Budapest – Józsefváros
Magdolna Negyed Program III.

Integrált szociális városrehabilitációs
Program

Teljes Akcióterületi Terv

1. Kötet

Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Készítette: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Előlap
Tárgy:

A Budapest–Józsefváros Magdolna negyed Nagyfuvaros utca –
Népszínház utca – Bauer Sándor utca – Fiumei út – Baross utca –
Koszorú utca – Mátyás tér által határolt akcióterületének integrált
szociális városrehabilitációs programja a 2013-2015 közötti
időszakban.
Teljes Akcióterületi Terv / 1 kötet

Megbízó:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Dr. Kocsis Máté polgármester

Készítette:

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.
H-1084 Budapest, Mátyás tér 15.
www.rev8.hu

Felelős tervezők:

Alföldi György DLA / Rév8
Ifj. Erdősi Sándor / Rév8
Horváth Dániel / Rév8
Csete Zoltán / Rév8
Faragó Csaba / Rév8

Munkatársak:

Balog Katalin / Rév8
Kázár Katalin / Rév8

Budapest - Józsefváros, 2012. szeptember

2

Tartalomjegyzék
Előlap.................................................................................................................. 2
Tartalomjegyzék..................................................................................................... 3
Ábrajegyzék .......................................................................................................... 4
Táblázatjegyzék ..................................................................................................... 6
1

Helyzetelemzés ................................................................................................ 7
1.1

Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése ............................................... 7

1.1.1

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve................................................... 7

1.1.2

Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata........................................................ 9

1.2

Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása ...................................... 12

1.2.1

Belső-Józsefváros, Palotanegyed ................................................................ 13

1.2.2

Középső-Józsefváros, Józsefváros Központ városrész ........................................15

1.2.3

Középső-Józsefváros, Magdolna negyed városrész............................................ 17

1.3

A kerület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása.................... 22

1.3.1

A lakónépesség változása a kerületben......................................................... 22

1.3.2

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakók magas aránya ........................ 23

1.3.3

Alacsony foglalkoztatottság, magas munkanélküliség........................................ 24

1.3.4

Háztartások jövedelmi helyzete, szociális támogatások..................................... 25

1.3.5

Lakáshelyzet ........................................................................................ 26

1.3.6

Területi szegregáció ............................................................................... 28

1.3.7

Gyermekvédelem, gyermekjólét ................................................................ 32

1.3.8

A közbiztonság helyzetének alakulása Józsefvárosban ...................................... 39

1.4

Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása ............ 43

1.4.1

Demográfiai helyzet ............................................................................... 43

1.4.2

Társadalmi helyzet ................................................................................ 43

1.4.3

Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet ....................................................... 44

1.4.4

Jövedelmi helyzet ................................................................................. 44

1.4.5

Közbiztonság helyzete............................................................................. 45

1.4.6

Gazdasági helyzet.................................................................................. 46

1.4.7

Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte ............................. 53

1.4.8

Lakáshelyzet ........................................................................................ 55

1.4.9

Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota ... 55

1.5

Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása ................56

1.5.1

Az akcióterületet feltáró meglévő közlekedési hálózat helyzete ..........................56

1.5.2

Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő közműhálózat ..........57

1.6

Az akcióterület környezeti jellemzőinek bemutatása ........................................... 58

1.6.1

Városszerkezeti pozíció - Az akcióterület lehatárolása, földrajzi elhelyezkedése ......58

1.6.2

A terület adottságai - városfejlődési jellemzők............................................... 59

1.7
1.7.1

Környezet adottságok – természeti környezet .................................................... 60
Településszerkezeti jellemzők, értékek ....................................................... 60
3

1.7.2

Az épített örökség jellemzői, értékei .......................................................... 60

1.7.3

Védett és védendő természeti értékek......................................................... 63

1.7.4

Egyéb településszerkezeti problémák bemutatása ........................................... 64

1.8

Funkcióelemzés........................................................................................ 65

1.8.1

Lakófunkció elemzése ............................................................................. 66

1.8.2

Városi-közterületi funkció ........................................................................ 67

1.9

Gazdasági funkció ..................................................................................... 67

1.9.1

Kereskedelmi funkció ............................................................................. 68

1.9.2

Turisztikai-rekreációs funkció.................................................................... 69

1.9.3

Közösségi funkció .................................................................................. 69

1.9.4

Közszféra funkció .................................................................................. 69

1.9.5

Humán szolgáltatási funkció ..................................................................... 69

1.10

Igényfelmérés .......................................................................................... 69

1.10.1

Igényfelmérés eredményei a Szomszédsági Tanács megalakítása keretében ......... 69

1.10.2

Teleki téri piac és a környéken lévő üzletek használata, elképzelések az

átalakítással kapcsolatban .................................................................................. 70
1.10.3

Tanfolyamok iránti igények ................................................................... 71

1.10.4

A szomszédsági rendőr program ismertsége és értékelése...............................73

1.10.5

Igényfelmérés eredményei az LA21 - Fenntarthatóság Helyi Programja keretében .76

1.11

A tulajdonviszonyok értékelése ..................................................................... 84

1.11.1

A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata .....................................85

1.11.2

Piaci igények, lehetőségek felmérése ....................................................... 86

1.11.3

Ingatlanpiaci elemzés. ......................................................................... 88

Ábrajegyzék
1. ábra / Budapest Településszerkezeti Tervének kivonata.................................................. 7
2. ábra / Budapest Főváros Településszerkezeti Terve / Lakóterületek .................................. 8
3. ábra / A városrész és az akcióterület a kerületi szabályozási tervben ................................ 11
4. ábra / Józsefváros integrált városrehabilitációs programjainak területei ............................. 13
5. ábra / Újépítésű lakásépítések az akcióterületen (2003-2012)..........................................22
6. ábra / Lakónépesség változása (1997-2010) ................................................................ 23
7. ábra / A 2010 évben bűncselekményt elkövetők megoszlása ............................................37
8. ábra / A 2010 évben bűncselekményt elkövetők megoszlása ...........................................38
9. ábra / Az erőszakos és garázda jellegű, a vagyon elleni bűncselekmények és az egyéb
bűncselekmények százezer lakosra jutó számának alakulása Józsefvárosban 2002-2010 között ......39
10. ábra / Az erőszakos és garázda jellegű, az ismertté vált vagyon elleni (nem erőszakos)
bűncselekmények százezer lakosra jutó száma Józsefvárosban 2002-2008 között* .....................40
4

11. ábra / Az ismertté vált bűnelkövetők és a közterületen elkövetett ismertté vált
bűncselekmények százezer lakosra jutó száma 2002-2010 között*.........................................42
12. ábra / Egyes kiemelt bűncselekmények miatt elrendelt ügyek száma a Magdolna-negyed
területén 2009.01.01.- 2009.12.31. között .................................................................... 46
13. ábra A védett épületek elhelyezkedése a negyedben ................................................... 61
14. ábra A városrész ingatlanainak elsődleges funkciója .................................................... 65
15. ábra A városrész ingatlanainak másodlagos funkciója ................................................... 65
16. ábra Lakások megoszlás a negyedben épületenként csoportosítva ..................................... 1
17. ábra Lakóépületek szintszáma............................................................................... 67
18. ábra A helyiségek megoszlása a Magdolna negyedben................................................... 68
19. ábra / Szokott vásárolni a Teleki téri piacon, illetve a téren lévő üzletekben? (nMNKp=235,
nnemMNKp=333, nÖ=644) ......................................................................................... 70
20. ábra / Milyen gyakran jár oda vásárolni? .................................................................. 71
21. ábra / Ha lenne lehetősége részt venni valamilyen tanfolyamon, vállalkozna rá?.................. 71
22. ábra / A gyalogos rendőrjárőrökkel való találkozások gyakorisága azon válaszadóknál, akik
találkoztak járőrökkel ............................................................................................. 73
23. ábra / Mire lenne szükség a környéken? ................................................................... 74
24. ábra / Mire lenne szükség a házukban? .................................................................... 75
25. ábra / Szeret-e Józsefvárosban élni? (a válaszok %-os megoszlása) ...................................77
26. ábra / Szívesen él lakóházában? (a válaszok %-os megoszlása) ........................................ 78
27. ábra / Kérjük, nevezze meg, hogy mit szeret a legjobban lakókörnyezetében! ................... 79
28. ábra / Ön szerint a Józsefvárosban élő gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni ebből a
kerületből, vagy inkább itt maradnak?.......................................................................... 80
29. ábra / Hajlandó-e a jövőben jobban takarékoskodni az energiával és a vízzel? .................... 80
30. ábra / A Józsefvárosban működő vállalkozások, üzletek, boltok és egyéb szolgáltató egységek
kielégítik-e az Ön szükségleteit? (a válaszok %-os megoszlása)............................................. 81
31. ábra / Szeretné-e Ön, hogy Józsefvárosban növekedjen az olyan vállalkozások, üzletek, boltok,
irodák száma, ahol a Józsefvárosban lakók dolgozhatnak? ................................................. 81
32. ábra / Mit támogatna leginkább az alábbi, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések közül az
elkövetkezendő 20-30 évben? (a válaszok %-os megoszlása) ................................................ 81
33. ábra Tulajdonviszonyok a negyedben ...................................................................... 84
34. ábra A kerület ingatlanpiaci helyzete ...................................................................... 87
35. ábra A lakások átlagos értékesítési ára városrészenként (2002-2011) ................................ 87
36. ábra Éves forgalomváltozás kerületenként (forrás: OTP jelzálogbank) ............................... 88
37. ábra Éves árváltozás kerületenként 2011-ben (forrás: OTP Jelzálog Bank) .......................... 88
38. ábra Éves árváltozás kerületenként (forrás: OTP Jelzálog Bank) ...................................... 89
39. ábra A városrész ingatlanár-hőtérképe..................................................................... 90

5

Táblázatjegyzék
1. Táblázat / Az egyes tömbök szabályozási terv szerinti besorolása ...................................... 9
2. Táblázat / Az egyes építési övezetekre vonatkozó hatályos előírások ................................12
3. Táblázat / A tömbrehabilitáció részletes adatai........................................................... 13
4. Táblázat / Az Európa Belvárosa Program részletes adatai ..............................................14
5. Táblázat / Lakásépítések alakulása a Józsefvárosban (2001-2010) ..................................... 15
6. Táblázat / A Futó utcai Partnerségi Program részletes adatai ..........................................16
7. Táblázat / A Corvin Sétány Program részletes adatai..................................................... 16
8. Táblázat / A Magdolna Negyed Program részletes adatai ................................................ 17
9. Táblázat / A Magdolna Negyed Program II részletes adatai ..............................................17
10. Táblázat / Lakásépítések a Magdolna negyedben ........................................................ 20
11. Táblázat / Épületbontások a Magdolna negyedben ...................................................... 20
12. Táblázat Józsefváros népessége............................................................................. 22
13. Táblázat / Gazdasági aktivitás az egyes kerület-részek összehasonlításában ....................... 24
14. Táblázat / Támogatottak száma és a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó
támogatottak aránya %-ban egyes támogatási típusok esetében 2010. évben Józsefvárosban ........ 25
15. Táblázat / Munkajövedelemmel nem rendelkezők, és a lakásfenntartási támogatási részesülők
aránya a Józsefvárosban negyedenkénti bontásban .......................................................... 30
16. Táblázat / A Magdolna Negyedben élő támogatottak aránya a kerületi adatokhoz ................31
17. Táblázat / Hátrányos helyzetű gyerekek számának megoszlása a kerületben....................... 32
18. Táblázat / A Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások száma 2010 .... 34
19. Táblázat / Az akcióterület, a városrész és Józsefváros területének demográfiai alapadatai .....43
20. Táblázat / Az iskolai végzettségre, a foglalkoztatottságra és a jövedelmi helyzetre vonatkozó
egyes adatok a negyedben, és a kerületben ................................................................... 44
21. Táblázat / Kiskereskedelmi egységek számának változása ............................................. 47
22. Táblázat / Az akcióterületen elhelyezkedő helyiségek listája ......................................... 47
23. Táblázat / A Magdolna-negyedre és Józsefváros teljes területére vonatkozó legfontosabb
lakásadatok.......................................................................................................... 55
24. Táblázat / Az alábbiak közül mire járna szívesen? ...................................................... 72
25. Táblázat Program összefoglaló értékelése ................................................................ 74
26. Táblázat / Szeret-e Józsefvárosban élni?.................................................................. 77
27. Táblázat / Szívesen él lakóházában? ....................................................................... 78
28. Táblázat / Összességében milyennek értékeli a kerület környezeti állapotát?...................... 82
29. Táblázat / Ha Ön lenne a józsefvárosi önkormányzat helyében, milyen sorrendben végezné az
alábbiakat? (Az egyes feladatok fontosságának átlaga) ...................................................... 83
30. Táblázat / Milyen lakóközösségi vagy önkormányzati kezdeményezésekben venne részt az
alábbiak közül? (Az egyes kezdeményezések átlagszáma) ................................................... 83

6

1

Helyzetelemzés
1.1

Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése
1.1.1 Budapest Főváros Településszerkezeti Terve

A Magdolna negyed és benne az akcióterület Budapest településszerkezeti tervében
funkció szerint a városközponti besorolású területek közvetlen közelében helyezkedik el. A
TSZT funkcionális térfelosztása városképi, városszerkezeti szempontból védendő karakterű
területként definiálja az akcióterületet és környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú
besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek a
Magdolna Negyed Program I-III beavatkozásai.
1. ábra / Budapest Településszerkezeti Tervének kivonata

A közül a városrész teljes területe TSZT által meghatározott Ln-Z, azaz nagyvárosias,
zártsorú lakóterület terület-felhasználási egységbe tartozik. Budapest belső és részben az
átmeneti zóna lakóterületei tartoznak ebbe a kategóriába. A történetileg kialakult, igen
intenzív beépítésű területen a zártsorú beépítési mód a jellemző, az épületek átlagos
szintszáma meghaladja a 4-5 szintet. A szintterületi mutató 4,75 körül alakult ki, ennek
további növelése a TSZT szerint nem cél.
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2. ábra / Budapest Főváros Településszerkezeti Terve / Lakóterületek

A TSZT ezeken a területeken a szintterület-sűrűséget 3,5 értékben határozza meg. Ez alól
kivételt képeznek az infrastruktúra-feltételhez kötött és belterületi funkcióváltó területek,
ahol a szintterület-sűrűség nem haladhatja meg a 3,0 értéket.
Sűrű beépítésű és 12,5 m feletti megengedett legnagyobb építménymagasságú, zártsorú
lakóterület besorolás alá tartozik.
8

1.1.2 Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata
2007-ben fogadta el a Józsefvárosi Önkormányzat a kerület egész területére a Kerületi
Építési Szabályzatot (JÓKÉSZ), amelyet a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú
rendelet formájában hagyott jóvá. A rendelet évente módosításra került. A kerületi építési
szabályzat a kerületre elkészült koncepcionális előzményekre épül és megalkotásakor
érvényesítették a Kerületfejlesztési Koncepcióban és az MNP 15 éves programjában
foglaltakat. Az eltelt időszakban a szabályzaton eszközölt kisebb lokális változtatások nem
érintették az akcióterületet. A teljes Magdolna Negyedre vonatkozó, korábban, az MNP II.
kapcsán jóváhagyott Akcióterületi Terv illeszkedik a Szabályozási Tervhez, amely
megalapozza a lassú, lépésről-lépésre épülő programot, és nem szolgálja a gyors csak a
külső erőkre épülő változásokat. Az MNP III. jelen terve megfelelve JÓKÉSZ-ben
rögzítetteknek, illeszkedik az MNP 15 éves koncepciójába a városrészre egészére vonatkozó
koncepció megvalósítását.

1. Táblázat / Az egyes tömbök szabályozási terv szerinti besorolása
Sorszám

Közterületi határ

Szab. Terv
besorolása

Típusa

231.
tömb

Nagyfuvaros utca, Népszínház utca,
Kisfuvaros utca

L1-VIII-1

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

240.
tömb

Nagyfuvaros utca, Kisfuvaros utca,
Homok utca, Bauer Sándor utca

L1-VIII-1

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

241.
tömb

Homok utca, Kisfuvaros utca,
Népszínház utca, Bauer Sándor utca

L1-VIII-1

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

Hrsz.:
35149

Mátyás tér

Z-FK-VIII-1

zöldterületi övezet, fásított
köztér

247.
tömb

Mátyás tér, Erdélyi utca, Karácsony
Sándor utca, Szerdahelyi utca

L1-VIII-1

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

248.
tömb

Teleki László téri piac és Lidl

I-VIII-3

intézményi rendeltetésű
területek általános építési
övezete

Hrsz.:
35123/4

Teleki László tér

Z-KP-VIII-1

zöldterületi övezet, közpark

252.
tömb

Koszorú utca, Mátyás tér, Dankó utca,
Magdolna utca

L1-VIII-3

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

253.
tömb

Dankó utca, Szerdahelyi utca, Karácsony
Sándor utca, Magdolna utca

L1-VIII-3

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

254.
tömb

Karácsony Sándor utca, Teleki László
tér, Lujza utca, Magdolna utca

L1-VIII-2

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

255.
tömb

Lujza utca, Teleki László tér, Dobozi
utca, Magdolna utca

L1-VIII-5

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet
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Hrsz.:
35388

Népszínház utca, Fiumei út, Dobozi utca

Z-KP-VIII-1

zöldterületi övezet, közpark

258.
tömb

Koszorú utca, Magdolna utca, Szigetváry
utca, Baross utca

L1-VIII-2

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

259.
tömb

Szigetváry utca, Magdolna utca, Dankó
utca, Kálvária tér, Baross utca

L1-VIII-2

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

260.
tömb

Dankó utca, Magdolna utca, Karácsony
Sándor utca, Kálvária tér

L1-VIII-5

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

261.
tömb

Karácsony Sándor utca, Magdolna utca,
Lujza utca, Baross utca

L1-VIII-1

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

262.
tömb

Lujza utca, Magdolna utca, Dobozi,
Baross utca

L1-VIII-5

zártsorú beépítésű,
nagyvárosias lakóterület építési
övezet

Hrsz.:
35865/3
Hrsz.:
35865/3

Kálvária tér, Baross utcától északra eső
térrész

Z-FK-VIII-1

zöldterületi övezet, fásított
köztér

Kálvária tér, Baross délre eső térrész

Z-KK-VIII-1

zöldterületi övezet, közkert
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3. ábra / A városrész és az akcióterület a kerületi szabályozási tervben
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2. Táblázat / Az egyes építési övezetekre vonatkozó hatályos előírások
Övezet
jele

A telek megengedett
Beépít
ési
mód

L1

Legkisebb kialakítható

Az épület megengedett

legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2

m

%

m2/ m2
4,00
S 4,50

legkisebb
terepszint
alatti
beépítési
mértéke

legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi
mértéke

építménymagassága

%

%

m

85
100[1]

15
0[1]

16,0

23,0

L1-VIII-1

Z

500

18

65
S 75

L1-VIII-2

Z

500

18

60
S 75

3,50
S 4,00

85
100[1]

15
0[1]

16,0

23,0

L1-VIII-3

Z

500

18

60
S 75

3,50
S 4,00

85
100[1]

15
0[1]

14,0

19,5

L1-VIII-5

Z

500

18

50
S 75

3,50
S 4,00

70

20

12,5

19,5

I-VIII-3

V

3000

30

100[3]

1,50

100[2]

0[2]

4,5

10,5
(15,0[4])

Z-FK-VIII-1

-

-

-

2

-

2,5

50

3,0

4,5

Z-KK-VIII-1

-

-

-

2

.

2,5

50

3,0

4,5

Z-KP-VIII-1

-

-

-

2

-

5

75

3,0

4,5

1.2

Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása

A Józsefvárosban 1997 óta zajlik tudatos kerületfejlesztés, átfogó városrehabilitációs
tevékenység, amely az elmúlt 15 évben a kerület négy részére koncentrálódott.
•

a Belső-Józsefvárosban – a Palota negyedben 1997-től kisebb megszakításokkal folyik a
városmegújítás;

•

a Középső-Józsefvárosban a Futó utca és környékén, 1999-től kezdődött meg a
városmegújítás. Az utca és környezetének teljes megújítása 2008-ban fejeződött be;

•

a Középső-Józsefvárosban a Corvin Sétány Program (korábban Corvin Szigony Projekt)
keretében 2002 óta zajlik a komplex városrehabilitáció.

•

a Középső-Józsefvárosban a Magdolna negyedben Rév8 Zrt. 2005-2009. között
valósította meg a Magdolna Negyed Program első, 2008-2011. között a második ütemét.
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4. ábra / Józsefváros integrált városrehabilitációs programjainak területei

1.2.1 Belső-Józsefváros, Palotanegyed
a) Tömbrehabilitáció (1998-2001)
A Józsefvárosban a városrehabilitációs munkák Rév8 Zrt. szervezésében a kerület két
részén indultak meg 1998-ban, a Fővárosi Önkormányzattal közösen kijelölt két
akcióterületen.
1 sz. városrehabilitációs akcióterület: Mikszáth K. tér - Krúdy Gy. utca – Lőrinc pap tér –
Mária utca – Baross utca – Szentkirályi utca által határolt terület;
2 sz. városrehabilitációs akcióterület: Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca –
Szigony utca – Tömő utca – Balassa utca – Apáthy utca – Szigony utca – Üllői út – József
körút által határolt terület.
3. Táblázat / A tömbrehabilitáció részletes adatai
Projekt időtartama

1997 - 2001

A projekt értéke (bruttó Ft)

1 200 000 000

Kerületi önkormányzati beruházás
(bruttó Ft)

500 000 000

Támogatások (fővárosi) (bruttó Ft)

500 000 000

Társasházi és kis befektetői
beruházások, (bruttó Ft)

200 000 000
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A projekt bonyolítója

Rév8 Zrt.

A projekt céljai

A tömbrehabilitáció beindítása a Józsefvárosban célja a
projektnek. A felújított önkormányzati épületek a kapcsolódó
közterületek, a megújult társasházak hatására megindul a
kerület arculat változása.

A projekt eredményei

10 megújult önkormányzati lakóház, 50 új lakás a
tetőterekben, megújult közterületek, 2 megújult társasház

A projekt résztvevői

Józsefvárosi Önkormányzat, a lakók, a társasházak, kis
befektetők

A projekt támogatói

Fővárosi Önkormányzat

A projekt hatásai

A terület fogadó képessé tudott válni, a piaci folyamatoknak,
új kereskedelmi és vendéglátóhelyek alakultak ki, megindult a
terület funkció váltása, és új lakásépítkezések alakultak ki a
közvetlen környezetben.

b) Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdasági Fejlesztési Program
Az akcióterület határai: Üllői út - Múzeum körút – Rákóczi út – József körút.
4. Táblázat / Az Európa Belvárosa Program részletes adatai
Projekt időtartama

2010 - 2012

A projekt értéke (bruttó Ft)

1 666 000 000

Kerületi önkormányzati beruházás
(bruttó Ft)

768 000 000

Támogatás (Európai Unió) (bruttó
Ft)

898 000 000

Társasházi és kis befektetői
beruházások, (bruttó eFt)

-

A projekt bonyolítója

Rév8

A projekt céljai

A negyed középtávú céljának a negyed transzfer szerepének
erősítését határozza meg, hogy a belvárosi életminőséget
közvetítse a Nagykörúton túlra és ezzel párhuzamosan a
kerület jellegéből adódó sokszínűséget képviselje a belvárosi
életben, és erősítse a kerület egyetemváros jellegét. A
negyed sajátos középtávú jövőképe, az diáknegyeddé
válásban határozza meg a terület speciális jövőjét.
Környezeti cél, hogy a negyed közterületei és épületei
megfelelő környezetet jelentsenek a megújuló negyed
társadalmi-gazdasági változásainak, a negyed
közterületeinek, zöldfelületeinek mennyiségi és minőségi
növelése, vonzó, korszerű és fenntartható lakókörnyezet
létrehozása.

A projekt eredményei

1.600m2 sétáló és 10.900m2 csillapított forgalmú utca
létesült, 1.600m2 sétáló és 10.900m2 csillapított forgalmú
utca létesült, 5 épület homlokzata kapott díszvilágítást, a
Horánszky utca 13. szám alatt elkészült a diákok és a
kisvállalkozásokat segítő Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központ, számos kulturális rendezvény valósult meg,
könyvkiadvány készült a negyedről, mobiltelefonra
optimalizált kulturális tartalom készült (kulturális GPS),
városrészi honlap működik.

A projekt résztvevői

Józsefvárosi Önkormányzat, Rév8 Zrt., Palotanegyed
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Városrészi Önkormányzat, Civilek a Palotanegyedért
Egyesület, Bárka Színház, Új Irány Csoport
A projekt támogatói

Európai Unió, civilek

A projekt hatásai

Megerősödik a társadalmi kohézió, működő mikroközösségek
jönnek létre, ezáltal egyre több embert lehet bevonni a
városrehabilitáció folyamatába. A terület-népesség megtartó
képessége és gazdasági vonzereje növekszik. A terület
ingatlanpiaci pozíciója emelkedik. A földszinti
üzlethelyiségek kihasználtsága fokozatosan nő, ott helyi
kisvállalkozások, kiskereskedők jelennek meg. A civil
szervezetek megerősödnek. Az új intézményi struktúra segíti
az akcióterületen már működő kulturális intézmények
szerepének megerősödését, új intézmények létrehozását. A
negyed egyediségével és nagyságával európai szintű kulturális
helyszínné válik. Ezt a hatást erősítik Budapest építészeti
értékeinek megőrzése és bemutatása, a műemléki épületek
funkcióváltása. A városi turizmus komoly gazdasági előnyöket
jelent a helybeliek számára. A turizmus jelentős szerepet
játszik abban, hogy jó néhány, amúgy veszteségesen működő
intézmény és létesítmény, köztük számos önkormányzati
tulajdonú múzeum, művelődési központ fenntartását,
rentábilisságát biztosítsa. A negyed vonzereje növekszik, a
gazdasági funkciók ösztönzésével a szolgáltatások olyan
rendszere kerül kialakításra, amely nem csupán turisztikai
célú hasznosítást eredményez, de a helyi lakosság számára is
értékteremtő erővel bír.

