
JÓZSEFVÁROS 

ÚJJÁÉPÜL
BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVRŐL



2

 4-7
8-11

12-13
14-17
18-19

Józsefváros újjáépül

Közbiztonság

Köztisztaság

Gondoskodó Józsefváros

Idősek

TARTALOMJEGYZÉK

14

8

24

20

4

1812

28

20-23
24-27

28
29

30-31

Fiatalok, gyerekek

Közösségépítés, kulturális élet

Sportélet

Jövő

Akikre büszkék vagyunk

3

KÖSZÖNTŐ

A 2016-os év a korábbi esztendőkhöz hasonlóan az újjáé-

pülésről, a fejlesztésekről, kulturális értékeink megőrzéséről 

és azok megismertetéséről szólt Józsefvárosban.

A biztos talajon álló önkormányzati gazdálkodásnak köszön-

hetően ismét több olyan tervet valósíthattunk meg, mely 

nagymértékben járult hozzá az itt élők mindennapjainak 

megkönnyítéséhez, biztonságához és komfortérzetéhez.

Közös eredményünk, hogy az elmúlt években megvalósított 

közterületi és közintézményi felújítások után a 2015-ben el-

indult társasházi megújítások minden eddiginél magasabb 

összegből folytatódtak 2016-ban. Két év alatt több mint 

egymilliárd forintból szépültek meg kerületi lakóházak kívül 

és belül. További jó hír, hogy ez a folyamat 2017-ben még 

nagyobb lendületet vett, újabb 900 millió forintot fordít az 

önkormányzat erre a célra. 

A józsefvárosiak egészségének megóvása érdekében az Auróra 

utcai szakrendelő 2015-ös teljes körű felújítása után 2016-ban 

további lépéseket tett az önkormányzat. Elkezdődött a házi-

orvosi rendelők felújítása, új gyermekorvosi rendelő épült a 

Gutenberg téren, és a betegellátás biztonságának növelése 

érdekében olyan háziorvosi életpályamodellt dolgoztunk ki, 

amely segítheti a már kerületben dolgozó háziorvosok itt tar-

tását, sőt, új orvosokat is vonzhat a kerületbe. Emellett foko-

zatosan újítjuk fel az idősklubokat, és újat is építünk a Baross 

utca Nagykörúton belüli részén. 

Töretlenül folytatódott a Józsefváros Újjáépül program a Cor-

vin sétány fejlesztésével, a Palotanegyed megújításával, és 

elkészültek a Magdolna negyed rehabilitációjához szorosan 

kapcsolódó Orczy negyed program tervei is. 

2016-ban is nagy hangsúlyt fektettünk az évek óta fokozato-

san javuló közbiztonság további növelésére, ismét bővítettük 

a térfigyelő kamerarendszert, pályázatot hirdettünk a sötét 

kapualjak kivilágítására és elkötelezetten támogatjuk a kerü-

leti rendőrkapitányság munkáját. 

A józsefvárosiakkal közösen elvégzett munka sikereit igazolja, 

hogy 2016-ban a kerület újabb elismeréseket kapott. A város 

elnyerte a Budapest Közbiztonságáért-díjat, az Év Polgárőr 

Egyesülete-díjat, a fogyatékkal élő emberek esélyegyenlősé-

gének támogatása elismeréseként a Befogadó Magyar Tele-

pülés-díjat, illetve megkapta a Települési Hild János-díjat és 

egy neves Ingatlanfejlesztési Nívódíjat is. 

Mindezeken túl fontos feladatnak tartottuk Józsefváros tör-

ténelmének egyik legfontosabb eseményére, az 1956-os for-

radalom és szabadságharcra való méltó megemlékezést is a 

hatvanadik évfordulón. Józsefváros az 1956-os események 

központja volt, itt harcoltak a legtovább, és itt esett el a legtöbb 

hős a harcok közben. Áldozatuk előtt tisztelegve örömmel tet-

tünk eleget a feladatunknak, több hónapos programsorozattal 

emlékeztünk a magyar nemzet szabadságáért küzdőkre. 

Józsefváros újjáépítése 2017-ben is folytatódik, és bízom 

benne, hogy az évről évre szebb és szerethetőbb városunk 

egyre többek számára fog igazi otthont jelenteni. 

Csak így tovább Józsefváros!

dr. Kocsis Máté
polgármester

Kedves Józsefvárosiak!
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2 milliárd forintra pályázik az önkormányzat, amelyből – ha 

elnyeri a kerület a támogatást – 2017-ben megkezdődhet az 

Orczy negyed komplex fejlesztése, mely a Magdolna Negyed 

Program folytatásaként a Kálvária tér környékéről indul majd. 

A társadalmi, foglalkoztatási, bűnmegelőzési és lakhatási 

problémák megoldására fókuszáló komplex fejlesztési prog-

ramot a helyi lakókkal, intézményekkel, társadalmi szerveze-

tekkel és egyházakkal közösen 2016 nyarán már megtervez-

te az önkormányzat, így a megvalósítása sikeres pályázás 

esetén azonnal elindulhat.  

Új közpark létesülhet a Tisztviselőtelepen a Bláthy Ottó ut-

ca Bíró Lajos és Vajda Péter utca közötti zsákutcaszakaszán. 

A mintegy 70 millió forintos beruházás megvalósításához 

az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Fővárosi Önkor-

mányzat TÉR_KÖZ pályázatán. Sikeres elbírálás esetén, a te-

rületen egy közparkot alakítanak ki, amelyen helyet kap 

egy trianoni emlékmű, amellett pedig közösségi progra-

mok megrendezésére is alkalmassá válik. 

2015-ben és 2016-ban több mint 1 milliárd forintból újult meg 

közel 300 lakóház a kerületben. A rugalmas pályázati rendszer-

nek köszönhetően a lakóközösségek dönthetik el, hogy a ház 

mely részét – homlokzatát vagy különböző belső közös tereit – 

újítják fel. A társasház-felújítási program 2017-ben is folytató-

dik, hiszen folyamatosan érkeznek a társasházak pályázatai a 

rendelkezésre álló kereten túl is, melyekhez az önkormány-

zat a 2017-es költségvetésében minden korábbinál na-

gyobb forrást, 900 millió forintot biztosít.  

2016-ban átadták az MTK 7,5 milliárd forintból felépített új 

stadionját, mely Józsefváros számára is hasznos, hiszen a be-

ruházáshoz kapcsolódóan a stadion környezete is megújul. 

