069 11343 7991 141,95 
2017 71756 11382 7896 144,15 

TEIR, KSH statisztika 

Józsefváros lakónépessége  2008.  évhez  (72179  fő) képest  2017-ban (71756  fő)  423  fővel 
csökkent. Az öregedési index, amely a  14  éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek  (65 
évesek és annál idősebbek) arányát mutatja, 2011-es  143,80  %-hoz képest 2017-ben  144,15 
%-ra növekedett. 
Az itt élők  15,8  %-a nyugdíjas, idős, ellátásra szoruló ember. 
Magyarországon az egyedülállók száma és aránya 1970-től folyamatosan emelkedett, 2011-re 

számuk megkétszereződött, majd 2016-ra (közel  100  ezer fővel)  1  millió  217  ezerre csökkent. 

A  háztartások  30  százalékában tehát egyetlen személy élt.  A  2016-os mikrocenzus idején az 

egyedülállók  62  százaléka nő,  38  százaléka férfi volt. 
A  férfi és a nő egyedülállók korösszetétele jelentősen különbözik egymástól.  A  férfi 

egyedülállók közel fele  50  évesnél fiatalabb.  A  nőknél az egyedülálló státusz elsősorban az 

idősebb életkor sajátossága, ami — a férfiak kedvezőtlenebb halandósági viszonyaival 

összefüggésben — megözvegyüléssel alakul ki. Az egyedülálló nők közel  60  százaléka a  65 

éves és annál idősebb korosztályba tartozik, míg a férfi egyedülállóknak csupán  24  százaléka. 

Az egyszemélyes háztartások aránya a település méretével párhuzamosan emelkedik: a 

legmagasabb a fővárosban  (40  százalék), míg a városokban  32,  a községekben pedig  25 

százalék 
A  VIII. kerületben élők között is sokan élnek egyszemélyes, valamint egyszülős háztartásban. 

A  kerületben élők elmondhatják magukról, hogy egy sokszínű, a multikulturalitásra nyitott 

kerületben, arculatát tekintve vegyes benyomást keltő, megfelelő infrastruktúrával rendelkező 

városrészben élnek. 
Állandó népesség (2016-os adat) 

Korcsoport 

állandó 
népességből nők 

(fő) 

állandó 
népesség 

férfiak (fő) 
összesen nők aránya 

0%0 

férfiak 
aránya (%) 

0-14  éves 3 894 4 097 7 991 5,4 5,68 
15-17  éves 759 770 1 529 1,05 1,07 

18-59  éves 22 061 23 707 45 768 30,61 32,89 

60-64  éves 2 813 2 625 5 438 3,9 3,64 
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65  év feletti 7 127 4 216 

36 654 35 415 
9,89 5,85 11 343 

72 065 50,86 49,14 
TEIR 

Józsefvárosban az állandó népességből közel fele-fele arányban vannak a nők és a férfiak.  A 

nők aránya 2016-ban  50,86  %.  A 65  éven felüli népességnél a férfiak számának csökkenése 

mutatkozik, melyből látható, hogy a férfiak várható élettartama sokkal alacsonyabb a nőknél. 

A 65  év feletti férfiak aránya  5,85  %, a nőké  9,89  %.  A  lakosság  63,5  %-a az aktív —  18-59 

éves korcsoport — ezért fontos a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások minél nagyobb számú 

elérhetősége. 

2011-ben a kerület népességének  22  %-a, 2016-ban  23,28  %-a volt  60  éven felüli. 

Elmondható, hogy kerület népessége enyhén öregedő tendenciát mutat. 

Belföldi vándorlások és természetes szaporodás 

év 

állandó 
jellegű 

odavándorlás 
(fő) 

elvándorlás 
(fő) 

egyenleg (fő) 
élve 

születések 
száma (fő) 

halálozások 
száma (fő) 

természetes 
szaporodás 

(fő) 

2008 1605 1584 21 732 1057 -325 

2009 1584 1313 271 738 1006 -268 

2010 1351 1153 198 879 977 -98 

2011 1417 1080 337 681 1014 -333 

2012 1415 1137 278 684 928 -244 

2013 1417 1143 274 684 954 -270 

2014 2270 1274 996 731 932 -201 

2015 1846 1561 285 701 1045 -344 

2016 1899 1826 73 732 930 -198 

2017 1880 1810 70 686 976 -290 
TEIR, KSH 

A  főváros VIII. kerülete az alacsonyabb társadalmi helyzetű, szegényebb bevándorló 

csoportok célterülete. Ezen a helyzeten változtatott az önkormányzat a kerületben végrehajtott 

fejlesztésekkel, építkezésekkel (Corvin sétány). Az utóbbi években dzsentrifikációs folyamat 

vette kezdetét a városrészben.  A  dzsentrifikáció a  modern  nagyváros fejlődésével, 

változásával kapcsolatos szociológiai jelenség, a felértékelődött belvárosi területek 

lakosságának kicserélődése. Az alacsonyabb szociális-társadalmi rétegek kiszorultak a 

negyedből és helyettük a középréteg, művészek, diákok költöztek be. 

A  népmozgalom tekintetében az elvándorlásokat figyelembe véve 2014-ben jelentős 

mértékben nőtt a betelepülők száma. 2017-ben az állandó jellegű odavándorlás és elvándorlás 

már kiegyenlítődik.  2008.  évhez képest 2017-ben  226  fővel többen költöztek el a kerületből. 