1.2.2 Középső-Józsefváros, Józsefváros Központ városrész
A Középső-Józsefvárosban 2000-től indult meg a korábban épületekre koncentráló
rehabilitáció helyett a teljes városnegyedeket átfogó, komplex városmegújítás. Ennek
hatásait 2002-től lehet igazán érezni a területen. Ezen időszak alatt a kerületben, de főleg
a Középső-Józsefvárosban 4000 darab új lakás épült.
5. Táblázat / Lakásépítések alakulása a Józsefvárosban (2001-2010)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Józsefváros
84
247
199
512
259
Forrás: KSH Budapesti Statisztikai Adatok Rendszere

315

331

630

719

709

Össz.
4005

A kerületi önkormányzat 1998 és 2000. között felismerte, hogy csak akkor tudja problémáit
megoldani, fejlesztési elképzeléseit megvalósítani és ezek eredményét hosszú távon
megőrizni, ha partnereket keres és talál a társadalom és a gazdaság szereplői között. Ezért
valamennyi városrehabilitációs program egyben partnerségi programnak is tekinthető. A
Józsefvárosi önkormányzat projektjeinek és fejlesztéseinek legfontosabb közös jellemzője
az együttműködés. A Józsefváros-Központ városrész területén a városrehabilitációs
programok, a Corvin Sétány Program (Corvin-negyed) akcióterületére, valamint a Futó utca
által felfűzött tömbökre terjed ki.
a) Futó utcai Partnerségi Program
A Corvin Sétány Program és a Magdolna Negyed Program területét szimbolikusan összekötő
Futó utca és környezetének városrehabilitációs programjának megvalósítása a későbbi
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integrált beavatkozások előfutáraként fontos szerepet töltött be a városmegújítás
folyamatában.
6. Táblázat / A Futó utcai Partnerségi Program részletes adatai
Projekt időtartama

1999 - 2007

A projekt értéke (bruttó Ft)

5 000 000 000

Kerületi önkormányzat beruházás
(bruttó Ft)

500 000 000

Támogatások (Európai Unió,
fővárosi, kormányzati) (bruttó Ft)

500 000 000

Befektetői beruházások (bruttó Ft)

4 000 000 000

A projekt bonyolítója

Rév8 Zrt.

A projekt céljai

A kerület és ezen belül a középső városrészek újrapozicionálása, az üres telkeken lakóházak építése, a
közterület megújítással a kereskedelmi hagyományok
visszahozása, és új élet beindítása.

A projekt eredményei

700 új vagy megújult lakás, megújult és átalakult
közterület, kiskereskedelem élénkítő program, Futó utca
Szomszédság Egyesület

A projekt résztvevői

Józsefvárosi Önkormányzat, Rév8, befektetők, az itt élők,
és az itt dolgozó kiskereskedők, kisvállalkozók

A projekt támogatói

Fővárosi Önkormányzat, Európai Unió, Magyar Kormány

A projekt hatásai

A közterületi funkciók beindulása, a közterület
gondoskodásba vétele, a hosszú távú fenntarthatóság
elemeinek kialakulása

b) Corvin Sétány Program
Az akcióterület határai: Práter utca - Szigony utca - Tömő utca - Balassa utca - Apáthy utca
- Szigony utca - Üllői út - Kisfaludy utca.
7. Táblázat / A Corvin Sétány Program részletes adatai
Projekt időtartama

2000 - 2015

A projekt értéke (bruttó Ft)

143 000 000 000

Kerületi önkormányzati beruházás
(bruttó Ft)

18 000 000 000

Befektetői beruházás (bruttó Ft)

125 000 000 000

A projekt bonyolítója

Rév8 Zrt.

A projekt céljai

Az önkormányzat befektető partnerével, sikeres hosszú távú
együttműködésben újítsa meg a területet. A folyamat
legyen tiszta és mindenki számára átlátható, valamint az itt
lakók, és az innen elköltözők járjanak jobban, mint a
projekt előtt.

A projekt eredményei

Köz: Kulturális elemekkel átszőtt új városrész a
Józsefvárosban 22 hektáros megújult terület, 3 ha
közterület, 1 ha új közterület, új infrastruktúra hálózattal,
48 megújuló lakóépület, közel 500 db megújult v. új
önkormányzati lakás a kerületben.
Magán: 3000 új lakás, 500.000m2 össz-alapterületű új
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épület, ebből 130.000m2 iroda és 49.000m2 kereskedelmi és
vendéglátó ipari terület, 5000 új parkolóhely, 80.000m2 K+F
A projekt résztvevői

Corvin Rt (Futureál), Józsefvárosi Önkormányzat, Rév8,
közműszolgáltatók, az itt élők

A projekt támogatói

-

A projekt hatásai

Alapvetően megváltozott kerületi „imázs”, a projekt
területén kívül ingatlan felértékelődés, a kerületbe irányuló
beköltözési kedv megerősödése

1.2.3 Középső-Józsefváros, Magdolna negyed városrész
a) Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program I. (MNP I.)
8. Táblázat / A Magdolna Negyed Program részletes adatai
Projekt időtartama

2005 - 2009

A projekt értéke (bruttó Ft)

860 000 000

Kerületi önkormányzat önerő (br Ft) 135 000 000
Támogatások (Főváros
Önkormányzata, Európai Unió,
kormányzati) (bruttó Ft)

725 000 000

A projekt bonyolítója

Rév8 Zrt.

A projekt céljai

megállítani az itt lakók egyre súlyosabb társadalmi
leszakadását, az egyre fokozódó szegregációt, folyamatosan
csökkenteni a családokban felhalmozódott és generációkon
keresztül öröklődő hátrányokat, elősegíteni a szegénységi
spirálból történő kitörést, a társadalomból való
kirekesztettség megszűntetését

A projekt eredményei

Megépült és megkezdte működését a Kesztyűgyár Közösségi
Ház, a bérlők bevonásával megújult 4 db önkormányzati
lakóépület, 100 szociális bérlakásban élő család
életkörülményei javultak közvetlenül, megújult a Mátyás
téri park, öt civil szervezet jutott helyiséghez, a civil
hálózat kiépülésével megkezdődött a Szomszédsági Tanács
felépítése, bűnmegelőzési munkacsoport alakult

A projekt résztvevői

Józsefvárosi Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat, Rév8,
civil szervezetek, lakóközösségek

A projekt támogatói

Főváros Önkormányzata, Európai Unió, Magyar Kormány

b) Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program II. (MNP II.)
9. Táblázat / A Magdolna Negyed Program II részletes adatai
Projekt időtartama

2008 - 2011

A projekt értéke (bruttó Ft)

1 966 500 000

Kerületi önkormányzat önerő (brFt)

190 000 000

Társasházi hozzájárulás (br Ft)

43 500 000

Támogatások (Európai Unió) (brFt)

1 733 000 000

A projekt bonyolítója

Rév8

A projekt céljai

megállítani az itt lakók egyre súlyosabb társadalmi
leszakadását, az egyre fokozódó szegregációt, folyamatosan
csökkenteni a családokban felhalmozódott és generációkon
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keresztül öröklődő hátrányokat, elősegíteni a szegénységi
spirálból történő kitörést, a társadalomból való
kirekesztettség megszűntetését
A projekt eredményei

A szociális rehabilitációs projekt keretében a minőségi
oktatás alprogramon belül egyrészt megtörtént a Lakatos
Menyhért Általános Művelődési Központ energiahatékonysági
(170db hőszigetelt nyílászáró cseréje) és akadálymentesítési
célú felújítása (lépcsőjáró, mozgássérült lift, akadálymentes
WC). A nyitott intézményi programok támogatása céljából a
pincében klubhelyiség (80nm) lett kialakítva sportpadlóval
ellátva a hozzá tartozó 48nm-es pincerész felújításával,
szabadidős, sport és más klubfoglalkozások számára. Az
iskolában
a
projekt
keretében
számos
délutáni
foglalkozásra, szabadidős programra, táboroztatásra került
sor.
A közösségfejlesztési alprogramon belül a Közösségi Ház és
az iskola szomszédságában közösségi célú sportudvar lett
kialakítva, statikai okok miatt lebontott önkormányzati
bérház helyén 2db többfunkciós sportpályával (kispályás
futball, kézilabda, kosárlabda, röplabda). Ezen felül a
Közösségi Ház programjai között több száz állandó
(festőműhely, kamaszklub, KÁVA Drámadrom, ZÖFI
alkotóklub, 21. színház szakkör, baba-mama klub, kézműves
foglalkozás, földkörüli túra, játszóház, Hip-Hop, karate klub,
stb.) és időszakos (Magdolna Napok, Kesztyűgyári Szieszták,
Kesztyűgyári Karácsony, Mikulás ünnepség, Egészségnap,
stb.) kulturális, oktatási és sport program megvalósítására
került sor 150 szakmai és civil partner bevonásával.
A szomszédsági rendőr projektelem keretében folyamatos
járőrözésre került sor, konzultációk és képzések
lebonyolításával.
Közterületi szociális/drogmunka program során a Megálló
Csoport Alapítvány a negyed területén, illetve a József u.
49. sz. alatti ingatlanban látták el feladatukat. A teljes
program során a közösségi alapellátásba 20fő; a drop-in
ellátásba 123fő, az utcai megkereső szolgáltatással összesen
523főt tudtak elérni. Az éjszakai ping pong szolgáltatást
összesen 276fő vette igénybe.
Biztonságos kapu, biztonságos közterület projektelem
keretében két főtevékenység zajlott. Egyrészt lezajlott a
negyed „legfertőzöttebb” utcaszakaszainak felügyelete
szociális munkások segítségével a Menhely Alapítvány
közreműködésével. Fő tevékenységeik a hajléktalan
emberek utcai szociális munka keretében való ellátása, és a
hajléktalan emberek alkalmi foglalkoztatásának elősegítése.
Magdolna negyedben a közterületek takarításán - heti két
napban, 293 alkalommal, összesen 22főt foglalkoztattak. A
program során munkát vállalók többsége a jövedelméből
javítani tudta életminőségét. Másrészt a 16 felújított
bérházban belső kamerarendszer kiépítése történt meg a
kapu, a kapualj és a belső udvar védelmére.
A
komplex
beavatkozások
részeként
megújult
4
önkormányzati tulajdonú szociális bérház utcai homlokzata,
10 bérház részleges, 2 bérház teljes felújítása. Összesen 430
szociális bérlakás esetében javultak jelentősen a lakhatás
körülményei. A komfort nélküli lakások aránya 56%-ról 12%ra csökkent. Az épületfelújítási alprogram társasházi
projekteleme keretében 7 társasházi épület részleges
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felújítása történt meg.
A közterület-rehabilitációs beavatkozások során megújultak
a korábban felújított Mátyás téri parkhoz csatlakozó
közterületek. A tér nyugati és déli oldalán kétirányú közúti
forgalmi rend létesült a csatlakozó járdafelületek
felújításával. A Koszorú és Tavaszmező utca torkolatában a
Tavaszmező utcai sétáló utcához csatlakozó forgalomcsillapított, díszburkolattal ellátott utcaszakasz került
kialakításra. A tér északi és keleti oldalán a közúti forgalom
megszüntetése mellett díszburkolattal, új közvilágítással, és
jelentős új zöldfelülettel ellátott sétálóutca létesült,
csőszházzal és nyilvános WC-épülettel. A közterület
biciklitárolókkal, padokkal, szemét-, és kutyapiszok
gyűjtőkkel, és sakkasztalokkal lettek felszerelve.
A közterület-rehabilitáció részeként közösségi célú
szabadidő-, és sportudvar létesült a Dankó utca 18. szám
alatti korábbi foghíjtelken kispályás futball és kézilabda
számára sportpályával, nyilvános WC és szertár épülettel,
jelentős zöldfelülettel szegélyezve.
A képzési és foglalkoztatási alprogram részeként egyrészt
OKJ-s képzési programok megvalósítására került sor, mint
pl.: vendéglátó-eladó (11fő), számítógép-kezelő (38fő),
web-szerkesztő (15fő), villanyszerelő (12fő) és ingatlan
fenntartó-karbantartó (17fő) tanfolyam. Ezen felül a
foglalkoztatási projektelemhez kapcsolódóan álláskereső
klub működött a Közösségi Házban, és negyedévente a
területileg
illetékes
munkaügyi
központtal
együttműködésben állásbörzékre és munkaügyi fórumokra
került sor. Ezen felül a nők munkába állását segítő
foglalkozások, és felnőttek 8 osztályos felzárkóztató
tanfolyam megvalósítása zajlott.
A
gazdasági
célú
beavatkozások
részeként
szolgáltatásbővítés keretében 5db önkormányzati helyiség
kedvezményes bérbeadásával támogatta a program a
városrészbe költöző kezdő vállalkozásokat, amelyek az
alábbi szolgáltatásokat nyújtják: varroda, fodrászat, kávézó,
életviteli tanácsadás és szociális diszkont.
A projekt résztvevői

Józsefvárosi Önkormányzat, Rév8, civil szervezetek,
lakóközösségek

A projekt támogatói

Európai Unió

c) Megelőző városrehabilitációs tevékenységek a Magdolna negyed területén
(Magdolna Negyed Programon kívül)
1990-2000: a rendszerváltozás környékén, illetve az azt követő évtizedben a városrész
területén átfogó, minőségi városfejlesztési tevékenység nem folyt. Pontszerűen egy-egy
lakófunkciójú beruházásra került sor, zömében a szabadon lévő foghíjtelkek beépítésével:
Kisfuvaros utca 9/a-c., Karácsony Sándor utca 7-9-11., Nagyfuvaros utca 22-24., Teleki tér
8-9.
Közösségi funkciót erősítő beruházásként a Dankó utca 9-11. szám alatt 1989-től
fokozatosan épült ki az Oltalom Karitatív Egyesület, és 1993-tól a Wesley János
Lelkészképző Főiskola jóvoltából az az ingatlankomplexum, amelyben az elmúlt két évtized
alatt folyamatos fejlesztésekre került sor (pl.: kórház, átmeneti szálló, stb.). A
felsőoktatási intézmény az elmúlt év folyamán újabb épülettel bővült. Szintén a közösségi
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funkció erősítése érdekében az évtized végén került sor a Mátyás tér 6. szám alatt az
Aranyalkony Idősek Otthonának kialakítására, az épület teljes felújítására.
2001-2005: 2004-ben adta át a Józsefvárosi Önkormányzat a Dankó utca 34. és Dankó utca
40. szám alatt azt a két új bérházat, amelyekben mintegy 60 szociális bérlakás jött létre.
A Magdolna Negyed Program megindítását megelőző évekhez köthető az első
magánberuházások megjelenése: a magánerős lakófunkciójú fejlesztések közül elsőként a
Magdolna utca 15., és a Magdolna utca 17. szám alatt.
2006-2012: A Magdolna Negyed Program megindítását követően érzékelhetően felgyorsult
a magánerős lakófunkciójú fejlesztések száma, azonban figyelemre méltó, hogy az új
építésű lakóépületek részben a negyed központja körül (Mátyás tér), részben a városrész
szélein koncentrálódnak. 2008-ban a Magdolna utca 33. szám alatt épült önkormányzati
bérház. AZ alábbi táblázat foglalja össze az elmúlt 10 év magán, és önkormányzati
beruházás keretében épület lakófunkciójú ingatlanokat. Az elmúlt évtizedben épült
lakások száma meghaladja a 657 darabot, ami a negyed lakásállományának (6.205 db)
10,59%-át jelenti.
10. Táblázat / Lakásépítések a Magdolna negyedben

Év
2003.
2004.
2005.
2006.

2007.
2008.

2009.
2010.
2011.
2012.

Cím
Magdolna utca 17.
Dankó utca 34.
Dankó utca 40.
Magdolna utca 15.
Baross utca 108.
Lujza utca 7.
Baross utca 114-116.
Koszorú utca 8-10.
Dankó utca 7.
Dankó utca 29.
Dobozi utca 41.
Magdolna utca 33.
Szerdahelyi utca 4-8.
Nincs
Nincs
Karácsony Sándor utca 13.
Összesen:

Lakásszám

Beruházás jellege

18 db
44 db
23 db
15 db
29 db
30 db
120 db
40 db
1 db
21 db
109 db
28 db
178 db
Nem releváns
Nem releváns
1 db
657 db

Magán
Önkormányzat
Önkormányzat
Magán
Magán
Magán
Magán
Magán
Önkormányzati
Magán
Magán
Önkormányzati
Magán
Nem releváns
Nem releváns
Magán

Az alábbi táblázat foglalja össze az elmúlt időszakban az akcióterületen végzett
épületbontási tevékenységeket. Megállapítható, hogy az épületbontások fele-fele érintett
lakó-, illetve gazdasági funkciójú épületet. Az elmúlt évtizedben mindössze 83 lakás került
lebontásra, ami a lakásállománynak 1,34%-át érintette.
11. Táblázat / Épületbontások a Magdolna negyedben
Év
2003.
2004.

Cím
Baross utca 114-116. (műhely)
Baross utca 106.

Lakásszám
0 db
3 db

Beruházás jellege
Önkormányzat
Önkormányzat
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2005.
2006.

2007.
2008.
2009.

2010.

2011.

2012.

Dobozi utca 47. (raktár)
Karácsony Sándor utca 8.
(gazdasági épület)
Kisfuvaros utca 12. (műhely)
Mátyás tér 10-11.
(ipari jellegű csarnok)
Bauer Sándor (Erdélyi) utca 3.
Nem releváns
Homok utca 5. (műhely)
Dankó utca 10.
Dankó utca 12.
Dankó utca 14.
Karácsony Sándor utca 1.
Karácsony
Sándor
utca
(gazdasági épület)
Karácsony Sándor utca 10.
Koszorú utca 26.
Magdolna utca 24.
Szerdahelyi utca 17.
Dankó utca 16.
Homok utca 7.
Lujza utca 14.
Nem releváns
Összesen:

3.

0 db
0 db

Önkormányzat
Önkormányzat

0 db
0 db

Önkormányzat
Magán

0 db
0 db
0 db
8 db
9 db
6 db
0 db
0 db

Magán
Nem releváns
Magán
Magán
Magán
Magán
Önkormányzat
Önkormányzat

0 db
4 db
2 db
1 db
15 db
20 db
15 db
0 db
83 db

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzati
Önkormányzati
Nem releváns

A gazdasági funkciót erősítő befektetések közül a fellendülőben lévő fővárosi
idegenforgalomhoz illeszkedően 2005. szeptemberben adták át az Atlantic Hotel új
épületét a Népszínház utca 55. szám alatt, 2006-ban adták át Baross utca 108. szám alatt a
38 szobás a négycsillagos Hotel Casa Sol épületét, 2006-ban végeztek generál felújítást a
Népszínház utca 39-41. szám alatt található háromcsillagos Atlas City Hotel épületén.
2011. novemberben indította el a Józsefvárosi Önkormányzat a Lakhatási, Életviteli, Lelkisegítségnyújtási,
Egzisztencia-teremtési
Közösségi
Programot
(LÉLEK-Program),
modellkísérleti projektet. A projekt a Józsefvárosban hajléktalanná vált emberek
felkarolását célozza a kríziskezeléstől, az egyénre szabott testi-lelki segítségnyújtást
biztosító mentorálási program mellett, a munkalehetőség és lakhatási feltételek
biztosításáig.
A projekt keretében az akcióterületen, a Koszorú utca 4-6. szám alatt 2011. decemberben
nyílt meg az első ellátó-pont, az ún. LÉLEK-Ház I., amely 14 fő elszállásolását és ellátását
biztosítja, és felújításra került 20 darab önkormányzati bérlakás.
2012-ben kerül bővítésre a LÉLEK-Ház I., ezzel az önkormányzat további 6 fővel növeli az
intézmény kapacitását, és ezen felül idén nyílik meg szintén a Magdolna-negyed területén
a LÉLEK-Ház II., a Szerdahelyi utca 5. szám alatt.
A két intézményi telephely kialakítása által megújult két önkormányzati tulajdonban lévő
épület, előbbi esetében egy korábbi műhelyépület, utóbbi esetében egy lepusztult
lakóépület funkcióváltásával.
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5. ábra / Újépítésű lakásépítések az akcióterületen (2003-2012)
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Forrás: Józsefvárosi Önkormányzat PmH

Az akcióterület közbiztonságának javítását célozta meg a Magdolna Negyed Program II.
keretében megkezdett, és 130 millió forint összegű önkormányzati forrásból befejezett
Józsefvárosi Rendőrház (bérlakások) a Lujza utca 14. szám alatt.

1.3

A kerület társadalmi, gazdasági és környezeti
jellemzőinek bemutatása
1.3.1 A lakónépesség változása a kerületben

A lakónépesség változásainak iránya, trendje csak hosszútávú változásokra adhat
magyarázatot. Józsefváros lakónépessége 1997-2004 között évente csekély mértékben (02%) csökkent, 2004-től ez a tendencia megfordulni látszik és azóta évente 0-2%-kos
növekedés érzékelhető (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).
12. Táblázat Józsefváros népessége
Népesség

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

85.497

83.958

82.859

81.729

81.551

80.914

79.716

79.389

79.845

80.141

83.420

82.193

81.204

79.196

77.175

75.819

74.264

73.430

74.362

73.072

(jan.1.)
Lakó
népesség
Állandó
népesség
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A Budapestre is jellemző korábbi elvándorlás során a mobilabb, jellemzően magasabb, vagy
legalábbis

kiegyensúlyozottabb

jövedelemmel

rendelkező,

többnyire

iskolázottabb

csoportok hagyták el a Fővárost, és vélhetően így a kerületet is.
6. ábra / Lakónépesség változása (1997-2010)
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A

népességszám-csökkenés

lakónépesség változása %-ban az előző évhez képest

megszűnéséhez

a

városrehabilitációs

tevékenységek

következtében megélénkült kerületi lakásépítések nagymértékben hozzájárulhattak. A
népesség korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy a budapesti arányokhoz hasonlóan
a kerületben is magas az időskorúak aránya, ugyanakkor az átlagéletkort tekintve kerület
népessége fiatalabb, mint a többi kerületé. A Főváros belső migrációja és a külső migráció
egyaránt magyarázó erővel bír e jelenséggel kapcsolatban. Józsefvárosban – arányaiban is –
rendkívül magas az ún. egyszemélyes háztartások aránya, - közel negyvenkét százalék –,
amely a teljes budapesti átlagnál jelentősen nagyobb.

1.3.2 Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakók magas
aránya
Az iskolai végzettség arányait tekintve Józsefváros területi egységei között jelentős
különbségek figyelhetők. Míg a Tisztviselő telep és a Palotanegyed lakói körében
kiemelkedően magas a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség
arányában (32% és 28%) - amely a fővárosi átlagot is meghaladja -, addig a kerületen belül
is legkedvezőtlenebb helyzetű Magdolna-negyedben ez az arány csak 9% - a budapesti érték
mindössze 40%-a.Kiemelkedően nagy probléma a kerületben, hogy rendkívül magas a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
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évesek) belül. A józsefvárosi átlag e mutató tekintetében 27% volt 2001-ben, amely arány a
kerület krízisterületein meghaladja a 35%-ot, a Magdolna negyedben 38%, az Orczy
negyedben 36% (KSH, 2001. évi Népszámlálás).

1.3.3 Alacsony foglalkoztatottság, magas munkanélküliség
2009

decemberében

3118

fő nyilvántartott

álláskereső jutott

a

kerület

57 689

munkavállalási korú lakosára (5,4%). Ezeknek az embereknek több mint a fele 180 napon
túli álláskereső (53%), ötöde egy éven túli álláskereső (21%), közel két harmaduk
középiskolánál alacsonyabb végzettségű (64%) és háromnegyedük fizikai foglalkozású (75%)
volt. Kerületek közötti összehasonlítás végezve, és ennek érdekében 1000 munkavállalási
korú lakosra vetítve a nyilvántartott álláskeresők, a 180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők és a középiskolánál alacsonyabb végzettségű nyilvántartott álláskeresők
számát, mindhárom arány tekintetében a kerületek rangsorában Józsefváros a második
helyen volt 2009 végén (csak a XXIII. kerület előzte meg). Az egy éven túl nyilvántartott
álláskeresők számának 1000 munkavállalási korú lakosra vetített számát tekintve a kerületi
rangsor első helyén volt Józsefváros ugyenebben az évben. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni továbbá, hogy a kerületben nem kevesen lehetnek olyanok, akik a munkaerőpiacon
nem jelennek meg, munkanélküli ellátásban nem részesülnek. Erre vonatkozóan nincsenek
adataink.
13. Táblázat / Gazdasági aktivitás az egyes kerület-részek összehasonlításában
Teljes

Gazdaságilag aktív

Munkanélküliek aránya a gazdasá-

népességszám

népesség aránya

gilag aktív népességhez viszonyítva

Palota negyed

13 299

44,2%

6,5%

Népszínháznegyed

7 742

42,9%

8,2%

Csarnok negyed

11 035

42,0%

10,0%

Józsefváros központ

10 297

43,0%

9,5%

Magdolna negyed

12 068

40,3%

12,6%

Orczy negyed

8 690

42,5%

10,9%

Tisztviselőtelep

2 655

37,1%

6,7%

Ganz negyed

1 707

50,6%

4,4%

Kerepesi negyed

1 052

44,3%

4,9%

Százados úti negyed

3 449

43,3%

5,2%

Területi egység
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Teljes

Gazdaságilag aktív

Munkanélküliek aránya a gazdasá-

népességszám

népesség aránya

gilag aktív népességhez viszonyítva

Szigony negyed

9 793

46,7%

7,7%

Józsefváros

81 787

43,0 %

8,8%

Budapest

1 777 921

44,8 %

6,3%

Területi egység

Forrás: KSH, 2001. évi Népszámlálás

A

foglalkoztatottsági

helyzetet

tekintve

is

jelentős

különbségek

tapasztalhatók

Józsefvároson belül az egyes területi egységek között. Az alacsony iskolázottsággal is
összefüggésben a Magdolna és az Orczy negyedben volt a legmagasabb a megismerhető
munkanélküliség: 12,6% és 10,9% (KSH, 2001. évi Népszámlálás). (A tényleges inaktívak
aránya még ennél is lényegesen magasabb.)

1.3.4 Háztartások jövedelmi helyzete, szociális támogatások
Az alacsony iskolai végzettségi és foglalkoztatottsági mutatók alapján nem meglepő, hogy
a budapesti kerületek között, az ezer lakosra jutó személyi jövedelem adót fizető adózók
száma Józsefvárosban volt a legalacsonyabb 2009-ben (377 fő / 1000 lakos). Az egy
adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem rangsorában az ötödik
legrosszabb helyen, az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó összege rangsorában
pedig a hatodik legrosszabb helyen állt a kerület 2009-ben (KSH, Budapest statisztikai
évkönyve, 2009).
14. Táblázat / Támogatottak száma és a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó
támogatottak aránya %-ban egyes támogatási típusok esetében 2010. évben Józsefvárosban
Támogatottak
száma
(fő/eset)
aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély)

Támogatottak aránya,
akiknek az egy főre jutó
havi jövedelme 0-28 500
Ft között volt

393

98%

támogatás)

1026

-

normatív közgyógyellátás

720

75%

méltányos közgyógyellátás

730

-

lakásfenntartási támogatás, normatív

1217

67%

lakbértámogatás, önként vállalt

247

42%

aktív korúak ellátása (rendelkezésre állási

25

időskorúak járadéka, normatív

36

81%

temetési segély

96

41%

átmeneti segély

3303

63%

Forrás: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Szociális iroda, 2011

Az ezer lakosra jutó nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma (226) és a havi
teljes ellátás átlagos összege forintban (93 446 Ft) a budapesti kerületek között a
legalacsonyabb volt 2010-ben (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).
Az

alacsony

háztartásjövedelmek

és

a

létfenntartás,

lakhatás

költségeihez

való

hozzájárulás érdekében adott segélyek jogosultjanak száma nagyon magas a kerületben
(11 118 Fő/eset 2010-ben). Az alábbi táblázatból kiderül, hogy - azoknak a támogatási
típusoknak

az

esetében,

amelyekre

vonatkozóan

adatokkal

rendelkezünk,

illetve

figyelembe vehetünk egy ilyen arány számításánál -, a támogatottak két harmadának (66%)
egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimumát. Fel kell hívnunk
a figyelmet arra, hogy a szegénység és kísérőjelenségeinek mélysége és tömeges volta
miatt a magas színvonalú szakmai munka ellenére a támogatások, és a nyújtott
szolgáltatások is csak csekély esetben képesek olyan segítséget nyújtani az egyéneknek,
családoknak, hogy azok helyzetüket tartósan legyenek képesek stabilizálni, rendezni.

