I
V
S

I. kötet
2009.12.16.

Ferencváros Önkormányzata

TRATÉGIA

Budapest, IX. kerület

NTEGRÁLT

ÁROSFEJLESZTÉSI

1

TARTALOMJEGYZÉK

IX. kerület

I. KÖTET

2. A MÚLT ÖRÖKSÉGE – várostörténeti összefoglaló
2.1. Rövid várostörténet
2.2. Az épített környezet kialakulásának áttekintése
2.3. A városfejlődés tendenciái a rendszerváltás óta

5
6
7
9
9
12
18

3. FERENCVÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN,
A FŐVÁROSBAN
24
3.1. Fővároson belüli helyzete
24
3.2. Önkormányzati kapcsolatok
25
4. HELYZETELEMZÉS FERENCVÁROS EGÉSZÉRE
4.1. Gazdaság
4.2. Társadalom
4.3. Települési környezet, városszerkezet
4.3.1. Városszerkezet, területfelhasználás
4.3.2. Természeti környezet – Duna mente
4.3.3. Közterületek, zöldterületek
4.3.4. Városrendezési tervek
4.3.5. Értékvédelem
4.3.6. Lakásállomány
4.4. Közszolgáltatások
4.4.1. Humán közszolgáltatások
4.4.1.1. Egészségügyi ellátás
4.4.1.2. Szociális ellátás
4.4.1.3. Oktatás, nevelés
4.4.1.4. Kultúra, közművelődés
4.4.2. Közműhálózatok
4.4.3. Közlekedés
4.4.4. Környezetvédelem
4.4.5. Közigazgatás

26
26
32
34
34
37
40
46
48
54
63
63
63
65
66
68
73
74
78
80

4.5. A városfejlesztés eddigi eredményei
4.6. Összefoglaló adatok, összegzés a kerület egészére,
SWOT-analízis
5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.1. Belső Ferencváros
5.2. Középső Ferencváros
5.2.1 Történeti városrészek
5.2.1.1. Rehabilitációs terület
5.2.1.2. Malmok környéke
5.2.2. Átmeneti zóna
5.2.2.1. Vágóhíd utca térsége,
5.2.2.2. Millenniumi Városközpont
5.3. Külső Ferencváros
5.3.1. Új Ferencváros (RSD menti terület)
5.3.2. Gubacsi út térsége
5.3.2.1. Dzsumbuj
5.3.3. Ferencvárosi rendező pályaudvar
5.3.4. Gyáli út környéke
5.3.4.1. Gazdasági terület
5.3.4.2. MÁV lakótelep, Aszódi úti lakótelep,
„Nyolcház”
5.4. József Attila lakótelep

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

81
85
89
91
123
123
123
158
165
166
171
176
185
191
194
198
200
200
203
209

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ELŐSZÓ
1. ALAPINFORMÁCIÓK FERENCVÁROSRÓL
1.1. Ferencváros városrészei

2

TARTALOMJEGYZÉK

IX. kerület

II. KÖTET
5
5
7
7
9
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23

7. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI
7.1. A célok elérését szolgáló nem beruházás jellegű tevékenységek
7.2. A stratégia megvalósításának szervezete
7.2.1. A városfejlesztési tevékenység irányítása az önkormányzat
szervezetében
7.2.2. A SEM IX. ZRt.
7.3. Ingatlangazdálkodási koncepció
7.4. Monitoring rendszer

52
52
53

26
34
36
38
40
42
43
45
45
46
47
49

53
56
59
63

65
65
65
66
66
66
66
66
67
72

9. ANTISZEGREGÁCIÓS TERV
9.1. Történeti áttekintés
9.2. Ferencváros szegregációs helyzete
9.2.1. KSH kimutatása a szegregátumokról, 2009 november
9.2.2. KSH 2001. évi népszámlálási adatok szerinti helyzet
9.2.3. Mutatók 2001-ben és 2007. év végén
9.2.4. Tények a 2009. évi önkormányzati szociális adatok alapján
9.2.5. Szegregátumok elemzése a 2009-es adatok alapján
9.2.6. Városrészi elemzés
9.3. Az IVS anti-szegrációs lépései
9.4. Összefoglaló a Dzsumbuj programról
9.4.1. Kutatás
9.4.2. Dzsumbuj 2009. novemberi adatai
9.5. Mobilizációs terv
9.6. A szociálpolitika és a várospolitika összefüggései
9.6.1. JAT projekt területét érintő anti-szegregációs lépések
9.6.2. Esélyegyenlőség
9.6.3. Közbiztonság
9.6.4. Szociális bérlakáspolitika
9.6.5. Roma koncepció
9.7. A ferencvárosiak életkörülményeit befolyásoló hagyományos és új
intézkedések
9.7.1. Szociálpolitika
9.7.2. Oktatáspolitika
9.7.3. Közoktatási esélyegyenlőségi program
9.8. ESZA típusú beavatkozások
9.9. JAT projekt kiemelt anti-szegrációs lépései
9.9.1. További pályázási lehetőségek
9.10. ASZT végrehajtásának felelősei

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

73
73
75
75
80
82
86
98
106
107
108
115
118
119
120
121
125
127
128
130
131
134
148
154
169
185
189
190

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

6. STRATÉGIA
6.1. Ferencváros jövőképe
6.1.1. Budapest és Ferencváros fejlesztésének összhangja
6.1.1.1. Összefüggések Budapest Városfejlesztési Koncepciójával
6.1.1.2. Összefüggések a Podmaniczky Programmal
6.1.1.3. A Főváros négy kiemelt, Ferencvárost érintő célja
6.2. Fejlesztési célok, a kerület egészére és az egyes városrészekre
6.2.1. Ferencváros átfogó városfejlesztési céljai
6.2.2. Ferencváros városfejlesztési céljai 2020-ig
6.2.3. Városrészenkénti célok 2020-ig
6.2.4. Középtávú tematikus célok
6.2.5. Városrészenkénti rövid távú célok
6.2.6. Városrészenkénti önkormányzati feladatok prioritása
6.2.7. Városrészenkénti célok összefoglalása
6.3. Az akcióterületek kijelölése
6.3.1. 2010-20 között fejleszteni kívánt akcióterületek
6.3.2. Városrészenkénti áttekintés, akcióterületek bemutatása
6.3.2.1. Belső Ferencváros
6.3.2.2. Középső Ferencváros, rehabilitációs terület
József Attila Terv célterülete
6.3.2.3. Középső Ferencváros, Malmok környéke
6.3.2.4. József Attila lakótelep
6.3.2.5. Külső Ferencváros, Dzsumbuj és kis Dzsumbuj
6.3.2.6. Külső Ferencváros, Új Ferencváros az RSD mentén
6.3.2.7. A Fővárosi önkormányzat feladatai a kijelölt
akcióterületeken
6.3.2.8. Előzetes költségbecslések az akcióterületekre
6.4. A stratégia koherenciája, konzisztenciája
6.4.1. A stratégia illeszkedése a fejlesztési és a rendezési tervekhez
6.4.2. Városrészek fejlesztési összhangja
6.5. A stratégia megvalósításának kockázatai
6.6. A fenntarthatóság szempontjai

8. PARTNERSÉG
8.1. Lakosság, lakossági csoportok
8.2. Befektetők, ingatlanfejlesztők
8.3. Kerületi ingatlantulajdonosok, gazdasági
társaságok
8.4. Állami intézmények, egyetemek
8.5. Egyházak
8.6. Fővárosi és szomszédos kerületi
önkormányzatok
8.7. Partnerség a településrendezési eszközök, a
kerületi szabályozási tervek, a fejlesztési
koncepciók és az IVS készítése során
8.8. Civil és kisebbségi szervezetek
8.9. Testvérvárosok

3

TARTALOMJEGYZÉK

IX. kerület

1. CD
01-Határozatok / IVS-2009-dec-16-testuleti.pdf
IVS-2008-febr-13-testuleti.pdf
IVS-2008-febr-28-kozmeghallgatas.pdf
IVS-2008-majus-21-testuleti.pdf
IVS-Anti-szegregációs-szakértő-jóváhagyás.jpg
02-Rendeletek / A Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének kapcsolódó rendeletei:
1./ 8/1996.(III.04.) a helyi (kerületi) értékvédelemről
2./20/1996.(IV.26.) a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról
3./6/1997.(IV.01.) a Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
4./30/2000. (XII.24.) lakóház felújítási támogatásról
5./13/2002. (VI. 26.) a zajvédelem helyi szabályozásáról
6./16/2002. (X. 10.) a zöldterületek fenntartásáról és használatáról
7./37/2004.(XI.17.) az önkormányzati építési beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, lebonyolításának rendjéről
8./19/2005. (VI.8.) az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól
9./27/2005. (XII.07.) az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről
10./6/2006. (III.10.) a gyermekjóléti és szociális ellátásokról
11./7/2006.(III.10.) a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról
03-Programok / 01-Gazdasági / *.pdf
02-Egészségügyi / *.pdf
03-Esélyegyenlőségi / *.pdf
04-Oktatási-kulturális / *.pdf
05-Roma-koncepció / *.pdf
06-Szociális / *.pdf
07-Közbiztonsági-környezetvédelmi / *.pdf
08-Középtávú-programok / *.pdf
2. CD
IVS-Ferencvaros-ujsag-2008 - Ferencváros című újság 2008 évi IVS-sel kapcsolatos cikkeinek gyűjteménye.
3. DVD
Dvd - 9sTV, a helyi TV műsora az IVS-ről
Köszönet a Ferencvárosi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal minden munkatársának, aki közreműködésével elősegítette az IVS elkészítését.
Készítette: Főépítészi Iroda – dr. Sersliné Kócsi Margit, Szalontai Mária, Cséry Ágnes, Dankó Rita, Gönczi Csilla, Pál Teodóra
Polgármesteri tanácsadó – Paál Kálmán
Polgármesteri és Jegyzői Iroda vezetője – Horváth Péter;
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – Gönczi Ambrus;
Városfejlesztés Zrt.
ELTE TTK – László Miklós és Iványi Petra szociológusok.
Az ASZT-t Teleki András, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértője jóváhagyta.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MELLÉKLETEK

Ez a munka a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozik.
Megjegyzés: A hatályos városrendezési tervek és a városmegújítási akciók éves értékelései és programjai az önkormányzat honlapján megtekinthetők.
(www.ferencvaros.hu)
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ELŐSZÓ
Ferencváros folyamatos lakottságának első, több mint száz évében egyre gyorsuló fejlődésen ment keresztül. A kiegyezés után ipari,
katonai, vasúti létesítmények sora létesült. A millennium időszakában a történeti városrészek nagyvárosias átépítése jelentősen
előrehaladt fővárosi, országos jelentőségű intézményekkel, a korra jellemző bérházakkal, 18 iskolával, a Belső Ferencvárosból kiszorítva a
gyárakat. A világháborúktól a rendszerváltásig terjedő évtizedekben a történeti városrészeket a hanyatlás jellemezte, de fennmaradt a
kerület iskolaváros jellege. A vasúton túli városrészekben a környezetszennyező nagyipar súlya növekedett. E korszak egyetlen
városfejlesztési eredménye a József Attila lakótelep megépítése volt a hírhedt Mária–Valéria nyomortelep helyén. A rendszerváltás idejére
Ferencváros az egyik legrosszabb presztízsű kerületté vált.
A rendszerváltás óta a kedvezőtlen tendenciákat sikerült megfordítani. Középső-Ferencvárosban megkezdődött – és kétharmad részben megvalósult –
Magyarország legnagyobb kiterjedésű, értékőrző városrehabilitációja, mely arányos beépítéssel, új zöldterületekkel hosszú távon élhető városi környezetet
alakít ki. Belső Ferencvárosban a Ráday utca révén kulturális negyed bontakozik ki. Az iskolavárosi hagyományokat egyetemek fejlesztésével lehetett
kiteljesíteni. Több városrész szlömösödését meg lehetett állítani, a rossz lakások száma megfeleződött. Az ipar a vasúton inneni területről kiszorult, a vasúton túli
területen a környezetszennyező tevékenység megszűnt, fokozatosan alakulnak át a telephelyek korszerű gazdasági területekké. A rendszerváltást követően
kialakított, az eltérő adottságú városrészek összességére kiterjedő és a szerteágazó lehetőségeket figyelembe vevő tudatos várospolitika következetes
megvalósításának köszönhetően Ferencváros ma Budapest legintenzívebben fejlődő kerülete.
A látványos eredmények mellett még számos részen él a lakosság mélyszegénységben, leromlott környezetben. Az ismert városmegújítási akciók mellett
időszerűvé vált a városfejlesztési célok és teendők átfogó áttekintése a kerület egészére. A szűkülő anyagi lehetőségek ellenére, az egyre erősödő verseny miatt
az önkormányzatnak újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznie, az uniós csatlakozással ugyanakkor városfejlesztési lehetőségeink is jelentős mértékben
nőhetnek. Az önkormányzat célkitűzése, hogy Ferencváros olyan része legyen Budapestnek, amely lakóinak egyenlően jó esélyt teremt a boldoguláshoz és
infrastrukturális, környezetvédelmi valamint kulturális szempontból egyaránt megfelel a XXI. század modern világvárosaival szemben az Európai Unió által
támasztott magas szintű követelményeknek.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a kerület egészére foglalja össze a hosszútávú és a középtávú városfejlesztési célokat, összhangban Budapest
Városfejlesztési Koncepciójával és a középtávú Podmaniczky programmal. Áttekinti a városfejlődés történeti tendenciáit, elemzi Ferencváros városrészeinek
adottságait, összegzi a gazdaság, a társadalom és az épített környezet jellemzőit, egyes területeinek fejlesztési irányait, körvonalazza Ferencváros hosszútávú
jövőképét és annak eléréséhez a lehetséges utakat.
A városfejlesztési stratégia koncepcionálisan új elemeket nem fogalmaz meg, megerősíti az önkormányzat várospolitikáját, az elhatározott fejlesztési
irányokat, egy színes, változatos városi életteret nyújtó Ferencvárosért. Változatlanul a leghangsúlyosabb a történeti városrészek újjáélesztéséért folytatott
városrehabilitációs tevékenység. Kiemelt cél Középső Ferencváros városmegújítási programjának folytatása, Belső Ferencváros kulturális negyeddé
alakítása. Az Európai Unió támogatásával Középső Ferencváros legkritikusabb állapotú részén, a Gát utca menti tömbökben meg lehet kezdeni a városrész
megújításának negyedik súlypontjaként a József Attila Terv megvalósítását. Néhány év alatt elérhető a Millenniumi Városközpont befejezése, a lakófunkció
bővítésével az átmeneti zóna beilleszthető a városi szövetbe. A főváros önkormányzatával és az ingatlanfejlesztőkkel együtt formálandó át Külső Ferencváros
városszerkezete, alakítandók át az ipar és a vasút barna mezős területei korszerű, környezettudatos munkahelyi környezetté, a Ráckevei – Soroksári – Duna-ág
mentén épülhet Új Ferencváros. Színvonalas fenntartással hosszútávon meg kell őrizni a József Attila lakótelep kedvező lakókörnyezetét.
Jelen dokumentáció a 2008-ban jóváhagyott IVS 2009 évvégi helyzetnek megfelelő aktualizálása, a módosított Kézikönyv szerinti kiegészítésekkel.
Budapest, 2009. december 10.
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polgármester
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1. ALAPINFORMÁCIÓK FERENCVÁROSRÓL