Józsefváros egyik legnagyobb szociális városrehabilitációs 

fejlesztése, a Magdolna Negyed Program III. üteme 2013 

és 2015 között valósult meg 3,8 milliárd forintos uniós forrás-

ból. A program során 28 bérház és 14 társasház újult meg, 

közvetlenül 1300 család életkörülményei javultak. Közterüle-

tek épültek újjá, többek között a Kálvária tér, a Teleki tér és a 

FiDo tér, de megújították a Bauer Sándor utca, a Magdolna 

utca, a Kisfuvaros utca és a Homok utca egy-egy szakaszát is. 

Számos társadalmi, szociális és foglalkoztatási program is in-

dult, köztük bűnmegelőzési és foglalkoztatási programok. 

Mindezeknek köszönhetően olyan helyben élő közösségek 

jöttek létre és erősödtek meg, amelyek az eredmények meg-

őrzésében és a programok továbbgondolásában is segítik az 

önkormányzat munkáját. A fejlesztések a jövőben is folyta-

tódnak, az önkormányzat saját forrásból tovább működteti 

a szociális-, társadalmi- és bűnmegelőzési programokat, 

A Józsefváros megújulásának zászlóshajóját jelentő, 2000-

ben indult Corvin Sétány Projekt keretében a Corvin köz mel-

lett 20 ezer m2 közterület épült eddig újjá, a Nagykörúttól a 

Szigony utcáig tartó közterületi fejlesztések már a Leonardo 

de Vinci utcáig érnek és 2017-ben a fennmaradó részek is 

megújulnak. Emellett csaknem 100 üzlet, sport- és 

wellnessközpont, éttermek, kávézók, posta, bankfiókok, mint-

egy 1500 új lakás épült fel, megnyílt egy körzeti megbízotti 

iroda és 2017 elején elkészült a Nokia új székháza is. A piaci 

szereplők befektetései mellett az önkormányzat különböző 

kormányzati forrásokkal együtt 20 milliárd forintot fordított 

eddig a városrész megújítására. Mindezek eredményeként a 

projekt számos szakmai elismerést kapott, legutóbb 2016 

októberében nyerte el az egyik irodaház a Budapesti Építész 

JÓZSEFVÁROS ÚJJÁÉPÜL
Elkészültek az Orczy negyed 
rehabilitációjának tervei

Új közparkot alakíthatnak ki 
a Tisztviselőtelepen

Egyre több lakóház újul meg

Felépült az MTK új stadionja

Folytatódik a Magdolna 
negyed fejlesztése 

Tovább épül a Corvin sétány

emellett az Orczy negyed rehabilitációja is a Magdolna Ne-

gyed Program folytatásaként valósul meg.

Kamara Építészeti Nívódíját. A projekt a következő években 

is folytatódik, 2017-ben megújulhat többek között a Bókay 

János utca és a Szigony utca egy-egy szakasza, emellett fo-

lyamatban van 500 lakás építése és további 500 lakást ter-

veznek még, így összesen 2500 új lakás épül fel a területen.  

A 10 éve indult Európa Belvárosa Program keretében eddig 

közel 2,5 milliárd forintból szépültek meg a Palotanegyed ut-

cái, terei és társasházai. A program második üteme 2016-ban 

nagyrészt lezárult, de az önkormányzat újabb forrásokra pá-

lyázik, és ha elnyeri a támogatást, 2017-ben a harmadik 

ütemmel, újabb 870 millió forintból folytatódhat a városrész 

fejlesztése. További közterületek (többek között a Szentkirá-

lyi utca Rákóczi út és Mikszáth Kálmán tér közötti szakasza, 

és a Bródy Sándor utca Vas utca és Pollack Mihály tér közötti 

szakasza) és társasházak újulhatnak meg, emellett továbbra 

is  kiemelt szerepet kaphatnak a közösségépítő programok. 

Tovább szépül a Palotanegyed

Józsefváros újjáépül
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Folyamatos a Józsefvárosban található Nemzeti Közszolgá-

lati Egyetem Ludovika Campusának fejlesztése, bővítése, 

amelyre 2018-ig 30 milliárd forintot fordít a kormány. A Cam-

pus-projekt keretében már megújult a Ludovika egykori fő-

épülete és felépült egy új kollégium. Épül az új oktatási épü-

let, valamint a sportközpont is, melynek részeként a kültéri 

sportpályák már el is készültek. A parkon kívül, a Diószegi 

Sámuel utcában zajlik a speciális rendészeti oktatási és gya-

korlóblokk kialakítása, ahonnan a hallgatók és az oktatók 

egy hídon járhatnak majd át a parkba. A Ludovika térhez ha-

sonlóan a közeljövőben a park is megújul, nagyobb lesz a 

zöldfelület és teljesen nyitott lesz a józsefvárosiak számára is.

Világos kapualjak programot indított 2016 végén az önkor-

mányzat, melynek célja, hogy a sötét kapualjak kivilágításá-

val és a kapuk helyreállításával a város szebbé tétele mellett 

tovább növeljék a közbiztonságot. A társasházak legfeljebb 

50 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek 

a kapubejárat fölötti mozgásérzékelő világítás kialakításához, 

és további, legfeljebb 400 ezer forintot a kapuk felújítására.

2016-ban mintegy 25 millió forintból teljes hosszában meg-

újult a Vay Ádám utca. A munkálatok során felújították a tel-

jes útburkolatot, lecserélték a macskakövet, így biztonságo-

sabb lett a közlekedés az új, sima aszfaltburkolaton. A még 

ép bazaltkockákat felhasználták a parkolósávokhoz, és a zöl-

desítés keretében hat fát is elültettek.

Folytatódik a Ludovika fejlesztése 

Kapuk megvilágítására és helyreállí-
tására pályázhatnak a társasházak

Felújították a Vay Ádám utcát

Befejeződött a Korányi projekt első, európai uniós fázisa a 

Semmelweis Egyetemen. A Józsefvárosban található Külső 

Klinikai Tömb területén egy új, 8 szintes Központi Betegellá-

tó Épület létesült központi diagnosztikával, itt működik 

az Ortopédiai, valamint a Radiológiai Klinika, továbbá az 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika beköltözésével 

létrejött a központi intenzív osztály. A beruházás keretében 

részlegesen megújult a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klini-

ka is. Nemcsak az épületek, hanem a műszerek,  berendezések 

is megújultak és új sürgősségi fogadóhellyel gazdagodott az 

egyetem legmodernebb betegellátó részlege.

Átadták a Semmelweis Egyetem 
Központi Betegellátó Épületét

2016-ban elindult a kerületben található üres tűzfalak fel-

újítását, hőszigetelését és kifestését célzó Tűzfalfestési 

Program a városkép további szépítése érdekében. A pályá-

zaton azok a társasházak számíthatnak vissza nem térítendő 

támogatásra, akik szeretnék tűzfalaikat hőszigeteléssel ellát-

ni, valamint művészi festéssel díszíteni. Sikeresen pályázó 

háznál a költségek 50%-át az önkormányzat vállalja. 