1.3.5 Lakáshelyzet
A kerületi lakásállományra sok területen még mindig a korszerűtlen szerkezet és az
alacsony minőség a jellemző. 1998-ban a kerület lakásállománya összesen 40 239 lakásból
állt. 1998 és 2010 között a lakások mennyiségében és minőségében némi javulás
tapasztalható, 2010-ben 42 181 lakás tartozott a kerületi lakásállományba.
A tulajdoni viszonyok tekintetében folytatódott a rendszerváltás után megindult
privatizációs folyamat, melynek hatására az 1998-ra jellemző 40%-os önkormányzati
tulajdoni hányad 2010-re 14%-ra csökkent. Ez a fővárosi arány két és félszerese (6%), s
egyben a legmagasabb kerületi bérlakásarány Budapesten (Budapest statisztikai évkönyve,
2009).
A kerületre jellemző lakásviszonyok hiányosságai, a komfortbeli és egyéb, lakhatási
hiányosságok az Orczy-, a Magdolna- és a – kevesebb, mint kétezer lakosú - Ganznegyedben sűrűsödnek össze.
A Magdolna- és Orczy-negyedben élők helyzetéről részletes adatokkal rendelkezünk
(Magdolna Negyed Kérdőíves Vizsgálat 2007 és 2010, ill. Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat PmH.), melyek szerint a városrészekben a lakások fele egyszobás (Magdolna
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55% ), közel ötöde komfort nélküli (Magdolna 21%), harmada pedig önkormányzati
tulajdonban van (Magdolna 35%). A Magdolna-negyedben a lakások 14%-ban rendkívül nagy
a zsúfoltság, itt a szobánkénti laksűrűség nagyobb, mint 2 fő/szoba. Az Európai Unió
zsúfoltsági mutatója szerint a túlzsúfolt lakások aránya 40% (a laksűrűség nagyobb, mint 1
fő/szoba). A lakások jellemzően nagyon rossz műszaki állapotú lakóépületekben vannak,
és az itt élők társadalmi, gazdasági helyzete is a legkedvezőtlenebb.
Az anyagi helyzet tekintetében is rendkívül nagy különbségek tapasztalhatók az egyes
kerületrészek között, amely a hátralékosság mértékében is tükröződik.
Az önkormányzat támogatásával, egy bűnmegelőzési kutatás keretében, Józsefváros két
krízisterületén, a Magdolna-negyedben és az Orczy-negyedben került sor egy jelentősebb
adatfelvételre 2005. áprilisában (Rév8 Zrt./ifj. Erdősi S., 2005). 1
A kutatás során a válaszadók közel negyede, az önkormányzati bérlakásban élők közel
harmada említette, hogy előfordult már vele, hogy anyagi okok miatt nem tudta kifizetni a
lakással kapcsolatos kiadásokat, vagyis adóssága, hátraléka keletkezett.
A kérdezés időpontjában – a válaszadók saját bevallása szerint – a háztartások 10%-nak volt
lakbér-, és / vagy közműdíj tartozása, s közös költség hátraléka. Az önkormányzati bérlők
és a tulajdonosok aránya többszörösében különbözik a tulajdonosok javára (bérlők 18%,
tulajdonosok 4%). Az adósságot említők 65%-a egyszobás lakásban lakik, a csoport
többségét kitevő bérlakásban élők esetében ez az arány 78% (tulajdonosok 32%).
A felhalmozott hátralék megoszlása is inkább a kevésbé eladósodott tulajdonosok számára
kedvező, mivel a bérlők esetében jelentősen nagyobb a 100 000 Ft-ot meghaladó adósság
aránya (bérlakásban élők 39%-a szemben a tulajdonosok 21%-ával).
A korábban vagy a kérdezés időpontjában hátralékkal rendelkezők harmadánál (36%) már
előfordult, hogy tartozásuk miatt kikapcsolták az áramot (az összes megkérdezett 8%-a
esetében). Ez az arány jelentősen magasabb volt a hátralékos bérlőknél (43%), mint a
hátralékos tulajdonosoknál (23%).
A Magdolna-negyedben újabb kérdőíves adatfelvétel készült 2007-ben (Magdolna Negyed
Kérdőíves Vizsgálat, 2007), amelynek adatai alapján 17%-ra növekedett a díjhátralékot
bevalló háztartások aránya a kerületrészben. Minden ötödik bérlő (21%) és minden tizedik
tulajdonos (12%) említett lakáskiadás tartozást. A 2010-ben megismételt vizsgálat adatai

1

Forrás: Rév8 Zrt./ifj. Erdősi S., 2005). A vizsgálat keretében összesen 900 lakásra kiterjedő, kérdőíves vizsgálatot
készítettek. A minta a 2001. évi népszámlálás lakóegységei közül történő véletlen kiválasztással készült, annak érdekében,
hogy a lakásokban ténylegesen lakó, nem pedig csupán az oda bejelentett népességről kaphassunk képet. Adataik tehát két
olyan kerületrészre vonatkoznak, amelyeket az őket alkotó tömbök többsége alapján szegregált területeknek,
„szegénynegyednek” is nevezhetünk (közös határuk a Baross utca).
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alapján a Magdolna-negyed háztartásainak 16%-a vallott hátralékokról. A hátralékosság
egyértelműen

a

bérleti

szektorban

élő

alacsony

jövedelmű

háztartásokat

érinti

legsúlyosabban. A rendelkezésre álló adatok szerint a bérlakásban élők 36%-a volt lakbérvagy rezsihátralékos 2011 év elején Józsefvárosban (Előterjesztés a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat 2011. február 17-i ülésére a lakások bérbeadásának feltételeiről valamint a
lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására).

1.3.6 Területi szegregáció
Amint azt a mindennapi tapasztalatok mutatták és mutatják, valamint az Integrált
Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Terv fejezete adatokkal is jól alátámasztotta, a
társadalmi problémák jellemzően két területi egységben, a Magdolna negyedben és az
Orczy

negyedben

sűrűsödnek.

A

legfontosabb

problémákat

a

2005-ben

a

két

szegénynegyedben végzett, már idézett kérdőíves kutatás beszámolója az alábbiakban
foglalta össze (az adatok a két negyed együttes adatait mutatják, lényeges eltérés nincs
közöttük).
•

„alacsony iskolai végzettség – a háztartásfőket, azok házas- vagy élettársait és a 15-65
év

közötti,

teljes

munkaidőben

foglalkoztatott

vagy

vállalkozóként

dolgozó

háztartástagokat (az un. potenciális háztartásfőket) együttesen figyelembe véve,
megállapítható hogy e csoport tagjainak 39%-a esetében az iskolai végzettség
legfeljebb 8 általános iskolai osztály, s 7%-uk a nyolc osztályt sem végezte el.
•

A gazdaságilag inaktívak magas aránya – a „potenciális háztartásfők” közé tartozó
csoport 44%-a gazdaságilag nem tekinthető aktívnak, 41% dolgozik teljes munkaidőben
foglalkoztatottként. Az inaktivitás formái szerint e csoport tagjainak 27%-a öregségi
nyugdíjas, 9%-a leszázalékolt, rokkantnyugdíjas, 7%-a munkanélküli. Minden tizedik
háztartásban van legalább egy munkanélküli tag, s e háztartástagok fele legfeljebb 8
általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

•

Jelentős bevándorlás a negyedekbe – a megkérdezettek 53%-a született budapesti és
csupán 24%-a született józsefvárosi. A megkérdezettek jelenlegi lakását megelőző
lakásainak 80%-a volt budapesti lakás, de Józsefváros csak 37%-uknak adott otthont mai
lakóhelyüket közvetlenül megelőzően is.

•

Magas a kis létszámú háztartások aránya – a háztartások két harmada csupán 1-2 fős
háztartásokból áll: az egyfős háztartások aránya 38%, a kétfősöké pedig 31%.

•

A lakásállomány összetétele, minősége rendkívül kedvezőtlen – A negyedek lakásainak
több, mint fele egyszobás lakás, ezeknek a lakásoknak több, mint a negyedében 3 vagy
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annál több személy lakik. Az utólagos komfortosítás elterjedtsége ellenére a lakások
21%-ban nincs sem wc, sem fürdőszoba, illetve zuhanyozó.
•

Az alacsony jövedelmű háztartások magas aránya – a vizsgált háztartások 13%-ában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot (2005-ben
24700 Ft), 44% esetében pedig annak kétszeresét (49400 Ft).

•

Az önkormányzati bérlakásban élő háztartások és a tulajdoni lakásban élő háztartások
gazdasági, szociális helyzetének lényeges eltérései – A két negyedben az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások aránya 41%, amely kiemelkedően magas arányt jelent. A
bérlakásokban élő háztartások jövedelmi viszonyaikat, lakáskörülményeiket és a
lakáskiadásokkal való eladósodottságukat (díjhátralék) tekintve jelentősen rosszabb
helyzetben vannak, mint a tulajdoni lakásban élő háztartások. E tények indokolják,
hogy a bérlakásokat csupán a benne élők 28%-a akarja megvásárolni.

Elégedettség-elégedetlenség a lakáskörülményekkel – a lakóhellyel, lakáskörülményekkel
való elégedettség tekintetében a tulajdonban lakók és a bérlők között jelentős különbséget
találtunk. A tulajdoni lakásokban élő megkérdezettek 69%-a elégedett, viszont az
önkormányzati

bérlakásokban

élők

csupán

42%-a

elégedett

lakóhelyével,

lakáskörülményeivel. Az elégedetlenek véleményük indoklására elsősorban a környékkel
való elégedetlenségre (35%) és a ház lakóival való elégedetlenségre hivatkoztak (26%), s
csupán ezt követte a ház műszaki állapotára (23%), a lakás – kis – alapterületére (22%) és a
komfortosság

hiányára

(13%)

való

hivatkozás.

Jelentős

költözési

szándék

–

a

megkérdezettek fele nem akar elköltözni a negyedekből, viszont 18%-uk 1-2 éven belül
szeretné elhagyni jelenlegi lakását, 11% pedig szintén költözne, de úgy véli, nincs rá
lehetősége. Mindkét említett csoportban az önkormányzati bérlők felülreprezentáltak,
azaz közülük 22% költözne sürgősen és 17% menne, ha volna rá lehetősége.
A Magdolna-negyed legfontosabb problémái: köztisztaság és közbiztonság – A Magdolnanegyedben

élő

megkérdezettek

véleménye

szerint

lakóhelyük

környékének

egyik

legfontosabb problémája a közterületeken, üres telkeken és házakban található szemét,
kosz, lom, mocsok és bűz, egyszóval a köztisztaság. Másik, ezzel egyenrangú problémának
a közbiztonság kérdését említették.
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15. Táblázat / Munkajövedelemmel nem rendelkezők, és a lakásfenntartási támogatási
részesülők aránya a Józsefvárosban negyedenkénti bontásban
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel

LFT–ben részesülők

Az érintett terület

rendelkezők és a rendszeres

aránya a lakások

megnevezése

munkajövedelemmel nem rendelkezők

számához viszonyítva

aránya az aktív korú népességen belül, % *

**

Magdolna-negyed

23,2%

5,5%

Orczy-negyed

21,2%

5,4%

Józsefváros központ

18,8%

2,7%

Csarnok-negyed

18,0%

3,8%

Népszínház-negyed

13,5%

2,8%

Szigony-negyed

12,2%

3,6%

Tisztviselő telep

12,0%

0,8%

Ganz-negyed

10,1%

2,2%

Palota-negyed

8,8%

1,4%

Kerepesi-negyed

8,3%

0,5%

Százados úti negyed

7,6%

2,0%

Józsefváros összesen

15,6%

3,3%

Forrás: * KSH, 2011. évi Népszámlálás, ** Józsefváros Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata 2009. 10. o.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2009. évi felülvizsgálata az Antiszegregációs
Terv egyik kumulált mutatója és a lakásfenntartási támogatás negyedenkénti bontásban
közölt adatai alapján megállapítja, hogy „rendkívül éles szegregáció jellemzi a kerületet, s
ennek a helyzetnek az orvoslására nem elégségesek a szociálpolitika eszközei” (Józsefváros
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2009.).
A bűncselekmények áldozatává válásának fokozott kockázata - 2003. január és 2005- április
között

a

megkérdezett

háztartások

15%-a

említette,

hogy

tagjai

közül

valaki

bűncselekmény áldozatává vált. A kutatásban vizsgált hat bűncselekménytípus közül a
leggyakrabban említett cselekmény a lopás volt.
A nem biztonságos területet megnevező válaszadók elsősorban a Lujza utcát és a Diószeghy
utcát nem tartják biztonságosnak a kerületben. A válaszadók válaszainak 36% azt jelezte,
hogy ezek a területek „soha nem biztonságosak”, a válaszok 19%-a a 16-20 óra közötti
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időszakot, 29%-a pedig a 20-24 óra közötti időszakot mutatta elsősorban nem
biztonságosnak.
E környékeken elsősorban lopástól, testi sértéstől/rablástól és betöréstől tartanak a
válaszadók.” (ifj. Erdősi, 2006: Magdolnán a helyzet I. - A józsefvárosi Magdolna-negyed és
Orczy-negyed lakosságának helyzete és egyes kérdésekkel kapcsolatos véleménye)

16. Táblázat / A Magdolna Negyedben élő támogatottak aránya a kerületi adatokhoz
A kerület összes
támogatottja közül hány
százalék él a Magdolna-

Lokációs index

negyedben?
2004

2007

2004

2007

ápolási díj

21,4%

22,4%

1,45

1,52

lakásfenntartási támogatás (lft.)

5,4%

18,4%

0,37

1,25

adósságcsökkentéshez kapcsolódó lft.

na.

35,5%

na.

2,4

22,6%

24,5%

1,53

1,66

>rszs-ből aktív korú nem foglalkoztatott

21,9%

24,3%

1,48

1,65

>rszs-ből 67%-os munkaképességet vesztettek

27,0%

26,2%

1,83

1,78

na.

29,4%

na.

1,99

rendszeres szociális segély (rszs)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Forrás: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztály és
Gyermekvédelmi Iroda, 2007

A rendszeres szociális támogatásokban részesülő háztartások Magdolna-negyedbeli számát
a kerület összes támogatott háztartásának számához viszonyítva jól látható, hogy e
negyedben – és vélhetően az Orczy-negyedben is – a rendszeresen támogatottak jelentősen
felülreprezentáltak a 15%-os lakossági arányhoz képest. Még világosabbá tehetjük e tényt
az un. lokációs index alkalmazásával. Egy példával bemutatva a támogatások e
koncentrációját: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó lokációs index
1,99, ami azt jelenti, hogy a kedvezményben részesülő háztartások száma közel kétszer
akkora, mint amelyet a negyed háztartásainak aránya indokolna.
Az oktatási szegregációval kapcsolatosan a már idézett Szociális Szolgáltatás Tervezési
Koncepció

felülvizsgálata

című

tanulmány

így

fogalmaz:

„A

kerület

közoktatási

intézményeiben is jelen van a szegregáció, részben spontán jelenségként (a szülők a
szabad

iskolaválasztás

révén

a

magasabb

presztízsű

óvodákba/iskolákba

íratják
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gyermekeiket), részben az oktatásszervezés ad módot rá a tagozatos osztályok
működésével. 2

Az intézmények presztízse közötti különbségek kitapinthatóak. A statisztikák egyértelműen
mutatják az iskolák eredményessége közötti különbséget. (A Lakatos Menyhért Általános
Iskolában

az

országos

átlagnál

magasabb

arányban

találkozunk

hiányzás

miatti

évfolyamismétlőkkel, ennek okait nagyrészt ismertek, de a problémát orvosolni szükséges.
A diákok az országos átlagot meghaladó arányban folytatják tanulmányaikat szakiskolában.
A kompetenciamérés adatai szerint az országosnál lényegesebben gyengébb az ebben az
iskolában tanuló diákok teljesítménye, az iskolán kívüli segítő programokban csak a
gyerekek 7 %-a vesz részt.)” (Józsefváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálata 2009.).
Az egyik krízisterület leszakadásának megállítását célozta 2005-2008 között Magdolna
Negyed Program I. integrált szociális városrehabilitációs program, majd 2008-2011 között
Magdolna Negyed Program II., utóbbi 1,733 milliárd forint európai uniós támogatásból
valósult meg.

1.3.7 Gyermekvédelem, gyermekjólét
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2009-es felülvizsgálatának megállapításai
szerint a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 37-38%, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya 14-15% (a pontatlanság a különböző adatok eltéréséből adódik) a
kerületben. A sajátos nevelési igényű és részképesség-zavaros gyermekek aránya 7%, ami
megegyezik az országos átlaggal (a hátrányos helyzetű gyerekek arányát városrészenként a
következő táblázat mutatja be). A Koncepció egyebek között megállapítja, hogy - a
meglévő területi szegregációval együtt - probléma-gócpontot jelent a legrosszabb sorú
józsefvárosi gyermekek helyzete.
17. Táblázat / Hátrányos helyzetű gyerekek számának megoszlása a kerületben
Rendszeres gyermekvédelmi
Városrész megnevezése

Lakónépesség száma

kedvezményben részesülők aránya a
lakások számához viszonyítva

Palota-negyed

13318

1,6%

2

Forrás: Bíró Aletta és Némedi Györgyné: „Józsefváros Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében” (2008., kézirat). Ez a tanulmány így fogalmaz az
esélyegyenlőségről:
„Az
esélyegyenlőség
megvalósításának
alapfeltétele
a
diszkriminációmentesség,
szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi integrációjának biztosítása és
előmozdítása, különös tekintettel az esélyteremtésre.”
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Rendszeres gyermekvédelmi
Városrész megnevezése

Lakónépesség száma

kedvezményben részesülők aránya a
lakások számához viszonyítva

Népszínház-negyed

7748

4,0%

Csarnok-negyed

11016

7,3%

Józsefváros központ

10297

5,8%

Magdolna-negyed

12068

14,0%

Orczy-negyed

8690

12,5%

Szigony-negyed

9793

5,5%

Tisztviselő telep

2649

1,0%

Ganz-negyed

1874

6,0%

Kerepesi-negyed

1052

1,2%

Százados úti negyed

3282

2,6%

Józsefváros összesen

81787

6,5%

Az „Átfogó értékelés Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című dokumentum 3 megállapításai szerint a
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálatban 2010-ben megjelent ügyfelek csupán 18%-a volt
aktív kereső, viszont 46%-uk álláskereső volt. A szolgáltatást igénybe vevők 63%-a anyagi
eredetű segítségnyújtásért fordult a szolgálathoz.
Külön problémás csoportot jelentenek a bizonytalan lakhatással rendelkező családok.
Közéjük tartoznak a jogcímnélküli bérlők, a bejelentett lakcímmel nem rendelkező
szívességi lakáshasználók, rokonokhoz felköltözők, illetve az önkényes lakásfoglalók. E
kategóriák helyzete persze igen eltérő. A bejelentett lakcímmel nem rendelkező kliensek
a szociális ellátásokból nem részesülhetnek, amely igen érzékenyen érinti a gyermekes
családokat.

A

146/1993.

(X.26.)

Korm.

rendelet

biztosítja

a

közterületre

való

bejelentkezést, azért, hogy bizonyos támogatásokban, ellátásokban ők is részesülhessenek.
Minőségében más problémát jelentenek az önkényes lakásfoglalók, ezeknek a családoknak
a száma igen jelentős a kerületben. Főként vidékről felköltözők, számottevő közöttük a
gyermekes család, melyek időnként bekerülnek a szociális ellátórendszer látókörébe, de

3

A fejezet további része az Átfogó értékelés Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 2011.05.03. című tanulmányt használja.
Képviselő-testületi előterjesztés a 2011.05.19-i ülésre.
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helyzetük nehezen követhető, mivel lakhelyüket gyakran változtatják. Ezek a családok
általában alkalmi munkából élnek, a gyermekeik óvodába, iskolába nem, vagy csak
időszakosan járnak, a legmarginalizálódottabb csoporthoz tartoznak.
Nagyon gyakori probléma az önkényes lakásfoglalók kilakoltatásánál a gyermekek
elhelyezésének kérdése.
Az önkényes családok felé a legkisebb a tolerancia az önkormányzat és lakosság részéről
egyaránt, elsősorban egyes családok szélsőségesen deviáns viselkedése miatt, mely erős
kihatással van egy-egy szűkebb terület életminőségére.
A kerületben különösen kedvezőtlen azoknak a gyermekes családoknak az aránya, ahol az
aktív korú felnőttek tartósan munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak. Ezeknél a
családoknál hatékony beavatkozás hiányában a kedvezőtlen társadalmi helyzet a
gyermekeknél újratermelődik.
A kerületben élők egészségi állapota az átlagosnál jelentősen rosszabb, ami részben a
korösszetétellel (elöregedés), részben a rossz szociális helyzettel van összefüggésben.
Általánosan is jellemző, hogy a lakosság körében a mentális és pszichiátriai betegek aránya
jóval magasabb az átlagnál. Általánosan is jellemző, hogy a lakosság körében a
pszichiátriai betegek aránya jóval magasabb az átlagnál.
Az itt élők rossz anyagi helyzetét tükrözi az is, hogy a családsegítőhöz forduló klienseink
mintegy felének nem elegendő a havi jövedelme kiadásaik fedezésére, illetve hónap végén
nehézségeik vannak. A lakásfenntartással kapcsolatos hátralékok problémája a háztartások
nagy részének komoly gondot okoz.
2010-ben 3214 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A
juttatásban részesült gyermekek száma az előző évhez képest emelkedett, amely évek óta
tartó tendencia. 2010-ben 1890 új igény volt a támogatásra. Rendkívüli gyermekvédelmi
kedvezménykapcsán 1939 határozat született, összesen 33 millió forint értékben.
A Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évben összesen 1001 gyermek és fiatalkorú
számára nyújtott segítséget, amely 647 családot jelentett.
18. Táblázat / A Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások száma 2010

Gondozás típusa

Gyermek/fiatal

család

alapellátás keretében

205

128

védelembe vétellel

127

76

átmeneti nevelés

628

409
34

tartós nevelés

27

22

utógondozás

14

12

1001

647

összesen
Forrás:

Átfogó

értékelés

Budapest

Főváros

Józsefvárosi

Önkormányzat

2010.

évi

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 2011.05.03.

A fenti számokból egyértelműen látszik, hogy az átmeneti nevelésbe került fiatalok igen
kis százaléka kerül vissza vérszerinti családjába, mely arra utal, hogy a bekerülési
problémák nagy része olyan (hajléktalanság, szülői alkalmatlanság, súlyos anyagi
problémák), amely a szociális munka eszközeivel nem orvosolhatóak. A 127 védelembe vett
gyermeknél az esetek 60%-ban egy évnél hosszabb ideje fennálló védelembe vételről van
szó, miután a családok életében nem történt előremozdulás. Ugyan ez mondható el az
alapellátásban gondozott családokról is, hogy általában az alapellátásos gondozás hosszú
évekig tart, így Szolgálatunknak nem nagyon van lehetősége eseteket lezárni, ugyanakkor
évről évre egyre több új eset indul.
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esetben

érkezett

konkrét

problémáról

jelzés

a

jelzőrendszer

tagjaitól

Szolgálatunkhoz, melyben intézkedésünket kérték. A legtöbb problémát az oktatási
intézmények jelezték, 543 esetben, általában iskolai hiányzásokat, a fiatalok durva,
agresszív megnyilvánulásait, illetve a szülők elhanyagoló magatartását. 487 esetben
kereste

meg

Szolgálatunkat

környezettanulmány

készítése

a

jegyzői

céljából,

Gyámhatóság,

valamint

a

Gyámhivatal,

hozzájuk

érkezett

általában
jelzések

kivizsgálásának okán. Egyéb más szociális intézmények 187 esetben, átmeneti gondozást
biztosítók 133 esetben kérték az együttműködésünket, illetve információadásunkat egy egy család esetében.