2017-ben a belföldi vándorlások egyenlege azt mutatja, hogy  70  fővel többen költöztek 

Józsefvárosba. 
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Józsefvárosban a halálozások száma a  2010.  és a  2016.  év kivétel évi 200-300-val meghaladja 
az élveszületések számát.  A  népesség alakulását a születések és halálozások száma és ezek 
egyenlege szabja meg.  A  természetes szaporodás nyers arányszáma a természetes szaporodás 
abszolút számának a lakossághoz viszonyított arányát mutatja  1000  lakosra számítva. 

(c) 2018  Lechner  Nonprofit  Kft. Készült  a  TeIR-rel. 

-1 - 

-2 - 

         

-1.38 

                 

• 

 

-2.76 -3 - 

              

• 

               

-3.43 

   

- 4 - 

       

-3.74 

 

-3.79 

       

-4.5 

   

-4.69 -4.74 - 

           

-4,95 

-6 - -5.S 

   

-6.21 

7 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

II  Budapest Budapest CS. ke-. 

Budapesten a természetes szaporodás aránya 2015-ben  -3,37  ezrelék volt, vagyis természetes 
fogyás következett be. Józsefvárosban ez az arányszám  -4,74  ezrelék. 

A  Helyi Esélyegyenlőségi Program szabályozási háttere 

A  helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló  2/2012.  (VI.5.) 
EMMI rendelet  2.  számú melléklete alapján. 

1.  Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1. A  program készítését előíró jogszabályi környezet bemutatása 

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  2003.  évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló  321/2011.  (XII.  27.)  Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló  2/2012.  (VI.  5.)  EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat. 
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Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő intézmények működtetését, vállalja továbbá, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóit. Jelen helyzetelemzés az 
Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

1.2.  Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

Józsefváros Önkormányzata a helyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében az alábbi helyi 
rendeleteket alkotta meg: 

• A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlátozottak 
személygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló  60/2011.  (XI.04.) 
önkormányzati rendelete. 

• Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott  Budapest  Főváros VIII. kerületi iskolákban 
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló  13/2013. (111.28.)  önkormányzati rendelete. 

• Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.)  önkormányzati 
rendelete. 

• Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról 
szóló  20/2002. (V.24.)  önkormányzati rendelete. 

• Budapest  Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 
szabályozásáról szóló  10/2015. (111.01.)  önkormányzati rendelete. 

• Budapest  Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete. 
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2.  Stratégiai környezet bemutatása 

2.1.  Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint Józsefváros  2014-2019  évekre szóló 
Gazdasági Programjának célja, hogy megfogalmazza a kerület jövőképét és ahhoz igazítsa a 
rövid és hosszú távú fejlesztési céljait. 

A  kerület jövőképe: 

• Családokra épülő kerületi társadalom: támogatja a családok felelős tevékenységeit, 
lakhatási körülményeik javítását szolgálja.  A  hátrányos helyzetű családok megsegítése 
érdekében több csatornás támogatást biztosít.  A  családok megbecsült idős tagjai 
számára elérhető, több szintű célzott szolgáltatást biztosít. Biztosítja a gyermekek, 
fiatalok és a tanulni vágyó felnőttek számára a magas színvonalú oktatást.  A 
kerületben koncentrálódó társadalmi problémák mérséklése, oldása érdekében erősíti a 
társadalmi kohéziót, a társadalomfejlesztést, e tevékenységében fő szövetségének 
tekinti a kerületi non-profit szervezeteket. 

• Vállalkozásra építő kerületi gazdaság, melynek célja a foglalkoztatottság szintjének 
növelése, a kerület jövedelemteremtő és önfenntartó képességének erősítése, a 
munkanélküliek számának csökkentése, és a foglalkoztatásba történő visszavezetésük. 

• Megújult, biztonságos közterületek: közbiztonság, különösen a közterületek 
biztonságának növelése; közterületek rendjének, tisztaságának fokozása; a 
közterületek és a zöldfelületek megújítása; a sportolási lehetőségek bővítése. 

Az ágazati stratégiákat átszövő, a családok, időskorúak, fogyatékkal élők, hajléktalanok, 
mélyszegények és romák érdekeit figyelembe vevő egyes koncepciók és programok az 
Iedsági Koncepció, a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, a Gazdasági Program, 
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, az 
Idősügyi Stratégia, Kábítószer-ellenes stratégia mind a saját területére vonatkozólag határozza 

meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket. 

2.2. A  helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Józsefváros pozícióját adottságait és helyzetét alapvetően meghatározza, hogy  Budapest 

belvárosának peremén, így Magyarország legfejlettebb régiójának közepén fekszik. Ebből 

fakad, hogy országos és nemzetközi kapcsolatai egyaránt kiválóak, illetve számos szektor 

számára központi funkciót tölt be. Utóbbiak közül kiemelkedő a felsőoktatás. Az itt található 

egyetemek és főiskolák közel negyvenezer diákja vesz részt a kerület mindennapi életében. 
Hasonlóan jelentős az egészségügyi intézmények sűrűsödése is, noha ez utóbbi szektor 

kevésbé van hatással a kerület életére, mint az egyetemvárosi szerepkör. 
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