Tűzfalfestési program indult

7Józsefváros újjáépül
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Sok bejelentés és jelzés érkezik az önkormányzathoz a Nép-

színház utcát érintő – leginkább köztisztasági és közbizton-

sági – problémák miatt, ezért rendszeresek a hatóságok 

együttes fellépésével zajló razziák. Ezek során a rendőrség, 

a közterület-felügyelet, az önkormányzat Hatósági Ügyosz-

tálya, az idegenrendészet és a NAV közösen lép fel a sza-

bályszegőkkel szemben. A rendőrség állandó járőrözéssel 

igyekszik a rendet fenntartani, a főváros kötelező takarítási 

feladatait kiegészítve pedig az önkormányzat időről időre 

segítséget nyújt a környék tisztábban tartása érdekében. 

KÖZBIZTONSÁG
Rendszeres hatósági ellenőrzések 
a Népszínház utcában

Az elmúlt években hatékony együttműködés alakult ki a ke-

rületben mindazok között, akik tenni kívánnak Józsefváros 

rendjéért és biztonságáért. A Józsefvárosi Rendőrkapitány-

ság, az önkéntesekből szerveződő polgárőrség, a közterület-

felügyelet, a kerületőrök és térgondnokok az önkormányzat 

támogatásával, a józsefvárosiakkal együttműködve jelentő-

sen növelni tudták a közbiztonságot. 2010 óta több mint 

4 milliárd forintot fordítottak a kerületben közbiztonsági cé-

lokra, melynek eredményeként – a felmérések szerint – jelen-

tősen növekedett a városrészben élők biztonságérzete. En-

nek ellenére az önkormányzat tisztában van vele, hogy 

problémák még bőven vannak, leginkább a közterületek 

rendjét érintően és a boltok nyitvatartásához kapcsolódóan.

Hatékony együttműködés az önkor-
mányzat és a rendfenntartó erők között

9Közbiztonság

2015-ben a Corvin sétányon, 2016-ban pedig a Bauer 

Sándor utcában nyílt körzeti megbízotti iroda az önkor-

mányzat és a kerületi rendőrkapitányság összefogásával, a la-

kosság és rendőrség közötti könnyebb kapcsolattartás érdeké-

ben. Az irodákban olyan körzeti megbízottakhoz fordulhatnak a 

lakosok közbiztonságot érintő problémáikkal, akik a környéket 

jól ismerve hatékony segítséget tudnak nyújtani számukra. 

2017-ben a tervek szerint újabb iroda nyílik a Gutenberg téren.

Körzeti megbízotti irodák nyíltak 
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2016 őszén új, akadálymentesített sebességcsökkentő küszö-

böt és gyalogátkelőt alakított ki az önkormányzat a Teleki tér 

17. szám előtt a helyi lakosok kérésére. A piac gyalogosforgal-

mának növekedése miatt is indokolt beruházásnak köszön-

hetően a gyalogosközlekedés sokkal biztonságosabb és egy-

szerűbb lett a mozgássérültek, a babakocsival, vagy akár 

gurulós táskával közlekedők számára is.

2016-ban hét új forgalomcsillapító készült el a Százados ne-

gyedben a Strázsa utcában, a Ciprus utcában, az Osztály ut-

cában és a Százados úton, a környéken élők kérésére. A lakók 

többször jelezték, hogy az autósok a Százados utat egyfajta 

„surranópályaként” használják a Hungária körút forgalmának 

elkerülése érdekében és nincsenek tekintettel a sebesség-

korlátozásokra, így zavarják a kertvárosi környék nyugalmát 

és veszélyesek is lehetnek. Az önkormányzat az autósok lassí-

tása érdekében döntött a forgalomcsillapítók elhelyezéséről. 

A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (JKEF) 2014-től 

új alapokra helyezte a kábítószer-ellenes tevékenységet Jó-

zsefvárosban. A cél, hogy minél kevesebb ember kerüljön kap-

csolatba a droggal, és azok, akik már kapcsolatba kerültek vele, 

a lehető leginkább eltávolodjanak tőle. A JKEF számos szakmai 

rendezvényt valósított meg 2016-ban, továbbképzéseket és 

konferenciákat tartottak óvodapedagógusoknak, középiskolai 

tanároknak és családsegítő, valamint szociális munkás szakem-

bereknek. Ezen túl elsősegélynyújtó képzést, regionális orvosi 

konferenciát is szerveztek. Együttműködést is létrehoztak a 

Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal annak érdeké-

ben, hogy a Nemzeti Drogellenes Stratégia irányelvei alapján 

végzett munkájuk összehangolásával segítsék a célkitűzések 

megvalósítását, ezzel hozzájárulva a drogprevenció erősítésé-

hez, a kábítószerfüggők hatékony segítséghez juttatásához és 

a rendőrség bűnüldöző munkájának támogatásához.

Új sebességcsökkentő küszöb 
és gyalogátkelő a Teleki téren

Forgalomcsillapítók 
a Százados negyedi utakon

Intenzív munka 
a drogellenes küzdelemben

Közbiztonság

2014-ben az önkormányzat a Belügyminisztérium támogatá-

sával 293 millió forintból megújította és kibővítette a térfigye-

lő kamerarendszert. 2016-ban négy újabb kamerát szereltek 

fel a Százados negyedben, ezzel együtt már 194 kamera van 

Józsefvárosban, amely biztosítja, hogy nincsenek nagy belát-

hatatlan terek és utak. A tapasztalatok alapján a kamerarend-

szer jól működik, hatékonyan segíti a rendőrség bűnmegelő-

ző és bűnüldöző munkáját is, ezzel növelve a közbiztonságot. 

Új térfigyelő kamerák 
a Százados negyedben

11
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2016-ban is összefogtak a józsefvárosiak a tisztább környezet 

érdekében az országos Te Szedd! napon. Az önkormányzat 

által koordinált akcióban több mint kétszázan vettek részt, 

összesen 70 zsák hulladékot gyűjtöttek össze és 36 új sze-

méttárolót is kihelyeztek Józsefváros különböző pontjain.

Mivel a Népszínház utca Blaha Lujza tér és  Teleki tér közötti jár-

daszakaszán nem lehet fasort telepíteni, ezért az önkormány-

zat 2014-ben úgy döntött, hogy virágtartó kandelábereket he-

lyez ki. 2016-ban 642 cserép muskátli került a 107 virágtartó 

oszlopra, melyek egész nyáron díszítették a Népszínház utcát. 

Emellett 2016-ban először, lakossági igények alapján, a Száza-

dos utat is muskátlik tették szebbé. A Kerepesi út és Sport utca 

között 28 új virágtartó oszlopon és 29 meglévő közműoszlo-

pon 342 cserép muskátli ékesítette a környéket. 