Kimagaslóan magas volt a 2010. évben a Rendőrségek által kért

intézkedések száma, mely legtöbbször védelembe vétel kezdeményezésére irányult a
fiatalok bűnelkövetései miatt, mint egy 80 esetben. Védőnőktől, kórházak szociális
munkásaitól 72 esetben kaptunk intézkedésre vonatkozó levelet, az esetek nagy részében
súlyos elhanyagolás, illetve kábítószer használat miatt a gyermek nevelésére alkalmatlanná
vált szülőkről.
Sajnálatos módon a kerületben igen komoly problémát jelent a fiatalok bűnelkövető
magatartása. A 2010. évben gyermekkorú 10 esetben, fiatalkorú, pedig 57 esetben
követett

valamilyen

szabálysértést,

míg

a

bűnelkövető

gyermekkel

10

esetben,

fiatalkorúval 33 esetben került Szolgálatunk kapcsolatba. Összesen 110 fiatal és
gyermekkorú került az Intézmény látókörébe valamilyen szabálysértés vagy bűncselekmény
elkövetése miatt. Ez az ellátottak 10%-a.
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A kerületben óriási problémát jelent a családok lakhatásának hiánya, illetve a nem
megfelelő lakhatási körülményeik. Vizes, dohos, zsúfolt, sötét, penészes, rovaroktól
hemzsegő lakásokban él a klienseink nagy része. A lakhatás hiánya miatt családok átmenti
otthonában összesen 19 családot helyeztünk el, összesen 42 gyermekkel. Gyermekek
Átmeneti Otthonába 38 gyereket küldtünk, ebből 10 főt védelembe vétel mellett.
A Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona által működtetett
krízislakásokra a 2010. év során is nagy igény volt a Szolgálat ügyfelei részéről. Az
ingatlanhasználat és a beköltözés feltételei a korábbi évekhez hasonló volt, változás nem
történt. A krízislakást igénybevevő családoknak előtakarékosságot kellett fizetniük, a
lakások közüzemi díjait és fenntartási költségeit továbbra is a Gyermekjóléti Szolgálat
fedezte.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában tavaly összesen 36 gyermek 3676 gondozási napot
töltött, ami átlagosan 11 gyermek gondozását jelentette. A 2010. évben sokkal nagyobb
arányban kerültek be lakhatási problémával küzdő családok gyermekei, mint korábban,
ennek fő oka, hogy a kerületi lakosság körében is észlelt egyre nagyobb mértékű
szegénység, szociális válsághelyzet figyelhető meg. A tavalyi évben a szegény családok
gyermekei sokkal több esetben voltak fertőzöttek tetűvel és poloskával, ami az
intézménynek is egyre nagyobb anyagi terhet jelentett.
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2011.05.01. napjától átalakítással létrehozta a
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési szervet. A gyermekjóléti
központ

létrehozása

szakmailag

nagyon

komoly

előrelépés,

a

megnövekedett

kapcsolattartási ügyek, az utcán csellengő és kábítószerrel visszaélő fiatalok felderítése, a
kórházban elhagyott, és bántalmazott gyermekek problémáinak megoldása terén.
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények közül a legjellemzőbb a különféle
kereskedelmi láncok, üzletek sérelmére elkövetett bolti lopások. Ezek közül is a luxus
márkákat forgalmazó üzletekben megvalósított cselekmények a leggyakoribbak, melyek a
kerület területén főként az Aréna Pláza, valamint a Corvin bevásárlóközpont megnyitásával
jelentek meg. Az elkövetés motivációja többnyire nehezen állapítható meg, többnyire
saját célra, illetőleg használatra történő lopás, de nem zárható ki, hogy a termékek áron
aluli értékesítésével „ könnyen” szerezhető zsebpénzt szereznek kiegészítésképpen.
A VIII. kerület területén továbbra is jelen van a fiatalkorúak által útonállásszerűen
elkövetett rablás, illetve kifosztás bűncselekmény elkövetése, melynek áldozatai a náluk
fiatalabb gyermekkorúak, vagy az idősebb nyugdíjas korosztály, illetve a hajléktalanok.
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A gyermekkorúak áldozattá válásának az oka, hogy már egész kicsi korban rendelkeznek
mobiltelefonnal, Mp3 illetve , Mp4 lejátszóval, az alsó tagozatos gyermekek is gyakran
szülői kíséret nélkül közlekednek a lakóhelyük és az iskola között. A sérelmükre elkövetett
bűncselekmények során az elkövető többnyire verbális fenyegetést alkalmaz, mely a
sértett kora miatt elegendő sokszor ahhoz, hogy az áldozat megtörjön és ez által el tudják
tulajdonítani tőlük az értékeiket. Súlyosabb esetben, ha a szóbeli közlések nem elég
hatékonyak vagy a sértett és az elkövető között nincs olyan jelentős korkülönbség, akkor
az elkövetési módszer megváltozik. Gyakran a kés a fenyegető eszközzé válik és a gyors
testi fenyítés is bekövetkezhet.
7. ábra / A 2010 évben bűncselekményt elkövetők megoszlása
2010 évben bűncselekményt elkövető
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A fiatalkorúak az idősebb korosztály sérelmére elkövetett bűncselekményei két csoportra
oszthatóak. A nők sérelmére elkövetett nyaklánc, illetve a táskakitépések alkalmazása a
sértett tehetetlensége okán. A fiatal gyakran jobb fizikai erőnléttel rendelkezik, gyorsan
jobban futó, mint az áldozat. A bűncselekmények szezonálisan is csoportosíthatóak, nyáron
az ékszer a szabadabb öltözködés miatt, télre pedig marad a táska.
A hajléktalanok sérelmére elkövetett rablás illetve kifosztás bűncselekménye jellemző,
mert a hajléktalan gyakran tudatmódosult állapotban van az alkoholtól, illetve velük
szemben a társadalom közönyös.
A közrend elleni bűncselekmények közül ki kell emelni a kerületben történő, ifjabb
gyanúsítottak által elkövetett garázdaságot. Ezen bűncselekmények elkövetésében nagy
szerepet játszik az alkohol által befolyásolt állapot – ittasság -- , az éjszakai szórakozás
miatt csoportosult fiatalok, a rossz kortárs csoport hátterét felhasználva, előttük „
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felvágva” , „ jó bulinak tartva „ garázdálkodnak a kiskorúak. Általában a szórakozóhelyre
illetve onnan hazafelé tartva követik el a garázdaságot.
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számának visszaszorítása komplex problémát
jelent a kerületben. A fiatalkorú elkövetők szinte kizárólag csak a fogyasztói magatartást
valósítják meg melynek oka a szórakozáshoz köthető, a bűnelkövetők többsége alkalmi
fogyasztó. Ritkábban fordul elő, hogy kábítószerfüggő fiatalkorú ellen folytat eljárást a
rendőrség ezekben az esetekben, a háttérben már inkább családi problémák állnak,
melynek oka a rossz lecsúszott életkörülmények között élő család elhanyagoló életmódja,
konfliktusos helyzetek megoldásának képtelensége, kommunikációs nehézségek, gyász,
veszteség, már meglévő addikciók a családban.
8. ábra / A 2010 évben bűncselekményt elkövetők megoszlása
2010 évben szabálysértést elkövető
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A kábítószer fogyasztásban függőségből adódik az újabb probléma. Ahhoz, hogy az illegális
drogot meg tudják vásárolni az elkövetők, bűncselekmények során szerzik meg a pénzt,
ezek az úgynevezett járulékos bűncselekmények. Többnyire kisebb értékre elkövetett,
egyszerű megítélésű lopások, melyek a visszaélés kábítószerrel bűncselekménnyel együtt
jelentősen sértik, veszélyeztetik a közrendet az állampolgárok nyugalmát.
A Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Gyermekvédelmi Iroda felé minden esetben érkezik a
jelzés ahol a bűncselekmények elkövetője fiatalkorú, gyermekkorú. Ez a 2010. évi
folyamán 210 fiatal, gyermekkorú esetében történt meg, ennek során az érintettel
szembeni büntetőeljárásról tájékoztatja a rendőrség az érintett szerveket.
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A rendőrségi jelzést követően a gyermekjóléti szolgálat megkeresésének eredményképpen,
alapellátásban gondozott gyermek 14 fő maradt, 15 fő gyermeket kellett védelembe venni.
A bűncselekmény elkövetésekor egy gyermek sem volt gondozott még alapellátásban sem.
A jelzett szabálysértést elkövető gyermekkorú és fiatalkorúak esetében alapellátásban volt
szükséges gondozni 4 főt, 16 esetben pedig védelembe vettük őket. Nem volt gondozásban
a jelzett kiskorúak közül 23 fő.

9. ábra / Az erőszakos és garázda jellegű, a vagyon elleni (nem erőszakos) bűncselekmények és
az egyéb bűncselekmények százezer lakosra jutó számának alakulása Józsefvárosban 20022010 között
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Forrás: ENYÜBS-ERÜBS, http://crimestat.b-m.hu

1.3.8 A közbiztonság helyzetének alakulása Józsefvárosban
Józsefváros közbiztonsági helyzetéről mindenekelőtt az ismertté vált bűncselekmények
százezer lakosra jutó számának alakulása alapján alkothatunk képet.
Ezek az adatok az Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS,
korábban ERÜBS) adatállományából származnak, amely állományba az adott évben lezárt
nyomozások

alapján

bűncselekménynek

minősített

jogsértések

(ismertté

vált

bűncselekmények) kerülnek rögzítésre. Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy az ENYÜBSERÜBS adatai nem tartalmazzák a latenciában maradó bűncselekményeket, és időben
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késnek az elkövetés időpontjához képest, mivel a számbavétel a nyomozati eljárás
befejezéséhez kötődik.

10. ábra / Az erőszakos és garázda jellegű, az ismertté vált vagyon elleni (nem erőszakos)
bűncselekmények százezer lakosra jutó száma Józsefvárosban 2002-2008 között*
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*Az ábrán két eltérő skálabeosztású ordináta (y tengely) szerepel. A jobb oldali az erőszakos
cselekmények arányszámát jelzi 100 ezer lakosra, amelynek beosztása 1/10-e a baloldalon
jelzett vagyon elleni cselekmények arányszámát jelző skálabeosztásnak. Forrás: ENYÜBSERÜBS, http://crimestat.b-m.hu

Az elmúlt kilenc év adatai alapján Józsefváros fővároson belüli helyzetével kapcsolatban az
alábbi megállapításokat tehetjük:
A 2002-2010 közötti statisztikákban Józsefváros minden évben a „magas” cselekményszámú
kerületek között szerepelt. Ez azt jelenti, hogy a százezer lakosra jutó cselekményszám
alapján Budapest VIII. kerülete minden évben a kerületek felső harmadába tartozott. A
magas cselekményszámú besorolás ellenére a kerület egyik évben sem volt a negatív
rangsor első helyén. 4

4

Az alacsony, közepes és magas kategóriákba sorolás ún. tercilisek alapján történt. A
kerületeknek az a harmada kapott „alacsony” minõsítést, amelyekben a legkevesebb, és az a
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Ha az összes ismertté vált bűncselekmény közül csak az erőszakos és garázda jellegű
cselekmények százezer lakosra jutó számát vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy:
•

Józsefvárosban a 2002-2003 évek közel azonos cselekményszámához képest 2004-ben
növekedett a cselekmények arányszáma, 2005 évben kiugróan magas értéket ért el,
majd 2006-ban visszaesett a 2004. évi szintre. Ezt követően 2007-2009 között rendre
növekedett, majd 2010-ben csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma.

•

Józsefváros két év kivételével 2003 óta minden évben a kerületi rangsor második
helyén áll (2007-ben és 2010-ben a harmadik helyen volt). Azaz a kerületben elkövetett
erőszakos bűncselekmények aránya fővárosi viszonylatban is nagyon magas.

Az ismertté vált (nem erőszakos) vagyon elleni bűncselekmények százezer lakosra jutó
számát 2002 és 2010 között tekintve, a kerület csak 2003-ban nem került be a „magas”
cselekményszámú felső tercilisbe 5.
A vagyon ellen elkövetett bűncselekmények kerületi rangsorában 2005 óta a másodiknegyedik helyet tölti be Józsefváros, 2010-ben a negyedik helyet foglalta el. 2005 óta
figyelhető meg az a tendencia, hogy az erőszakos cselekmények aránya a vagyon elleni
cselekmények számának körülbelül egy tizede Józsefvárosban.
A közterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények százezer lakosra jutó száma 2003
óta szinte folyamatosan nő a kerületben. Az ismertté vált bűnelkövetők százezer lakosra
jutó száma 2002 és 2007 között minden évben Józsefvárosban volt a legmagasabb
Budapesten, 2008-2009-ben azonban Kispest (XIX. kerület) „megelőzte” a kerületet 6.
Tegyük hozzá, hogy ez az arányszám 2005 óta folyamatosan csökken a kerületben. Az
elkövetők lakóhelye alapján rögzített, kiemelkedően magas kerületi statisztikai adatok
értelmezésekor figyelembe kell venni a kerületbe bejelentett hajléktalanok magas számát,
a

kőbányai

piac

rendszeres,

időnként

kiemelt

ellenőrzését,

a

rendőri

munka

eredményességét is, amelyek befolyásolják az ismertté vált bűncselekmények és elkövetők
számát. E kérdésben nehéz tisztán látni, ezért tényként most csak azt kezelhetjük, hogy a
kerület nyilvánvalóan sok bűnelkövetőnek nyújt állandó vagy ideiglenes lakóhelyet.

harmada kapott „magas” minõsítést”, amelyekben a legtöbb bûncselekmény történt. A besorolást
korábban a Belügyminisztériumhoz, majd az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz, jelenleg
ismét a Belügyminisztériumhoz tartozó statisztikai részleg végezte, illetve végzi.
5
Ekkor 33 bűncselekménnyel kevesebb történt a kerületben, mint a felső harmad alsó
határa.
6
2010-re nem rendelkezünk adattal, tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium Statisztikai és
Koordinációs Osztálya a budapesti adatokat kerületi bontásban nem tette közzé honlapján
(http://crimestat.b-m.hu).
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A rendelkezésre álló adatok szerint a Magdolna-negyedben elsősorban a vagyon elleni
bűncselekmények, ezen belül is a lopás a jellemző (egyes kiemelt bűncselekmények miatt
elrendelt ügyek száma szerint a vagyon elleni nyomozáselrendelésekből 188 lopás a
Magdolna-negyedben, 2009-ben). Azonban igen jelentős az erőszakos bűncselekmények
száma is (rablás, súlyos testi sértés és garázdaság együtt 155 nyomozáselrendelés 2009-ben
a Magdolnában), és a 2009. év második felében jelentősen növekedett a kábítószerrel való
visszaélés bűncselekménye miatt ügyek száma is (39 nyomozáselrendelés 2009-ben a
Magdolnában).
11. ábra / Az ismertté vált bűnelkövetők és a közterületen elkövetett ismertté vált
bűncselekmények százezer lakosra jutó száma 2002-2010 között*
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Az ismertté vált bűnelkövetők 100e lakosra jutó száma
A közterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények 100e lakosra jutó száma

Az ismertté vált elkövetők számáról 2010-ben nincs adat. Forrás: ENYÜBS-ERÜBS,
http://crimestat.b-m.hu

A kerület más részeivel történő összehasonlítás arra utal, hogy a városrészben magasabb az
erőszakos cselekmények aránya (2006. I. félév adatai alapján), s úgy tűnik, hogy az
erőszakos cselekményszám növekedett 2006 első félévéhez képest. A közbiztonsági adatok
és a mindennapi tapasztalatok alapján a bűnmegelőzés eszközeinek alkalmazása
elengedhetetlen a városrész közbiztonsági helyzetének fenntartása, javítása és a
városrehabilitációs program eredményes folytatása érdekében.
2007 szeptemberében elkészült a Magdolna-negyed közbiztonsági helyzetének elemzése és
az ezen alapuló stratégia, azonban ez utóbbi dokumentum nem került elfogadásra. Eddig
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csak a Magdolna negyedre történt részletes helyzetfelmérés és készült stratégia, a kerület
egészére nem.

1.4

Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti
jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása
1.4.1 Demográfiai helyzet

A 2001-es Népszámlálás időpontjában a támogatásra benyújtott projekt által lefedett
akcióterületen, Magdolna Negyedben a valamivel több, mint 12.000 ember élt (23.
táblázat). Ez a kerület lakónépességének 6%-a, a Magdolna-negyed lakónépességének pedig
43%-a. A lakónépesség 2001. évben mért korösszetétele alapján az akcióterület és a
Magdolna negyed városrész területén is a gyermekkorúak felül és az idősek
alulreprezentáltak (táblázat).
19. Táblázat / Az akcióterület, a városrész és Józsefváros területének demográfiai alapadatai

Mutató megnevezése

Magdolna negyed

Józsefváros összesen

12 068

81 787

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

17,4

13,5

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

64,0

64,5

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

18,6

21,9

Lakásállomány (db)

5 556

39 946

Állandó népesség száma

11 682

78 048

0,34

6,85

35494

11940

Lakónépesség száma

terület, km2
laksűrűség fő/km2
Forrás: 2001. évi Népszámlálás

A háztartások számára a lakásállomány adataiból következtethetünk, akcióterületen 5566
lakás volt 2001-ben, de ennél nyilván több háztartással számolhatunk, hiszen a lakások egy
részében több háztartás is él és még mindig vannak a területen nem lakáscélú helyiségben
élő lakók. Az akcióterület népsűrűsége több mint háromszorosa Józsefvárosénak.

1.4.2 Társadalmi helyzet
A rendelkezésre álló utolsó népszámlálásra vonatkozó, iskolai végzettség és
foglalkoztatottság szerinti statisztikai adatok alapján azt mondhatjuk, hogy Magdolna
negyed minden mutató tekintetében rosszabb státuszú, mint Józsefváros.
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20. Táblázat / Az iskolai végzettségre, a foglalkoztatottságra és a jövedelmi helyzetre
vonatkozó egyes adatok a negyedben, és a kerületben
Magdolna
negyed

Józsefváros
összesen

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

38,4

26,8

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában

9,4

18,2

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi
lakónépességen belül

59,7

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

38,4

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi
ráta)

12,6

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás:
tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek +
foglalkoztatottak száma)

4,2

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

51,1

56,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

43,9

41,8

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül

46,0

40,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül

23,2

15,6

Mutató megnevezése

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt
Forrás: 2001. évi Népszámlálás

12,8

1.4.3 Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet
A kerületben elvégzett korábbi társadalomkutatások is azt mutatják, hogy az itt élő
lakosság jövedelmi pozíciója és foglalkoztatottsági helyzete gyengébb a budapesti
átlagnál. Józsefváros helyzetének relatív gyengüléséhez az alacsonyabb jövedelemmel
rendelkező rétegek folyamatos leszakadása is hozzájárult. A 2001-es adatok szerint 100
józsefvárosi háztartásra 208 személy és 83 foglalkoztatott jutott, a háztartások 3,8%-ában
fordult elő legalább egy munkanélküli, ez az arány a budapesti kerületek között
Józsefvárosban volt a legmagasabb, a fővárosi átlag csak 2,4% volt.
Az 1998 utáni időszak adatai - 2001-es népszámlálási adatok - szerint Józsefváros
népességének 43%-a gazdaságilag aktív, melynek 8,8%-a vallotta magát munkanélkülinek,
és ez sajnos nem mutat javuló tendenciát. A Főváros egészét nézve a népesség 44,7%
gazdaságilag aktív, melynek csak 6,3%-a munkanélküli. A Magdolna-negyedben a
gazdaságilag aktív népesség aránya a legalacsonyabb, 40%.

1.4.4 Jövedelmi helyzet
Józsefváros Budapest egyik legrosszabb helyzetben lévő, súlyos gazdasági és társadalmi
problémákkal átszőtt kerülete. A kerületen belül a krízisjelenségek különösen az Orczy és a
Magdolna-negyedekben sűrűsödnek. A Népszámlálás 2001-es adatai szerint a negyed
tömbjeiben található lakások 42%-a önkormányzati tulajdonú, míg a kerületben ez az arány
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27% volt. A bérlői háztartások Magdolna városrészben történő koncentrációjából tehát az
alacsonyabb jövedelmű háztartások koncentrációja is következik.
A lakosság jövedelmi helyzetének kritikus voltát támasztja alá, hogy a negyed minden
1.000 lakosa közül 70 fő rendszeres szociális támogatásban részesül. E támogatások
jogosultsági kritériumai egyebek mellett az öregségi nyugdíjminimum százalékos értékéhez
kötöttek, amely jelenleg 23.200 Ft.
A rendszeres szociális támogatások különböző típusaiban részesülő személyek, illetve
háztartások adatainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a negyed lakossága minden
ilyen támogatási formában felülreprezentált, azaz magasabb arányban részesül ezekből a
támogatásokból, mint azt a lakosság aránya indokolná.
Az akcióterület lakosságának vagyoni helyzetét jól jellemzi, hogy a 100 lakosra jutó
személygépkocsik száma igen alacsony, mindössze 15 darab. Különösen hátrányos
helyzetben van a negyed népességének 30%-át kitevő roma lakosság. A terület halmozottan
hátrányos helyzetét a lakáshelyzetet bemutató adatok is alátámasztják.
A helyi társadalom jövedelmi helyzetének felmérésére Rév8 Zrt vizsgálatain kívül több
kutatás is kitért. Az MTA FKI által 2007-ben végzett vizsgálatok eredményei szerint más
mintaterületekhez viszonyítva is jelentős különbségek mutatkoznak a helyi lakosság anyagi
helyzetében (Egedy 2009). A kutatás keretében közvetlen és közvetett módszerek
alkalmazásával végeztek becslést a háztartások egy főre jutó nettó bevételeire
vonatkozóan, ami 49.100 Ft/fő/hó összeget jelentett 2007-ben. Összehasonlításként
érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy Középső-Ferencváros rehabilitációs területén a
vizsgált időszakban 82.800 Ft/fő/hó összeget állapított meg a kutatás átlagos egy főre jutó
nettó havi jövedelemként.

1.4.5 Közbiztonság helyzete
A közbiztonságról rendelkezésre álló adatok a teljes Magdolna-negyedre vonatkoznak. Itt
elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül is a lopás a jellemző. Az egyes
kiemelt bűncselekmények miatt elrendelt ügyek száma közül a vagyon elleni
nyomozáselrendelésekből 188 volt a lopás a Magdolna-negyed teljes területén 2009-ben
(ábra).
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12. ábra / Egyes kiemelt bűncselekmények miatt elrendelt ügyek száma a Magdolna-negyed
területén 2009.01.01.- 2009.12.31. között
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Forrás: BRFK VIII. ker. Rkp., Robotzsaru 2000.

Azonban igen jelentős számú az erőszakos bűncselekmények száma is. A rablás, a súlyos
testi sértés és a garázdaság együtt 155 nyomozáselrendelést jelentett 2009-ben a
Magdolnában. Az elmúlt év második felében jelentősen növekedett a kábítószerrel való
visszaélés bűncselekménye miatt megkezdett ügyek száma is (39 nyomozáselrendelés 2009ben a Magdolnában). A kerület más részeivel történő összehasonlítás arra utal, hogy a
városrészben magasabb az erőszakos cselekmények 1000 lakosra jutó aránya (2006. I. félév
adatai alapján), s úgy tűnik, hogy az erőszakos cselekmények arányszáma növekedett a
Magdolna-negyedben 2006 első félévéhez képest. A Teleki tér elsősorban az „emberpiac”,
az itt élő, megforduló hajléktalan emberek nappali tartózkodása és az itt elkövetett
bűncselekmények száma miatt szociális és közbiztonsági gócpontja a Magdolnának és a LAT
városrésznek.

1.4.6 Gazdasági helyzet
a) Kis és középvállalkozások helyzete
A kerületben - csakúgy, mint a többi belvárosi kerületekben - az ipar szerepe jelentősen
csökkent. Ennek ellenére a kerületben továbbra is a fővárosi átlagot meghaladóan
találhatók ipari területek, jelenleg vegyes intenzitással. Józsefvárosban az iparterületek
aránya jelentős a külső-józsefvárosi területeken. A Ganz negyedben tradicionális nagyipari
területek voltak találhatóak, itt helyezkedik el a MÁV logisztikai bázis is, mely az elmúlt 5
évben végérvényesen elvesztette jelentőségét, és bonyolult tulajdoni viszonyainak
köszönhetően jelentős átstrukturálódáson esett át (kínai piac). A kerület másik ipari
területe a Százados negyedben megőrizte pozícióját és bizonyos mértékben
korszerűsödésen esett át.
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Józsefváros hagyományos területe volt - még a 1960-70-es években is – a kisiparos és
kiskereskedelmi tevékenységeknek. A szolgáltató iparban végbemenő szerkezetváltás
megszüntette a gazdasági alapját ezeknek a vállalkozásoknak.
A vállalkozások területén a rendszerváltás hatására indult el újból a vállalkozások
számának erőteljes növekedése, mely ugyanakkor a 90-es évek végére jelentősen le is
lassult. 1998-ban összesen 10 026 vállalkozás működött Józsefvárosban, 2002-re mindössze
4%-kal növekedett a számuk.
Az egyéni vállalkozások tekintetében pedig egy 10%-os csökkenés történt. 1998-ban 3798
egyéni vállalkozás működött a kerületben, 2002-ben már csak 3417.
b) Kiskereskedelem
A bevásárló- és kereskedelmi központok térnyerése ellenére az elmúlt években erősödött a
kiskereskedelem szerepe a kerületben. Ezt jelzi a kiskereskedelmi üzletek számának
nagymértékű növekedése. 1998 és 2003 között több mint másfélszeresére nőtt a kerületi
üzletek száma, 1857-ről 2830-ra. Ezzel Budapesten belül a kerületben található a legtöbb
kiskereskedelmi üzlet, mely nagyrészt Józsefváros kedvező adottságainak, belvárosi
fekvésének köszönhető.

21. Táblázat / Kiskereskedelmi egységek számának változása
Év

1998

Kiskereskedelmi egységek száma
Forrás: KSH

1999

1 857

2000

1 968

2 545

2001
2 702

2002

2003

2 825

2 830

22. Táblázat / Az akcióterületen elhelyezkedő helyiségek listája
Közterület

Házszám

Funkció

Megjegyzés

Baross utca

98

DM - Drogerie Markt

profit

Baross utca

98

"Molnár mester" villanyszerelés

profit

Baross utca

100

UNIO FORTUNATO KFT. Vegyeskereskedés

profit

Baross utca

102

Kozmetika, szolárium

profit

Baross utca

102

Kocsma

profit

Baross utca

104

Kínai áruház

profit

Baross utca

104

HAAS & SOHN Kandallóstúdió

profit

Baross utca

104

Fürjes Kellékház Kft.

profit

Baross utca

108

Hotel Casa Sol ****

profit

Baross utca

110

"Karmol-lak" kozmetika, műkörmös

profit

Baross utca

110

Lakó Tamásné szabóság

profit

Baross utca

110

Női Mozgásstúdió

profit

Baross utca

112

LEX SERVICE KFT. - Nyomtatók és kellékek forgalmazása

profit

Baross utca

112

QUALITY-ALFA Bt. - számítógép, periféria, szoftver
kiskereskedelem

profit

Baross utca

112

"Útitárs Klub" Józsefvárosi Pszichiátriai Betegek Nappali
Intézménye

közszolg.
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Baross utca

114-116

Táblabolt

profit

Baross utca

114-116

iSzervízPont - iPhone, iPod, iPad szervíz

profit

Baross utca

114-116

Stylebolt - Apple termékek és prémium kiegészítők
forgalmazása

profit

Baross utca

114-116

Yozma Ingatlanfejlesztő Kft.

profit

Baross utca

118

Ügynöki Iroda

profit

Baross utca

118

"EsCort" Computer Szaküzlet és Szervíz

profit

Baross utca

120

AXA Ügyfélcentrum

profit

Baross utca

120

"Színes Világ" Református Támogató, Szolgáltató és
Fejlesztő Napközi Otthon

Baross utca

120

Vegyeskereskedés

profit

Baross utca

120

Borsos Miklós órás

profit

Baross utca

122

Nosztalgia Cukrászda

profit

Baross utca

124

BAROSS 88 KFT. - Társasház kezelés

profit

Baross utca

126

Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefvárosi Szervezete

Baross utca

126

Italdiszkont, vegyeskereskedés

profit

Baross utca

126

Porcelán Bt. - Fogtechnika és orvostechnikai eszközök

profit

Baross utca

130-132

BKV Zrt. - Baross kocsiszín

Baross utca

134

Lottozó, trafik, ajándék

profit

Dankó utca

4-8

Líra Könyvkereskedés

profit

Dankó utca

7

Raktár

profit

Dankó utca

7

Józsefvárosi Közhasznú Szolgálat Központi Irodája

Dankó utca

9

Wesley János Kiadó Könyvesház

Dankó utca

9

Wesley János Lekészképző Főiskola Rektori Hivatal

közszolg.