IX. kerület

A Pest, Buda és Óbuda egyesítésével 1873-ban kialakult Budapest kerületei közül a IX. sorszámot kapta a mai kiterjedésével azonos városrész. A fővárost
jellemző, sugaras-gyűrűs szerkezetnek három eleme határolja: a Vámház körút, az Üllői út és a Határ út, természetes határa a Duna és a Ráckevei – Soroksári –
Duna-ág vonala. A kerület a gyűrű irányú útvonalak mentén tagozódik. A Kiskörút és a Nagykörút közötti terület Belső Ferencváros, a Nagykörúttól kifelé, a
kerületet szintén gyűrűirányban átmetsző kelet-nyugati vasúti fővonalig terjed a Középső Ferencváros, a vasútvonal és a Határ út közötti rész a Külső
Ferencváros, az Üllői út mellett helyezkedik el a József Attila lakótelep. Kevésbé közismert és használt városrésznév a Gubacsi dűlő elnevezés.
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Ferencváros a Duna bal partján, a Belvárostól délre fekvő fővárosi kerület. Északkeleti szomszédja az Üllői út túloldalán Józsefváros és
Kőbánya, délkeleten a Határ útnál Pesterzsébettel és Kispesttel szomszédos. Délnyugaton a Ráckevei – Soroksári – Duna-ág választja el a
Csepel szigettől.
Ferencváros területe 12,5 km2, lakosságának száma közel hatvanezer. A IX. kerület a főváros 23 kerületéhez viszonyítva átlagosnál
valamivel kisebb méretűnek számít területének nagysága és népességszáma szempontjából egyaránt.
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IX. kerület

1.1. Ferencváros városrészei
Köbánya
X. kerület

Történeti városrészek: Vámház krt. – Kálvin tér - Üllői út – Haller utca –
Soroksári út – Boráros tér – Duna folyam – Fővám tér
Átmeneti zóna: Üllői út – kelet-nyugati vasúti fővonal – Duna folyam –
Boráros tér – Soroksári út – Haller utca
Barna mező: Üllői út – Ecseri út – Epreserdő utca – M5 bevezető
szakasza – Határ út – RSD Duna-ág – Duna folyam – kelet-nyugati vasúti
fővonal
József Attila Lakótelep: Üllői út – Határ út – M5 bevezető szakasza Epreserdő utca – Ecseri út
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1. ALAPINFORMÁCIÓK FERENCVÁROSRÓL

IX. kerület

1.1. Ferencváros városrészei
Az adottságok alapján a gyakorlatban és jelen dokumentációban használt városrész elnevezések és határok
Belső Ferencváros: Vámház körút - Űllői út - Ferenc körút - Boráros tér - Duna folyam - Fővám tér
Középső Ferencváros: Boráros tér - Ferenc körút - Űllői út - Kelet-nyugat vasúti fővonal - Duna folyam
 Történeti városrészek:
 rehabilitációs terület: Ferenc körút - Űllői út - Haller utca - Mester utca
 malmok környéke: Boráros tér - Ferenc körút - Mester utca - Haller utca - Soroksári út
 Átmeneti zóna:
 Vágóhíd utca térsége: Soroksári út - Haller utca - Űllői út - vasúti fővonal
 Millenniumi városközpont: Boráros tér - Soroksári út - vasúti fővonal -Duna folyam
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Külső Ferencváros: vasúti fővonal - Űllői út - Ecseri út - Epreserdő utca - M5-ös
bevezető szakasza - Határ út - Ráckevei-Soroksári-Duna-ág - Duna-folyam
 Új Ferencváros (Ráckevei–Soroksári–Duna-ág menti terület): vasúti fővonal Soroksári út - Határ út - Ráckevei-Soroksári-Duna-ág - Duna folyam
 Gubacsi út térsége: vasúti fővonal - Külső Mester utca - Illatos út - gurítódomb - Határ
út - Soroksári út
 Ferencvárosi rendező pályaudvar: vasúti fővonal -Táblás utca - gurítódomb - Határ
út - gurítódomb -Külső Mester utca
 Gyáli út környéke: vasúti fővonal - Űllői út - Ecseri út - Epreserdő utca - M5-ös
bevezető szakasza - Határ út - gurítódomb - Táblás utca.
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2. A MÚLT ÖRÖKSÉGE

IX. kerület

2.1. Rövid várostörténet
„a jelen a múlt jövője és a jövő múltja”
A fejlődéstörténet, a tendenciák ismerete nélkül nem pozícionálható megalapozottan Ferencváros helyzete.

Az 1700-as évek közepétől indult meg a mai Belső Ferencváros kiépülése a Soroksári út (a mai Ráday utca) és a Széna piac (a mai
Kálvin tér) fokozatos betelepülésével. 1749-ben megnyílt a Két Nyúl vendéglő a mai Lónyay és Erkel utca találkozásánál, 1775-ből pedig
már írásos emlék bizonyítja a Két Oroszlán fogadó működését a Széna piacnál. 1787-ben újabb fogadók, a Négy Sarokhoz címzett a Széna
piacon, a Két Medvéhez címzett a Soroksári úton várták a vendégeket. A XVIII. század végén bontani kezdték a Pest körüli városfalakat, és
a mai Hotel Koronánál álló Kecskeméti kapu lebontása is hozzájárult a város további fejlődéséhez.
1792-ben elhunyt II. Lipót király, utódaként I. Ferenc lépett a trónra. Az egyre fejlődő városrész polgárai elérkezettnek látták az időt ahhoz,
hogy ez a terület is külön nevet, városi rangot nyerjen magának. Folyamodványt intéztek a városi tanácshoz, hogy az a Helytartótanácshoz,
illetve a királynak továbbítsa névfelvételi kérelmüket. Sándor Lipót nádor 1792. december 4-i keltezésű leiratában tudatta a kérelmet írókkal,
hogy a király hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Pesttől délre fekvő terület Ferencváros nevet viselje.
1806-ban népszámlálást tartottak az országban, Ferencvárosban 1831 lakost és 220 épületet számoltak össze. Ekkorra
már a mai Belső Ferencváros nagyjából beépült, az utcák vonala kialakult. Már a XVIII. század végén működött a német
nyelvű iskola és 1803-tól magyar nyelvű oktatás is folyt a Széna téri iskolában, majd 1837-től a Ráday utcában (az iskola
1859-ben a Bakáts térre költözött).
Középső Ferencvárosban a Mester utca és az Üllői út között a jelenlegi Thaly Kálmán utca vonaláig, az itteni szántóföldek
felosztása révén, azok dűlő irányának megfelelően alakult ki a mai utcahálózat. Ferencvárosnak ezen a Rákos árkon (a
jelenlegi Ferenc krt. közelében volt) túli részén apró, falusias jellegű házak épültek, az itt lakók főleg zöldségtermesztéssel
és állattenyésztéssel foglalkoztak.
1838. március 13. fontos mérföldkőnek bizonyult a terület fejlődése szempontjából. Az árvíz, mely elárasztotta Pestet,
szinte teljes egészében lerombolta a terjeszkedő Ferencvárost. 529 épületéből 438 összedőlt, 72 pedig súlyosan
megrongálódott. Egyedül a Kálvin tér környéki épületek állták ki a megpróbáltatást. Az ár levonulása után nagyszabású,
ugyanakkor évtizedekig elhúzódó felújítási munkálatok indultak. Az elpusztult házak helyén újakat építettek és számos utca
szintjét megemelték, vonalukat megváltoztatták és a Duna-part mentén a mai Haller utcáig kiépített gátak magasságát is
megnövelték. Ezeknek a munkáknak köszönhetően nyerte el a mai napig is jellemző utcaszerkezetét Ferencváros történeti
városrésze.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Az elmúlt évszázadok - Ferencváros történetének rövid áttekintése 1403-1990
Ferencváros legalább 600 éves múltra tekinthet vissza. Az első okleveles adat, amelyet e területtel kapcsolatba hozhatunk, 1403-ból
származik. A Zsigmond király uralkodásának idején keletkezett oklevél egy Pest határában fekvő településről tesz említést, melynek neve
Szentfalva. 1526. szeptember 19-én a mohácsi csatában győztes török sereg átkelt Budánál a Duna bal partjára és hét nap múlva
felgyújtotta Pest városát. Valószínűleg ekkor pusztult el Szentfalva is.

Az 1850-es évek elejétől Pest-Buda ipari, kereskedelmi és népesedési fejlődése felgyorsult. 1851-ben a városrészek
együttes lakossága 172 ezer, 1869-ben már 269 ezer főt tett ki. Ferencvárosban ezekben az években 8280, illetve 20 ezer
lakót számoltak össze. Az ipari üzemek is ebben az évtizedben kezdtek nagyobb számban megtelepedni e területen.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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2. A MÚLT ÖRÖKSÉGE