Az önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 

60. évfordulójának emléke előtt tisztelegve döntött úgy, 

hogy 1956 tő virágot ajándékoz a józsefvárosi lakosoknak, 

lakóközösségeknek A Föld napja alkalmából, amelyek így az 

ablakok, folyosók ládáiba kerülve az egész kerület díszei le-

hetnek. A nagy érdeklődésnek köszönhetően végül 10 ezer 

tő virágot osztottak ki.

KÖZTISZTASÁG

Összefogás a tisztább környezetért 
a Te Szedd! napon

Virágok a Népszínház utcában 
és a Százados úton

Virágosítási akció A Föld napján

A zöld és fenntartható környezet kialakítása, megtartása érde-

kében kerületi zöldstratégia készül dr. Orlóci László, a Füvész-

kert főigazgatójának szakmai iránymutatásai alapján. A straté-

gia a jövőben kiindulópontként szolgál majd a Józsefvárosban 

megvalósuló zöldberuházásoknál annak érdekében, hogy 

azok tudatosan és szakmai alapon valósuljanak meg, a fenn-

tarthatóság szempontjait figyelembe véve. A cél, hogy a zöld-

felület nagysága gyarapodjon és a zöldvagyon frissebb is le-

gyen, valamint növekedjen a zöldfelületek ökológiai értéke. 

Készül Józsefváros zöldstratégiája

Miután Józsefváros 2014-ben megnyerte a Virágos Magyar-

országért környezetszépítő versenyt, az önkormányzat még 

inkább igyekszik zöldebbé tenni a várost. Évről évre gondos-

kodik a parkok karbantartásáról, tavasztól őszig pedig a leg-

több téren virágok borítják a közterületeket. 

Tavasztól őszig virágba borul 
Józsefváros

13Köztisztaság
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A 2011-ben elindított Lélek-program célja, hogy segítséget 

nyújtson a kerületben hajléktalanná váló vagy hajléktalanság-

gal veszélyeztetett józsefvárosiaknak. A lakhatásban és foglal-

koztatásban is támaszt nyújtó program komplex módon 

igyekszik segíteni a bajbajutottak társadalomba való visszail-

leszkedését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a program ha-

tékonyan működik, és aki részt vesz benne, később újra saját 

lábra tud állni, ezért 2016 őszén újabb négy lakással bővítette 

az önkormányzat a programot. 

2016 nyarán döntött arról az önkormányzat képviselő-

testülete, hogy a háziorvosok megbecsülésének jeleként és 

a józsefvárosiak egészségbiztonságának további növelése 

érdekében 2017-től elindítja a háziorvosi életpályamo-

dellt. Ennek célja, hogy a kerületben jelenleg praktizáló or-

vosok hosszú távon is Józsefvárosban maradjanak, a nyug-

díjba vonuló orvosok utánpótlását pedig fiatal orvosokkal 

tudják biztosítani azáltal, hogy az életpályamodellben garantált 

támogatásokkal vonzóbbá teszik a kerületi háziorvosi hivatást.

GONDOSKODÓ JÓZSEFVÁROS

Lélek-program a rászorulókértHáziorvosi életpályamodell indul
Józsefvárosban folyamatos az oktatási-nevelési intézmények 

és rendelőintézetek modernizálása. 2015-ben több mint 

550 millió forintot fordítottak bölcsődék-óvodák felújítására 

és 1,5 milliárd forintból teljes körűen megújult az Auróra ut-

cai rendelő. 2016-ban új gyermekorvosi rendelőt alakítottak 

ki a Gutenberg téren 240 millió forintból, és megkezdődött 

a háziorvosi rendelők felújítása is. 

Új gyermekorvosi rendelő 
a Gutenberg téren és megújuló 
háziorvosi rendelők

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is rendszeresen 

megrendezte az önkormányzat az állásbörzéket a Kesztyű-

gyárban. A börzéken a munkát keresők személyesen talál-

kozhatnak a munkáltatókkal és az általuk kínált álláslehető-

ségekkel, emellett igénybe vehették szakemberek segítségét 

önéletrajzíráshoz. Próbainterjún is részt vehettek, amelyen 

elsajátíthatták, hogyan lehet sikeresebben felkészülni egy 

álláspályázatra.

Rendszeres állásbörzék 
a munkakeresők segítésére

15Gondoskodó Józsefváros
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A Százados negyedben élők parkolási nehézségeinek enyhí-

tése érdekében az önkormányzat 2016. október 1-jétől kiter-

jesztette a parkolási övezetet a Kerepesi út – Hungária krt. – 

Salgótarjáni út – Asztalos Sándor utca által határolt területen, 

beleértve a határoló utakat és tereket. Azóta jelentősen 

csökkent a terület parkolási terheltsége, a kerületiek pedig 

könnyebben, de továbbra is ingyenesen parkolhatnak. 

2016 őszétől ajándékcsomagban részesülnek a józsefvárosi je-

gyespárok. Az önkormányzat célja ezzel, hogy kifejezze a házas-

ság kiemelt értékteremtő, összetartó szerepét, emellett segítsé-

get nyújtson a jegyeseknek a házasságra való felkészülésben és 

az esküvői előkészületekben.

A parkolási nehézségek enyhítése 
érdekében bővültek a parkolási övezetek

Ajándékcsomag a jegyespároknak

A József-napi ünnepi gála részeként jótékonysági estet 

szervezett az önkormányzat, mely során a fogyatékkal élők 

társadalmi integrációját munkahelyteremtéssel támogató 

Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány részére gyűjtöttek ár-

verés keretében. 

Jótékonysági est a Fogadj Örökbe 
Egy Macit Alapítvány támogatására

17

A Józsefvárosi Önkormányzat célja, hogy egy olyan vállalkozás-

barát gazdasági környezetet alakítson ki, melyben a kerületi vál-

lalkozások gyorsabban fejlődhetnek és számuk is növekedhet, 

így segítve Józsefváros újjáépülését és a foglalkoztatás növeke-

dését. Ennek érdekében 2016-tól a Józsefvárosi Önkormányzat 

Kamattámogatási program 
a józsefvárosi vállalkozásokért 

Gondoskodó Józsefváros

2016. január 27-én nyitotta meg kapuit Budapest első, fogya-

tékkal élők által alapított vendéglátóhelye, a Nem Adom Fel 

Cafe. A Magdolna utcai kávézóban kerekesszékes, látássérült, 

hallássérült, autizmussal élő és értelmileg akadályozott fiatalok 

állnak a pultban és szolgálnak fel, közreműködnek a konyhai 

feladatokban és a kávézó marketingjében is, ezzel lehetőséget 

kaptak arra, hogy munkatapasztalatot szerezzenek, új képes-

ségekre tegyenek szert és kapcsolatot építsenek ki a többségi 

társadalommal. Az elmúlt egy év alatt csak pozitív visszajelzé-

sek érkeztek a környéken élőktől, és sok a visszajáró vendég is.