Dankó utca

9

Magyországi Evangéliumi Testvérközösség Pedagógai Műhely

közszolg.

Dankó utca

9

Oltalom Karitatív Egyesület

közszolg.

Dankó utca

11

Wesley János Lelkészképző Főiskola

közszolg.

Dankó utca

11

Orgona Bt.

profit

Dankó utca

11

Környezetbiztonsági Kutató Intézet Kft.

profit

Dankó utca

11

Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola - ÓVODA

Dankó utca

15

"Kávézó az 5 verébhez"

Dankó utca

15

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség - "fűtött utca"

Dankó utca

19

NEOCAR KFT. - Autóüveg eladás, beszerelés

profit

Dankó utca

24

SCHÖN Kerékszervíz és (Pneus-Expert) futóműállítás

profit

Dankó utca

31

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

közszolg.

Dankó utca

32

közszolg.

Dankó utca

32

Dankó utca

36

Polgárőrség
Tele-Bit Center Kft. - Számítástechnikai kereskedelem és
szolgáltatás
Pici Csemege

Dankó utca

36

Vegyes Diszkontüzlet - 100 forintos

Dankó utca

42

Dobozi utca

1

Józsefvárosi Szociális Foglalkoztatók Kötészete
IMPEX 2000 Pohárcenter Kft. - Vendéglátóipari
fogyóeszközök forgalmazása

közszolg.

közszolg.

közszolg.

közszolg.
profit

közszolg.
profit
közszolg.

profit
profit
profit
közszolg.
profit
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Dobozi utca

3

Oktatási Központ

profit

Dobozi utca

5

Bonitex Méteráru Nagykereskedés

profit

Dobozi utca

5

Huszár-Módi Divatáru Készítő és Kereskedelmi Kft.

profit

Dobozi utca

11

Műszaki cikkek javítása, adásvétel

profit

Dobozi utca

19

Török Mihály bőrkabátok, szövetek javítása

profit

Dobozi utca

21

Jegenyecsúcs Bt. - Favágás alpintechnikával

profit

Dobozi utca

21

El-Tawba Imaház

Dobozi utca

23

Horváth Sándor hivatásos gondnok, gyám, szociális
szolgáltató és tanácsadó

közszolg.
profit

Dobozi utca

27

SONIDO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Dobozi utca

31

Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete

profit

Dobozi utca

33

Gumi-és síküveg forgalmazása (Zsidó Hitközség portája)

profit

Dobozi utca

39-41

WALL PLUS Bt. - Bemutatólakás és értékesítési iroda

profit

közszolg.

Dobozi utca

47

Dobozi Parkoló

profit

Dobozi utca

49-53

KDB Bank

profit

Dobozi utca

49-53

"Medúza" Fürdőszobaszalon

profit

Dobozi utca

49-53

Lehoczky Építész, Tervező és Kivitelező kft.

profit

Erdélyi utca

4

Testvérem Egyesület Kisebbségi Integrált Önkéntes Iroda

közszolg.

Erdélyi utca

6-8

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési
Központ

közszolg.

Bauer S u

9

Parkoló

profit

Bauer S u

10

Klopfer és Társa Méteráru Nagykereskedés

profit

Bauer S u

15

Panatech lerakat

profit

Bauer S u

17

Katica Melegkonyhás Borozó

profit

Homok utca

4-6

Vöröskereszt Főzőkonyha

közszolg.

Homok utca

7

Sportudvar

közszolg.

Karácsony S u

2/A

UNIO FORTUNATO KFT. Vegyeskereskedés

profit

Karácsony S u

2/B

Női fodrászat

profit

Karácsony S u

2/B

Favorit Festékház

profit

Karácsony S u

2/C

Fogtechnikai labor

profit

Karácsony S u

2/C

Filmnyomó

profit

Karácsony S u

6

"Pékmester Sütödéje"

profit

Karácsony S u

7-11

Szabóság, gyertya

profit

Karácsony S u

7-11

WIND-HOUSE Ingatlaniroda

profit

Karácsony S u

7-11

Lottózó, trafik

profit

Karácsony S u

12

Mini ABC

profit

Karácsony S u

12

Reál Élelmiszer

profit

Karácsony S u

15

Virágüzlet

profit

Karácsony S u

17

Kárpitos

profit

Karácsony S u

19

MINDORA Hallássérültek Szakboltja

profit

Karácsony S u

19

Otthon Csillagai Kft. - Társasház kezelés és karbantartás

profit

Karácsony S u

19

Ingatlaniroda és közvetítő

profit

Karácsony S u

19

Speti Computer Szaküzlet és Szervíz

profit

Karácsony S u

19

SecTec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

profit
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Karácsony S u

20

Üveg, redőny

profit

Karácsony S u

21

Hóbagoly Büfé hideg ételszállító

profit

Karácsony S u

22/B

Zöld Fiatalok Egyesület

Karácsony S u

24

Asztalosműhely, épület- és bútorasztalos

közszolg.
profit

Karácsony S u

25

AMAX Riasztócentrum

profit

Karácsony S u

30

SA-LA-ZO Kft. "Neked jó!" vegyesdiszkont

profit

Karácsony S u

31-33

Mandák Mária Evangélikus Gyülekezeti Ház

Karácsony S u

35

Parkoló

profit

Karácsony S u

37

Peter's Toll, Paplan, Párna Nagykereskedés

profit

Kálvária tér

17

Honi Élelmiszer (Mini COOP)

profit

közszolg.

Kálvária tér

18

WHITE HOUSE KFT. - ingatlaniroda (MIC franchise)

profit

Kálvária tér

19

TOP TEX Méteráru Nagykereskedés

profit

Kálvária tér

19

VÉDŐHÁLÓ-PAKS Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
Józsefvárosi Fióktelepe

Kálvária tér

21

Posta

profit

Kálvária tér

22

Multi Interhome Ingatlanközvetítő, Társasházkezelés

profit

Kálvária tér

24

Fővárosi Körzeti Orvosi Rendelő

közszolg.

Kisfuvaros u

1

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII.,IX. Kerületi
Népegészségügyi Intézete

közszolg.

Kisfuvaros utca 6

Fővárosi Közterület Felügyelet Kerékbilincselési Alközpont

közszolg.

Kisfuvaros utca 8

FÜZI-DOOR BT. - Lakatosműhely

profit

Kisfuvaros utca 9/A

Krisztina fodrászat, műkörmös, szolárium, fülbelövés

profit

Kisfuvaros utca 11

Mozgásfejlesztő Gyógycentrum Gyerekeknek

közszolg.

Kisfuvaros utca 11

"Szebben Szeretnék Járni" Egyesület

közszolg.

Kisfuvaros utca 14

Krampusz Bútor Bt. Raktára

profit

Koszorú utca

4

DENTAL TRADE Fogászati Kereskedelmi Kft. Központja

profit

Koszorú utca

12

FERTISOL Fogászati Gyártó és Kereskedő Kft.

profit

Koszorú utca

14

Koszorú utca

16

Koszorú utca

18

Koszorú utca

28

Koszorú Napközi Otthonos Óvoda
Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Országos
Tiktárság
NOVUS Könnyűipar és Hegymászótechnikát Alkalmazó
Társaság
Vitkay Attila műszerész

Koszorú utca

28

Modroczky Ferenc autószerelő, gumiszervíz, villamosság

profit

Koszorú utca

30

SCHEEN Mérnökiroda Kft.

profit

Koszorú utca

30

DIAPLAST Műanyagfeldolgozó Kisszövetkezet

profit

közszolg.

közszolg.
közszolg.
profit
profit

Koszorú utca

32

Brilla's Szépségszalon

profit

Koszorú utca

32

Zöld Remény Borozó

profit

Lujza utca

1/A

Rádió C

Lujza utca

1/C

FIKASZ BT. - Társasházak közös képviselete

profit

Lujza utca

2/B

Edit-Reni Borozó

profit

Lujza utca

5

"Új Világ" Egyesület (beteg gyerekek és HH családok
segítése)

közszolg.

közszolg.

Lujza utca

5

GATTO-FIORE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

profit

Lujza utca

5

profit

Lujza utca

6

Lujza Borozó
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi
Kirendeltség raktára

közszolg.
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Lujza utca

13

Reál Pont élelmiszer üzlet

profit

Lujza utca

13

Borozó

profit

Lujza utca

15

Címfestő

profit

Lujza utca

16

Autó- és gumiszerelő műhely

profit

Lujza utca

16

Javító üzem

profit

Lujza utca

20

Autósiskola

profit

Lujza utca

28

Parkoló

profit

Lujza utca

30

MÓNA Bt. - Élelmiszer, vegyeskereskedés

profit

Magdolna utca

12

Női, férfi, gyermek fodrászat

profit

Magdolna utca

13/A

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház

közszolg.

Magdolna utca

20

Cukrászda

profit

Magdolna utca

20

Anita Ételbár

profit

Magdolna utca

20

Firnigl Béla szobafestő-mázoló, tapétázó mester

profit

Magdolna utca

32

Dr. Pogáts Éva Ügyvédi Iroda

profit

Magdolna utca

33

Magdolna Gyógyszertár

profit

Magdolna utca

38

KERMI KFT. Raktár, műszaki termékek szakág

profit

Magdolna utca

42

Maróti Páncélszekrény Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

profit

Magdolna utca

43

MEJOK Népkonyha

közszolg.

Magdolna utca

43

Narcotics Anonymous

közszolg.

Magdolna utca

49

Makai Pál rugókészítő kisiparos

profit

Magdolna utca
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Vegyes kisbolt

profit

Mátyás tér

5/A

"Soma Brutale" motoros és utcai bőrruházat

profit

Mátyás tér

5/B

LC Solar

profit

Mátyás tér

6

Arany Alkony Idősek Otthona

közszolg.

Mátyás tér

9

Reményi csomagolástechnika

Mátyás tér

12

Mátyás Klub- Önkormányzati Nyugdíjas Klub

profit

Mátyás tér

14

TESCO Expressz

Mátyás tér

14

KAPOCS Ifjúságsegítő Önsegítő Szolgálat

Mátyás tér

14

Látványpékség

Mátyás tér

15

Kesztyűgyár Közösségi Ház

Mátyás tér

16

Üveges

profit

Mátyás tér

17

MAKROTEX KFT. Számítógép-, Monitor-, Notebook-,
Akkumulátorkereskedés

profit

Mátyás tér

17

Antikvárium

profit

Nagyfuvaros u

2/B

K+D Építőipari Kft.

profit

Nagyfuvaros u

2/B

Virágüzlet

profit

Nagyfuvaros u

6

SINGULAIR házi, biológiai szennyvíztisztítás

profit

Nagyfuvaros u

10

Hús-hentesáru

profit

Nagyfuvaros u

12

COOP mini vegyesbolt

profit

közszolg.
profit
közszolg.
profit
közszolg.

Nagyfuvaros u

16

VIKUV - Vízkutató és Fúró Rt. Iroda

profit

Nagyfuvaros u

16

Sírkő felújítás, tisztítás

profit

Nagyfuvaros u

16

"Csemege" élelmiszer, fűszer

profit

Nagyfuvaros u

20

Hevesi-Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Bt.

profit

Nagyfuvaros u

22

Fodrászat, műkörmös

profit
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Nagyfuvaros u

24

Pal Vasary mintabolt

profit

Nagyfuvaros u

26

Gyros büfé

profit

Népszínház u

33

T and T FAMILY KFT. Vegyeskereskedés

profit

Népszínház u

33

EU GROUP illatszer-édesség diszkont

profit

Népszínház u

35

ELUAHA GSM telefonbolt

profit

Népszínház u

35

Texas Söröző, játékbarlang

profit

Népszínház u

37

Mutatványos kellék szakbolt

profit

Népszínház u

37

Super-net internetkávézó

profit

Népszínház u

37

DODI KFT. - Lakástextil, bútorszövet

profit

Népszínház u

39-41

Atlas Hotel***

profit

Népszínház u

43

SARY-A Élelmiszer

profit

Népszínház u

43

P.Kiss István órás-és ajándékkereskedés

profit

Népszínház u

43

"Ez Divat" Egyedi Tervezésű Ruhák Egyedi Áron

profit

Népszínház u

45

"Marine Life" Búvártanoda

profit

Népszínház u

45

Szabó József és fia villanyszerelő mester

profit

Népszínház u

47

DODI KFT. - habszivacs, kárpitos kellék, bútor-szövet

profit

Népszínház u

49

SER-KO 2 KFT. - ABC

profit

Népszínház u

49

"Sörsarok" kocsma

profit

Népszínház u

49

Ica Női, Férfi Fodrászat

profit

Népszínház u

51

Szabó Rövidáru Kellékek Nagykereskedés

profit

Népszínház u

51

BAGGIO ÉS TSA Műszaki és Háztartási Cikkek Adása-Vétele

profit

Népszínház u

53

Horváth kelmefestő, vegytisztító

profit

Népszínház u

53

Jezsek Cukrászda

profit

Népszínház u

55

Atlantic Hotel***

profit

Népszínház u

55

Arab Orient Keleti Fűszer (mobil üzlet)

profit

Népszínház u

57

Lóverseny fogadóiroda

profit

Népszínház u

57

Kiss óra, ékszer, ajándék

profit

Népszínház u

59

Húsbolt

profit

Népszínház u

59

Cipőbolt

profit

Népszínház u

59

Balkán Pék

profit

Népszínház u

59

Fehér Holló 2 Angol Használt Ruha Üzlet

profit

Népszínház u

59

"Toll Bolt" - Ágytoll

profit

Népszínház u

59

Dani Gergő Élelmiszer

profit

Szerdahelyi u

1

Mazsi ABC

profit

Szerdahelyi u

1

Kocsma, borkimérés

profit

Szerdahelyi u

2

Műanyag ablak-ajtó

profit

Szerdahelyi u

4-8

Mátyás Udvar Értékesítési Iroda

profit

Szerdahelyi u

5

Értékesítési Iroda - Lakásszervíz

profit

Szerdahelyi u

14

Non-stop Parkoló

profit

Szerdahelyi u

15

Páncélszekrényjavító

profit

Szerdahelyi u

18

Újság, ajándék

profit

Szigetvári utca

2

Manó Vegyesbolt

profit

Szigetvári utca

5

CNW ZRT. - Rendszerintegráció

profit

Szigetvári utca

5

LAKÓHÁZAK 2002 KFT.

profit

52

Szigetvári utca

5

SKY Kereskedelmi Kft.

profit

Szigetvári utca

6/A

E.M.E., Tech-Line, Feuva

profit

Szigetvári utca

7

MetLife

profit

Szigetvári utca

7

Ahico Biztosító Zrt.

profit

Szigetvári utca

7

Első Amerikai-Magyar Biztosítási Ügynök Kft.

profit

Szigetvári utca

9

Női-férfi fodrász

profit

Szigetvári utca

10/A

Kínai büfé

profit

Teleki L tér

5

Kocsma

profit

Teleki L tér

5

Teleki Gyógyszertár

profit

Teleki L tér

6

Kocsma

profit

Teleki L tér

6

Teleki Zálogház

profit

Teleki L tér

7

Zárka Kft. - Beltéri és biztonsági ajtók bemutató terem

profit

Teleki L tér

7

Senator Club Játékterem

profit

Teleki L tér

8-9

LÉGSZESZ DENTAL KFT. - Fogsorjavítás

profit

Teleki L tér

8-9

Kincses ABC

profit

Teleki L tér

8-9

LÉGSZESZ DENTAL KFT. - Fogorvosi rendelő

profit

Teleki L tér

8-9

Kisbolt

profit

1.4.7 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte
Az MNP III. kapcsán támogatással érintett akcióterületen elhelyezkedő közintézmények, az
általános iskolai-, gimnáziumi képzést, és felnőtt oktatást biztosító, Lakatos Menyhért
Józsefvárosi Általános Művelődési Központ, a Kesztyűgyár Közösségi Ház, valamint a
nappali - főként (rokkant) nyugdíjas szenvedélybeteg ellátást biztosító, Mátyás klub
egyaránt a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási, közösségi szolgáltatást
nyújtó, illetve szociális intézmények. További közösségi célú ingatlanok, a Homok utca 7.,
és Dankó utca 18. sz. alatti telkeken az MNP II. során létrejövő sport, illetve szabadidős
udvarok.
Az akcióterületen 3 óvoda, a Wesley János Lelkészképző Főiskola, nagyszámú, a fővárosi
hajléktalan ellátást szolgáló intézmény, valamint 2 idősek otthona helyezkedik el.
a) Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ
Az MNP II. során kitűzött cél, az ’Új szemléletű Erdélyi utcai „nyitott” iskola’ létrehozása’
az intézménynek Általános Művelődési Központtá szervezésével teljesedett ki, amely
szervezeti átalakítás új pályázati források hozzáférhetőségét is biztosítja az intézmény
számára.
Az intézményfejlesztés keretében első lépésben az Erdélyi utcai általános iskola a Dugonics
utcai Dugonics András Gimnáziummal került összevonásra. Az intézményátszervezés
elsődleges hatása, hogy oldotta az általános iskolai osztályokban szinte 100%-ban roma
tanulók képzését felvállaló iskola elszigeteltségét, továbbá lehetőséget teremtett a
negyedben élő hátrányos helyzetű fiataloknak (és a felnőtteknek is), hogy akár az általános
iskolai tanulmányaikat közvetlenül folytatva érettségit szerezzenek, amely sok szakma
betöltésének elengedhetetlen feltétele.
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Az MNP I. és II. programokban a gyermekek későbbi boldogulását elősegítő minőségi
képzési programok kerültek bevezetésre az iskolában, a programok a célközönségét az
intézet saját tanulói alkotják:
Kidpix „Digitális Gyerekkor” kreatív művészeti oktatási program; „Ravasz Róka” svéd
mintájú oktatási modellprogram; Tanulást közvetlenül segítő tevékenységek – kihelyezett
tematikus foglalkozások; Hon- és népismeret projektek – fedezzük fel Magyarországot;
Művészeti nevelést, oktatást segítő programok; Sport, testedzés; Internet használata
(felnőtt tanfolyam).
b) Kesztyűgyár Közösségi Ház
A 2008. szeptemberben megnyitott Kesztyűgyár Közösségi Ház általános célja új közösségi
csoportok kialakításának támogatása a változatos programkínálaton keresztül, a helyi
pozitív identitás erősítése, illetve az elszigetelődött Magdolna negyed bevonása Budapest
kulturális vérkeringésébe. A Kesztyűgyár sokrétű és nyitott programjain keresztül
lehetőséget teremt a negyedbeli lakosság szabadidejének minőségi, és biztonságos
eltöltésére, valamint a szabadidős programokon túl képzési programokkal, álláskeresési
tanácsadással segíti az itt lakó, alulképzett, munkát kereső embereket, fentiek által esélyt
teremtve a társadalmi felemelkedésre.
A Közösségi ház elsődleges célcsoportja a Magdolna negyedben élő 6-18 év közötti fiatalok;
a másodlagos célcsoport a Magdolna negyed teljes lakossága, a VIII. kerületi lakosok,
illetve budapesti fiatalok.
A Kesztyűgyár Közösségi Ház (KKH) programstruktúrája 2010. márciusra a 2008. őszi
intézménynyitás óta felgyülemlett tapasztalatokat felhasználva, fokozatosan alakult ki.
A jelenlegi struktúra főbb jellemzői:
•

párhuzamos programok a különböző korosztályoknak (gyerek/kamasz);

•

a készségfejlesztést/ képzést elősegítő foglalkozások, valamint a szabadidő minőségi
eltöltésére irányuló, könnyedebb programok egyaránt megjelennek a kínálatban;

•

a ház alapszabályai - és saját (ifjúsági) szociálismunkásainak a szabályok betartatására
irányuló folyamatos törekvése! - indirekt módon még a könnyedebb szabadidős
programokat is az integrációs törekvések szolgálatába állítják;

•

a KKH saját szociális munkásai által megvalósított programok mellett sok a külső
szereplő – döntően megbízási szerződéssel dolgozó civil szervezetek - által
megvalósított program;

A programstruktúra megőrzése mellett a következő irányban tervezünk fejlesztéseket/
módosításokat:
•

a működés hatékonyabbá tételének egyik fontos eszköze, hogy a programok
megvalósítása nagyobb számban történik majd a ház saját szociális munkásai által.
Szociális munkásaink végzettsége, szakmai tapasztalata lehetővé teszik, hogy a
kézműves és drámafoglalkozásokat részben saját bonyolításban valósítsuk meg. Egyre
nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a tehetséggondozásra, különösen a roma
fiatalok körében.
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•

a szegregált lakókörnyezet és az ennek hátrányait kiegyenlíteni törekvő szociális
városrehabilitáció lényegéből fakad, hogy továbbra is törekszünk a integrált programok
megvalósítására, az eddigiekben sikeres integrált programok a szülői jelenléttel
bonyolított kisgyermek, ill. családi programok, valamint a kiemelt rendezvények (pl.:
Magdolna Napok Fesztivál, Karácsonyi ünnepség) voltak.

•

a Közösségi Ház nyitni kíván a felnőtt korosztályok felé nem csupán a már eddig is
bevezetett álláskeresés, internet, képzési programok tekintetében, hanem kulturális,
közösségfejlesztő, ismeretterjesztő klubok, tánc, zenei programok formájában is. Első
ilyen irányú program elképzelés a 2010. áprilistól havonta 1 x pénteken megvalósítani
tervezett Magyar Táncház.

•

a fiatal korosztály tekintetében folyamatos az igény arra, hogy több időt tölthessenek a
házban, illetve, hogy ezt ne csak zárt foglalkozások keretében, de kötetlenebb, klub
jelleggel (illetve audió-vizuális stúdióban) tehessék. A fiatalok ilyen irányú igényeinek
eleget kívánunk tenni, de cél, hogy a nyitott, klub jellegű kesztyűgyári programok is
szociális munkás felügyeletével történjenek.

1.4.8 Lakáshelyzet
A Magdolna Negyed területén elhelyezkedő lakásállomány a kerületi állománynak 14%-a. Az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya a Magdolna negyed területén (39%) közel
kétszerese (74%) a kerületi aránynak. Az egyszobás lakások aránya is nagyon magas a
Magdolna-negyed területén (58%). A laksűrűség adatait vizsgálva ismét azt tapasztaltuk,
hogy a Magdolna-negyedben magasabb a 100 lakásra jutó lakók száma, mint a kerület
egészében.
23. Táblázat / A Magdolna-negyedre és Józsefváros teljes területére vonatkozó legfontosabb
lakásadatok
Magdolnanegyed

Budapest VIII. ker.
összesen

Lakásállomány (db)

5556

39946

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

37,2

22,3

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül

36,1

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

57,9

100 lakásra jutó lakók száma
Forrás: 2001. évi Népszámlálás

217

Mutató megnevezése

205

1.4.9 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú
létesítmények állapota
Az MNP II. program során a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ
épületének nyílászáró rekonstrukciójára és akadálymenetesítésére kerül sor. Ezzel az
intézmény legalapvetőbb felújítási szükségletei megoldásra kerülnek.
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A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008. évben került átadásra – az ezt megelőzően 2 szociális
bérlakást tartalmazó, józsefvárosi önkormányzati tulajdonú egykori üzemi épület az MNP I.
programjának részeként Budapest Főváros Önkormányzatának és Budapest Józsefváros
Önkormányzatának finanszírozásában került kialakításra.
Az átadás óta eltelt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a közösségi ház 3 területen szorul
átalakításra/bővítésre, hogy elsődleges funkcióját, mint a helyi társadalom közösségi,
kulturális találkozó és szabadidős „helye” még jobban elláthassa.
A nyári időszakban a légkondicionálás hiánya jelent problémát. A nagyobb befogadó
kapacitású rendezvényhelyiségek hőfoka nyáron rövid idő alatt erősen megemelkedik, ami
nem csupán kellemetlen a látogatóknak, de az ilyen körülmények közt zajló rendezvények,
képzések… stb. hatékonysága is erősen csökken.
A meglévő vasbeton (födém)szerkezetek felületének utólagos átképzése a színházteremben
(„Tükörterem”) nem, de a többi – kisebb alapterületű – rendezvény és oktatási helyiségben
szükséges a termek akusztikai tulajdonságainak javítása érdekében. Jelenleg a termek
rossz akusztikája okozta zajhatás a programok hangulatát és hatékonyságát egyaránt rossz
irányba befolyásolja.
A ház rendezvények, tanfolyamok helyiségigényét ellátó termein túl - a helyi fiatalság által
kommunikált igényekhez alkalmazkodva - szeretnénk a közösségi házat a meglévő (de
jelenleg erősen talajvizes, fűtetlen, nem megfelelő szellőzésű) pincében kialakítandó
klubhelyiséggel bővíteni. A klubhelyiség egyaránt szolgálja majd a bemutatott helyi
lakáskörülmények miatt gyakran saját szobával nem rendelkező helyi fiatalok igényét a
„saját” közösségi térre, valamint hangosabb (zenei) események, próbák helyszínét,
mindezt audió-vizuális stúdió kialakítása szolgálja.

1.5

Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális
jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása
1.5.1 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő
közlekedési hálózat helyzete

A kerület szervesen illeszkedik a főváros belső részén domináns sugaras-gyűrűs
térszerkezetbe. A kerület belső és középső része - így a Magdolna Negyed - a
tömegközlekedéssel legjobban ellátott budapesti területek közé tartozik. A főutakon
Budapest legjelentősebb tömegközlekedési vonalai járnak.
A kerület határain kilenc metrómegálló biztosítja a gyors kapcsolatot a város többi
részével. Az itt közlekedő metróvonalak jellemzően a kerület legforgalmasabb
csomópontjain haladnak át (Blaha Lujza tér, Keleti pályaudvar, Kálvin tér, Ferenc körút).
Az épülő 4metró további két megállóval (Rákóczi tér, Népszínház utca) javítja majd
Józsefváros közösségi közlekedési hálózatát, illetve további két esetben (Keleti
pályaudvar, Kálvin tér) a már meglévő vonalakkal biztosít átszállási lehetőséget. A Nagy
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Körúton valamint a Hungária Körúton a város két legnagyobb utasforgalmát bonyolító
villamosai közlekednek (1 illetve 4-6).
A kerületben található még Magyarország legforgalmasabb személypályaudvara, a Keleti
pályaudvar, valamint a történelmi Józsefvárosi pályaudvar (üzemen kívül). A kerületet
átszövő fő közlekedési útvonalak mellett a városrész belső területeit is sűrűn behálózzák a
tömegközlekedési eszközök, villamos-, busz- és trolibuszjáratok.
A Magdolna Negyed is jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a határain futó
tömegközlekedéssel ellátott útvonalai révén (Fiumei út, Baross utca, Népszínház utca). A
területen áthaladó Nagyfuvaros utca, Szerdahelyi utca, Dankó utca és a Karácsony Sándor
utca kétirányú forgalmat, míg a többi utca egyirányú forgalmat bonyolít. A Népszínház
utca – Dobozi utca vonalon villamos, a Nagyfuvaros utca – Mátyás tér – Szerdahelyi utca –
Karácsony Sándor utca vonalon a Negyedet a főváros szívével (Blaha Lujza tér) közvetlenül
összekapcsoló 99-es busz közlekedik.
A terület határán készül Köztársaság tér - Népszínház utca) a 4-es metró mely tovább
javítja a tömegközlekedés helyzetét. A területre irányuló gépkocsi forgalom jelenlegi
méréseink alapján még nem jelentős, azonban a Nagyfuvaros utca – Mátyás tér –
Szerdahelyi utca – Karácsony Sándor utca vonalon átmenő jelentős forgalom már komoly
környezeti problémákat vet fel.
A Magdolna Negyedet jelenleg a kerékpárút hálózat - kiépített vagy jelölt módon - nem
érinti. A Magdolna Negyed területén egyelőre csak tervezett - a JÓKÉSZ-ben szereplő – a
fővárosi kerékpárút hálózati elem a Fiumei úton a Baross teret illetve a Kőbányai úti
nyomvonalat kötné össze. Egyre fokozódó igény mutatkozik a Negyedet a városi
vérkeringésbe kapcsoló, tervezett gyalogos elsőbbségű felületek mellett a kerékpárutak
iránt is.