IX. kerület

Ferencváros ipartörténeti fejlődésében kiemelkedő szerepe volt a világszínvonalú budapesti malomipar kiépülésének. A Duna-parton
megépülő, a vízimalmok szerepét átvevő, korszerű technológiát alkalmazó malmok sora és a technikai különlegességnek számító Elevátor
révén a budapesti malomipar a századfordulón az akkori világ második legnagyobb gabona-feldolgozó központja lett. Ferencváros többek
között malmainak köszönheti a „Budapest gyomra” elnevezést, az öt legjelentősebb a Gizella, a Concordia, a Hungária, a Király és a Pesti
Molnárok és Sütők Malma.
1880-ban Ferencváros lakóinak száma 30 ezer főre nőtt. Mind az egyre nagyobb számú helybeli lakos, mind az egész főváros élelmiszerellátásának javítása érdekében hosszú raktárak épültek. 1874-ben adták át a Fővámházat, majd két évtized múlva a Központi
Vásárcsarnokot. Budapest húsellátásának biztosítását volt hivatva ellátni az 1872-ben átadott közvágóhíd (ezen belül 1927-ben külön
borjúvágóhídat alakítottak ki), majd az 1902-ben működését megkezdő sertésvágóhíd a Gubacsi út mellett (melyen belül külön lóvágóhidat
is létesítettek). Malmok, gyárak hosszú sora húzódott végig a délpesti Duna-parton, munkások ezreit foglalkoztatták a termelésüket egye
jobban növelő vas- és gépipari, vegyipari üzemek, az addig legeltetésre, zöldségtermesztésre használt területeket fokozatosan újabb és
újabb iparvállalatok foglalták el. Nem véletlen, hogy Budapesten először ebben a kerületben indult munkáslakás-építkezés. Mindegyik
ferencvárosi telepnek fontos jellemzője volt, hogy elsősorban állami, illetve községi tulajdonú vállalatok szakmunkásainak szánták a
lakásokat. A tömegközlekedés és az áruszállítás terén jelentős előrelépést tapasztalhattak a Ferencvárosban lakók a század utolsó
harmadában. 1866. augusztus 1-én a Pesti Központi Vaspálya Társaság elindította első lóvasút járatát a Széna piacról Újpestig.
Ferencváros az észak-déli irányú vasúti áruforgalom legfőbb csomópontjává vált. 1877-ben készült el a Buda és Pest közötti vasúti
kapcsolódást biztosító déli összekötő vasúti híd, 1882 decemberében, a Budapest-Zimony közötti vasútvonal megnyitásakor pedig már a
MÁV Ferencvárosi rendező pályaudvarán (mely csupán 1885-ben nyerte el végleges formáját) a Soroksári út menti pályaudvaron, a
Duna-part pályaudvaron (mai Nehru part) is megkezdődött a személyforgalom. 1888-ban lett átadva a MÁV Duna-part Teherpályaudvar (a
mai Millenniumi Városközpont), melynek helyén előzőleg katonai kórház állt. Épült viszont három laktanya és egy honvéd menház is.
A XIX. század második felében iskolák és egészségügyi intézmények ma is működő egész sorát létesítették Ferencvárosban
(Református Teológiai Akadémia, Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Ranolder Intézet, Mária Intézet a 70-es
években, további 5 iskola 1900-ig; Schöpf-Merey Ágoston Kórház, Fehérkereszt Gyermekkórház, Szent István Kórház, Szent László
Kórház).
Sokat köszönhetett a kerület a millenniumi ünnepségsorozatnak, hiszen ennek keretében közintézmények egész sora épült. 1896. október
25-én nyitották meg a Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján felépített Iparművészeti Múzeumot, a magyar szecessziós építészet
kiemelkedő alkotását. 1896-ban fejeződtek be a Nagykörút építésének munkálatai és a Ferenc körút nagyközönség számára való átadása
mintegy pontot tett az 1873. évi egyesítéssel megkezdődött városépítészeti fejlesztés végére. 1896. október 4-én került sor, nagyszabású
ünnepség keretében a Ferenc József híd (a mai Szabadság híd) felavatására. Ebben az időszakban épült újabb három laktanya, egy
katonai kórház és a fegyvergyár is. A századfordulóra Ferencváros lakosszáma több, mint kétszeresére, 70 ezerre nőtt, a lakásállomány
közel 14 és fél ezer volt.
1920-ban Ferencvárosban 91 ezer ember élt, nyolc ezer fővel gyarapodott a kerület népessége 1910-hez képest. Bárczy István
polgármester nevéhez köthetően újabb 7 általános és középiskola jött létre. A terület fejlődése ezután már korántsem volt olyan látványos,
mint az előző század utolsó harmadában. A következő két évtizedben jóval kevesebb közintézményt adtak át. Látványosabb fejlődés
csupán a tömegközlekedés és az áruforgalom terén ment végbe. 1925-ben fejeződött be a ferencvárosi helyi kikötő építése, 1937-ben
pedig felavatták a Budát Pesttel a Boráros térnél összekötő Horthy Miklós hidat (a mai Petőfi híd). 1932 novemberében adták át a
Krencsey Géza és Münnich Aladár tervei alapján elkészült Nagyvásártelepet a Soroksári úton.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Ferencvárosban már a XIX. században is jelentős protestáns és katolikus hitfelekezet működött, és ez megmutatkozott a művészeti
szempontból is értékes Kálvin téri református (1830), illetve a Bakáts téri római katolikus templom (1879) építésében. A XX. században
újabb és újabb templomalapítások jelezték a hitélet fontosságát a kerületben. 1908-ban szentelték fel az Üllői út 77. sz. alatt az Örökimádás
templomot. 1930-ban fejeződött be a Szent Kereszt-plébánia és templom építése az Ecseri úton. Ugyanebben az évben épült fel a Szent
Cirill és Metód nevét viselő pravoszláv templom a Vágóhíd utca 15. sz. alatt. 1936 októberében szentelték fel a Haller és a Mester utca
kereszteződésénél a Szent Vince római katolikus templomot.
Ferencváros két világháború közötti történetét a most vázolt fejlődésen túl leginkább a megoldatlan lakáshelyzet, a barakkvárosokban élő
családok ezreinek nyomorúsága és az ebből származó számos szociális probléma határozta meg. A ferencvárosi szükséglakótelepeken,
a Mária Valéria (mely eredetileg hadikórháznak épült 1915-ben) és a Zita telepen, illetve a legszegényebb rétegek lakhelyéül szolgáló
kiserdei telepen ezrek és ezrek húzódtak meg és próbáltak szálláshoz jutni. 1941-ben elbontották a kiserdei telepet és a Zita
szükséglakótelepet és hozzákezdtek a Mária Valéria telep rendezéséhez.
A II. világháború hadi eseményei nagy károkat okoztak Ferencvárosban úgy emberéletben, mint az épületekben. Mivel a kerületben
számos ipari üzem működött, a szövetségesek bombatámadásainak célpontja elsősorban a mai Középső és Külső Ferencváros gyárai,
illetve a pályaudvarok voltak. A bombázások és az utcai harcok azonban a középületeket és a lakóházakat sem kímélték. Több mint kétezer
lakás sérült meg és 556 lakás teljesen megsemmisült. Súlyos károkat szenvedett a Fővámház, az Iparművészeti Múzeum, a református
templom, a Szent László és Szent István kórház. A kerület egyik legjellegzetesebb épülete, az Elevátorház annyira megrongálódott, hogy a
háború után le kellett bontani.
A világháborút követő időszakban a lakáshelyzet terén számottevő változás ment végbe. 1957-ben megindult a barakkok bontása, a
lakótelep felépítése a hírhedt Mária Valéria helyén. 1966-ig 7101 lakás készült el, 1980-ban pedig újabb 899 lakást adtak át a József Attila
lakótelepen. A történeti városrészeket azonban évtizedeken keresztül elhanyagolták. 1990-ben a kerület 33 ezer lakásából több, mint 29
ezer volt állami bérlakás, melyeknek karbantartása nem volt megfelelő. Az épületek műszaki állapotának leromlása szlömösödési
folyamatokkal járt együtt. Az 1980-es évek második felében Középső Ferencváros három tömbjében megkezdődött az állami, fővárosi
rehabilitáció, amely előképe lett a későbbi városmegújításnak. Ebben az évtizedben a Ferencvárosban lakók száma 90 ezerről 76 ezerre
csökkent.
A legjelentősebb fejlődést a tömegközlekedés terén tapasztalhatta a kerület. A világháború után újjáépítették a felrobbantott közúti hidakat.
A volt Horthy Miklós híd a Petőfi nevet kapta 1952-es felújításakor, a Ferenc József híd pedig Szabadság híddá alakult. 1951-ben létesült
a 2-es villamos-vonal, a Duna-part mentén összekötve Észak- és Dél-Pestet. A Ferencvárost érintő 3-as metróvonal építése 1970-ben
kezdődött a Deák tér – Nagyvárad tér közötti négy kilométeres szakasszal. A munka egyik látványos fejezete volt 1972-ben a Ferenc körúti
aluljáró átadása, a metró forgalom ezen a szakaszon 1976 december 31-én indult meg. A Kőbánya-Kispestig terjedő szakasz 1980
tavaszára készült el, jelentősen meggyorsítva a belváros és a külső kerületek közötti utazást. A közlekedési infrastruktúra fejlesztések
mellett elsősorban a környezetszennyező vegyipari, építőipari vállalatok növekedése jellemezte Ferencváros gazdaságát.
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IX. kerület

A városfejlődés történeti tendenciái

A városfejlődés történeti tendenciái
A XVIII. század végén alapított Ferencváros a XIX. században elsősorban ipari és katona városnak épült ki, illetve ezekhez kapcsolódóan
jelentős vasúti pályák és pályaudvarok is létesültek. A XIX. század második felében a vasúti és az ipari fejlesztések mellett megkezdődött
a városias átalakulási folyamat, melynek keretében a kerület elnyerte az iskola-város jelzőt is. Több mint 100 éve elkezdődött az ipari, vasúti
(és katonai) funkciók kivonulása Ferencvárosból, ez a folyamat még a következő évtizedekben is meghatározza a fejlesztések fő
irányvonalait. A XIX. század végén és a XX. század első évtizedeiben Belső Ferencvárosból szorultak ki a gyárak és a vasútvonalak, a
Nagykörút és a Haller út közötti részekből a XX. század végéig. E terület képezi Ferencváros történeti városrészét a kiemelkedő értékű
eklektikus Budapest részeként. A korábbi lassú változás a Lágymányosi híd és Könyves Kálmán körút megépítésével, továbbá a Millenniumi
városközpont kialakításával felgyorsult, napjainkban már az átmeneti zónában szórványosan elhelyezkedő, maradvány ipar megszűnése
tapasztalható. A történelmi városrészekben megvalósult egyetemfejlesztésekkel viszont az iskola-városi jelleg még erősödött is.
A XX. század közepén Külső Ferencvárosra koncentrálódtak a szocialista nagyipari fejlesztések, számos környezetterhelő iparággal, de ma már itt is
megkezdődött az átalakulás. Az elmúlt évtizedben a Gyáli út környékének mintaértékű átalakulása megtörtént. A Gubacsi út környéki telephelyek jelentős része az
ipari privatizáció révén sok tulajdonosúvá vált, az eltérő tulajdonosi érdekek lassítják az átalakulást. A szigorodó környezetvédelmi jogszabályok következetes
érvényesítése révén a környezetterhelő tevékenységek megszűntek. A Ráckevei – Soroksári – Duna-ág menti területen az ipari privatizáció hátrányos hatásait,
újabb nehézipari beruházásokat sikerült időben korlátozni, így a terület adottságainak megfelelő városias beépítés lehetősége megnyílt, a tervező asztalokon már
formálódnak Új Ferencváros körvonalai. A leromlott vasúti területek újrahasznosítása az elkövetkező évtizedek feladata lesz.

XIX. század második fele

XIX.-XX. századforduló

XX. század

XXI. század
Pályaudvarok
megszüntetése

vár
o
ipa sias
o
rk
isz dás
oru
lás
a

korszerű
munkahelyek
városias
átalakulás

re
Fe
nc
e
nd
re
s i ar
ro
v
v á au d
ly
pá
ző

A vasúti hálózat és a pályaudvarok
kiépülése befejeződött.

RSD városias
átalakulása
Belső Ferencvárosban megkezdődik a
városias átalakulás.

Az ipar kiszorulása a történeti
városrészekből és az átmeneti
zónából
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Vasútvonalak szerkezeti változtatása,
rendező pályaudvarok funkcióváltása
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IX. kerület

2.2. Az épített környezet kialakulásának áttekintése

XVIII. - XIX. század fordulója, XIX. század eleje

- „Pest európai város legyen”

I. Ferenc 1792 – 1835
József nádor

Hild János

városfejlesztés

városrendezési
terv

városfejlesztés feltételei

- Politikai akarat
1805. Hild János: Pest első
szabályozási terve
Kiskörút

- forrás a fejlesztésekhez

Szépítő Bizottmány
- tudatos városrendezés
-szabályozási terv érvényesítése
az építési engedélyezés során

- szaktudás
- megvalósítás irányítása

Kálvin tér
tc a

- közintézmények építése
- Infrastruktúra létesítése
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Hasonló feltételek a XIX. század második felében
– Közmunkák Tanácsa

ksár
i út

M

m
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ői ú
Üll

1847-ben meghalt József nádor. Huszonhárom évvel
József nádor halála után megszületik a második Szépítő
Bizottmány, ezt Közmunkák Tanácsának hívják és gróf
Andrássy Gyula az elnöke.

József nádor
hatalom, várospolitika

Hild János

yay
u

Hild János
(Salesl, 1761 – Pest, 1811) építőmester, építésvezető
Bécsben. 1796-ban hívták Pestre a Neugebaude
építésvezetőjének. József nádor felkérte Pest fejlesztését
segítendő szabályozási terv készítésére, mely 1805-ben
készült el.
Városrendezési terve Pest kialakulása szempontjából az
első olyan terv volt, mely az egész városra vonatkozott. A
mai értelemben vett szerkezeti terv fogalmát közelíti meg,
a szabályozási elgondolásokon túlmenően intézkedési
javaslatokat is tartalmazott.
József nádorral együtt létrehozta a Szépítő Bizottmányt
(1808), melynek elnöke volt haláláig.

József nádor

Ló n

„Néhány kebelbeli lakosnak a legalázatosabban
idecsatolt, Ő Legszentebb Fenségéhez intézett kérését,
hogy a Kecskeméti kapu előtti külváros, örök emlékezetül
a
király
legmagasabb
nevéről
mostantól
FERENCVÁROSNAK neveztessen, ez év augusztus 14én 17.350. sz. alatt kegyelmesen és kegyesen illő
véleményezés céljából nekünk megküldték, mely
véleményünket a legalázatosabban előadjuk.”

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

1792 – Ferencváros városalapítás
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IX. kerület

XIX. század közepe

Hild három részre osztotta tervezetét: a régi városban, az új
városban (Lipótváros) és a külvárosban végrehajtandó
szabályozásokra és intézkedésekre. A régi városban csupán
kisebb utcaigazításokat javasolt. A Kálvin tér mai alakját ő
szabta meg. Új város: a Dunára néző házaknál egységes
építménymagasságot ír elő, hogy több ház együttesen nagyobb
szabású homlokzatot alkosson. Így lett az európai hírű
egységes klasszicista pesti Duna-part tervének legjelentősebb,
ténylegesen megvalósult része.
A külvárosban az Üllői utat kiegyenesíteni és szűkíteni kívánta keleti öblösödése megszüntetésével,
ennek eredménye lett a Kálvin tér felé keskenyedő belső Üllői út. József- és Ferencváros külső
részeinek városszabályozási és parcellázási javaslatai a legjelentősebbek. Szerepelt még tervében a
Dunába vezető szennyvízcsatornák létesítése, az Üllői út fásított vonalvezetése. Értékes, meg nem
valósult gondolata volt a Duna vonalának szabályozása és a Duna-parti sétányon hatsoros fasor
létesítése.