Népszerű a Nem Adom Fel Cafe & Bara Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal (BVK) 

együttműködve elindította a Józsefvárosi Mikrovállalkozások 

Kamattámogatási Programját, mely során az önkormányzat a 

BVK által biztosított, eleve kedvező mikrohitelek mellé kamattá-

mogatást nyújt józsefvárosi székhelyű/telephelyű, továbbá a 

kerületi fiatal vállalkozók, illetve a kerületi női vállalkozók tulaj-

donában lévő mikrovállalkozások számára. A kamattámogatás 

Józsefvárosban megvalósuló beruházásához vagy forgóeszköz 

beszerzéséhez, illetve árbevétel előfinanszírozásához igényelt 

hitelekre is felhasználható, a kamattámogatás jogcímétől füg-

gően a futamidő első öt évében 3–3,5%-os kamattámogatás-

sal, 2017-től pedig már önerő sem szükséges az igényléshez.
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A mindennapi gondoskodás részeként az önkormányzat ki-

emelten kezeli a józsefvárosiak, különösen az idősek egész-

ségbiztonságát. Ennek érdekében újították fel 2014-ben tel-

jes körűen a Szent Kozma Egészségügyi Központot és ezért 

kezdődött el a háziorvosi rendelők felújítása. Valamint ezért 

működik már több éve folyamatosan a szűrőszombatok 

rendszere. Utóbbi lényege, hogy minden hónap előre kijelölt 

szombatján ingyenesen lehet különböző szűrővizsgálatokon 

részt venni a szakrendelőben. 

Szintén a mindennapok könnyítésére működteti több éve az 

önkormányzat az Idősbarát péntek elnevezésű programját, 

melynek keretében előzetes egyeztetés után az idősek segít-

séget kapnak az egészségügyi szakrendelésekre való eljutás-

ban és hivatalos ügyeik intézésében. A program pozitív ta-

pasztalatainak köszönhetően a kezdeti, péntekre korlátozott 

szolgáltatás már hétfőtől péntekig elérhető.

2016-ban 4,5 millió forintból újította meg a jelzőrendszeres há-

zi segítségnyújtást az önkormányzat, összesen 60 régi készülé-

ket cseréltek le. A digitális telefonvonalakon is jól használható 

modern rendszerrel a legkiszolgáltatottabb, sokszor egyedül 

élő idősek számára még biztonságosabb lett az ellátás. A jel-

zőrendszeres házi segítségnyújtás 24 órás felügyeletével az 

otthoni ápolást segíti.  Nagy előnye, hogy közvetlen kommu-

nikációt biztosít a bajba jutott és az őket ellátók között. Csak 

egy gombot kell megnyomni és a készülék automatikusan 

felhívja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központját, 

ahonnan rövid időn belül érkezik a segítség. A szolgáltatás 

iránti igényeket a 06-1-299-2030-as telefonszámon lehet je-

lezni, mely szám a kerület időskorú lakossága számára krízis-

számként is működik a hét minden napján, 24 órában.

IDŐSEK
Szűrőszombatok minden hónapban

Idősbarát péntek

Korszerűsítették a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást

Józsefváros 2013-ban elnyerte az Idősbarát Önkormányzat-

díjat annak elismeréseként, hogy kiemelt figyelmet fordít 

idős lakosaira. Az önkormányzat nagy odafigyeléssel gon-

doskodik róluk és minden rendelkezésére álló eszközzel se-

gít abban, hogy mindennapjaik könnyebbek és szebbek le-

gyenek. Ennek megerősítéseként 2016-ban megkezdődött 

a Baross utcában egy új idősklub építése, a már meglévő öt 

klub pedig sorban megújul. 

Új idősklub épül, a már 
meglévőket felújítják

Rendszeresek az idősek számára szervezett különböző ren-

dezvények, kirándulások és kulturális programok Józsefváros-

ban. Az önkormányzat, az idősklubok és a Józsefvárosi Szociá-

lis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ célja egyaránt az, 

hogy színes programokkal, közösségépítéssel kellemesebbé 

és szebbé tegye a kerületi idősek mindennapjait. 2016-ban is 

hónapról hónapra érdekes kiállítások és előadások várták őket 

a Józsefvárosi Galériába, rendszeresen jelentkezhettek kirán-

dulásokra, kedvezményesen vehettek részt színházi előadáso-

kon, és az előző évekhez hasonlóan október elején megren-

dezték a szüreti mulatságot.

Közösségépítő és 
kulturális programok

19Idősek
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A káptalanfüredi gyermektábor felújítása idején, 2016-ban is 

biztosította a kedvezményes táborozás lehetőségét az ön-

kormányzat a józsefvárosi gyermekeknek. A Börzsönyben 

található üdülő csendes, nyugodt környezettel várta a tábo-

rozó kisdiákokat. 

Megkezdődött a Százados úti Pitypang Tagóvoda újjáépítése. 

A jelenlegi játszóudvar helyén több mint 350 millió forintból 

egy korszerűbb, nagyobb óvodát építenek, mely a jelenlegi 

127 helyett akár 180 kisgyermek számára is helyet tud majd 

biztosítani. Az új, modern épület a gyermekek és a nevelők 

mindennapjaiban is javulást hoz, akik így még jobb környe-

zetben nevelkedhetnek és dolgozhatnak, emellett az épület 

fenntartása is olcsóbb lesz. Az építkezés után a régi épületet 

lebontják és a helyén zöld játszóudvart alakítanak ki. A tervek 

szerint a gyermekek 2017 tavaszán vehetik birtokba az új 

óvoda épületét, őszre pedig a környezetrendezés is elkészül. 

FIATALOK, GYEREKEK 

2016-ban Magyarkúton táborozhat-
tak a józsefvárosi gyermekek

Megkezdődött a Pitypang Tagóvoda 
újjáépítése

Józsefváros önkormányzatának vezetése kiemelt feladatának 

tekinti az egészséges életmódra nevelés ösztönzését és az 

egészségmegőrzést már kora gyermekkortól, ezzel együtt a 

betegségek megelőzését. A légzőszervi megbetegedések 

sajnos gyakran végigkísérik az óvodás kort, ezzel sok kelle-

metlenséget okozva a kisgyermekeknek és családjaiknak. 

A sószobák segítik ennek a problémának a megoldását, így 

fontos szerepet töltenek be a kisgyermekkori légzőszervi 

megbetegedések megelőzésében és kezelésében. 2016-ban 

összesen hét józsefvárosi óvodában alakítottak ki sószobát. 