1.5.2 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő
közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából
1.5.2.1

Vízellátás

A Fővárosi Vízművek Rt. nyilatkozata szerint a kerületben vízhiányos rész nincs,
gerincvezetékkel jól átszabdalt stabil vízellátási viszonyokkal rendelkező terület. A VIII.
kerület vízellátása a pesti ún. alap zónáról történik. Nagyátmérőjű hálózat a vizsgált
területen a Nagyfuvaros utca - Mátyás tér - Dankó utca vonalon (DN 500 öv.), a Fiumei úton
(DN 500 öv.) és a Baross utcán (DN 500 öv., DN 600 öv.) található. Ezek mellet üzemel a
zömmel DN 100-150 átmérőjű, főként öntöttvas csőből álló hálózat.
A Fővárosi Vízművek Rt. nyilvántartása szerint vezetékei 1869-tól épültek napjainkig.
Időrendben először öntöttvas ~1920-as évekig, majd zömmel azbesztcement anyagból,
kevés acél és PVC anyagú épült az 1980-as évekig. A Fővárosi Vízművek Rt. rekonstrukciós
tervét folyamatosan valósítja meg. A rekonstrukció csak azonos átmérővel való felújítást
jelent, esetleg a nem járatos átmérőknél egy dimenzióval nagyobbat (pl.: 75 helyett 100ra; 125 helyett 150-re, stb.), de nem jelenti a beruházások által keletkező átmérő
növekedés átvállalását.
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1.5.2.2

Csatornázás

A tervezési terület a Ferencvárosi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik. A
csatornahálózat egyesített rendszerű, itt a szennyvizet és a csapadékvizet azonos
szelvényben vezetik el. A vízgyűjtő területhez tartozik az V., VI., VII., VIII., IX. kerület
teljesen, X. kerület túlnyomó, XIII., XIV. kerület kisebb hányada és a XVIII., XIX. és XX.
kerület egy csekély része.
A terület csatornázásának kezdetei a XVIII. századra vezethető vissza, akkor még nyílt
árkos megoldással. A múlt században a Dunára merőleges zárt csatornák épültek. A
korszerű csatornázás megvalósítása – a múlt század utolsó évtizedeiben nagy erővel
megindult. Ekkor épült a Ferencvárosi szivattyútelep és a közös főgyűjtő, valamint a
Kőbányai főgyűjtő, elkezdődött és jelen század első évtizedében befejeződött a Dunaparti, Nagykörúti és a Magasanfekvő főgyűjtő építése.
A vizsgált területet érintő főgyűjtők a Nagykörúti főgyűjtő és a Karácsony Sándor utcán
áthaladó 296/296P/b főgyűjtő. A Nagykörúti főgyűjtő, mely a tervezési terület
vízelvezetését biztosítja, a századforduló körül épült, mely 364/364 P1+b méretű párizsi
szelvényű. A terület magassági viszonyai B.105,0 – 112,0 m között változik.

1.5.2.3

Gázellátás

A vizsgált területen a Fővárosi Gázművek Rt. nyilvántartása szerint a 3. sz.
térképmellékletben ábrázolt nagyközép, közép és kisnyomású gázvezetékek találhatók,
utcák szerinti felsorolásban, átmérővel, anyaggal.

1.5.2.4

Villamosenergia-ellátás

A kerület villamos energiával ellátott terület. A kerületben 2 db 120 kV-os kábel halad
keresztül. Az egyik, a Csarnok tér - Népliget II. megnevezésű 120 kV-os kábel cseréje
jelenleg folyamatban van. A meglévő olajszigetelésű kábel helyett műanyag szigetelésű
kábel kerül elhelyezésre.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a Magdolna Negyed Központ összközműves területen
fekszik, ahol valamennyi közmű hálózat megfelelő kapacitással és műszaki állapotban
rendelkezésre áll. Mivel a tervezett rehabilitációs beavatkozások - beleértve a kapcsolódó
közvilágítás korszerűsítést is - nem járnak többlet igénnyel, a hálózatbővítő
beavatkozásokra nem lesz szükség.

1.6

Az akcióterület környezeti jellemzőinek bemutatása
1.6.1 Városszerkezeti pozíció - Az akcióterület lehatárolása,
földrajzi elhelyezkedése

Az akcióterület Józsefváros és egyben a főváros földrajzi középpontja közelében, a
korabeli Pestet határoló városfallal körülvett mai szűken értelmezett belvárostól kifelé,
attól keleti irányban, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű által határolt második övben
foglal helyet.
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Szűkebb települési környezete Középső-Józsefváros északi városrésze, a Baross utca és a
Rákóczi út, valamint a Nagykörút és a Fiumei út főútvonalak, markáns városszerkezeti
elemek által közrezárt, és a Népszínház utca által városszerkezeti jellemzők alapján
kettészelt szerkezeti egységének déli felében található, ahol a Mátyás tér és a Teleki tér
köré szerveződő sajátos strukturális jellemvonásokkal rendelkező egységet alkot.

1.6.2 A terület adottságai - városfejlődési jellemzők
A Magdolna-negyed és környező területe csak a XVIII. században kezdett beépülni. A
terület beépülése - amit vásártartó funkciója determinált - a mai Baross utca vonalától
indult meg és haladt észak felé. A Negyed beépülése is több ütemben zajlott le. A
Magdolna Negyed Központ – a Mátyás tér és Teleki tér közötti, a városhatárig (Fiumei út)
húzódó, magasan fekvő terület - beépülése következett be a legkésőbb. A hagyományos
szőlő-, zöldség-, gyümölcstermő vidék volt ez sajátos, óriás, tagolatlan, amorf tömböket
közrefogó széles utakkal, szabálytalan terekkel, keskeny és rendkívül hosszú parcellákkal.
Az 1838. évi árvíz utáni újjáépítés megőrizte az eredeti utcaszerkezetet. A gyér beépítés
mellett az épületek továbbra is többségében földszintesek, hiszen a rendezési terv
továbbra is engedélyezte a külső területek falusias beépítését. A Kiegyezés időszakára
bontakozott ki az utcafrontok teljes beépülése, az udvarok körbeépítése illetve kisebb
szintráépítések, megjelentek az első udvarház jellegű, igényesebb, magasabb építészeti
minőséget hordozó, többszintes épületek.
A városegyesítést követően a beépítést szabályozó előírások már bérházas beépítésű
területként jelölték meg az érintett területet. Polgári bérházak, illetve a szegényebb,
vidékről beköltözők számára munkásbérkaszárnyák épülnek, a Teleki téri állatvásár helyét
pedig zsibárusházak, piac, majd park veszi át. A Magdolna Negyed Központ területe a
század végére beépül, de a városépítés lendülete a terület radikális átalakulását nem volt
képes elérni.
A két világháború közötti időszak a stagnálás jegyében telt. A II. világháborút követően a
pusztulás korszaka jellemezte a Magdolna-negyedet. Az anyagi források hiánya sem új
építkezéseket, de még a meglévő házak felújítását sem tette lehetővé. Lakótelep építési
tervek következtében a területre hozott építési tilalom alapvetően közrejátszott az épített
elemek fizikai amortizációjához. Ugyanakkor mindezek hozzájárultak a településszerkezet
és beépítési karakter valamint a századfordulós illetve még korábbi építészeti emlékek
fennmaradásához.
Az 1950-es évektől elkezdődött a földszintes épültek bontása, melyet segített az az 1955.
évi döntés, mely számos épületet törölt a műemléki listáról. A városrész korabeli
pezsgését, fejlődését biztosító vendéglátó egységek (intézmények), üzletek, kisüzemek,
helyi kispolgári szervezetek, valamint az aktív vallásgyakorlás helyéül szolgáló intézmények
megszűntek, és helyüket raktárak, lerakatok, nem, vagy alulhasznosított, esetenként
befalazott épületek vették át. 1970-es évektől kezdődő néhány új beépítés durva módon
bontotta meg a meglévő városszerkezetet és városképet, hogy többnyire ma is zárványt
képeznek a negyed testében.
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1.7

Környezet adottságok – természeti környezet

A kerületnek a főváros térszerkezetében elfoglalt belső helyzete kedvező. A Belvárostól
távolodva szélesedő terület belső utakkal sugárirányban kellően, keresztirányban kevésbé
tagolt, a kerület nagyobb része lakóterület, zártsorú beépítésű tömbökkel. A közterületek
- az épületállományhoz hasonló, az elmaradt karbantartás és felújítás miatt általánosan
leromlott állapotuk alapján a megújításra szorulnak.
A kerület zöldfelületei a körutak által meghatározott gyűrűk szerint tagoltak. A külső gyűrű
kétirányú zöld ékének egyike Ügető- Kerepesi temető közvetlenül határos a Magdolna
Negyed Központtal, ahol önálló elemekből épülő rendszerbe megy át. Ezt a középső gyűrűt
a terek és a közparkok jellemzik. A köz- és zöldterületek rendszerének differenciáltsága a
kerület egyik markáns városszerkezeti értéke. Negyed Központban a lakókertek intenzív
mindennapi használata mellett meghatározó a közterek igénybevétele.

1.7.1 Településszerkezeti jellemzők, értékek
A városszerkezet egységesnek nevezhető: A történeti fejlődés egy a városfejlődési szakaszt
megelőző korszakra utaló szerkezetű egységet eredményezett. Nagyméretű, mély tömbök
és hosszú, keskeny telkek jellemzik a területet. A beépítés a Negyed Központ városrészben
rendkívül differenciált. A Népszínház utcától, illetve a Mátyás tértől távolodva egy
szabálytalanabb beépítés jellemző, ahol egyes helyeken a földszintes beépítés túlsúlya
adja a terület jellegzetes és Budapesten ma már egyedülálló karakterét (Dankó u. – Lujza
u. közötti terület), miután a földszintes, egyemeletes beépítési mód átalakulása
megakadt. Ennek egyik szerves oka a beépítés számára kedvezőtlen telekstruktúra
(keskeny, hosszúkás telkek) volt.
A városkép jellemző vonása a terület utcái és a Mátyás tér térfalainak szaggatott beépítést
mutató képe.
A Mátyás tér a kerületrész egyik központi funkciót ellátó tere. A kisméretű tér a környező
városszövet többnyire nőtt jellege ellenére városszerkezetileg jól tervezett. A
városszerkezet kiegyensúlyozottságát erősíti, hogy a Mátyás tér sarkaiból kiágazó
valamennyi utca egy-egy közeli térhez vezet. A Mátyás tér kiemelkedő példáját nyújtja a
Negyed egyik legjellemzőbb identifikációt hordozó szerkezeti elemének a sarkokból
kiágazó utcák vizuális lezárását jelentő ún. „beálló sarkok” jellegzetes megoldásának.

1.7.2 Az épített örökség jellemzői, értékei
A Magdolna Negyed Központ jelenleg Magdolna Negyeden belül is a legrosszabb helyzetű és
legalacsonyabb presztízsű városrész, mely ettől függetlenül gazdag mind szerkezetét,
társadalmi és történelmi tradícióit tekintve, mind pedig épületeinek, utcáinak értékei
alapján is. A városrész jellemző tulajdonsága, hogy az eklektika, a szecesszió és a háború
előtti modern építészet is magas, nem perifériális jelleggel képviselteti magát.
Helyi szempontból jelentős eklektikus bérházak (1880-1900): Mátyás tér 16. (1986); Mátyás
tér 17. (1895); Szerdahelyi utca 1. (1895) + lépcsőházi szobor
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13. ábra A védett épületek elhelyezkedése a negyedben

A kor kiemelkedő színvonalat képviselő szecessziós polgári bérházak, különleges
sarokbeépítések: Magdolna utca 6/a (1912); Mátyás tér 4. (1912) "Magda udvar"; Mátyás tér
14. (1906) Braun Illés Ecset, seprű és kefegyára; Teleki tér 3. (1914); Teleki tér 10. (1914).
A két világháború közötti építészet (1920-1944) elemei közül modern bérház: a
Nagyfuvaros utca 22-27. (1940) valamint a tudatos, modern városépítészeti szemlélet
alapján alakított lakóház-együttes: Kisfuvaros utca 1/a, 1/b, 1/c (1932)
Az eklektika Közép-Józsefvárosnak, és így e területnek is meghatározója. A szecessziós
stílusú épületek azonban kevésbé dominálnak, mint a budapesti városképben. A
városnegyed különlegességét, más városrészektől eltérő jellegét, sajátos hangulatát a
polgári bérházak világától teljesen különböző beépítésének köszönheti. Egyrészt a negyed
gazdálkodói-iparos korszakából fennmaradt, földszintes és egyemeletes lakóházainak nagy
száma, kisvárosias beépítésű és hangulatú utcáinak, utcaszakaszainak jelenléte, mely más
városnegyedekben vagy ki sem alakult, vagy mára végképp eltűnt, esetleg ép most tűnik
el. Ilyen a korai eredetű, a hajdani Józsefváros kisvárosias hangulatát még őrző egységesen
megmaradt házsor (XIX. század közepe és harmadik negyede) a Magdolna utca 24., 26., 28.
Ezek a kisebb méretű, késő klasszicista / romantikus / koraeklektikus eredetű, olykor már
átalakított, korai lakóházak az adott kor szerényebb, sokszor provinciálisabb megjelenései
ugyan, de azon túl, hogy a városfejlődésnek egy adott korszakát még hitelesen képviselik,
alacsonyabb, gyakran műhelyépületekkel és oázis jellegű belső kertekkel is rendelkező
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beépítéseikkel, sajátos és bensőséges életlehetőséget jelentenek a nagyvárosi élet
keretein belül.
XIX. század közepe, harmadik negyede: Erdélyi utca 11. "U" alakú; Erdélyi utca 13. (1880);
Erdélyi utca 14. (1880) "U" alakú; Karácsony Sándor utca 10. (1880) csak az utcai rész ;
Karácsony Sándor utca 17. romantika, "elsüllyedt" típus; Magdolna utca 21. "U" alakú,
"elsüllyedt" típus; Magdolna utca 41.; Nagyfuvaros utca 28. csak üzlet "U" alakú.
1 és 2 emeletes, kisvárosias jellegű "koraeklektikus lakóházak (XIX. század harmadik
negyede): Dankó utca 12. "L" alakú; Dankó utca 14. "L" alakú; Karácsony Sándor u. 20.
eklektika, körbeépített; Lujza u. 4. "L" alakú (1883); Lujza utca 6. "U" alakú Mátyás tér 3.
Megtartásuk és védelmük lakóházként is fontos, de e mellett alkalmasak azon hiányzó,
kisebb szociális, kulturális, vendéglátói és kereskedelmi funkciók betöltésére is, melyek a
II. világháborút követő évtizedek során teljesen eltűntek innen, az itt élők számára
ugyanakkor fontosak.
Ezek közül az épületek közül több, - elsősorban a klasszicista eredetűek - 1955-ig még
szerepelt a műemlékjegyzéken, de 1956 után - a terület teljes bontásának elképzelésével
párhuzamosan - törölték a listáról őket. A lakóházzal összeépített vagy a lakóház udvarából
megközelíthető döntően a századfordulón épített gyárak, vagy műhelyépületek
gyakorisága. Ezek mindig igen érdekes, összetett beépítést jelentenek, hiszen különböző
korok egymásra, vagy egymás mellé épülése jellemzi többségüket. Ragyogó lehetőséget
jelentenek munkahelyteremtésre, kulturális, művészeti vagy iparos jellegű használatra
egyaránt.
Kisüzemmel / műhellyel / udvari szárnnyal egybeépített korai eredetű lakóházak: Dankó
utca 7.; Dankó utca 11.; Karácsony Sándor utca 5.; Magdolna utca 19.; Magdolna utca 49.;
Szerdahelyi utca 3. Kisüzemmel / műhellyel / régi udvari szárnyakkal egybeépített
eklektikus, szecessziós bérházak: Dankó utca 17.
A "külvárosi paloták", az udvarházak, a kisvárosias karakterű, magasföldszintes és
emeletes, korai vállalkozók és kisebb vidéki birtokosok tekintélyes polgárházai, melyek
minden esetben tágas, nagyméretű (négyzetes) telken, istállókkal-műhelyekkel
körbeépített udvarral, vagy kerttel, általában kevés és jó lakással, széles kocsi behajtóval,
kétoldali feljáróval, üvegezett verandával, különleges építészeti részletekkel épültek meg.
Koraeklektika (1870-1885) - fővárosi védelemre javasolt épületek: Udvarházak, „külvárosi
paloták”: Szerdahelyi utca 12. (1875)
A munkásbérkaszárnyák nagy száma és változatos formája, mely véleményünk szerint minden problematikája ellenére - a város és különösen a Józsefváros történetének, egyben
karakterének meghatározó, védendő jelensége.
Különleges beépítésű és térhatású munkásbérkaszárnyák: Dankó utca 20. (1880) korai
munkásbérkaszárnya; eklektika (1880-1900) - fővárosi védelemre javasolt épületek: Dankó
utca 16. (1890); Mátyás tér 12. (1900); Nagyfuvaros utca 26. (1890).
A háború előtti idők gazdag társadalmi életének maradványai: volt mozi, kabaré, templom,
kávéház, vendéglő, klub, bálterem ma sokszor raktárnak használt vagy bezárt, de még
mindig megmaradt értékes terei.
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A fővárosban is egyedülálló épületegyüttes: "Zsibárusház"(1888-1900) - Lujza utca 16.Magdolna utca 42., 44.- Dobozi utca 19., 21.:
Kiemelkedő, vagy jellemző középületek: Dobozi utca sarkán álló kisméretű csarnok (1899)
Baross remiz; Erdélyi utca 6-8. (1898) Általános iskola; Magdolna utca 55. (1899) Baross
remiz, csak a Teleki térre néző csarnoképület

1.7.3 Védett és védendő természeti értékek
Józsefvárosi viszonylatban bővelkedik védett, illetve védendő természeti értékekben
bármennyire hihetetlennek tűnik ez a megállapítás első ránézésre. A természeti értékek
előfordulása gyakoriságának oka, hogy a Józsefváros már e század kezdetén beágyazódott
településszövettel rendelkezett, így a városszépítő mozgalom és a szervezett városi
kertészet kibontakozásának idején a teresedések a kertépítészeti kezdeményezések
akcióterületeivé válhattak. A védendő, vagy már védett városi természeti értékek a 90-60
évvel ezelőtti telepítések növényállományai. A természeti értékek mindegyike
kertépítészeti alkotás része, telepített növényállománnyal, így nemcsak ökológiai, hanem
jelentős kulturális, városökológiai értéket is megjelenítenek.
Védett zöldfelületek: Kerepesi úti temető / Védett temető/ Védett kert – az Akcióterület
közvetlen szomszédságában. Értékes zöldfelületek, értékes növényállománnyal bíró
közterek: Teleki tér, Mátyás tér. Védett fasor: 1890-1945 között fásított fő közlekedési út:
Orczy út- Fiumei úti akác fasor. Értékes fasorok: 1890-1945 között fásított utak: Erdélyi
utca, Nagyfuvaros utca, Szerdahelyi utca
A városnegyed zöldfelületei
A városrész híres- és hírhedt tere/parkja a Teleki tér. Leromlott állapotában már alig
felismerhető a múlt században, illetve a századelőn kialakított szerkezet, azonban a
meglévő fák között még nagyszámú értékes eredeti fát találhatunk. E nevezetes hely ma
erősen megkopott park, ahol a zöldfelület sem igazán zöld. Sok a beteg, csonkolt,
csúcsszáradt, károsult, száradásnak indult fa. A kertarchitektúra lepusztult, a szilárd
burkolatok túlméretezettek és hiányzik a díszítő vízfelület vagy az ivókút. A városrész
életminőségének javítása érdekében elengedhetetlen a terület zöldfelületi rendszerének
megújítása.
A Mátyás tér az MNP I program keretében 2007-ben történt meg a tér zöldfelületének
komplex megújítása. A további fejlesztések (MNP II) program célja, a tér környezetének
funkcióihoz illeszkedően a közösségi tér térbeli kiterjesztése, valódi találkozási hely
kialakítása. Közhasználatú intézménykertek: Kerepesi temető védett temető
A Magdolna negyed programban elkezdődött a bérházak belső udvarának rendbetétele, az
udvar adottságait figyelembe véve zöld felületek kialakításával. 2008-ig három bérház
udvara újult meg a lakók segítségével.
A környezeti károk bemutatása és feltárása: A Magdolna-negyed területén komolynak
tekinthető környezet károk nem azonosíthatók. Lokális problémák adódhatnak az egyes
kisipari telkek átépítése kapcsán.
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1.7.4 Egyéb településszerkezeti problémák bemutatása
A Magdolna-negyed negyed a Középső-Józsefváros a Baross utca és a Rákóczi út, valamint a
Nagykörút és a Fiumei út, mint főútvonalak és markáns városszerkezeti elemek által
közrezárt, és a Népszínház utca által városszerkezeti jellemzők alapján kettészelt
szerkezeti egységének déli felében található, ahol a Mátyás tér köré szerveződő sajátos
strukturális jellemvonásokkal rendelkező egységet alkot. A Mátyás tér és Teleki tér közötti,
a városhatárig (Fiumei út) húzódó, magasan fekvő terület - a hagyományos szőlő-, zöldség-,
gyümölcstermő vidék - sajátos óriás, tagolatlan, és szabálytalan tömböket közrefogó széles
utakkal, szabálytalan terekkel, keskeny és rendkívül hosszú parcellákkal épült be.
A mai Erdélyi utca - Mátyás tér – Koszorú utca – Baross utca által határolt területet
továbbra is rendkívül gyér beépítés jellemezte. Az 1870-es évek végén tömegesen épülnek
polgári
bérházak,
illetve
a
szegényebb,
vidékről
beköltözők
számára
a
munkásbérkaszárnyák. A Magdolna-negyed területe a század végére beépül, a Teleki téri
vásártér helyét pedig zsibárusházak, piac, majd park veszi át. A mai értelemben vett
Magdolna-negyed városszerkezete egységesnek nevezhető. Közel szabályos, hosszú és
keskeny tömbök jellemzik a negyedet, amelytől csak a Mátyás tértől északra fekvő
háromszögletű terület (Nagyfuvaros u. – Népszínház u. – Erdélyi u.) tér el. A Mátyás tér a
Népszínház utca és Baross utca közti kerületrész központi funkciót ellátó tere. A környező
városszövet többnyire nőtt jellegű, a Mátyás tér sarkaiból kiágazó valamennyi utca a
legközelebbi térhez vezet.
A Népszínház utca a Belső-Józsefváros északi területén nem csak markáns városszerkezeti,
hanem éles városképi, beépítési határt is képez. A beépítés ezen városrészben rendkívül
differenciált. A Népszínház utcától, illetve a Mátyás tértől távolodva egy szabálytalanabb
beépítés jellemző. A Magdolna-negyed az egyetlen összefüggő kerületrész, ahol egyes
helyeken a földszintes beépítés túlsúlya jellemző (Dankó u. – Lujza u. közötti terület). A
Magdolna-negyed belső részének földszintes, egyemeletes jellegének átalakulása, a 19-20.
század fordulójának építési lendülete az 1910-es években megakadt. Ennek egyik szerves
oka a beépítés számára kedvezőtlen telekstruktúra (keskeny, hosszúkás telkek).
A negyed városképének jellemző pontjai a Baross utca Koszorú utcán túli részének
rendezetlensége, illetve a Mátyás tér, mint helyi központ funkcióját ellátó térnek
szaggatott beépítése. A negyed belső úthálózatát alkotó utcák szűkek, általában csak egy
irányú forgalom lebonyolítására alkalmasak. Kivételt képez Nagyfuvaros utca, Szerdahelyi
utca, Dankó utca és a Karácsony Sándor utca által alkotott „tengely”, amely a Negyedet
határoló, nagy forgalmú, sugárirányú főutakat és forgalmi gócokat köti össze. Ez a
körülmény vezetett ahhoz, hogy a hiányos gyűrű irányú kapcsolatok miatt az útvonal egy
egyre nagyobb forgalmat bonyolító „menekülő úttá” vált.
Az 1950-es évektől a városrész nagy részét értéktelennek minősítették, nagyszabású
lakótelep építést irányoztak elő. Lakótelep végül nem valósult meg, azonban a területre
vonatkozó építési tilalom alapvetően hozzá járult a városrész elsorvasztásához. A városrész
korabeli pezsgését, fejlődését biztosító vendéglátó egységek (intézmények), üzletek,
kisüzemek, helyi kispolgári szervezetek, valamint az aktív vallásgyakorlás helyéül szolgáló
intézmények megszűntek, és helyüket raktárak, lerakatok, nem vagy alulhasznosított,
esetenként befalazott épületek vették át.
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1970-es évektől a foghíjtelkeken néhány intézményi és ipari beruházás valósult meg
(Auróra utcai rendelő; Tolnai Lajos utcai iskolák; Dankó utcai ACSI üzemi épület). Ezek az
új beépítések azonban olyan durva módon bontották meg a meglévő városszerkezetet és
városképet, hogy többnyire ma is zárványt képeznek a negyed testében.

1.8

Funkcióelemzés

Az akcióterület területi alapú funkcióelemzését az egyes funkciótípusok szerint külön-külön
végezzük el. Az egyes ingatlanelemekhez tartozó funkciókon belül megkülönböztetünk
elsődleges, azaz domináns és másodlagos, azaz kiegészítő funkciókat.