Az egykori külvárosok városiasodása
megkezdődött. 1821-ben a Szépítő
Bizottmány
által megfogalmazott
teendők:
„a régi városkapuk és falak eltüntetése. Sóhivatal és
dohányhivatal építése a város alsó részeiben. Az Üllői
úti fasor folytatólagos megültetése. A Molnár- és
Halász - tó betemetése. A Duna-part szabályozása és
burkolása” (A két tó a mai Nehru part területén volt)

Kiskörút
Üllői út

Soroksári út

Kirakodó (Roosevelt) tér: Klasszicista térképzés. Hild József által tervezett épületek (Lloyd Palota).
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A terv jelentősége Ferencvárosra nézve:

1838 - az árvíz:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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XIX. század második fele

XIX. század második felében Pest városfejlesztését a Közmunkatanács irányította.
Budapesten a Hausmann mintájú városrendezési szabályozás alapján létrejött a ma is
meghatározó városszerkezet. Az akkori fejlődés ütemére jellemző volt, hogy a Nagykörút a
kiszabályozását követő két évtized alatt kiépült, sokemeletes városi bérházak nőttek a
földszintes épületek helyén és megépültek a történeti városrészek arculatát ma is
meghatározó jelentős középületek. A belső városi részeken, a városiassá válás jeleként,
1882-től a lóvasutat felváltotta a villamos.
Ferencvárosban a századfordulóra a Haller utcáig tartó területen a jelenlegi beépítés döntő
része kialakult. Jól tükrözi a növekedést az 1896 évi Homolka József által rajzolt térkép.
A városfejlődés folyamatát az I. világháború megakasztotta. A nagykörút kiépítését követően
a bérházas átalakulás a körúton túli területeken folytatódott, Ferencvárosban ez a folyamat
1854
még csak a főútvonalakat érte el.

1870
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Pest szabályozási tervei

1896 Homolka József által rajzolt térkép
1872

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A világháborúk időszaka

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A történeti városrészekben az ipari üzemek területe tovább csökken, viszont a külső részeken, elsősorban a Soroksári út mentén töretlenül
fejlődik. A két világháború között a Nagykörúthoz közeli városrészek ipari területein újabb lakótömbök létesültek már az akkori modern
felfogás szerinti beépítéssel.
A II. világháború pusztításai Ferencvárosban is óriásiak voltak, számos üzemet lebombáztak, a vasútvonalak és a pályaudvarok nagy része
tönkrement. A háború utáni gyors újjáépítés keretében a vasutak újjáépültek, míg az üzemeknek csak egy része.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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1945 – 1990 közötti időszak

Szocialista településpolitika
 a főváros fejlesztése háttérbe szorul
 gazdaságpolitika
 szocialista nagyipar Ä környezeti hatások
 lakáspolitika
 mennyiségi lakáshiány Ä lakótelepek építése
 állami tulajdonú bérlakások Ä karbantartás nem megfelelő Ä történeti
városrészek hanyatlása
József Attila lakótelep építése

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Történeti városrész leromlása

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Az 1950-ben létrejött Nagy-Budapest fejlesztései elkerülték Ferencváros történeti városrészeit. Az 1956-os év harci eseményei újabb
pusztítást okoztak a városrész beépítésében, elsősorban az Üllői út menti épületeknél.
A szocialista iparfejlesztés a Ferencvárosi rendező pályaudvar körüli területekre koncentrálódott. Az államosítással a kerület
lakásállományának több, mint 90 %-a került állami tulajdonba. A főváros első lakótelepe - a József Attila - a hírhedt Mária-Valéria
nyomortelep helyén 1957-től kezdődően épült meg.
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2.3. A városfejlődés tendenciái a rendszerváltás óta

1990-től a városfejlődés alakulása

Történeti városrészek:
 Fizikai szempontból
 avult épületállomány
 kedvezőtlen lakásstruktúra
z gangos házak
z szoba-konyhás, komfort nélküli lakások
 rendezetlen tömbbelsők
 szürke, koszos, szűk utcák
 zöldterület hiánya
 Társadalmi szempontból
 mélyszegénység
 szegregáltság
 kedvezőtlen közbiztonság

Átmeneti zóna:
 vegyes területfelhasználás
 nagytelkes intézmények
 alulhasznosított telephelyek
 kihasználatlan Duna parti teherpályaudvar

József Attila
lakótelep

Történeti városrészek

Külső Ferencváros:
 klasszikus barnamező
 környezetkárosító nagyipar
 túlépített telephelyek
 zöldterületek hiánya
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Átmeneti zóna

Külső
Ferencváros

József Attila lakótelep:
a
lakótelepek
általános
társadalmi
leértékelődése, kezdődő elvándorlás, erősödő
épületfelújítási igények
 kihasználatlan adottságok; a telep jelentős
részén nagy, de kopár zöldterületek
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1990-es helyzetkép
Az országban lezajlott társadalmi, gazdasági rendszerváltás Ferencváros fejlődésében is fordulópontot jelentett. A megelőző fél
évszázad lassú hanyatlási korszakában a történeti városrészeinek állapota leromlott. A szocialista nagyipar környezetvédelmi szempontból
egyre kevésbé volt megfelelő, különösen a nagykapacitású vegyipari, építőipari üzemek, amin a megkezdett privatizáció sem javított.
Legújabb városrészén, a József Attila lakótelepen is a lassú leromlás vetítette előre árnyékát. A 90-es évekre Ferencváros az egyik
legrosszabb presztízsű városrésszé vált a fővárosban. A rendszerváltás eredményeként újonnan létrejött Ferencvárosi Önkormányzatnak
úgy kellett az összetett problémákkal megküzdenie, hogy sem a megoldáshoz szükséges tapasztalattal, sem külön pénzeszközökkel
nem rendelkezett.
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A
Középső
Ferencvárosban
elindított
városmegújítási akció tapasztalatai alapján
forrott ki az önkormányzat várospolitikája.
Napjainkban
már
városrészenként
differenciált, hosszú távú városfejlesztési
koncepciók, éves konkrét programok keretei
között folyik a rehabilitációs tevékenység, az
egyes városrészek fejlesztése.

Vágóhíd utca térsége
- c., d. pillér
- funkcióbővítés (lakó, iroda, kereskedelem)

MÁV – Aszódi telep
- a. és b. pillér

József Attila lakótelep
- a. b. d. pillér

Rehabilitációs terület
- d. pillér kisebb súlyú
- funkcióbővítés
(idegenforgalom,
tudásközpont)

Fere
ncvá
rosi

R en
válto dező pá
lyau
zatla
dvar
n

Barn
a me
ző, l

Malmok környéke
- a. és b. pillér kisebb
súlyú (eddig)

Város
ia

assú

s átala
kulás
lehető
Új Fer
sége,
encvá
ros

Millenniumi városközpont

Összefoglalóan
megállapítható,
hogy
Ferencváros városfejlesztési stratégiája
nem
igényel
alapvető
változtatást,
különösen azokon a területeken ért el
látványos sikereket, ahol az építkezések
funkcióváltással, bővítéssel párosultak.

- csak c. pillér
- új funkciók (lakó, kulturális, tudásközpont)
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Gyáli út környéke
- c. pillér
- új funkciók (kereskedelem)

válto
zás

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A 90-es évek elején az egészségügyi és
oktatási ellátás rendbetételét követően a
városfejlesztés égető kérdései kerültek az
önkormányzat figyelmének középpontjába.
A
lakásprivatizáció
kapcsán
az
önkormányzat tilalmi listát készített, mellyel
meggátolta a nagyon rossz állapotú és/vagy
nagy arányban komfort nélküli lakásokat
tartalmazó épületek magántulajdonba jutását.
A franciaországi példák alapján 1992-ben,
banki részvétellel városfejlesztési Rt.-t
alapított és 1993-ban először a Középső
Belső Ferencváros
ferencvárosi rehabilitációs terület kis részén
c. pillér kisebb súlyú
városmegújítási akciót indított.
- funkcióbővítés (kulturális és
A városmegújítás pillérei:
tudásközpont )
a. önkormányzati épület felújítások
b. önkormányzati közterületek megújítása
c. vállalkozói új építkezések
d. lakossági épületfelújítások önkormányzati
vissza nem térítendő támogatással.

1990-től a városfejlődés alakulása
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Történeti városrészek és átmeneti zóna

Belső és Középső Ferencvárosban az épített környezet minőségének javítása,
a városfejlesztés tendenciái városrészenként

Belső Ferencváros
 Budapest belvárosának
kiterjesztése
 Kulturális Negyed
 tudás- és turisztikai központ

Malmok környéke
városmegújítás előkészítése
 befektetői lakásépítés ipari telephelyek
helyén


Millenniumi Városközpont
befektetői luxuslakások, irodaházak építése
 Művészetek Palotája
 Nemzeti Színház


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Rehabilitációs terület
 befektetői partnerségen alapuló
értékmegőrző városmegújítás
 kulturális, idegenforgalmi beruházások
Vágóhíd utca térsége
az átmeneti zóna integrálása a városi
szövetbe a tradicionális értékek
megőrzésével
 Lágymányosi híd, Könyves
Kálmán körút kiépítése
 befektetői ingatlanfejlesztés
ipari telephelyek helyén
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Külső Ferencváros és József Attila lakótelep

Külső Ferencvárosban a városszerkezet átalakítása - tervezés, előkészítés
 pályaudvarok csökkentése illetve felszámolása
 kötöttpályás nyomvonalak átrendezése
 közúti főhálózat fejlesztése

Új Ferencváros
 a
Kvassay
út
mentén
intézményközpont
irodaházakkal,
szolgáltató
és
kereskedelmi
létesítményekkel
 az RSD parton vizisport létesítmények, sétány,
kerékpárút, zöldterületek
 a Soroksári út felé emelkedő intenzitású lakóterületek

József Attila lakótelep
 a lakótelep jó pozíciójának megőrzése
 fokozatos megújítása a zöldterületeknek
 a részönkormányzat működtetése

MÁV, Aszódi lakótelep, „Nyolcház”
 a hosszú távú fenntartás érdekében
megtörtént a konszolidáció a
kolónia típusú lakóterületeken
Gyáli út környéke
 Befektetői beruházásokkal mintaszerűen
átalakult munkahelyi terület
Gubacsi út térsége
 fokozatosan átalakuló barna mező
 Dzsumbuj felszámolása

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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2.3. A városfejlődés tendenciái a rendszerváltás óta

Történeti városrészek és átmeneti zóna
Az ingatlanfejlesztés alakulása

1990 után megvalósult ingatlanfejlesztéssel érintett tömb
Folyamatban lévő ingatlanfejlesztés (iroda, intézmény, üzletház)
Folyamatban lévő társasház építés
Lehetséges ingatlanfejlesztés

FTC Stadion

Intézmény

EÜ

Önkormányzati intézmény

on
zp
kö

t

Szent István
Kórház

Fejlesztéssel alig érintett tömb

M5

Gyáli út

Szent László
Kórház

József Attila Terv

BKV
FMK
ttila terv
József A

Haller
park

iv
as
út
yu
ga
t

Volt
av ág
óh

íd

Ke
le
t-n

Marh

if

Pra

APEH

őv
on
al

ktik
e

r

Lurdy

Közpark
Rekreációs központtá fejlesztendő zöldterületes intézmények

Az egyik legrosszabb státuszú kerületből a főváros
legintenzívebben fejlődő városrészévé vált.

Parti sétány és kerékpárút
Tervezett parti sétány és kerékpárút
1990 óta megvalósult útépítés, felújítás
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Felújítandó önkormányzati lakóház

Megszüntetendő HÉV zárt pálya
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Külső Ferencváros és József Attila lakótelep

Az ingatlanfejlesztés alakulása

1990 után megvalósult ingatlanfejlesztés

BKV
íz
rem

Folyamatban lévő ingatlanfejlesztés
Lehetséges ingatlanfejlesztés
Intézmény
Felújított lakótelep (lakóházak, közkertek)
Ferencvárosi rendező pályaudvar
Fokozatosan átalakuló barnamező
Gyáli út

M
Kó eré
rh nyi
áz

Közpark
f őv
on

al

Véderdő
ú ti

Tervezett parti sétány és kerékpárút
yu
g

a ti

va
s

Tervezett főút, negyedik körút
t-n

1990 óta megvalósult útépítés, felújítás

Ke
le

Megszüntetendő HÉV és vasútvonal
Térszín alá helyezendő HÉV zárt pálya

Kö
ny
ve
s

Ká
lm
Fő v
án
Csat. árosi
Műv
kö
ek
rú
t

Fejlesztéssel alig érintett tömb

Csepel

A piacgazdaságban a várost építő
ingatlanfejlesztőkkel partnerség alakítandó
ki, mely során az önkormányzatnak a
közérdeket kell érvényesítenie.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Ferencvárosi
rendező pályaudvar

M5
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3. FERENCVÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, A FŐVÁROSBAN

IX. kerület

3.1. Fővároson belüli helyzete

A kerület kultúra- és oktatáspárti politikája révén egyre jelentősebb szerepet tölt be a főváros kulturális és tudásközponti céljainak megvalósításában – régi és új
egyetemi épületek, kulturális intézmények – MÜPA, Nemzeti Színház - és a rendezvénysorozatok. A Ráday utca meghatározó kulturális, találkozási hellyé vált a
környező nagy egyetemek ifjúságának is. Turisztikai potenciálja is növekedő a szálloda fejlesztésekkel, a 4-es metróhoz kapcsolódó térrendezésekkel. A
Vásárcsarnok mögötti Csarnok tér megújítása, a Duna partján épülő CET a kulturális és a turisztikai jelentőségét tovább növelik. A Mátyás és Erkel utcák
megújításával a Vásárcsarnok és a Duna-part összekapcsolódik a Ráday utcával.
A főváros fejlesztésének öt témaköréhez kapcsolódik szorosan Ferencváros :
Belváros megújítása, kiterjesztése
 Budapest Szíve Program: Belső Ferencváros kulturális negyeddé fejlesztése
 4-es metróval összefüggő felszínrendezések (Fővám tér - Vámház körút - Kálvin tér): Bakáts
tér és utca, Csarnok tér
 Közraktárak-kulturális központ: Belső Ferencváros kulturális negyeddé fejlesztése
 Duna parti korzó folytatása, összeköttetés a Millenniumi városközpont sétányával, közparkjával
Történeti városrészek rehabilitációja
 Belső Ferencváros városmegújítási programja - kulturális negyed, tudásközpont
 Rehabilitációs terület városmegújítási programja - hagyományos városi élettér újraélesztése
 Malmok környéke- rehabilitációs koncepció
Átmeneti zóna megújítása:
 Millenniumi Városközpont- országos jelentőségű kulturális intézmények
 A Vágóhíd utca térsége - funkció bővítés és a munkahelyi tevékenységek funkcióváltása
befektetői ingatlanfejlesztésekkel.
Barna mező funkcióváltása, integrálása a városi szövetbe
 Új Ferencváros:
 tervezett nagyszabású ingatlanfejlesztések
 infrastruktúra főhálózat átalakítása
 Duna parti összefüggő zöldterület kialakítása
Lakótelep rehabilitáció
 Kolónia típusú telepek konszolidálása
 József Attila lakótelep környezeti minőségének fokozatos javítása