Az óvodások gyógyulása és egészségének megőrzése így já-

ték közben, észrevétlenül történik.  

Sószobát alakítottak ki hét óvodában 

A józsefvárosi iskolások 2016-ban a tanulmányi versenyeken 

elért jó eredmények mellett ének, rajz- és sportversenyeken is 

remekeltek. Kiemelkedő eredményeket hoztak matematika 

vetélkedőről, floorballtornáról, énekversenyről és az Országos 

Diákfilm Fesztiválról is. 

Tanulmányi és sportsikerek 
Józsefvárosban

Fiatalok, gyerekek 21
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A szünidei étkeztetésre minden korábbinál magasabb össze-

get, 38 millió forintot biztosítottak 2016-ban Józsefvárosban, 

így tanítási időszakokon kívül, idén sem maradhatott egyet-

len rászoruló gyermek sem éhesen a kerületben. Józsefváros-

ban a gyermekek kétharmada egész évben ingyen étkezik, 

az önkormányzat emellett a hátrányos helyzetű kisgyermekek 

számára – a szülő kérésére – a szünidő minden napján meleg 

ételt biztosít, ami nagy segítséget jelent a legnehezebb hely-

zetben élő kerületi családoknak. 

Minden korábbinál magasabb összeg 
jutott szünidei gyermekétkeztetésre

A Józsefvárosi Önkormányzat intézményei 2016-ban is alkal-

maztak nyári munkára diákokat. A nappali tagozatos tanulói 

jogviszonnyal rendelkező fiatalok részmunkaidőben dolgoz-

hattak a Polgármesteri Hivatalban, illetve különböző önkor-

mányzati intézményekben. Így betekintést nyerhettek a mun-

kafolyamatokba és munkatapasztalatot szerezhettek. 

Nyári diákmunka

Az iskolát kezdő elsős kisgyermekeknek és családjuknak a 

szeptember egy izgalmas, várakozásokkal teli új időszak kez-

detét jelenti, azonban anyagi terhekkel is jár. Az önkormány-

zat ennek enyhítése érdekében 2016-ban is iskolakezdési 

utalvánnyal támogatta az első évfolyamos józsefvárosi kisdi-

ákok iskolakezdését.

Iskolakezdési támogatás 
az elsősöknek

2016-ban több józsefvárosi bölcsődében került sor fejleszté-

sekre és felújításokra. A Baross utcai Mini-Manó Bölcsődében 

kicserélték a lámpatesteket és az elektromos hálózatot, kor-

szerűsítették a csatornahálózatot, valamint az épület külső 

festése mellett teljesen átalakították és felújították a játszó-

udvart. Az ugyancsak Baross utcai Babóca Bölcsődében szin-

tén lecserélték a lámpatesteket és az elektromos hálózatot, 

emellett kifestették az egész épületet. A Horánszky utcai 

Játékvár Bölcsőde és a Tolnai Lajos utcai Tücsök-lak Bölcsőde 

kisgyermekei új udvari és csoportszobai játékokat kaptak.

Felújítások és fejlesztések 
a bölcsődékben

Zajlik az önkormányzat káptalanfüredi táborának felújítása, 

mely a tervek szerint 2018 tavaszára készül el. Az 1960-ban 

épült gyermeküdülő komolyabb korszerűsítésére eddig nem 

került sor, ezért teljes körű megújítására van szükség. A MKB 

Veszprém Kézilabda Zrt.-vel kötött együttműködési megálla-

podásnak köszönhetően lehetővé vált, hogy az üdülő komp-

lexum felújítása – vagyis az új lakó- és kiszolgálóegységek fel-

építése – mellett, edzőtáborozáshoz szükséges létesítmények 

is épüljenek. A beruházás eredményeként nemcsak nyáron, 

hanem egész évben egy minden elemében megújult, spor-

tolási lehetőségekkel kibővített, modern tábor várja majd a 

kerületi gyermekeket, családokat, időseket, mely alkalmas 

lesz edzőtáborozásra és utánpótlás-nevelésre is.

Épül az új káptalanfüredi tábor

23Fiatalok, gyerekek
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2016-ban első ízben rendezték meg a Közösségi Kertek Éj-

szakáját. Több mint tíz budapesti – köztük több józsefvárosi – 

helyszínen kertbejárással, finom ételekkel, közös főzéssel és 

különféle műsorral várták az érdeklődőket. A Magdolna ut-

cai Polgárőr Közösségi Kertben faltáncosok is szórakoztatták 

a látogatókat, de közös sütéssel és kertbemutatóval is ké-

szültek a szervezők.

Józsefváros főterén november végétől ismét jégpálya várta a 

korcsolyázni vágyó gyermekeket és felnőtteket. A Horváth 

Mihály téren már hagyomány, hogy télen korcsolyapálya mű-

ködik, amely 2016-ban is igen népszerű volt. A józsefvárosiak 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, KULTURÁLIS ÉLET 

Közösségi Kertek Éjszakája

2016-ban is lehetett 
korcsolyázni a főtéren

Józsefvárosban több olyan civil szervezet is működik, melyek 

aktívan bekapcsolódtak a kerület életébe. Különböző progra-

mok szervezésével és javaslataikkal részt vesznek a közösség-

építésben, a kulturális élet fellendítésében, és sokat tesznek a 

város fejlődéséért. 

Aktív társadalmi szerepvállalás
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1956 októberében Józsefvárosban dördültek el az első lövé-

sek, a forradalom több szimbolikus helyszíne kerületünkben 

található, köztük a Magyar Rádió volt épülete és maga a Cor-

vin köz. A városnak központi szerep jutott 1956-ban, Józsefvá-

ros ehhez méltóan, a hősök előtt tisztelegve színvonalas em-

lékprogramokkal emlékezett meg a forradalom hatvanadik 

évfordulójáról. Többek között emléktúrákkal, plakátkiállítással, 

történelmi beszélgetésekkel, rajzpályázattal, Emlékparkkal, 

színházi előadásokkal, 20 oldalas kiadvánnyal és ünnepi hang-

versennyel tisztelgett a hősök áldozata előtt a kerület. 

’56-os Emlékév Józsefvárosban is

számára ingyenes szórakozási és sportolási lehetőséget a ke-

rületi diákcsoportok is rendszeresen kihasználták. A jégpálya 

közösségi tér jellegét még inkább erősítette, hogy számos 

programot is szerveztek ide: kézműves foglalkozások, bábelő-

adás és koncertek színesítették a főtéri programokat, és itt he-

lyezték el a kerület adventi koszorúját, melynek gyertyagyúj-

tásait változatos programok kísérték. 
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A 16 éve alakult Turay Ida Színház 2014 őszén lelt állandó 

otthonra Józsefvárosban, a Kálvária tér felújított épületében. 