14. ábra A városrész ingatlanainak elsődleges funkciója

15. ábra A városrész ingatlanainak másodlagos funkciója
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1.8.1 Lakófunkció elemzése
Az akcióterületen a nem lakófunkciójú épületek az ingatlanállomány kis hányadát alkotják,
mindössze 25%-át teszik ki (összesen 110 ingatlanelem közül), azonban a lakófunkcióval
rendelkező épületek képezik az ingatlanok domináns hányadát.
A városrész lakásállományának jelentős része, mintegy 25 %-a (634 db) van önkormányzati
tulajdonban, a többi lakáscélú ingatlan magántulajdonú. A lakófunkció területi eloszlásáról
elmondható, hogy az akcióterület középső részét kivéve (Dankó utca - Szerdahelyi utca
gazdasági, illetve egyéb átmeneti hasznosítású területei, összefüggő foghíjterületei)
homogén egységet képez.
16. ábra Lakások megoszlás a negyedben épületenként csoportosítva

Az akcióterület a lakófunkciót hordozó épületek szempontjából vegyes képet mutat, hiszen
a területen régi és új építésű, földszintes, illetve többszintes, valamint hagyományos és
modern technológiával épített, többszintes lakóházak egyaránt vannak.
A lakásállomány minősége rossz, különösen az önkormányzati bérlakásoké. Figyelemre
méltó adat, hogy a 2001. évi népszámlálás szerint az akcióterület lakásinak 37 %-a nem
komfortos, ami betudható annak, hogy a lakásállomány meghatározó része a II. világháború
előtt épült. Az akcióterületen belül a lakófunkció megerősítésére nincs szükség, viszont
városképi és életminőségi szempontok alapján történő minőségi fejlesztése a következő
évek során nem maradhat el.
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17. ábra Lakóépületek szintszáma

1.8.2 Városi-közterületi funkció
A Magdolna Negyed Központ akcióterületet alapvetően sűrű beépítés jellemez, kevés
gondozott zöldterülettel, és általában gyenge minőségű közterületekkel. Ugyanakkor a
városrésznek különleges környezeti adottságai vannak, köszönhetően annak, hogy
helyenként kisvárosias beépítés jellemzi, amely együtt jár a kiterjedt tömbbelsők
jelenlétével.
Az akcióterület híján van a gondozott, közösségi funkciót hordozó közterületeknek. Ez
különösen indokolja a közterületek minőségi fejlesztését, új gondozott zöldterületek
kialakítását, ami szerepet játszhat a helyi identitás erősítésében, helyszínt biztosítva
találkozásoknak, rendezvényeknek. A közterületek zöldterületi aránya fővárosi
viszonylatban megfelelő, ellenben a minőség javítása elengedhetetlen.

1.9

Gazdasági funkció

A városközpont a település gazdasági életében központi szerepet játszik, elsősorban
kiskereskedelmi egységei révén. Az elsődleges funkció vonatkozásában az ingatlanállomány
mindössze 10%-a rendelkezik gazdasági funkcióval, amelynek egy része lakófunkcióval
párosul. Pénzügyi szolgáltatások teljesen hiányoznak az akcióterületen, de a városrészben
is mindössze egy pénzintézetnek van telephelye. A kiskereskedelmi kínálat és a
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szolgáltatások vonzáskörzete túlnő az akcióterület határain, különösen érvényes ez a
megállapítás a Teleki térre.
A szolgáltató szektor fejletlen, ellenben a hosszú hagyományokra visszatekintő kisipari
tevékenység számos telephelye meg található a városrészben. Gazdasági funkció terén
jelentős tartalékai vannak az akcióterületnek. Ez a tény a meglévő funkciók erősítésén túl,
a szolgáltatásbővítő fejlesztések szükségességét is felveti.

1.9.1 Kereskedelmi funkció
Az akcióterület gazdasági-társadalmi életének meghatározó eleme a kereskedelmi funkciók
jelenléte. A kiskereskedelmi funkció mértéke megfelelőnek mondható az akcióterületen.
Kiemelt fontossággal bír a Teleki téri piac jelenléte, amely közösségi és gazdasági téren is
meghatározó szerepet játszik a negyed életében.
A vendéglátóhelyi szolgáltatások esetében az elmúlt években jelentős fejlődés volt
tapasztalható, a korábban jellemző alulfejlettség már csak a minőségi vendéglátóhelyek
hiányában mutatható ki, amelyen azért is szükséges javítani, mert elsődlegesen ez az a
funkció, amely nem csupán a helyi igények kielégítését szolgálja. A kereskedelmi funkció
megerősítése a szolgáltatásbővítést célzó fejlesztésekkel párhuzamosan várható.
18. ábra A helyiségek megoszlása a Magdolna negyedben
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1.9.2 Turisztikai-rekreációs funkció
A turisztikai vonzerőt nyújtó attrakcióval a terület nem rendelkezik, ha csak a kiterjedt
krízisterület, mint „látványosság” nem tekinthető annak. Ezt támasztja alá a Beyond
Budapest szervezet által szervezett városi túra, amelynek útvonala érinti az
akcióterületet.
Viszont a terület fővároson belüli kedvező fekvése miatt a szállodai férőhelyek
tekintetében az elmúlt években jelentőset lépett előre. A városrészben három szálloda
nyitotta meg kapuit (2006-2007.), amelyekben mintegy 100 szoba biztosít szállást közel a
belvároshoz.

1.9.3 Közösségi funkció
Az akcióterületen belül a Magdolna Negyed Program keretében jelentek meg a város
közösségi életének meghatározó, új létesítményei, a kulturális élet meghatározó
színhelyei: a Kesztyűgyár Közösségi Ház és számos civil szervezet irodája (Kapocs, ZöFI,
stb.) amelyek városi szintű szolgáltatásokkal, nem csupán az akcióterület közösségi életét
gyarapítják.

1.9.4 Közszféra funkció
Az akcióterületen nem található klasszikus közszféra funkció (bíróság, levéltár,
polgármesteri hivatal, stb.). A közszféra funkció közül egyedül az ÁNTSZ VIII-IX. kerületi
intézete található az akcióterületen.

1.9.5 Humán szolgáltatási funkció
A humán szolgáltatások közül a városközpontban található az egészségügyi funkciók közül a
Teleki téri gyógyszertár, a háziorvosi szolgálat a Magdolna utcában. A szociális
szolgáltatások közül az akcióterületen helyezkedik el az Oltalom Karitatív Egyesület által
üzemeltetett hajléktalan ellátó intézmény, a Vöröskereszt népkonyhája, az Aranyalkony
Idősek Otthona, az Őszirózsa Idősgondozó szolgálat és a Mátyás Klub (szenvedélybetegek
klubja). Az oktatási funkción belül meghatározó az Erdélyi utcai iskola jelenléte.

1.10

Igényfelmérés
1.10.1

Igényfelmérés eredményei a Szomszédsági Tanács

megalakítása keretében
A Rév8 Zrt. a Magdolna Negyed Program II. végrehajtása keretében 2009 őszén megbízást
adott a Nap Klub Alapítványnak a lakosság érdekeit kifejező és képviselő un. szomszédsági
tanács megalakítására a városrészben. E munka keretében az alapítvány egy 654
háztartásfőre (házastársára, élettársára) kiterjedő reprezentatív kérdőíves adatfelvételt
készített a Magdolna-negyed teljes területén. A kutatás szakmai irányítói dr. Csanádi
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Gábor és Csizmady Adrienne, az ELTE TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék
(ELTE TáTK TMT) munkatársai voltak. Az adatfelvétel 2010 februárjában fejeződött be.
Az alábbiakban bemutatjuk a Magdolna Negyed Központ akcióterületi tervében foglalt
legfontosabb fejlesztésekhez kapcsolódó igényfelmérés eredményeit. A bemutatott
adatokat – néhány kivételtől eltekintve – Magdolna Negyed Központ (MNKp) és Magdolnanegyed, de nem a Központ területe (nem MNKp) bontásban közöljük7.

1.10.2

Teleki

téri

piac

és

a

környéken

lévő

üzletek

használata, elképzelések az átalakítással kapcsolatban
A Magdolna-negyedben élő megkérdezett háztartásfők több mint fele szokott a piacon és a
környéken lévő üzletekben is vásárolni (56%, ábra). A Magdolna Negyed Központban (MNKp
vagy akcióterület) élők esetében még magasabb ez az arány, a tér közelsége miatt
kétharmaduk szokott itt vásárolni (66%).
Figyelemre méltó, hogy a válaszadók negyede sem a piacon, sem a téren nem vásárol
(25%), itt értelemszerűen felülreprezentáltak azok, akik az akcióterületen kívül, a tértől
távolabb élnek (34%). A környék elkerülésében a távolságon túl szerepet játszhat a tér és a
piac állapota, rendezetlensége is, ennek jelentőségéről azonban nem rendelkezünk
információval.
A negyedben élők több mint fele (55%) hetente több alkalommal vásárol a piacon vagy az
azt övező üzletekben. Ezen belül közel harmaduk a mindennapi bevásárlásait is itt intézi
(30%). Az akcióterületen lakó háztartásfők még magasabb arányban használják ezeket az
üzleteket, piaci standokat, 64%-uk hetente több alkalommal itt vásárol, ezen belül napi
bevásárlást intéz 37%-uk.
19. ábra / Szokott vásárolni a Teleki téri piacon, illetve a téren lévő üzletekben? (nMNKp=235,
nnemMNKp=333, nÖ=644)
25%

– egyikben sem

14%

34%

4%
3%
6%

– csak a téren lévő
üzletekben

14%
17%
13%

– csak a piacon

– mindkettőben

47%
0%

10%

20%
MNKp

30%

40%

nem MNKp

50%

56%
66%
60%

70%

Összesen*

7

A feldolgozás jelenlegi stádiumában válaszadók 12%-nak esetében nem tudjuk meghatározni, hogy
a megkérdezettek a negyed mely tömbjében laknak. Ezek az adatok csak az Összesen kategóriában
szerepelnek. A feldolgozást ifj. Erdősi Sándor a Rév8 Zrt. kutatási program vezetője készítette.
70

Forrás: MNP II. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Klub Alapítvány-ELTE TáTK TMT, A
területileg be nem sorolható válaszokkal együtt (az összes válaszadó 12%-a).
20. ábra / Milyen gyakran jár oda vásárolni? (nMNKp=202, nnemMNKp=218, nÖ=477)

10%

- ritkábban

7%

– havonta néhányszor

6%

13%

10%
11%
24%

– hetente egyszer

28%

22%
22%

– hetente többször

25%
27%
30%

24%

– naponta
0%

5%

10%

15%
MNKp

20%

nem MNKp

25%

37%
30%

35%

40%

Összesen*

Forrás: MNP II. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Klub Alapítvány-ELTE TáTK TMT, A
területileg be nem sorolható válaszokkal együtt (az összes válaszadó 12%-a).

Fenti adatok alátámasztják a mindennapi tapasztalatainkat, melyek szerint a piacot és a
környéken lévő üzleteket - a jelenlegi állapotok ellenére - intenzíven használják a
környékbeli lakosok. A piac és a környező közterületek rendezése nyilvánvalóan további
vásárlói rétegeket is idevonzhat, keresletvesztést az okozhat, ha a jelenleg kedvezőnek
ítélt jellemzői megszűnnek a piacnak (mérsékelt árak, kis és őstermelők jelenléte a
standokon).

1.10.3

Tanfolyamok iránti igények

A negyedben élő háztartásfők valamivel több mint fele semmiképpen nem vállalkozna arra,
hogy valamilyen tanfolyamon vegyen részt (54%, ábra), s e tekintetben nem találtunk
különbséget az akcióterületen és az azon kívül élő lakók között. A tanfolyamok iránti
érdektelenséget magyarázhatjuk a létfenntartás érdekében folytatott mindennapi
küzdelemmel, a különböző okokból fakadó motiválatlansággal, de mivel a negyed és az
akcióterület lakosságának harmada legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
e tényt mindenképpen részletes további elemzésnek, értékelésnek kell alávetni.
A válaszadók közel negyede mindenképpen részt venne valamilyen tanfolyamon, s
valószínűleg motiválni lehet a válaszadók ötödét alkotó bizonytalan egy részét is, akik
„talán” elmennének ezekre a képzésekre.

21. ábra / Ha lenne lehetősége részt venni valamilyen tanfolyamon, vállalkozna rá?
(nMNKp=228, nnemMNKp=321, nÖ=622)
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Forrás: MNP II. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Klub Alapítvány-ELTE TáTK TMT
* A területileg be nem sorolható válaszokkal együtt (az összes válaszadó 12%-a).

A „mindenképpen” vagy „talán” választ adó részt vevők együttes adatait vizsgálva látható,
hogy a nyelvtanfolyam (64%) és a számítógépes képzés (51%, táblázat) a legnépszerűbb. A
nyelvtanfolyamra az akcióterületen kívüli élők, számítógépes képzésre inkább az
akcióterületiek jönnének el. Szakmai képzések iránt a tanfolyamokat nem elutasító
válaszadók több mint harmada jönne el (38%), itt nincs lényegi különbség a területi
hovatartozás alapján. Vállalkozói ismereteket viszont inkább az akcióterületen kívül élő
háztartásfők választanának (34% vs. 23%).
24. Táblázat / Az alábbiak közül mire járna szívesen? Területi és a részvételi hajlandóság
szerinti bontásban
MNKp

nem MNKp

nincs adat

„Mindenképpen” részt venne
nyelvtanfolyam
57%
65%
számítógépes képzés
59%
51%
valami szakmai képzés, éspedig...
49%
42%
vállalkozói ismeretek
30%
31%
egyéb, éspedig...
15%
30%
háztartási praktikák
25%
20%
„Talán” részt venne
nyelvtanfolyam
56%
72%
számítógépes képzés
49%
41%
egyéb, éspedig...
0%
25%
vállalkozói ismeretek
16%
38%
valami szakmai képzés, éspedig...
13%
26%
háztartási praktikák
16%
30%
„Mindenképpen” vagy „talán” részt venne együtt
nyelvtanfolyam
56%
69%
számítógépes képzés
54%
47%
valami szakmai képzés, éspedig...
33%
35%
vállalkozói ismeretek
23%
34%

Összesen*

68%
63%
75%
26%
29%
11%

63%
56%
49%
30%
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67%
50%
43%
17%
54%
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66%
45%
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27%
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22%

68%
57%
66%
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64%
51%
38%
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egyéb, éspedig...
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30%
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Forrás: MNP II. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Klub Alapítvány-ELTE TáTK TMT
* A területileg be nem sorolható válaszokkal együtt (az összes válaszadó 12%-a).

1.10.4

A

szomszédsági

rendőr

program

ismertsége

és

értékelése
A 2008 októbere óta folyó negyedbeli szomszédsági rendőr programról a válaszadók
kevesebb, mint ötöde (18%) hallott, az akcióterületen élők ennél valamivel többen (21%),
az azon kívül élők valamivel kevesebben (16%).
A szomszédsági rendőr program rövid bemutatására vonatkozó kérdésre - az arról
egyáltalán hallók - 29%-a említett olyan tényt, amely valamilyen elemére utal a
programnak, 71% viszont egyáltalán nem tudott ilyen elemet mondani. A programot
helyesen jellemzők elsősorban a (rendszeres) járőrözésre és a rendőrség lakosság
kapcsolatának javítására, az összefogásra utaltak. A programot tévesen ismerők elsősorban
az őszi polgármester választási kampány egyik szlogenjével tévesztették össze a projektet
(„minden házba rendőr”). A válaszadók ötöde szerint a szomszédsági rendőr projekt még
nem kezdődött el.
Környéken szolgálatot teljesítő gyalogos rendőrjárőrrel a válaszadók 57%-a találkozott. A
találkozások gyakoriságát az ábra mutatja be. A rendőrökkel találkozó válaszadók 20%-a
beszélgetett a járőrökkel. A kerületi gyalogos járőrök alacsony száma miatt e találkozások
döntő többsége a szomszédsági rendőrökkel történhetett. Mivel azonban az e szolgálatban
részt vevők megkülönböztetése más járőröktől külsőleg nem lehetséges (ruházat,
felszerelés alapján, mivel az öltözet szabályzatban rögzített), a válaszadók közül
valószínűleg csak kevesen tudhatták, hogy a szomszédságiakkal találkoztak. Meglepő
viszont, hogy a találkozások számával kapcsolatban a válaszadók fele (54%) úgy
nyilatkozott, csak 1-2-szer látta a gyalogos járőröket.
22. ábra / A gyalogos rendőrjárőrökkel való találkozások gyakorisága azon válaszadóknál, akik
találkoztak járőrökkel (n=228)
6-10-szer
9%

10-nél többször
3%

egyszer
27%

3-5-ször
34%
kétszer
27%

Forrás: MNP II. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Klub Alapítvány-ELTE TáTK TMT
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A program összefoglaló értékelését csak azon válaszadók esetében értékeltük, akik a
szomszédsági program valamely elemét helyesen tudták (az összes válaszadó 5%-a). A 33
értékelő válasz fele hasznosnak, jónak, szükségesnek tartotta a programot (55%). A
feltételekkel helyeslők válaszait (33%) az alábbi felsorolás mutatja be.
25. Táblázat Program összefoglaló értékelése
Ha járnának a rendőrök ugyan úgy mint régen, nem lenne annyi kábítószeres, meg az
alkoholisták. Ezt a programot így jónak tartanám.
Jó gondolat, ha hatékony
Jó lenne az összefogás a rendőrséggel, mert sok a garázdálkodó kiskorú
Jó lenne, ha működne
Jó volna, ha megszűnne az italozás az utcán, ezt ellenőrizhetnék
Jobban oda kellene figyelni mindenre, prostik eltávolítása
Leállt a program, mert rendőrhiány van. A közterületesek sem aktívak, panaszkodnak.
Pozitív ötlet, több rendőr kellene és nagyobb hatáskör, akkor eredményesebb lenne
Reméljük jobb lesz a közbiztonság.
Tetszik, jó lenne
Több helyre is kellene telepíteni, gyorsabb felderítési hatékonyság miatt, és visszatartó hatása
miatt is.

Mire volna szükség a környéken?
23. ábra / Mire lenne szükség a környéken? Csak a Magdolna Negyed Központ válaszadói
6. a szórakozóhelyek nyitva tartásának rövidítése
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Forrás: MNP II. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Klub Alapítvány-ELTE TáTK TMT

A Magdolna Negyed Központban élő válaszadók döntő többsége szerint a környéken a házak
külsejének rendbetétele a legfontosabb teendő (88%). Meglepő módon nagy az egyetértés
az állandó rendőri jelenlét szükségességében (vagy erősítésében) is (79%), de a
közterületek rendbetétele, megújítása (77%), a köztisztaság (71%) és a parkosítás, fásítás
(70%) válaszadóinak aránya is jelentősen meghaladja az 50%-ot. A válaszadók közel fele
tartaná szükségesnek, hogy közösségi hely legyen kialakítva a fiataloknak (48%), valamint,
hogy változzon meg a lakosság összetétele (47%).
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Tekintettel a negyed közbiztonsági helyzetére és annak lakossági megítélésére (ld. 4.
pontban az állandó rendőrjárőr iránti nagyon magas igény) a szomszédsági rendőr program
folytatása elengedhetetlen, azonban az alacsony ismertség, a program céljainak
ismeretlensége és az ebből adódó következtetések további elemzést, értékelést és
megfelelő változtatásokat igényelnek.
Mire volna szükség a házukban?
A házak felújításával, a belső ügyek rendbetételével kapcsolatos kérdések alapján úgy
tűnik, hogy a válaszadók elsősorban a lakóépületek külső megjelenésével kapcsolatos,
esztétikai munkálatokat tartják a legszükségesebbeknek (vakolat-javítás, lépcsőházfestés,
pince, udvar rendbetétele). Csak ezt követi a biztonságot (kapu) és az épületek műszaki
állapotát lényegesen befolyásoló szerkezeti elemek (függőfolyosó), közművezetékek,
nyílászárók felújításának igénye. Érthető az itt élők gondolkodásmódja, hiszen
közérzetüket elsődlegesen az évtizedek óta elhanyagolt épített környezet befolyásolja,
azonban a felújítások tervezése, kivitelezése során figyelembe kell venni, hogy ezek az
épületek nem voltak még felújítva és valós műszaki állapotukkal a lakók általában
nincsenek tisztában.
24. ábra / Mire lenne szükség a házukban? Csak a Magdolna Negyed Központ válaszadói
(nMNKp=239)
13. egyéb, éspedig:…
12. lakók összetételének megváltoztatása
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60%
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3. kapu rendbetétele
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4. udvar rendbetétele
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2. lépcsőház festése
1. ház vakolatának javítása
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1.10.5

Igényfelmérés eredményei az LA21 - Fenntarthatóság

Helyi Programja keretében
a) Az igényfelmérés körülményei, az igényfelmérési folyamat kezdete, befejezése
A Budapest-Józsefváros Helyi Agenda21 folyamatot koordináló Rév8 Zrt. kérdőíves
felmérést készített a teljes kerületre vonatkozóan, így a Magdolna negyedben is, amelynek
célja a lakosság környezeti tudatosságának, életmódjának, elvárásainak és igényeinek
felmérése volt. Mivel a vizsgálatokat a szomszédos városrészekben is elvégeztük, így az
eredmények könnyedén összehasonlíthatók.
A kérdőív összeállításakor figyelembe vettük a Magdolna Negyed program további
ütemeinek tervezési szempontjait, a jelenlegi pályázat és más szociális városrehabilitációs
jellegű beavatkozások megalapozásának szempontjait egyaránt.
A felmérést a Helyi Agenda21 programkoordinátora vezette, Józsefvárosban 13 egyetemi
hallgató vett részt a munkában. A kérdőívezés 2010. március 1-jén kezdődött, és 2010.
április 15-én fejeződött be. Az eredmények feldolgozása folyamatos volt, a kiértékelés
2010. április 30-ig megtörtént.
b) Célcsoport
A célcsoport kijelölése véletlenszerű volt, nem volt szelekció. Első lépésben az
okmányiroda segítségével összeállítottuk a teljes címlistát Józsefvárosra és a Magdolna
negyedre is. Ezt követően véletlen kiválasztásos módszerrel 750 főcímet és ezekhez 5-5
pótcímet határoztunk meg. Amennyiben az adott főcímen nem volt elérhető válaszadó,
akkor a kérdező továbbment az adott főcímhez tartozó 1., 2., … 5. pótcímre.
A Magdolna negyedben a kérdezőbiztosok 89 kérdőívet töltöttek ki, a teljes józsefvárosi
minta végül 765 kérdőív lett (a hiányosan megválaszolt kérdőívek miatt kúszott 750 fölé a
kérdőívek száma néhány pótcím pótlólagos lekérdezésével).
A beérkező kérdőívek utca és házszám szerint kerültek rögzítésre, így jól leválogathatók. A
kapott válaszok alapján leszögezhető, hogy a válaszadók demográfiai jellemzői
nagymértékben nem térnek el a statisztikai adatoktól, bár értelemszerűen a statisztikai
átlagnál kissé magasabb a könnyebben otthon érhető nyugdíjasok, munkanélküliek,
valamint – a nagyobb részvételi hajlandóság miatt – a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
aránya.
Összes válaszadó száma a Magdolna negyedben: 89 fő; ebből: nő: 57%; férfi: 42%
A válaszadók kor szerinti megoszlása: 30 éves, vagy fiatalabb: 29,2%; 31-40 éves: 23,6%;
41-54 éves: 15,7%; 55 éves vagy idősebb: 31,4%.
A válaszadók iskolai végzettsége: 8 általános vagy kevesebb: 34,8%; szakmunkás
végzettségű: 22,5%; érettségivel rendelkezik: 27%; felsőfokú végzettségű vagy egyetemi
hallgató: 15,7%.
A Magdolna negyedben élő válaszadók mióta laknak a Józsefvárosban: 5 évnél nem
régebben: 15,9%; 5-10 éve: 21,6%; 11-20 éve: 29,5%; 20 évnél régebben: 32,9%.
c) A módszer indokolása
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A kérdőíves felmérés illeszkedett a kerületben folyó Helyi Agenda21 folyamathoz, valamint
az ennek alapjául szolgáló Fenntarthatóság Helyi Stratégiája c. dokumentum
megalapozásához. A kérdőívezés segítségével sok helybelihez lehetett eljutni, és jól
felkészült kérdezőbiztosokkal lehetett növelni a bizalmat a lakosság körében. Ehhez
hozzájárult, hogy a kérdezők egy kísérőlevelet is kézbesítettek a megkérdezettek számára.
A kérdőíven 20 tartalmi kérdés mellett 5 személyes kérdés szerepelt (a válaszadó neme,
életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása, Józsefvárosban eltöltött éveinek száma),
valamint fakultatív módon megadhatták a telefonszámukat és az e-mail címüket is. A
személyes megkeresés hatására kialakuló bizalom fontos jelzője, hogy a válaszadók közül a
további kapcsolattartás reményében összesen 41 fő adta meg a telefonszámát, 31 fő az email címét.
A kérdőívek eredményei alkalmazhatók a Magdolna negyedben élők igényeinek felmérésére
is. A kérdések egy része ugyan az egész Józsefvárosra vonatkozott, de a válaszadók
túlnyomó többsége elsősorban saját városrésze, szomszédsága tapasztalatai alapján
fejtette ki véleményét. Ezt az egyes negyedekben kapott eredmények összehasonlításával
igazolni lehet.

d) Az igények meghatározása érdekében fontos kérdésekre adott válaszok értékelése
25. ábra / Szeret-e Józsefvárosban élni? (a válaszok %-os megoszlása)

38%
igen
nem
62%

A válaszokból látható, hogy a Magdolna negyedben a válaszadóknak csak 62%-a szereti a
saját kerületét, 38%-a nem. Józsefváros elutasítottsága nagyon magas, amiben jelentős
szerepet játszik a saját városrész – a Magdolna negyed - elutasítottsága. A kerület összes
városrészének összehasonlításában – a Ganz negyed után – itt a legmagasabb a Józsefvárost
nem kedvelők aránya, ezt az alábbi táblázatból is kiolvashatjuk
26. Táblázat / Szeret-e Józsefvárosban élni?
Városnegyed

igen

nem

Csarnok negyed

83,08

16,92

Ganz negyed

55,50

44,50
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Józsefváros Központ

78,26

21,74

Kerepesi negyed

75,00

25,00

Magdolna negyed

61,80

38,20

Népszínház negyed

71,25

28,75

Orczy negyed

68,81

31,19

Palotanegyed

87,65

12,35

Százados úti negyed

78,95

21,05

Szigony negyed

86,49

13,51

Tisztviselőtelep

78,79

21,21

Következtetés: a Magdolna negyed lakóinak jelentős része nem érzi magát jól a saját
kerületében, illetve szűkebb szomszédságában. Mindez nagyobb volumenű városfejlesztési
beavatkozásokat tesz szükségessé.