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

A Ráday utcai vendéglátóhelyek színes kínálata
fővárosi
jelentőségű.
A
szolgáltató
és
kereskedelmi vonzáskörzete hasonló a főváros
belső kerületeihez.
A Nagykörút menti történeti városrészek
értékőrző rehabilitációja kiemelkedő jelentőségű,
országos viszonylatban is a legjelentősebb.
Szabadidős
tevékenység
szempontjából
a
Vágóhíd utcai sportpályák és a nagy tradíciókkal
bíró Ferencvárosi Torna Club említhető meg. Az
RSD menti területek befektetői beruházásokkal
jelentenek
majd
jelentősebb
rekreációs
lehetőséget.
Egészségügyi ellátást országos és fővárosi
vonzáskörzetű nagy kórházak jellemzik.
Külső
Ferencváros megújuló munkahelyi területein a
tercier és kvaterner szektor vállalkozásai
bővülnek, új munkahelyeket teremtve. A lakótelep
fokozatos
megújításával
hosszútávon
is
fenntartható lakókörnyezet.
Közlekedési
kapcsolatai
kiemelkedően
kedvezőek.
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Ferencváros a főváros részeként településhálózati szempontból önálló szerepköröket nem tölt be. Budapest Városfejlesztési Koncepciója
részletesen meghatározza a főváros helyzetét és teendőit az európai városversenyben, az ország fővárosaként, a közép-magyarországi
régió és az agglomeráció központjaként. Ferencváros elhelyezkedése révén több kerületcsoporthoz kapcsolódik. A Duna- menti, a
Nagykörutat határoló és a dél-pesti városrészekhez.

24

3. FERENCVÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, A FŐVÁROSBAN

IX. kerület

A IX. kerület, mint egyike Budapest önkormányzatainak a Fővárosi Önkormányzattal szoros együttműködésben kell, hogy működjön,
valamint a további 22 kerülettel is erre kell törekednie. Számos együttműködésben részt vesz az önkormányzat, melyek közül a
legfontosabbak: a többi Duna menti kerülethez hasonlóan érintett a folyam és a város kapcsolatának fejlesztésében, a Duna-part
kiegyensúlyozott használatában, a folytatólagos sétány és kerékpárút közterületi kialakításában
Hasonlóképpen a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág megújítását célzó programban kötődik a dél-pesti kerületekhez, továbbá a Soroksár
központú agglomerációs kistérségi társuláshoz. Az RSD megújítását célzó Beszédes programhoz kapcsolódóan Csepel, Erzsébet és
Soroksár önkormányzataival szakmai konferenciák keretében hangolja össze a vízparti részek tervezett terület-felhasználását,
ingatlanfejlesztését. A 2020. évre elképzelt budapesti, Duna- menti Olimpia kiemelt helyszíne lehet az RSD partja. A kirajzolódó program
regionális jelentőségű rekreációs intézményeket, lakó- és zöldterület-fejlesztéseket tartalmaz, jelentős turisztikai potenciállal. A Budapesti
déli kerületek, a pesti és a budai oldal egyaránt különösen érdekelt a tervezett déli Duna-hidak és a közúti főhálózat fejlesztéseiben.
Ferencváros Kispesttel, Erzsébettel és Csepellel működik együtt ennek érdekében, Dél–Budával a közeljövőben valószínűsíthető a
kapcsolatfelvétel. Ugyancsak e kerületek, továbbá Józsefváros és Kőbánya érintett a Dél–budapesti barna mező és átmeneti zóna
átalakításában.
A történeti városrészek megújításában a Nagykörút menti kerületekkel hasonló helyzetű Belső és Középső Ferencváros. Ez irányú
együttműködés az ún. Gyűrű Szövetség keretében kezdődött meg. A Belvárossal a 4-es Metró építése és a Budapest Szíve program
kíván szorosabb együttműködést. A 4-es metró épülő állomásainak tervegyeztetései során számos érintett kerülettel jött létre
együttműködés. Budapest legjelentősebb egyetemeinek elhelyezkedése révén - a budai oldalon épülő egyetemváros és a
Ferencvárosban létesült új egyetemi épületek – összehangolt fejlesztése kívánatos a tudásközpont építéséhez.
Az önkormányzat kezdetektől fogva tagja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsnak (BAFT), mely egy költségvetés szerint
gazdálkodó non-profit szervezet. A BAFT-ot Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
hozta létre 2005. januárjában a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvényben
foglaltaknak megfelelően.
A Tanács fő feladata a kormányzat, a térséghez tartozó önkormányzatok (jelenleg 80 település és a főváros), a fejlesztési tanácsok,
valamint a gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési céljainak és érdekeinek összehangolása. Az önkormányzat rendszeresen
képviseli magát a Kerületi Régionális Egyeztető Fórumon (KEREF).
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata 2009. óta tagja lett a területi együttműködést erősítő és az érdekeket összehangoló
Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének. Ferencváros polgármestere e szervezet alelnöki posztját tölti be.
Az önkormányzat városfejlesztéssel foglalkozó szakemberei rendszeresen részt vesznek a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Stúdió
Metropolitana és EUKN (Európai Városok Tudás Hálózat) magyarországi fókuszpontjának a VÁTI-ban tartott konferenciáin,
műhelybeszélgetésein.
Főépítész asszony a kerületek főépítészeivel napi munkakapcsolatot tart. Ő tölti be az Országos Főépítészi Kollégium elnök-helyettesi
funkcióját.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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IX. kerület

4.1. Gazdaság
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 2-án fogadta el 2010-ig szóló gazdasági programját. Ez egy keretprogram,
amely az addig elfogadott ágazati, gazdálkodási, városfejlesztési rendeletekre, programokra és koncepciókra épül. Politikai sikernek
tekinthetjük, hogy az átfogó témaköröket érintő döntések túlnyomó többsége konszenzusra épült és épül.













Közbiztonsági koncepció (2001)
a zöldterületek fenntartásáról és használatáról szóló rendelet (2002)
Környezetvédelmi program (2002)
Roma Koncepció (2003)
Oktatáspolitikai Intézkedési Terv (2004 és 2007)
Intézményrendszer működésének minőségirányítási programja (2004)
Kulturális Koncepció (2004)
Az egészséges és biztonságos életmódra nevelés programja (2004)
Szolgáltatástervezési Koncepció (2005, 2007, 2009)
Gyermekvédelmi Koncepció (2006)
Ferencváros esélyegyenlőségi programja (2007 és 2009)

A gazdálkodás kereteit az éves költségvetési koncepciók és a költségvetési rendeletek határozzák meg.
Az átfogó városfejlesztési koncepció mellett a városrészekre vonatkozó szakmai részleteket is feltáró kerületi szabályozási tervek,
rehabilitációs programok készültek. A rendeletek egész sora közvetlenül vagy közvetett formában is a városfejlesztéshez kapcsolódott:










a helyi értékvédelemről (1996)
a lakóház-felújítási támogatásról (2000, 1993-tól 2000-ig Képviselő-testületi határozatok alapján)
az elővásárlási jog megállapításáról (2001)
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről (2002)
Belső Ferencvárosi Rehabilitációs Fejlesztési Koncepció (2004)
Városfejlesztési Koncepció (2004)
Külső Ferencváros Szociális Városrehabilitációs Program- Dzsumbuj (2005)
"Modern, élhető Ferencvárost!" Ferencváros középtávú fejlesztési terve (2005)
Kerületi szabályozási tervek 22 kerületrészre

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Fejezet készítője: Paál Kálmán – Polgármesteri tanácsadó
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Az önkormányzat 10 éves működésének eredményeit, a továbbfejlesztés főbb irányait tartalmazzák az alábbi ágazati tervek, koncepciók:
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Az önkormányzat gazdálkodásában döntő jelentősége van a bevételek és kiadások tartós egyensúlyának.
Hatékony és költségtakarékos módon, a jó gazda szemléletével kell gazdálkodni, ellátni a kötelező önkormányzati feladatokat és az
anyagi teherviselő képesség ésszerű mértékéig kell végrehajtani az önként vállalt kötelezettségeket.
Számításba kell venni az önkormányzati intézményi gazdálkodás és működtetés felülvizsgálatából kiaknázható lehetőségeket.
A rendelkezésre álló értékesíthető vagyonelemeket maximálisan ki kell használni, az ingatlanokat piaci áron értékesíteni kell.
A működési kiadások kordában tartása indokolt cél, amit ezen kiadások önkormányzati támogatásának összességében az inflációt el
nem érő növelésével kell megvalósítani.
A felhalmozási ráta 25% feletti arányát továbbra is biztosítanunk kell. A szabadon felhasználható forrásokat az önkormányzati vagyonban
naturálisan megjelenő felújításra – beruházásra, felhalmozásra kell fordítani.
Pénzügyi célú befektetés akkor és csak akkor fogadható el, ha az legfeljebb egy éven belül biztonsággal megtérül.
Működési célra hitelt felvenni nem szabad.
Még a fejlesztendő területek között is sorrendet kell felállítanunk.
Alapvető prioritásként folytatni kell a városfejlesztést. Fenn kell tartani a rehabilitáció eddigi ütemét, annak összes következményével együtt.

A gazdasági program a középtávra szóló "Modern, élhető Ferencvárost" c. fejlesztési tervre épülve jelzi a részletezett városfejlesztési prioritásokat és
célokat. A gazdasági program összefoglalóan Ferencvárosról az alábbiakat rögzíti:
"Ferencváros Budapest egyik dinamikusan fejlődő kerülete. Olyan városrész, ahol a rendszerváltás óta az önkormányzat tudatos és eredményes
városfejlesztést folytat. A városfejlesztési akciók és programok sikerét nem csupán a nemzetközi és hazai elismerések fémjelzik, hanem az itt élő és dolgozó
emberek hangulata, véleménye, életérzése is. Sokan itt érzik jól magukat, egyre többen itt keresik magánéletük és/vagy gazdasági vállalkozásuk, munkájuk
helyszínét. Ferencváros egyetemi kerület. Iskola kerület. A modern kultúra egyik központja. A város olyan része, ahol a történelmi múlt és a korszerű jelen
egyaránt megtalálható. Ferencvárosban egyszerre jelen vannak az évszázados, megőrzendő értékek, a megújuló mintaértékű városrészek, a főváros egyik
legszebb és legélhetőbb lakótelepe, a ma még lepusztult, lakhatásra és emberi életre is alkalmatlan bérházak és a Dzsumbuj néven közismert gettó.
Ferencváros fizikai értékeit az itt élő és dolgozó emberek tették és teszik teljessé. József Attila, Arany János, Kosztolányi Dezső, Ybl Miklós, Vajda János, Irinyi
János, Gregersen Gudbrand, Dési Huber István, Angyal István…….. és Albert Flórián, Dalnoki Jenő, Péli Tamás, Tavaszy Noémi, Végvári Lászlóné, Marton
Éva, Benkó Sándor, Magyar Zoltán vagy Lázár Ervin neve emelhető ki példaképpen a sok kiválóság közül. Ferencváros tisztelettel őrzi és ápolja történelmi
múltját, ezért képes és alkalmas arra, hogy jelenét és jövőjét közös megelégedésünkre megfelelően formálja."