A társulat második évadját 2016-ban zárta a kerületben, elő-

adásaikat nagy sikerrel, rendre telt házzal játsszák. A kerületi 

állandó színpad mellett szerte az országban évente több 

mint 400 előadást tartanak 130 ezer néző előtt. A színház 

népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint a 2016 szept-

emberében megrendezett nagy sikerű Tündértalálkozó. 

A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósult 

rendezvényen a színház társulata mesével, tánctanítással, jel-

mezparádéval, kézműves programokkal várta a családokat. 

A huszonegy éves múltra visszatekintő Múzeumok Majálisát 

hagyományosan a Magyar Nemzeti Múzeumban és kertjé-

ben rendezik meg minden évben. Az Európában egyedülál-

ló kétnapos programon 2016-ban több mint 120 múzeum 

vett részt, ahol a hagyománynak megfelelően az Év múzeu-

ma- és az Év kiállítása-díjakat is átadták. 

2016-ban rendezték meg a VII. Ludovika Fesztivált az Orczy- 

parkban, ahol katonai, rendészeti és katasztrófavédelmi 

bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket, akik 

bepillantást nyerhettek a magyar hadi kultúra évszázados 

hagyományaiba. A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásá-

val megvalósuló esemény programkínálatát 2016-ban elő-

ször gasztrosétány is színesítette.

Színvonalas, szórakoztató 
előadásokkal várja a közönséget 
a Turay Ida Színház

Múzeumok Majálisa 
a Nemzeti Múzeumban

Hetedik alkalommal rendezték 
meg a Ludovika Fesztivált

A forradalom hatvanadik évfordulójának alkalmából a Józsefvá-

rosi Önkormányzat 1956 darab forradalmi zászlót adományo-

zott Józsefváros lakóházainak és középületeinek a házak feldí-

szítéséhez. A kezdeményezés célja az volt, hogy mindannyian 

méltóképpen emlékezzünk vissza az 1956-os eseményekre.

’56-os zászlók a társasházaknak

A legendás dalszerző, Szenes Iván emlékére 2010 óta min-

den év szeptemberében nagyszabású emlékkoncertet szer-

veznek, ahol ismert dalai csendülnek fel kedvelt énekesek és 

zenészek előadásában. 2016-ban a koncertnek hagyomá-

nyosan helyet adó térrészt Szenes Iván térre nevezték át, 

ezzel is tisztelegve a művész munkássága előtt.

Az önkormányzat szeretné megőrizni, visszahozni azt a kul-

turális hagyományt, ami a Palotanegyedet jellemzi, ezért az 

Európa Belváros Program keretein belül megkezdődött a 

Galéria negyed kialakítása, melynek célja, hogy a városrész –

azon belül is a Bródy Sándor utca és környéke – a kortárs 

képzőművészet budapesti centrumává váljon. A művészek 

bevonzásával a Palotanegyed további kulturális értékekkel 

gazdagodhat, a környéken élők számára pedig elérhető kö-

zelségbe kerülhet a kortárs művészet. 

Kerületünk egyik nagy büszkesége, a Józsefvárosi Galéria 

egész évben színvonalas kiállításoknak ad helyet, különle-

ges bemutatókat, tárlatvezetéseket szerveznek és érdekes 

előadásokat is tartanak itt. A Józsefvárosi Galéria színvonalas 

programjaival kivívta a szakma elismerését és igen népszerű 

a lakosok körében is. 

Ismét koncerttel tisztelegtek 
Szenes Iván emléke előtt

Elkezdődött a Galéria negyed 
kialakítása 

Különleges kiállítások és programok 
a Józsefvárosi Galériában
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Az egészséges életmódra nevelésben az önkormányzatnak 

is van feladata, ezért elkötelezett amellett, hogy már kora 

gyermekkorban megszerettesse a sportot a gyerekekkel. 

Ennek érdekében igyekszik minél több sportolási lehetősé-

get is biztosítani, így 2016-ban három újabb ovi-foci pályát 

alakítottak ki az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal együtt-

működve. A kisgyermekek már összesen öt óvodában fociz-

hatnak, sőt, a pályák alkalmasak kosárlabdázásra, kézilabdá-

zásra és tollaslabdázásra is. 

SPORTÉLET
Három új ovi-foci pályán 
játszhatnak a gyermekek 

Új sportkoncepció készül 
Józsefvárosban

A Józsefvárosi Önkormányzat a hazai strandkézilabda csapa-

tok sikeres szereplésére való tekintettel, a sportág népszerű-

sítése érdekében ideiglenes strandkézilabda-pályát alakított 

ki a Horváth Mihály téren 2016 júliusában. A nyári kikapcsoló-

dási és sportolási lehetőség nagy népszerűségnek örvendett 

a gyermekek és fiatalok körében. 

Strandkézilabda-pálya 
a Horváth Mihály téren

A Losonci Téri Általános Iskola 2015-ben megújult uszodá-

ja hétköznaponként az oktatás előtt és után, valamint hét-

végén kedvezményes belépőkkel várja a kerületi lakosokat. 

A gyermekek úszásoktatásra és vízilabda-előkészítő tanfo-

lyamra is jelentkezhetnek.

Várja a vízi sportok kedvelőit 
a Losonci téri uszoda

JÖVŐ

A Ludovika Campus fejlesztése elérkezett a jelenlegi utolsó 

beruházási elem megvalósításához, az Orczy-park környe-

zetrendezéséhez és az ehhez kapcsolódó Lovarda és létesít-

ményei kivitelezéséhez. A beruházás megvalósítása érdeké-

ben az Orczy-park egyes területeit időlegesen lezárják, majd 

a megújult területeket szakaszonként adják vissza a park lá-

togatóinak. A munkálatok során kicserélik a park teljes közmű-

rendszerét, sor kerül a tó medertisztítására, a parti védművek 

újraépítésére, az úthálózat átfogó rekonstrukciójára, a növény-

zet teljes megújítására, valamint egy locsolórendszer kiépíté-

sére. A fejlesztés révén olyan új közösségi terek és létesítmé-

nyek jönnek létre, mint például egy tóparti kávéház, futókör, 

játszótér, parki kondicionáló gépek, mosdók és ivókutak. 