26. ábra / Szívesen él lakóházában? (a válaszok %-os megoszlása)

32%
igen
nem
68%

A Magdolna negyed lakóinak 68%-a szereti a lakóházát, 32%-a viszont nem. Látható, hogy a
saját lakóház elfogadottsága magasabb ugyan, mint az egész kerületé (lásd az előző
kérdést), de az itt lakók csaknem harmada nem szívleli a saját lakóházát.
A kerületi összehasonlításban a Magdolna negyed csak a Ganz és az Orczy negyedeket előzi
meg. Ez a három városrész az, ahol a lakóházak minőségének jelentős növelését
indokoltnak tarthatjuk.
27. Táblázat / Szívesen él lakóházában?
Városnegyed

igen

nem

Csarnok negyed

87,69

12,31

Ganz negyed

55,50

44,50

Józsefváros Központ

80,43

19,57

Kerepesi negyed

83,33

16,67

Magdolna negyed

68,18

31,82

Népszínház negyed

75,31

24,69

Orczy negyed

66,97

33,03
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Palotanegyed

88,27

11,73

Százados úti negyed

84,21

15,79

Szigony negyed

86,49

13,51

Tisztviselőtelep

78,79

21,21

Következtetés: A lakóházhoz való kötődés erősebb, mint a kerülethez való kötődés. A helyi
identitás növelésének fontos eszköze lehet a lakóházak megújítása, ami növeli a városrész
és az egész kerület presztízsét.
A Magdolna negyedben élők elsősorban a bevásárlási lehetőségek miatt kedvelik a
városrészt. Jelentős az egyéb választ megjelölők aránya is, itt elsősorban a központi fekvés
szerepel kedvező adottságként. Nagyon kevésnek találják a helybéliek a szabadidős
lehetőségeket, és nem tartják szerethetőnek az épített környezetet (a házakat) sem, ami
egybevág a korábbi kérdésekkel. Feltűnő, hogy minden nyolcadik Magdolna negyedbeli
lakos semmit sem szeret a lakókörnyezetében.

27. ábra / Kérjük, nevezze meg, hogy mit szeret a legjobban lakókörnyezetében! (több válasz is
megjelölhető) (a válaszok %-os megoszlása)
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Következtetés: a napi programba tartozó kedvező adottságokon (jó közlekedés, bevásárlási
lehetőség, munkahelyek közelsége) kívül nem kimondottan szerethető a Magdolna negyed a
helyiek számára. Különösen az épített környezet állapota aggasztó, az egyébként
megkapó, patinás épületek lepusztultságuk miatt egyáltalán nem bizonyulnak vonzónak.
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28. ábra / Ön szerint a Józsefvárosban élő gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni ebből
a kerületből, vagy inkább itt maradnak? (a válaszok %-os megoszlása)

2%

36%

elköltöznek
maradnak
62%

nem tudja

A kérdésre adott válaszok meglehetősen lesújtóak és aggasztóak a hosszútávú demográfiai
stabilitás és fenntarthatóság szempontjából. A válaszadók alig több, mint harmada
gondolja úgy, hogy a következő generáció itt marad a kerületben. Jellemző válasz volt az
is, hogy „a romák maradnak, a magyarok elköltöznek”, ami – megfelelő beavatkozás híján a Magdolna negyed további gettósodását eredményezheti.
Következtetés: a lakosság körében tovább él Józsefváros negatív imázsa, és ez a következő
évtizedekre is kivetítődik. Úgy gondolják, a kerület – és szűkebb lakókörnyezetük - eléggé
taszító jellegű városrész ahhoz, hogy a fiatalok nagy számban költözzenek el a kerületből.
Mindez komoly veszélyeket hordoz magában Józsefváros és a Magdolna negyed társadalmi
fenntarthatósága szempontjából.
29. ábra / Hajlandó-e a jövőben jobban takarékoskodni az energiával (villany, gáz) és a vízzel?
(a válaszok %-os megoszlása)

17%

igen
nem

83%

A kérdés a környezeti tudatosságra vonatkozott. Látható, hogy a negyed akóinak 83%-a
hajlandó többet takarékoskodni. Ennek azonban napjainkban számos akadálya van (pl.
vízmérő órák hiánya).
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30. ábra / A Józsefvárosban működő vállalkozások, üzletek, boltok és egyéb szolgáltató
egységek kielégítik-e az Ön szükségleteit? (a válaszok %-os megoszlása)

18%

igen
nem

82%

Következtetés: a helyi lakosságban megvan az igény, hogy jobban odafigyeljen a
takarékossági szempontokra. Ehhez azonban számos beavatkozásra van szükség, amelyet
az esetek nagy részében az épületek megfelelő megújításával, az infrastruktúra
minőségének növelésével lehetséges elérni.
A válaszokból kitűnik, hogy a Magdolna negyedben élők általában elégedettek a helyi
vállalkozások, üzletek, boltok, egyéb szolgáltató egységek számával és a választékkal.
Mindez komoly vonzereje Józsefvárosnak, az ellátottság megfelelőnek mondható.
31. ábra / Szeretné-e Ön, hogy Józsefvárosban növekedjen az olyan vállalkozások, üzletek,
boltok, irodák száma, ahol a Józsefvárosban lakók dolgozhatnak? (a válaszok %-os megoszlása)
20%

igen
nem

80%

A válaszadók 80%-a szeretné, ha bővülnének a kerületben a józsefvárosiak számára
elérhető munkalehetőségek. A nemmel válaszolók aránya kissé magasabb, mint a kerületi
átlag (13,8%), ez a belvárosias jellegből fakadó magasabb ellátottsági színvonalra utal.
Következtetés: a társadalomban alapvető igény van a helyi munkahelyek számának
növelésére, ami nem meglepő. Mindezt figyelembe kell venni a kerület és a Magdolna
negyed fejlesztése során.
32. ábra / Mit támogatna leginkább az alábbi, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések közül az
elkövetkezendő 20-30 évben? (a válaszok %-os megoszlása)
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A negyedben élők elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztését támogatnák, de a
kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása is fontos célként jelenik meg (amellett, hogy
a kerékpárral rendszeresen közlekedők aránya alig haladja meg a 11%-ot).
Következtetés: a negyedben lakók között jelentős igény van a fenntartható közlekedési
módok iránt. A parkolók kialakítását csak a helybéliek 15,7%-a priorizálja. Mindez a
városrész fenntartható fejlesztése számára komoly potenciált jelenthet.
A Magdolna negyedben a válaszadók a kerület környezeti állapotát rosszra értékelték. A
környezeti állapotot a következő értékekkel lehetett meghatározni: 1=kiváló; 2=jó; 3=
közepes; 4= rossz; 5= elfogadhatatlan. A kérdőívek alapján meghatározható átlag: 3,8.
28. Táblázat / Összességében milyennek értékeli a kerület környezeti állapotát (levegőminőség,
zöldterületek, zaj, hulladékhelyzet stb.)?
Városnegyed

Átlagos pontszám

Csarnok negyed

3,42

Ganz negyed

3,44

Józsefváros Központ

3,46

Kerepesi negyed

3,58

Magdolna negyed

3,80

Népszínház negyed

3,44

Orczy negyed

3,82

Palotanegyed

3,34

Százados úti negyed

3,05

Szigony negyed

3,22

Tisztviselőtelep

3,24

Megj.: minél alacsonyabb a pontszám, annál kedvezőbb a környezet megítélése

Mindebben nagy szerepet játszik a saját negyed (szomszédság) nem megfelelő állapota,
mivel a több zöldterülettel jellemezhető negyedek (pl. Tisztviselőtelep, Százados úti
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negyed), és a tisztább városrészek (pl. Palotanegyed) válaszadói kedvezőbb pontszámokat
adtak; mindezt az alábbi táblázat foglalja össze.
Következtetés: a városrész lakóinak igen lesújtó a véleménye a környezet állapotáról.
Mindez komoly beavatkozást tesz szükségessé. Növelni kell a zöldterületek nagyságát (pl.
udvarzöldítéssel), virágossá kell tenni a homlokzatokat, csökkenteni kell az elhagyott,
szemetes udvarok, kapualjak számát stb.
29. Táblázat / Ha Ön lenne a józsefvárosi önkormányzat helyében, milyen sorrendben végezné
az alábbiakat? (Az egyes feladatok fontosságának átlaga)
Korszerűsítési beavatkozás

Átlagos pontszám

épületek szigetelése

2,06

vízóra beszereltetése

3,09

nyílászárók cseréje

2,14

lakások fűtéskorszerűsítése

2,68

Megj.: minél alacsonyabb a pontszám, annál fontosabb az adott beavatkozás (1.: a legfontosabb; 4.: a
legkevésbé fontos)

A Magdolna negyed lakói – ha ők lennének az önkormányzat helyében – elsősorban a
lakóházak egészének megújítását végezné el először (épületek szigetelése, nyílászárók
cseréje). Ezt követi a fűtéskorszerűsítés. Kevésbé fontosnak, elsősorban egyéni felelősségi
körbe tartozónak gondolják a vízórák beszereltetését.
Következtetés: az erre a kérdésre adott válaszok alapján is kitapintható a lakóépületekkel
való elégedetlenség, sürgősen elvégzendő feladatnak tartják a válaszadók az épületek
hőszigetelését és nyílászáró-cseréket, azaz a jelentős energia-megtakarítást eredményező
beavatkozásokat.
30. Táblázat / Milyen lakóközösségi vagy önkormányzati kezdeményezésekben venne részt az
alábbiak közül? (Az egyes kezdeményezések átlagszáma)
Közösségi kezdeményezés

Átlagos pontszám

Közterületek takarítása

3,22

Fa- és virágültetés közterületen

2,76

Vitafórumokon részvétel

3,30

Hulladékok szelektív gyűjtése

2,15

A fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatáson való részvétel

2,72

Környezetvédelmi rendezvényen való részvétel

2,66

Megj.: minél alacsonyabb a pontszám, annál fontosabb az adott beavatkozás Válaszlehetőségek voltak: 1 –
bizonyosan részt venne; 2 – valószínűleg részt venne; 3 – attól függ; 4 – nem valószínű, hogy részt venne; 5 –
biztosan nem venne részt.

A válaszadók leginkább a szelektív hulladékgyűjtésben vennének részt, de megfelelő
szervezés esetén a többség valószínűleg részt venne a fa- és virágültetésen, a
fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatáson és környezetvédelmi rendezvényen is.
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Következtetések: a válaszok a közösségi bevonás lehetősége szempontjából kedvezőek, azt
mondhatjuk, hogy a Magdolna negyedben élők többsége vagy részt venne bizonyos
akciókban, vagy alaposan megfontolná a részvételt.

1.11

A tulajdonviszonyok értékelése

Az alfejezetben bemutatásra kerül a fejlesztéssel érintett összes ingatlan tulajdoni
helyzete, a tulajdonviszonyok rendezésére tett eddigi, valamint a tervezett lépések. A
tulajdonviszonyok vizsgálata az egyes helyrajzi számokhoz tartozó ingatanok tulajdonlapjai
alapján készült. Az alábbi tematikus térkép áttekintést ad az akcióterület tulajdoni
viszonyairól, melyek részletes ismerete elengedhetetlen a városrehabilitációs tevékenység
alátámasztása szempontjából.
Budapest Józsefváros Önkormányzata a 191/2006.(V.11.) sz. határozatában döntött a a
teljes Magdolna negyed városrész területén hosszú távon tartósan önkormányzati
tulajdonban tartandó ingatlanokról, amely lista tartalmazta az épületfelújítási programban
szereplő önkormányzati tulajdonú épületeket is.
Ez tükrözi az önkormányzat azon szándékát, amely szerint a támogatás felhasználásával
járó 10 éves elidegenítési tilalomnál hosszabb ideig önkormányzati tulajdonban kívánja
tartani a határozatban szereplő ingatlanokat. Hasonló döntés vonatkozik a negyed
területén található önkormányzati tulajdonú helyiségekre is.
33. ábra Tulajdonviszonyok a negyedben
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Az akcióterületen található önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása – ezen belül
pl.: helyiségek hasznosítása; épületek elidegenítése - az MNP I. 2005. évi elindulása óta
Rév8 Zrt., mint a negyed fejlesztéséért felelős, részben vagyongazdálkodó feladatokat
ellátó szervezet véleményezésével történik. Az Önkormányzat az általa elfogadott
eljárásrend szerint ezzel törekszik hosszú távon biztosítani az önkormányzati tulajdon
integrált fejlesztésének lehetőségét.
A fenti térkép ábrázolja az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok területi eloszlását.
Az akcióterületen található 110 ingatlan közül 34 darab van tisztán önkormányzati
tulajdonban, ami azt jelenti, hogy közel minden harmadik telekingatlant birtokol a kerületi
önkormányzat.
A tervezési területen hiányzik az állami, a fővárosi és egyházi tulajdon. A Magdolna Negyed
Központ területén kizárólag a helyi önkormányzati, társasházi és magántulajdonban lévő
ingatlanokkal találkozhatunk.
Kerületi tulajdon: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, Kesztyűgyár Közösségi
Ház, lakások és üzlethelyiségek, a piac, utcák, közterületek.
Fővárosi tulajdon: A BKV Remíz
Állami tulajdon: nincs.
Egyházi tulajdon: nincs
Magán tulajdon: gazdasági épületek, üzletek.
Vegyes tulajdon: társasházak.
Az akcióterület közvetlen szomszédságában a Mátyás tér 6. szám alatt, az Aranyalkony
Idősek Otthonának épülete egyházi tulajdonban van. Ezen felül a Dankó utca 9-11. szám
alatti ingatlan együttest az önkormányzat 99 éves tartós bérleti formában az Oltalom
Karitatív Egyesület, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség részére bérbe adta.
A tulajdonviszonyok elemzése alapján kiemelhető a közszféra domináns, és az egyházi,
állami és magántulajdon minimális jelenléte. Többségben vannak a lakás céljára
hasznosított, társasházi tulajdonban lévő épületek.
Az akcióterületi fejlesztés kizárólag önkormányzati és társasházi tulajdonú ingatlanokat
érint. Ettől függetlenül a városrehabilitáció csak a szereplők szoros együttműködése esetén
lehet sikeres.

1.11.1

A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

A Magdolna Negyed Program III. egyik eleme a társasház felújítási program, melynek
kapcsán a területen érintett társasházak tájékoztatásra kerültek a programba való
bekapcsolódás és együttműködés lehetőségéről. 2010. februárja során több alkalommal
tartott a projektmenedzsment szervezet tájékoztatást első körben a társasházak közös
képviselőinek az MNP III-ról, valamint a kiírásra került pályázatról. Ezt követően 33
társasház hívott össze lakógyűlést, hogy megvitassa a tulajdonosi közösség MNP III-ba való
bekapcsolódási lehetőségét.
A tulajdonosok pozitívan állnak hozzá a programhoz és erejükhöz mérten a legtöbb házban
a bekapcsolódás mellett döntöttek. Két esetben nem tudta felvállalni a tulajdonosi
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közösség a programba való bekapcsolódáshoz szükséges önerő előteremtést, míg egy
esetben tetőtér értékesítés mellett döntött a ház, illetve egy esetben rendezetlen
tulajdoni viszonyok miatt nem tudnak, nem kívánnak bekapcsolódni a pályázatba. A
legtöbb ház elkötelezte magát a program mellett és a gazdasági aktivitás, valamint anyagi
viszonyok ismerete mellett a legtöbb ház/ tulajdonos a maximális költségáldozatot vállalta
annak érdekében, hogy pályázhasson, és bekapcsolódhasson a programba, mivel tudatában
vannak annak, hogy ha teljesen önerőből való felújítás anyagi, szociális okokból számukra
a legtöbb esetben elérhetetlen.
Az önkormányzati tulajdonú, jelenleg a projekt menedzsmentet ellátó Rév8 Zrt.
üzemeltetésében lévő, de a közeljövő terveiben önálló nonprofit kft-vá szervezendő
Kesztyűgyár Közösségi Ház az MNP III. programjainak megvalósításában szervesen
együttműködik. Mint közösségi ház sajátszervezésű, a közösségfejlesztést és a szabadidő
hasznos eltöltését szolgáló állandó és időszakos programokat rendez, amelyek a
Kesztyűgyár saját (ifjúsági) szociális munkásainak lebonyolításában valósulnak meg.
Gyereknek, kamaszoknak, illetve felnőtteknek korosztályi sajátosságaikhoz szabott, védett
környezetben való kikapcsolódást biztosít – ugyanakkor a megvalósítandó programok
direkt, vagy indirekt módon a készségfejlesztést, tanulást, a közösségi szabályok közös
alakítását, elfogadását és betartását is elősegítik. Ezen túlmenően a – részben, vagy
egészben – külső szervezetek (jellemzően civil szervezetek, és más helyi beágyazottságú
szereplők) bevonásával megvalósuló közösségfejlesztési programokhoz a Kesztyűgyár
biztosítja az infrastrukturális hátteret, illetve a Kesztyűgyár programkoordinátora látja el
az EU-s pályázathoz szükséges adminisztrációs, bonyolítói feladatokat.
Az MNP III egyeztetései, képzései, (álláskereső) klubjai szintén a Kesztyűgyári helyiségek,
infrastruktúra használatával valósulnak meg.
A
Lakatos
Menyhért
Józsefvárosi
Általános
Művelődési
Központ
tanárai,
művelődésszervezői, valamint az akcióterület közvetlen közelében lévő óvodák a
Kesztyűgyári programokra diákjaikat, óvodásaikat elhozzák, részükre azok látogatását
ajánlják – hasonló a Kesztyűgyár együttműködése más, az akcióterületen kívül
elhelyezkedő iskolákkal, melyek viszonylag kevésbé szegregáltak, de padsoraikban nagy
számmal találhatók meg az akcióterületen lakó diákok.

1.11.2

Piaci igények, lehetőségek felmérése

Adott területen jellemző egy négyzetméter alapterületre jutó adásvételi árak 2012 első
negyedéve során. Az értékesítési árakat az FHB Bank, az FHB Ingatlan Zrt. valamint a NAV
adásvételi adatai alapján számítottuk.
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34. ábra A kerület ingatlanpiaci helyzete

Forrás: FHB Ingatlan Zrt. (http://www.e-tanusitvany.org/Otthonterkep)

35. ábra A lakások átlagos értékesítési ára városrészenként (2002-2011)
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Forrás: FHB Ingatlan Zrt. (http://www.e-tanusitvany.org/Otthonterkep) adatai alapján saját
szerkesztés.
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1.11.3

Ingatlanpiaci elemzés 8.

36. ábra Éves forgalomváltozás kerületenként (forrás: OTP jelzálogbank)

Budapesten összességében 2%-kal csökkent tavaly az ingatlanpiaci tranzakciószám. Kerületi
szinten vizsgálva, 8 kerületben nőtt a forgalom (20% felett az V., II. és I. kerületben), és
15-ben pedig csökkent (20%-ot meghaladóan a XXI. és a VII. kerületben). A VIII kerületben
az ingatlanforgalom az előző évihez képest nem változott ami a kerületi lakáskínálat
minőségét jelzi.

37. ábra Éves árváltozás kerületenként 2011-ben (forrás: OTP Jelzálog Bank)

Budapesten az országosnál valamivel enyhébb volt az éves árváltozás mértéke tavaly. A VIII
kerületben az ár is kis intervallumban változott, míg a Belső-Józsefvárosban enyhén
csökkent, addig a Corvin Sétány Program területén nőtt, és a Magdolna negyedben
stagnált. Fővárosi szinten öt kerületben (III., V., VI., IX. és XXIII.) látunk árnövekedést míg

8

Az OTP Jelzálogbank Zrt. által kiadott OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2012/1 kiadvány adatai kizárólag
megvalósult piaci lakóingatlan-tranzakciókon alapulnak. Forrásuk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV,
korábban APEH) megvásárolt adatbázis. Budapesten a 160 irányítószám-körzet képezi az elemzés területi
alapját. A területi átlagárak képzéséhez szükségesnek tartott esetszám eléréséhez az adathiányos területeken
polinomiális interpolációval vannak pótolva az információk.
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több helyen van jelentős át csökkenés. A vizsgált területi és időbeli lépték azt mutatja,
hogy a fővárosban nem alkalmazható már a Buda-Pest piaci kettősséget leíró sztereotípia.

38. ábra Éves árváltozás kerületenként (forrás: OTP Jelzálog Bank)

A Magdolna Negyed Program III projekt célterülete magában foglalja a kerület, és egyben a
főváros legnagyobb összefüggő krízisterületét.
A közszféra által koordinált integrált városrehabilitációval az önkormányzatnak meg kell
teremtenie azokat a feltételeket, amelyekkel biztosítható, hogy a köz- és magán
beavatkozások szervesen kapcsolódjanak a város életébe, és általuk a Magdolna negyed
integrálódhasson a tágabb környezetébe.
A projekt feladata, hogy az általa létesített szolgáltatások, új, vagy megújított
ingatlanelemek beágyazódjanak a városrész települési környezetébe, gazdasági és
kulturális életébe. Az akcióterület fejlesztése minden elemében szolgálja a társadalmi
kohézió erősítését és közvetetten kimutatható helyi gazdaságfejlesztő szerepe is.
A városregenerációs program keretében végrehajtott és tervezett beavatkozások
eredményeként megerősödik a helyi társadalom, és élénkül a helyi gazdaság, ami
együttesen javítja a városrész imázsát. Természetes következménye ennek, hogy az
átalakuló környezet hatással van az ingatlanpiacra is. Az elmúlt évek helyi ingatlanpiaci
folyamatairól, a városrehabilitációs hatásairól a gazdasági világválság erőteljes befolyásoló
hatása miatt nehéz pontos képet adni. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható,
hogy 2008-tól a kerületi ingatlanárak stagnálnak. Figyelembe véve, hogy növekvő
ingatlanárakkal, fejlődő gazdasági szektorral számolhatunk, és ezzel együtt a napjainkban
gyorsan felértékelődő környezeti szempontok érvényesítésére is széles lehetőség nyílik.
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39. ábra A városrész ingatlanár-hőtérképe

Forrás: www.realio.hu alapján

Az akcióterület piaci igényeit, lehetőségeit önmagában sokszor nehéz lenne értelmezni,
ezért ahol ez szükségesnek mutatkozik, célszerű a kerület egészére történő kitekintést,
összehasonlítást tenni. Elöljáróban fontos megállapítanunk, hogy egy kisváros esetén a
városközpont fejlesztése, dinamizálása az egész településre, sőt még a tágabb térségre is
kisugárzó jelentőséggel bír.
Az ATT készítésének időpontjában az akcióterület területén a www.ingatlan.com
adatbázisa alapján 202 db lakásingatlant kínáltak megvételre. A kiugró értékeket
leszámítva a legdrágább és legolcsóbb 6 db lakás négyzetméter árainak összevetése
alapján 224eFt/nm. Azonos időpontban a józsefvárosi átlagár 242eFt/nm. Megállapítható,
hogy a városrész ingatlanárszintje közel 10%-kal alatta maradnak a kerületi átlagtól.
Figyelemre méltó, hogy a kerület ingatlanpiaci szempontból is jelentősen elmarad a
fővárosi átlaghoz képest, hiszen Budapesten a vizsgált időpontban az ingatlanok átlagára
341eFt/nm volt.
Érdemes összehasonlítani a helyi ingatlanpiacot a többi kerület azonos értékeivel. A
főváros belső kerületei közül a szomszédos kerületekhez viszonyítva Erzsébetváros
271eFt/nm és Ferencváros 293eFt/nm értékeitől 12%, illetve 21%-kal marad el Józsefváros
átlagos kínálati árszintje. Szintén szomszédos fekvésű, de külső kerület közül Kőbánya
220eFt/nm-es értéke szinte megegyezik az akcióterület értékével. Mindezek alapján arra
lehet következtetni, hogy a Magdolna negyed helyzete relatív javult a fővárosi
lakásingatlan-piacon. Még mindig elmarad a környező városrészektől, azonban a leszakadás
láthatóan megállt.
A városrészt, és az akcióterületet is érdemes részletesebben vizsgálni. Az alábbi
ingatlanár-hőtérképen is látható, hogy a Mátyás tér és a Magdolna negyed északi része az
ingatlanérték alapján csatlakozott a Nagykörút felé eső városrészekhez (jellemző forgalmi
érték 250eFt/nm), ezzel szemben a Karácsony Sándor utcától keletre eső utcák a Kálvária
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téren keresztül szervesen kapcsolódnak az Illés utca–Diószeghy utca–Orczy út által határolt
tömbök által alkotott városrészhez, ahol az ingatlanok kínálati ára 200eFt/nm, illetve ez
alatt van. Ezek az értékek is alátámasztják az akcióterület 224eFt/nm-es átlagárát.
Az akcióterület ingatlan árai a központi elhelyezkedés ellenére alacsonyabbnak mondhatók
más hasonló, belváros közeli, hagyományos beépítésű városrésznél. Tekintettel arra, hogy
a belvárosban és annak közelében lakás- és telekszűkösség jellemző, és a fővároson belül
ez a terület a citysedési folyamatok „árnyékában” helyezkedik el, jelentős nyomás
nehezedik a területre ingatlanbefektetési szempontból, hiszen a jelenlegi ingatlanárak
mellett jelentős tartalékai vannak a területnek.
2006-tól megjelentek a területen a pontszerű lakáscélú ingatlanbefektetések, amelyek
száma és volumene egyensúlyban van a szociális városrehabilitációs beavatkozásokkal, és
kimerítik a szabályozás és az ingatlankereslet adta kereteket. A városrész és különösen
annak Fiumei út felé eső részei továbbra sem alkalmasak ingatlanfejlesztés számára.
Viszont a jövőben is szükséges a bérházfelújítás és az önkormányzati bérlakásállomány,
valamint a közszféra feladatai közé tartozó közterület megújítás mellett az arányos
magánerős fejlesztés. Ennek feltételei azonban csak a Magdolna Negyed Program
folytatásával teremthetők meg. Hiszen a következő évek kiemelt feladata, hogy a
beavatkozások a Fiumei út felé eső területekre is intenzívebben terjedjenek ki.
Az elmúlt években a Szerdahelyi utca - Mátyás tér - Nagyfuvaros utca tengelyben (ahova a
városrehabilitációs program első beavatkozási koncentrálódtak) a kiskereskedelem
felélénkülése tapasztalható. A hagyományos profillal rendelkező üzletek (zöldséges,
kifőzdék, stb.) mellette minőségileg új szolgáltatást hordoz a 2010. áprilisban megnyílt
Tesco Expressz üzlet a Mátyás téren. A kiskereskedelem felélénkülésével párhuzamosan
lényegesen bővült a helyi foglalkoztatás lehetősége.
A helyi gazdaság kedvező folyamatainak megőrzése, és az akcióterület, valamint a
városrész más területre történő kiterjesztése a szociális városrehabilitációs beavatkozások
fenntartásával érhető el, amelynek keretében tovább folytatódik a közterületek
megújítása, a Teleki téri piac kiegészítő közszféra beavatkozásnak kiépülnek a minőségi
kiskereskedelem fizikai feltételei, a közbiztonsági és kiegészítő közösségfejlesztési,
szociális projektelemek révén javulnak, középtávon megteremtődnek a fejlesztések
társadalmi befogadását, elfogadottságát és fenntartását biztosító társadalmi feltételek.
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