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A gazdasági program az önkormányzati gazdálkodás általános alapelveiből az alábbiakat emeli ki:

A gazdasági program az önkormányzat foglalkoztatás-politikai lépéseit, adópolitikáját, befektetés és támogatás politikáját is egyaránt rögzíti.
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Ferencváros gazdasága
Ferencváros létrejöttekor még külvárosnak számított. Kedvező földrajzi fekvése miatt (Duna közelsége, sugaras irányú úthálózat és a vasút
ütemes kiépülése következtében) területének nagy részén gyorsan kiépült az ipar (élelmiszer, vegyi- és építőipar stb.). 1850-ig 10 ipari
üzem létesült. A mai Lónyai u. 25. szám alatt 1815-ben, Jordán Viktor alapította bőrgyár volt az első ferencvárosi ipari üzem. A történeti
hűség kedvéért időrendi sorrendben a további kilenc a következő volt: 1830-ban Steimberger-féle tégla és mészégető (Vaskapu utcaDandár utca és a Haller utca közötti területen), 1831-ben Hutter József gyertya- és szappangyára (Thaly Kálmán utca 5.), 1835-ben
Wagner Dániel vegytani gyára (Soroksári út és a Haller utca sarkán), 1841-ben Első Pesti Spódium és Csontlisztgyár (Csont u. 2), 1844ben Schlick Ignác vasöntöde (Lónyay utca 8-10.), 1845-ben Vidats István mezőgazdasági gépgyára (Lónyai u. 8-10.), 1849-ben Strobentz
testvérek vegyészeti gyára (Thaly Kálmán utca 56.), 1850-ben Birly-féle bőrgyár (Lónyai utca 29.) és 1850-ben a Ferencvárosi Dohánygyár
(Köztelek utca- Üllői út- Kinizsi utca és Ráday utca által határolt területen). 1855-ig újabb három ipari üzem létesült a mai Belső
Ferencvárosban.
1855 és 1918 között az ipar térhódítása dinamikus volt. 1910-ben az ipari üzemek száma elérte a félezret, igaz többségük néhány fős családi vállalkozás volt. A
húsz munkásnál többet foglalkoztatott gyárak száma a jelezett időintervallumban 68 volt: 23 élelmiszeripari, 16 vegyipari, 10 vas- és gépipari üzem mellett jött létre a
Soroksári út mentén a nemzetközileg is ismertté vált 5 nagy ferencvárosi malom (1865-ben Concordia Rt., 1868-ban Pesti Molnárok és Sütők Malmi Rt., 1880-ban a
Gizella Malom és a Király Malom, valamint 1893-ban a Hungária Malom), míg a faiparban és egyéb iparban 2-2, a bőriparban pedig 1 nagyobb céget találhatunk a
korabeli dokumentumokban. Néhány az elmúlt évtizedekben is fellelhető, a múltban gyökerező példa:
A Fegyver és Gépgyár Rt., amely 1889-91 között alakult és a Soroksári út 158. szám alatt 4500 munkást foglalkoztatott, a világháborúk időszakában és azt követően
is meghatározó ipari nagyüzemnek számított, Lampart Művek Rt. néven, majd Fegyver és Gázkészülékgyár (FÉG) néven volt közismert, mára a nagyüzem és
fegyvergyártás is megszűnt.
Az egyik meghatározó élelmiszeripari gyár a Húsipari Vállalat volt, amely eredetileg magán vágóhidakra és a Budapesti Állatvásárok és Közvágóhidakra (1872)
épült. A BHV azóta gyáregységeivel együtt megszűnt.
A „nagy öregek” közé tartozott a Zwack János alapította Unicum Gyár, amely eredetileg 1840-ben alakult, de Ferencvárosba először 1870-ben az Üllői út 19. alá,
majd 1892-ben pedig a Soroksári út 26. alá költözött. A II. világháborút követő államosításkor a Budapesti Likőripari Vállalat működött itt, de a rendszerváltást követő
privatizáció után ismét a Zwack nevet viseli.
A Vágóhíd utcai Albumin (1857) is a régiek közé sorolható, az ÉLGÉP nagyvállalat gyáregysége volt, majd a rendszerváltást követően önálló részvénytársaság lett
Albuplast Rt. néven.
A Spódium Gyár (1867) és a Hungária Műtrágya, Kénsav és Vegyipari Rt. (1890) egyaránt a Budapesti Vegyiművek „ősei”. A BVM felszámolása a közelmúltban
kezdődött meg.
A Herz Szalámigyár a Soroksári úton (1882-90), amelyet Herz Ármin és fiai alapítottak, felszámolásáról sajnálatos módon az elmúlt hónapokban született döntés.
A II. világháborút követően az államosítási folyamat következtében a magánvállalkozások gyakorlatilag megszűntek és az erőteljes iparosítási politika
következtében szocialista ipari nagyüzemek sora jött létre. A szocializmus időszakában Csepel, Angyalföld, Újpest, Kőbánya és Józsefváros mellett Ferencvárost is
a munkáskerületek közé sorolták. A XX. század második felében a gazdasági szervezetekben 65-70 ezer ember dolgozott, ennek 65%-át az egykori statisztika a
munkásosztályhoz sorolta. Jellemző tény, hogy az 1960-70-es években összesen 27 állami vagy szövetkezeti vállalatnál mintegy 40 ezer ember dolgozott
Ferencvárosban több, mint 200 telephelyen. 1982-ben pedig az ipari termelő egységek 52 %-a volt tröszti vagy nagyvállalati gyár, gyáregység.
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Rendelkezésre álló adataink alapján 1957-hez viszonyítva a 1980-as évek elejére az ipar túlsúlya fokozatosan visszaszorult, de a feldolgozó ipar 20%-os aránya
megmaradt. Ferencvárosban működött a például a SZIM Esztergagépgyár, a FÉG (Fegyver és Gázkészülék Gyár), a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár, vagy a
régebbiek közül a Kárpitosáru-gyár, a Fémdoboz és Tubusművek, a Sodronyáru-gyár. Az élelmiszeripar aránya 16,7%-ról 11,5%-ra csökkent, az építőanyag-ipar és
az építőipar viszont 6,1%-ról 11,5%-ra növekedett.
A kereskedelem, a szolgáltatás és a művelődés (amelynek az oktatás is része volt) aránya ezekben az évtizedekben gyakorlatilag változatlanul 15-22% között
maradt. Az egészségügy aránya az intézményi fejlesztések következtében viszont 1,9%-ról 5,7%-ra, háromszorosra nőtt. A postai (számos tradicionális postai
kutató intézet volt a kerületben, mint a Posta Kísérleti Intézet vagy a Posta Központi Javító), valamint a közlekedési (Ferencvárosban volt Közép Európa legnagyobb
teherpályaudvara) ágazatokban az arányok lényegesen nem változtak. Érdekesség, hogy a KÖJÁL 1983-ban összesen 1288 különböző rendeltetésű gazdasági
egységet (telephelyet, boltot, gyárat, gyáregységet, intézményt) tartott itt nyilván.
Ferencvárosban a szelektív iparpolitika következménye, hogy 1989-ben már csak 44 ipari vállalat működött és 127 telepén összesen 19.088 főt foglalkoztattak.
A rendszerváltás után a nemzetgazdaságban és a tulajdonviszonyokban bekövetkezett gyökeres változások, a privatizáció alapvetően átrendezte a kerület
gazdasági arculatát. A termelőipari és építőipari tevékenység csökkent, a széles értelemben vett szolgáltató szektor az első helyre került. Ugrásszerűen
megnövekedett a kereskedelmi és lakossági szolgáltatást végző vállalkozások száma. A humán szolgáltatás, az oktatás, a kultúra, a kereskedelem, a vendéglátás,
az egészségügyi tevékenység és a kutatóintézeti tevékenység jelentős nagyságrendet képviselt.
Ferencvárosban a statisztikai adatok jól tükrözik a jelzett átalakulást. 2001-ben 1749 működő vállalkozás volt a kerületben, ebből mindössze 46 volt termelő jellegű.
1993-2000 között a jelentősebb, 100 főnél többet foglalkoztató vállalatok az alábbiak (zárójelben a foglalkoztatottak száma) voltak: Albuplast Műanyagfeldolgozó Rt.
(135 fő), Anilin Kereskedelmi Kft. (118 fő), Aura Óra-ékszer Kft. (226 fő), ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. (939 fő), Budapest Likőripari Kft. (296 fő), Budapesti
Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat (310 fő), DKS Medicor Egészségügyi Termékgyártó Rt. (153 fő), Elamen Kereskedelmi és vendéglátó Rt. (650 fő), Első Pesti
Hengermalom Rt. (480 fő), Főspedpack Csomagoló Kft. (136 fő), Herkules Építő Rt. (450 fő), INTERFRUCT Kft. (200 fő), MIRELITE Budapest Hűtőipari Rt. (500 fő),
Parragh Kereskedelmi és Holding Rt. (100 fő) és Zwack Kereskedelmi Kft. (290 fő).
A jelzett időszakban a kereskedelmi egységek száma kiugróan magas: 1368. Ekkor a vállalkozások valamennyi típusa már megtalálható, az egyéni vállalkozóktól a
társas vállalkozások különböző formájáig. Az un. jogi személyiségű vállalkozások száma 1995-ben összesen 1936 volt, az alábbi összetételben: 1-10 főt
foglalkozatott 1428 vállalkozás, 11-20 főt 262 cég, 21-51 főt 142, 51-300 főt pedig 78 gazdasági szervezet és a 301 főnél többet foglalkoztatott vállalkozások száma
26 volt. A kisvállalkozások, egyéni és családi vállalkozók és kényszer-vállalkozók elterjedését jelzi, hogy a rendszerváltást követő öt évvel már 1813 kiskereskedelmi
üzlet volt Ferencvárosban, jelentős részük (682 db) élelmiszert árusított, vagy hogy 1999-ben 1941 betéti társaság, 3133 egyéni vállalkozás és 367 kiskereskedelmi
egység működött a kerületben.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Ferencváros összetett gazdasági szerkezetét és egykori arculatát jól jellemzik az alábbi példák: Az 1890-es évek elején a Ferencvárosban
öt malom működött. A kerület élelmiszeripari jellegét jól tükrözte, hogy a BHV mellett, amely a korábbi marhavágóhidat és sertésvágóhidat
is magában foglalta, számos más élelmiszeripari cég is itt telepedett meg. Például a ZÖLDÉRT (a Nagyvásárteleppel), a CSAPI (Csarnok
Piac Igazgatóság), az AGROÉPSZER, a KHT (a Konzerv és Húsipari Tröszt) vagy a régebbiek között a Bélipari Vállalat, Lóhúsüzem,
KOHUSZ, Tésztagyár, Méhészeti Vállalat és több élelmiszeripari kutató intézet, mint a KPKI (Konzerv és Paprikaipari Kutató), a
MÉMÉHESZ (Mezőgazdasági és Élelmiszer-ellenőrző Szolgálat), az OHKI (Országos Húsipari Kutatóintézet) stb. A mezőgazdasági
kutatás fellegvára, az Agrárgazdasági Kutató Intézet ma is a Zsil utcában működik.
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Ferencvárosban a 2001. évi népszámláláskor a foglalkoztatottak aránya 2,3 %-kal maradt el a fővárosi átlaghoz képest (39,7% ill.
Budapesté 42,0%), az iparban és építőiparban és a kereskedelemben-szolgáltatásban, dolgozók aránya viszont közel azonos a fővároséval
(ipar 20,2% ill. Bp. 21,3%, szolgáltatás 79,3% ill. Bp. 78,2%). A szomszédos pesti kerületek közül a foglalkoztatottak aránya csupán
Terézvárosnál volt magasabb. A tercier szektorban dolgozók aránya viszont Józsefváros kivételével a szomszédoknál 1-5 százalékponttal
volt magasabb. A munkaerőellátás és munkaerőmozgás változásait jól mutatatják az 1990-es és a 2001. évi népszámlálások.
Ferencvárosban lakó aktív keresők száma például 2001-re 8145 fővel (25 %-kal) mérséklődött, de az iparban dolgozók száma szinte
változatlan maradt. Az ingázók száma és aránya is csökkent. A kerületből eljáró dolgozók száma 22.877 főről 16.567 főre csökkent (28%).
Ferencvárosba bejárók száma ennél is jobban, 57.549 főről 39.527 főre mérséklődött (32%). Az ingázók száma és aránya mindkét
időszakban alapvetően a kerületek közötti mozgást jelzi. Érdekesség, hogy Ferencvárosba a más kerületekből jött munkavállalók száma
mindkét mérési időpontban lényegesen meghaladta a kerületben lakó aktív keresők számát.
A rendszerváltozást követő időszakban ugrásszerű fejlődés mutatkozott a vendéglátó ipari egységek számánál. Rendszerváltáshoz képest (62 db) az évtized végére
számuk megtízszereződött. 1990-ben Ferencvárosban csupán 24 étterem volt, míg egy évtizeddel később már 70 éttermet regisztráltak. Belső Ferencváros
fejlesztése e folyamatot jelentősen erősítette, majd stabilizálta. A Ráday utca méltán lett a főváros egyik idegenforgalmi szempontból is meghatározó kulturáliskulináris központja. Korábban egyedüli szálloda a lakótelep mentén az Aero Szálloda volt (Ferde utcánál). A rehabilitációs területen négy, a Ráday utcában, a Kálvin
térhez közel pedig egy új szálloda épült, és a Boráros téri korábbi motelt pedig korszerűsítették. Ferencvárosban is fokozatosan tért hódítottak a multinacionális
vállalkozások által létrehozott bevásárlóközpontok (Metro Áruház, Lurdy Bevásárló Központ, Praktiker, OBI Áruház, TESCO, stb.) és több nemzetközi cég európai
és helyi központjait, irodáit is a kerületbe telepítette (UPC, Nokia, Vodafone, LG, Wallis, stb.).
A regisztrált munkanélküliek száma és aránya hosszú évek óta lényegesen kedvezőbb, mint az országos átlag, és jobb a fővárosénál is. A 2001-ben rögzített 1,5%os ráta igen jó, de a 2007. évi 2,2%-os ráta is azt jelzi, hogy a rehabilitáció következtében és a közhasznú és közcélú foglalkoztatást szervezetten folytató
kizárólagosan önkormányzati tulajdonú FESZOFE non profit Kft. tevékenysége által megfelelő foglalkoztatási szint biztosítható.
Vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként (Forrás: Önkormányzati adat - 2001)
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Ferencvárosban a KSH adatok visszatükrözik az előbb jelzetteket. 2001. évben 1749 működő vállalkozás volt a
kerületben, amelyből termelő vállalkozás mindössze 46 volt. A kereskedelmi egységek száma kiugróan magas
1368. A vállalkozások valamennyi típusa természetesen megtalálható az egyéni vállalkozóktól a társas
vállalkozások különböző formációjáig. A regisztrált munkanélküliek száma és aránya hosszú évek óta lényegesen
kedvezőbb, mint az országos átlag és jobb a fővárosénál is. A 2001-ben 1,5 %-os ráta igen jó, de a 2007. évi 2,2
%-os ráta is azt jelzi, hogy a rehabilitáció következtében és a közhasznú és közcélú foglalkoztatást szervezetten
folytató kizárólagos önkormányzati tulajdonú FESZOFE non-profit Kft. tevékenysége által megfelelő foglalkoztatási
szint biztosítható. 2009-ben elfogadott közfoglalkoztatási terv is ezt segíti.
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Foglalkoztatottak aránya (Forrás KSH - 2001)
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IX. kerület