Elkezdődik az Orczy-park 
rekonstrukciója

A Palotanegyed megújításához jól illeszkedve hamarosan 

megvalósul a nagy hagyományokkal rendelkező Múzeum-

kert történeti rekonstrukciója. A Magyar Nemzeti Múzeum 

egy szebb, zöldebb és családbarát Múzeumkertet szeretne 

létrehozni, amely szerves része lehet a városrésznek. A kert-

nek lesz bejárata a Pollack Mihály tér és a Múzeum utca felől 

is, így sokkal nyitottabbá válik, és még szorosabban kapcso-

lódik majd a környező területekhez. A Magyar Rádió volt 

épületei a Pollack Mihály tér ellenkező oldalán várhatóan 

egy kormánydöntés okán szintén múzeumi funkciót kapnak 

és a rekonstrukciójuk is megkezdődik.

Megújul a Múzeumkert

2016-ban a képviselő-testület döntött Józsefváros új sport-

koncepciójának kidolgozásáról, melynek célja, hogy a sport – 

az elmúlt évekhez hasonlóan – a következő időszakban is a 

kerületiek egészségvédelmének egyik kiemelt eleme legyen. 

Az önkormányzat eddig is nagy hangsúlyt fektetett a bölcső-

dei, óvodai és iskolai sporteszközök és udvarok fejlesztésére, az 

intézményeken kívüli sportolási lehetőségek megteremtésére, 

valamint a sportversenyek és a szabadidős sporttevékenységi 

formák támogatására. Ennek fenntartása és az egészséges 

életmód további feltételeinek megteremtése kiemelt feladat. 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Díszpolgári címet kapott
Schuster Lóránt

Kármán Tódor posztumusz

Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésben részesült
Feicht Rezsőné

Dr. Dénes Margit

Rosenstein Tibor

Józsefvárosért kitüntetettek
Flesch Tamás

Kovács Ottó

Papp József

Jó Sport emlékérmet kapott
Bolla Szimonetta

Droppán Attila

Vajda Lilien

Józsefvárosi Aranykoszorúval ismerték el
Forgács Erzsébet, maszkmester

Vági Gyula, orgonaépítő

Nagy Sándor, kárpitos

Szanatórium Gyógyszertár

Zeller-Fruit Kft. 

A hagyományokhoz híven 2016-ban is József-napon adták át a kiemelkedő érdeme-
ket szerzett józsefvárosiaknak az önkormányzat elismeréseit. 
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2016. október 24-én az 1956-os forradalom és szabadság-

harc 60. évfordulójának alkalmából ünnepi díjátadót és 

hangversenyt szervezett az önkormányzat, melyen díszpol-

gári címet adományoztak három egykori forradalmárnak, 

akik 1956-ban a kerületben harcoltak: Wittner Máriának, 

posztumusz Máté Ferencnek, akit a forradalom leverése 

után bebörtönöztek, valamint az 1957-ben kivégzett Iván 

Kovács Lászlónak. Emellett az eseményen lelepleztek egy 

díszharangot, szimbolikus Díszpolgári címként, amelyet 

mindazok kaptak, akik a magyar szabadságharcért harcoltak 

1956-ban. Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést kapott a 

Szabadságharcosokért Közalapítvány, az Országos Széché-

nyi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum.



JÓZSEFVÁROS 
ELISMERÉSEI

Idősbarát Önkormányzat • 2013 
Józsefvárost 2013-ban Idősbarát Önkormányzat-díjjal jutalmazták an-
nak elismeréseként, hogy kiemelt figyelmet fordít idősebb polgárai 
életminőségének javítására, és több olyan intézkedést hozott, amely 
segíti és megkönnyíti az életüket, a mindennapi boldogulásukat.

Befogadó magyar település • 2016
2016-ban megkapta a kerület a Befogadó Magyar Település szakmai 
elismerést, amiért számos intézkedést tett a fogyatékos emberek 
társadalmi esélyegyenlőségéért az elmúlt években, és elkötelezet-
ten dolgozik amellett, hogy segítse és megkönnyítse a fogyatékkal 
élő és megváltozott munkaképességű emberek életét.

A Józsefvárosi Önkormányzat kiadványa  •  Felelős kiadó: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Év Polgárőr Egyesülete-díj • 2016
Az Év Polgárőr Egyesülete-díjat 2016-ban a Józsefvárosi Közbizton-
sági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
kapta országos szinten is kiemelkedő, a józsefvárosiak biztonságáért 
és a rend fenntartásáért végzett munkája elismeréseként.

Budapest Közbiztonságáért-díj • 2016
2016-ban vehette át Kocsis Máté polgármester a Budapest Közbiz-
tonságáért-díjat Bucsek Gábortól, Budapest rendőrfőkapitányától. 
A díj annak elismerése, hogy Józsefvárosban kiemelt közbiztonsági 
munka folyik az önkormányzat és a rendőrség együttműködésében 
immár egy évtizede. 

Ingatlanfejlesztési Nívódíj • 2016
A világ legnagyobb nemzetközi ingatlanszakmai szövetsége, a FIABCI 
Magyar Tagozata, a Magyar Ingatlanszakmai Egyesület első díjjal jutal-
mazta 2016-ban közterületi rehabilitáció kategóriában Józsefvárost a 
Teleki László tér felújításának színvonalas megvalósításáért.

Virágos Magyarországért-díj • 2014
2014-ben Józsefváros nyerte a Virágos Magyarországért környezet-
szépítő versenyt többek között annak köszönhetően, hogy a meg-
előző években megújította szinte az összes közterét, növelte zöldfe-
lületeit, amelybe bevonta a lakosságot is, közintézményeit pedig az 
energiatakarékosság jegyében újította fel.

Közterületi Nívódíj • 2015 
Rangos szakmai elismerést, Közterületi Nívódíjat kapott 2015-ben 
Józsefváros a Kálvária tér magas színvonalú megújításáért, emellett 
a Teleki és a FiDo tér felújításáért is dicséretben részesítette a várost 
a bíráló bizottság. Budapesti Vállalkozások 

Ösztönzéséért-díj • 2016
Budapesti Vállalkozások Ösztönzéséért-díjat kapott 2016-ban 
Józsefváros a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ prog-
ramja elismeréseként. A díj célja olyan programok elismerése, 
amelyek a vállalkozók ösztönzésére, inspirálására és tevékenységük 
segítésére irányulnak, és olyan kiemelkedő, követésre érdemes jó 
gyakorlatot jelentenek, amelyek mintául szolgálhatnak további 
eredményes kezdeményezések megvalósításához.

Települési Hild János-díj • 2016
2016-ban Józsefváros nyerte el a neves szakmai Települési Hild 
János-díjat. A kitüntetéssel azt a munkásságot ismerték el, amit 
a kerület hosszú időn át végzett a stratégiai településfejlesztésben, 
melynek során helyi értékek megőrzése, esztétikus környezetalakí-
tás, színvonalas fejlesztések, a környezeti értékek védelme és a kö-
zösségi részvétel szempontjait figyelembe véve dolgoztak. 