4.2. Társadalom
Népsűrűség alakulása, fő/km2
(Forrás: KSH, "A főváros 120 éve 1873-1993„ ; 2007-2009
önkormányzat)
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Népességszám alakulása (1960-tól lakónépesség)
(Forrás: KSH, "A főváros 120 éve 1873-1993„ ; 2007-2009
önkormányzat)
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Lakónépesség száma és százalékos megoszlása
városrészenként (Forrás: KSH - 2001)
Belső Ferencváros
15 362
24%

4 916
8%
3 498
6% 6 269
10%

13 283
21%

Rehabilitációs terület
Malmok környéke
Átmeneti zóna

19 667
31%

Bejelentett lakónépesség százalékos
megoszlása városrészenként (Forrás:
önkormányzat - 2009

Külső Ferencváros
József Attila lakótelep

Állandó népesség száma és százalékos megoszlása
városrészenként (Forrás: KSH - 2001)
11 884
20%

4 542
8%
2 315
4% 5 746

9 971
18%

19 044
33%

35 %
30 %

19 050
35%

11%

25 %
20 %
15 %

Rehabilitációs terület
Malmok környéke

4 438
7%
3 162
5% 6 048
10%

45 %
40 %

12 492
23%

Belső Ferencváros
14 911
25%

Iskolai végzettség aránya a kerületben
(Forrás: KSH 2001)

Átmeneti zóna
Külső Ferencváros
József Attila lakótelep

Legf eljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az
aktívkorúakon (15-59 évesek) belül
Felsőf okú végzettségűek a 25 évnél
idősebb népességből (%)
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IX. kerület

4.2. Társadalom
Ferencvárosban 2008. január 1-én 56.306 fő lakott. A
csökkenő tendencia az elmúlt három évben mérséklődött
és a rehabilitáció, illetve más tömbszerű lakóépületek
várható építése következtében a lakónépesség ismét
növekedésnek indulhat. A nők száma tartósan
meghaladja a férfiakét. 2007-ben a nők száma 30.756 fő
volt, a férfiaké pedig csupán 25.550 fő volt. 2007-ben 14
éves korúig 6.358 fő volt, 15-29 éves között 10.680 fő,
30-35 éves között pedig 6.684 fő volt, tehát összesen
23.722 fő, a kerületi lakosság 42.1 %-a számítható a
fiatal generációhoz. Az 50-59 éves közöttiek száma
8.315 fő, a 60 és 107 évesek közöttiek száma pedig 13.
721 fő. Ez utóbbi 24,37%, ez az arány gyakorlatilag 1997
óta azonos. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
összesen 16.993 fő részesül. Közülük 625 fő nem éri el
a minimum nyugdíjat, azaz 25.800 Ft-ot.

Vándorlási egyenleg (Forrás: Önkormányzati adat - 2006)
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0
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Lakónépesség megoszlása korcsoportok szerint. Forrás KSH – 2001, 2009 Önkormányzati adat
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Lakónépességből a 14–59 évesek
száma

20 000

Lakónépességből a 0–18 évesek
száma
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Rehabilitációs terület
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Csepel
XXI. kerület

Kispest
XIX. kerület
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Gyűrű irányban a körutak és a vasút választják el az egyes városrészeket:
 Vámház körút, Ferenc körút, Haller út, Könyves Kálmán körút, keletnyugati vasúti fővonal, Határ út.
A Kiskörút a hajdani városfal mentén jött létre, a Nagykörutat a XIX-XX.
századforduló éveiben alakították ki, míg a Hungária körutat 1995-ben
fejezték be, a budai kapcsolatot megteremtő Lágymányosi híddal együtt. A
Határ út menti negyedik körút az RSD alatti alagúttal a következő évek
feladata. Távlati terv a Galváni híd Buda és Csepel között, melynek
alagútban való folytatása a Kén utcán keresztül éri el a külső Mester utcát,
majd nagy távlatban a pályaudvar területén át az Ecseri úton keresztül az
Üllői utat.
A XIX. században kiépült vasútvonalak átrendezése, és pályaudvarok
alulhasznosított területeinek funkcióváltása az elkövetkező évtizedek
kiemelt feladata. Különösen jelentős ez az RSD menti területek és a
mögöttes városrészek kapcsolatának kialakításához, a jelenlegi zártság
oldásához. Ugyancsak a vasúthálózat jövőbeni szerepével van
összefüggésben a Gyáli út menti kis lakótelepek jobb megközelítésének
biztosíthatósága. A vasúthálózat elválasztó hatása, zaj és rezgés
terhelése akadálya a városfejlesztésnek, a nyitott szerkezetnek.
A Duna part megközelítéséhez a Millenniumi Városközpontban a HÉV zárt
pályájának megszüntetése szükséges.
Az utcahálózat, a beépítés jellegzetességei, a tömbök méretei a
területfelhasználási zónák szerint eltérő jellegűek. A történeti városrészek
keskeny utcái az 1805-ben készült szabályozási terv alapján jöttek létre.
Az átmeneti zóna és a barna mezős területek kevésbé tagoltak utcákkal, a
korábbi nagytelkes funkciókhoz igazodóan. A József Attila lakótelep
tervezett utcái a közkertekben úszó lakóépületekhez igazodóak.
Az eltérő adottságok és ebből következő városszerkezeti beavatkozások
különbözősége miatt ezeket részletesen az 5. fejezetben ismertetjük.

Városszerkezetet tagoló főútak,
területfelhasználási zónák

en
ck

A főváros két sugár irányú útja halad a kerületben:
 az Üllői út, mely egyúttal keleti határa is, továbbá a Ferihegyi repülőtér
bevezető útja,
 a Soroksári út, amely a Duna és a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág parti
területeinek közelében teremt kapcsolatot Pest déli kerületeivel és az
agglomerációs településekkel

4.3.1. Városszerkezet, területfelhasználás

Fe
r

4.3. Települési környezet, városszerkezet

IX. kerület

Erzsébet
XX. kerület
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4.3. Települési környezet, városszerkezet

IX. kerület

4.3.1. Városszerkezet, területfelhasználás

A városszerkezet jellemzőinek összefoglalása
Történeti városrészek:
jelentős városszerkezeti beavatkozás nem szükséges
Átmeneti zóna:
 nagy tömbök feltárásához utcanyitások szükségesek
az új beépítéssel összhangban
 HÉV zárt pálya megszűntetése
 útfelújítások

Átmeneti zóna:
 nagyméretű tömbök
 Duna parti HÉV

József Attila lakótelep:
tervezett, kialakult szerkezet

Barna mező:
az
észak-déli
kötöttpályás
közlekedési hálózat zárt pályái
gátolják a kelet-nyugati irányú
kapcsolatokat a városrészek
között; vágányok közötti zárvány
területek.

ugati
Kelet - ny

József Attila lakótelep:
beavatkozás nem szükséges

al
vasút fővon

Barna mező:
 vasúti főhálózat átalakítása
 RSD
menti rendező pályaudvar
fokozatos megszüntetése
 a ferencvárosi rendező pályaudvar
területének újra hasznosítása
 HÉV pálya átjárhatósága
 5-ös metró távlatban

tervezett 5-ös metró

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Történeti városrészek:
kialakult szerkezet, szűk
utcák, sűrű beépítés

A negyedik körút nyomvonalának és csomópontjainak
véglegesítése, mielőbbi megépítése
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

35

4. HELYZETELEMZÉS FERENCVÁROS EGÉSZÉRE
4.3. Települési környezet, városszerkezet

IX. kerület

4.3.1. Városszerkezet, területfelhasználás

Területfelhasználás összefoglalása
Történeti városrészek:
további funkció gazdagítás (oktatás, kultúra), foghíjak beépítésével, funkcióváltással

Átmeneti zóna:
üzemi területek megszűntetése,
ingatlanaik
városi
szövetbe
integrálása, lakás és intézmény
építéssel

Átmeneti zóna:
vegyes gazdasági,
lakó, intézményi

József Attila lakótelep:
rendezett lakóterület

József Attila lakótelep:
lokális, fokozatos fejlesztések

Barna mező:
megmaradó, átalakuló
munkahelyi területek
vegyes funkciók

Barna mező:
épített környezet minőségének javítása,
környezetbarát munkahelyek, technológiai fejlesztés
funkcióbővítés
Ferencvárosi rendező pályaudvar:
átalakítás, újrahasznosítás

A
városrészek
terület-felhasználásának
bemutatását az 5. fejezet tartalmazza.

részletes

Új Ferencváros:
RSD menti rendező pályaudvar megszüntetése
parti sétány, kerékpárút, közterületek kialakítása,
ingatlanfejlesztés: lakó és intézményi területek

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Történeti városrészek:
városközponti vegyes
funkciójú városi szövet
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4.3. Települési környezet, városszerkezet

IX. kerület

4.3.2. Természeti környezet – Duna mente

A város és a Duna

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A főváros belső kerületeként klasszikus értelemben vett természeti környezet nem található. A természeti adottságok közül a Duna folyam
és a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág kiemelkedő értéket képvisel. A víz és a város kapcsolata jelenleg részben megoldott, a partszakasz
jelentős része rendezetlen. Alapvető cél, hogy a vízparti területek közterületek legyenek és összefüggő zöldsáv jöjjön létre a Duna part és az
RSD teljes hosszán, sétánnyal, regionális kerékpárúttal, fasoros zöldterülettel.
A városban még természet közelinek számítanak a közparkok, a lakókertek ( az un. közös zöldek) és a fásított terek. Változatlanul cél
ezek további növelése, színvonalas fenntartása.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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4.3. Települési környezet, városszerkezet

IX. kerület

4.3.2. Természeti környezet – Duna mente

A város és a Duna

Nehru-part
elhanyagolt fővárosi tulajdonú közpark
 folyamatban van a Közraktárak megújítása


Millenniumi városközpont
 rendező pályaudvar megszűnt
 beépítés alatti magántulajdonú ingatlanok
 kiépített sétány, kerékpárút
 Hév zártpálya- a part hermetikus zárása
 új átjárható állomás létesült a MÜPÁ-nál
 „hullámtér” - jogi rendezés hiánya

4-es metró felszínrendezés
gyalogos elsőbbségű tér
 Duna-menti sétány
 környezeti minőségváltás



Közraktárak – CET új kulturális központ
 park felújítás szorgalmazása fővárosnál


tömegközlekedés átrendezése
 járműváltás
 zárt pálya megszüntetése
 a Haller utcánál átjárható HÉV
állomás
 távlatban 5-ös metró
 árvízvédelmi vonal rendezése


Stratégia:
A főváros által tervezett alsó rakparti út a
Duna parton nem megvalósítható, mert a
Duna parti fasoros sétányt ellehetetleníti és
újabb zárást jelentene a víz és a város között.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Fővám tér
a közlekedési csomópont jelleg méltatlan az
épített környezethez, a fővároson belüli
helyzetéhez
 hiányzó Duna menti kapcsolat (jelenleg építési
terület)
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4.3. Települési környezet, városszerkezet

IX. kerület

4.3.2. Természeti környezet – Duna mente

A város, a Duna és az RSD

RSD – Ráckevei - Soroksári - Duna-ág térsége
 magán és állami tulajdon
 rendezetlen állapot, elhanyagoltság
 Kvassay zsilip
 szabályozott vízszint, árvízmentes part
 kedvezőtlen vízminőség
 alig használt vasút

rendezett állapot teremtése
közterületi kapcsolat létesítés
 Duna-parti közterületi zöldsáv kialakítása
 sétány, kerékpárút kiépítése
a
Duna folyam kikötőinek fővárosi
szabályozása és kialakítása



közterületi kapcsolatok létesítése
Duna-parti zöldsáv sétány, kerékpárút
kiépítése
 hajóforgalomhoz part rendezés
 Kvassay zsilip felújítása
 Csepeli központi szennyvíztisztító építése
folyamatban van, működésével az RSD
vízminősége érdemben javulni fog.



Stratégia:
Beszédes
programkiemelt
regionális
természetvédelmi program az RSD-re - a déli,
agglomerációs résztől észak felé halad.
Együttműködés
a
fejlesztések
összehangolásában
az
RSD
parti
önkormányzatokkal,
kiemelten
Csepellel,
Pesterzsébettel és Soroksárral. Soroksár
agglomerációs kistérségi központ, mintegy
negyven településsel.
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VITUKI térsége
 magántulajdon
 rendezetlen állapotok, elhanyagoltság
 közterületi kapcsolat hiánya
 Duna-part megközelíthetetlen
 a kikötői helyzet ellentmondásai
 ingatlanfejlesztés első jelei
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4.3.3. Közterületek, zöldterületek

Közterületek, zöldterületek
A közterület-fejlesztés klasszikusan a közösségi, önkormányzati feladatok egyike, mely jelentősen javítja a városok
környezeti minőségét, az emberek közérzetét.
A történeti városrészt határoló, illetve azon áthaladó főúthálózat fejlesztése az önkormányzati törvény alapján a
Fővárosi Önkormányzat feladata:
 A Ferenc körút a Nagykörút fejlesztés részeként néhány évvel ezelőtt elkészült.
 A Haller utca átépítése befejeződött.
 A Soroksári út egy része a Millenniumi Városközponttal együttesen alakulhat át.
 A Fővám tér - Vámház körút - Kálvin tér megújulása a 4-es metróhoz kapcsolódó felszínrendezések keretében
remélhető.
 A Mester utcai fasor állapotát javító kerületi beruházás 2006-ban kezdődött, a fapótlás előnevelt fákkal még kéthárom évig tart. Az utca kisebb zöldterületi korrekciója elkészült
 A Mester utca teljes felújítására készülnek a tervek, a megvalósítást a Fővárosnál kezdeményezni kell.
 Az Üllői út "humanizálásáról" évek óta szó van, még bizonytalan az időpontja.
 A Boráros téren a Soroksári úti csomópontban a balra íves kapcsolat mellett a visszaforduló sáv és a Ferenc körútra
a jobbra kisív 2004-ben kiépült. Ez a két fejlesztés a Bakáts tér és az Angyal utca átmenő forgalmi terhelésének
csökkentését eredményezi. A környezet átalakulása indokolttá teszi a Boráros tér nagyméretű csomópontjának
átépítését városi térré, a gyalogos és a zöldfelületek arányának növelésével. A nagy rekonstrukciót a Fővárosnál
kezdeményezni kell.

Középső Ferencváros rehabilitációs területén :
Kiépített közös
zöldterület
m2
47611

Kiépítendő közös
zöldterület
m2
19932

Összesen
m2
67543
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Ferencváros történeti városrészein a többi közterület a Ferencváros Önkormányzatának tulajdona, melyek megújítása a városszerkezeti
adottságokra épülő rendszerbe foglalt.
A történetileg kialakult szerkezetben azonnal felismerhető egy hangsúlyos belső tengely: Kálvin tér (a belvárosi kapcsolat) - Ráday utca (a
kereskedő utca) - Bakáts tér (az igazgatási központ) - Tompa utca (a rehabilitációs tengely) - Ferenc tér (a rehabilitáció központi tere).
A belső tengely kapcsolata a Duna parthoz keresztirányú utcákon keresztül fejleszthető, ezek közül a legfontosabbak: Csarnok tér - Gönczy
Pál utca - Török Pál utca; Erkel utca; Mátyás utca; Nehru part - Bakáts utca - Bakáts tér; az Angyal és Liliom utca-pár; Ipar utca - Bokréta
utca.
A rehabilitációs területen a Tompa utca - Ferenc tér fő tengely a Balázs Béla utcában folytatódik, de a szélesedő terület feltáró tengelyei
még a párhuzamos Vendel utca és a Gát utca is, a Ferenc térre átkötő átjárókkal. A városrész kereszttengelye a Thaly Kálmán utca, mely a
3-as Metró Klinikák állomásától vezet a Duna part felé.
A Malmok környékén a Millenniumi városközpont és a Duna part felé vezető irányok hangsúlyosak, sugárirányban a Vaskapu utca kiemelt
a meglévő közparkkal és a tervezett közkerttel. A közterület-rendezésnek alapfeltétele a parkolás rendezetté tétele, a fizető parkolás
kiterjesztése.
Üllői út

Markusovszky park
Kálvin tér
nc
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Tompa utca
ru
lle
Ha

Csarnok tér
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felújítandó közterület
felújított közterület
fővárosi főútvonal
tervezett gyalogos
átjáró

Nehru park

Boráros
tér

kialakított gyalogos
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4.3.3. Közterületek, zöldterületek

Közparkok, zöldterületek rendszere
A sűrűn beépített városrészek zöldfelületeinek, növényállományának védelme, megőrzése és bővítése különösen fontos.

Középső Ferencváros rehabilitációs területén - a Ferenc tér kivételével - egyáltalában nem volt közpark. Az elmúlt években épületek
lebontásával szabaddá tett területeken létesültek a parkok:
 a Liliom utcában egy kisméretű zöldfelület - városi tér az itt lévő "Trafó", Kortárs Művészeti Központ előtt lett kialakítva, a Tűzliliom park.
 a Lenhossék utca mentén egész tömbnyi terület lebontásával, magántulajdonú telkek megvásárlásával, összességében 1 milliárdos
ráfordítással jött létre az egy hektár területű közpark, a Kerekerdő park.
 Egy új park kialakítása 2007-ben fejeződött be az Örökimádás Templom mögött, korábban megvásárolt magántulajdonú telkeken.
 A Tűzoltó u. 92. sz. alatti épület előtt kisebb fásított köztér lett kialakítva.
A zöldfelületeket Budapesten egyedülálló módón növeljük a tömbbelsőkben lakókertek kialakításával, melyek az építkezésekhez, épület-felújításokhoz
kapcsolódóan valósulnak meg, melynek nyomán egy valóságos kertváros jön létre a belvárosban. A tömbbelsőkbe tervezett 6,7 ha lakókertből már elkészült 4,7 ha.
A Malmok környékén meglévő, felújított közpark a Tinódi utcai, tervezett a Vaskapu - Dandár kereszteződésénél egy kisebb közkert az új beépítéshez
kapcsolódóan. A Haller utcán túli városrészeknél elsődlegesen a beruházói fejlesztésekhez kell igazodni.
Üllői út
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Belső Ferencváros Duna parti zöldterülete, a Nehru park a főváros tulajdona, felújítása a Közraktárak hasznosításával együtt
valószínűsíthető. A lebombázott dohánygyár helyén spontán kialakult Markusovszky téri park a tulajdonrendezés 2007 évi befejezését
követően 2009-től lesz felújítva.
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Összesen
2

m
260
2 344
865
3 212
4 179
3 230
1 651
2 601
644
1 869
4 898
3 183
3 154
4 936
2 800
430
7 850
1 996
5 677
2 977
2 035
1 824
4 928
67 543

Középső Ferencváros
rehabilitációs területe

Zöld Ferencváros
A leglátványosabb zöldterület fejlesztés Középső Ferencváros rehabilitációs területén
valósult meg. A fővárosban közel ötven év után az első épületbontások árán létesült új
közpark, a Kerekerdő park.
A tömbbelsőkben kialakuló védett lakókertek a rehabilitáció egyik meghatározó
vonzerőjét képezik.
A zöldterületek arányának növekedését az alábbi táblázat foglalja össze.
Az eredményeket és terveket a az 5.2.1.1. fejezet ismerteti.
Valamennyi városrendezési terv részletesen feltárja a zöldfelületi értékeket, továbbá
szabályozza azok védelmét, és meghatározza a szükséges fejlesztéseket.
A kerület egészén is nőtt a zöldterületi ellátottság és javult azok minősége. A táblázat a
kerületi ellátottságot foglalja össze.
A városrészenkénti zöldfelületi adottságokat és koncepciókat részletesen az. 5. fejezet
mutatja be.

Terület
ha

Lakónépesség
e fő
1990.

Bp.
V.
VI.
VII
VIII
V-VIII
XIII
V-VIII, XIII.
Ferencváros
Belső
Rehab
Malom
Történeti
Átmeneti
Külső Ferencváros
József Attila lakótelep
Duna

52512
259
238
209
685
1391
1344
2735
1253
58,9
78,6
28,1
165,6
213,5
658,4
137,5
78

2016,8
43,9
59,5
82,9
92,4
278,7
131,1
409,8
78,4
16,7
23,3
7,9
47,9
4,4
6,9
19,2

2001.

2007.

1777,9
28,9
44,1
64,1
81,8
218,9
114,4
333,3
63
13,3
19,6
6,3
39,2
3,5
4,9
15,4

1696,1
27,1
41,8
62
80,2
211,1
109,9
321
60
12,1
19,8
6,1
38
3,6
4,7
13,7
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Népsűrűség
e fő/km2

Zöldterület
ha
1990

2007

0
0
96,3
4,6
2,8
1,3
8,7
11,2
0,8
75,6

2256
17,6
3,1
3
31
54,7
82,8
137,5
105,7
4,6
4,7
1,3
10,6
17,1
2,4
75,6

1990.
3,8
16,9
25,0
39,7
13,5
20,0
9,8
15,0
6,3
28,4
29,6
28,1
28,9
2,1
1,0
14,0

2001.
3,4
11,2
18,5
30,7
11,9
15,7
8,5
12,2
5,0
22,6
24,9
22,4
23,7
1,6
0,7
11,2

Zöldterület
aránya (%)
2007.
3,2
10,5
17,6
29,7
11,7
15,2
8,2
11,7
4,8
20,5
25,2
21,7
22,9
1,7
0,7
10,0

1990

7,7
7,8
3,6
4,6
5,3
5,2
0,1
55,0

2007
4,3
6,8
1,3
1,4
4,5
3,9
6,2
5,0
8,4
7,8
6,0
4,6
6,4
8,0
0,4
55,0

1 főre jutó
zöldterület
m2-ben
1990
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,3
2,8
1,2
1,6
1,8
25,5
1,2
39,4

2007
13,3
6,5
0,7
0,5
3,9
2,6
7,5
4,3
17,6
3,8
2,4
2,1
2,8
47,5
5,1
55,2
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Kiépített közös Kiépítendő közös
zöldterület
zöldterület
m2
m2
3
260
5
2 344
6
865
7
3 212
10
4 179
11
3 230
12
1 651
13
2 601
14
644
16
1 324
545
17
3 470
1 428
18
2 518
665
19
1 657
1 497
20
3 464
1 472
21
2 800
22
330
100
26
4 260
3 590
28
1 996
29
1 509
4 168
31
1 448
1 529
32
2 035
35
551
1 273
40
4 928
44
összesen
47 611
19 932
Tömb
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A legrégibb és legnagyobb közpark a Haller park, mely már többször fel lett újítva.
Újonnan épül ki a befektetőkkel kötött megállapodások alapján a Millenniumi Városközpont közparkja, a közhasználatra átadott
zöldfelületekkel együtt.
A városrész zöldfelületeinek jelentős részét képezik a nagytelkes intézmények kertjei, az egyesületi sportpályák telkeinek zöldfelületei.
Kiemelkedő értékű, védett a Szent László kórház kertjének egy része.
Sajnos a Könyves Kálmán körút kiépítésekor nem valósult meg fasor. Az új épületek előtti előkertek zöldfelületei ezt nem tudják pótolni.
A befektetői fejlesztésekkel együtt a meglévő és a tervezett utcák fásítása, zöldsávok kialakítása szükséges.
A Vágóhíd utca teljes felújítása egységes fasor telepítéssel együtt oldandó meg, hasonlóképpen a Mester utca is.
A várhatóan megvalósuló lakásépítésekhez arányos zöldfelületek kialakítása indokolt, a szabályozási tervek szerint.
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Az átmeneti zóna zöldterületei
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Külső Ferencváros zöldterületei

A József Attila lakótelep közkertjei

Jelenleg
még
a
legkedvezőtlenebbül
ellátott
városrész,
viszont
az
Új
Ferencváros program az RSD
mentén nagyarányú zöldfelületi
fejlesztésekre biztosít lehetőséget.
A barna mező megújulásával a
korszerű munkahelyek környezete
sem képzelhető el a zöldfelületek
jelentős növelése nélkül.

Az értékes növényállomány jó színvonalú
fenntartása
a
hosszútávon
élhető
lakókörnyezet feltétele.
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4.3.4. Városrendezési tervek

Az épített környezet alakítását
szabályozó törvény és a
fővárosi önkormányzat előírt
egyeztetési
eljárásai
biztosítják, hogy a kerület
KSZT-i összhangban vannak az
országos,
és
az
ágazati
tervekkel, valamint a fővárosi
vonatkozó településrendezési
eszközökkel.
A történeti városrészek hatályos
KSZT-i már a Képviselő-testület
által elfogadott rehabilitációs
koncepciók alapján készültek, így
közöttük teljes az összhang. Az
IVS nem határozott meg eltérő
fejlesztési irányokat, emiatt a
KSZT-k megfelelően szolgálják a
kitűzött célok megvalósítását. A
rehabilitációs területre speciális
rehabilitációs szabályozási terv
van hatályban, az általánostól
eltérő előírásokkal. Az övezeti
előírásokat nem telkekre, hanem
tömbökre tartalmazza.
Az átmeneti zóna és Külső
Ferencváros
területén
a
rendezési
tervek
időszakos
módosításokkal igazodnak a
városrészek átalakulásához.
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Ferencváros városrészeinek adottságai, karaktere, fejlesztési irányai a kerület történeti fejlődéséből, helyzetéből adódóan nagyon eltérőek.
Az utóbbi évtizedre jellemző gyorsuló fejlődési ütemhez, az önkormányzati városmegújítási akciók szabályozása céljából (és a változó
állami és fővárosi szabályokhoz való igazodás miatt) kisebb területekre készültek kerületi szabályozási tervek. (Az Étv-ben előírtak szerint
ez a rendszert a fővárossal kötött megállapodás biztosítja.) A folyamatban lévő tervezések lezárása után, az elkészült terveket értékelve,
nagyobb területi egységekbe való összevonásuk indokolt. Valamennyi hatályos és készülő városrendezési terv megtekinthető az
önkormányzat honlapján.
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2000.

16/2000.(VI.23.)

BVM Illatos út (módosítása folyamatban)

2002

11/2002.(VI.12.)

Szt. László Kórház és környéke

15/2002.(VI.26.)

Külső Mester utcai üzleti park

19/2002.(X.10.)

CF-Pharma Gyógyszergyár és környéke

20/2002.(X.10.)

Középső-Ferencváros Rehabilitációs terület

21/2002.(X.10.)

József Attila lakótelep és környéke

34/2003.(X.10.)

Merényi Gusztáv Kórház

35/2003.(X.10.)

Középső-Ferencváros Malmok (Mester-Soroksári)

37/2003.(XI.7.)

M5 felüljáró melletti terület

41/2003.(XII.30.)

Máv- és Aszódi úti lakótelepek (módosítása folyamatban)

42/2003.(XII.30.)

Nagyvásártelep és környéke (módosítása folyamatban)

10/2004.(III.16.)

METRO áruház és környéke (módosítása folyamatban)

18/2004.(V.21.)

Vágóhíd utca és környéke
(módosítva 2008. VI.27.; 2009. XII.4.)

24/2004.(VI.28.)

Linde telep és környéke

31/2004.(X.18.)

Fővám tér Kálvin tér térsége

38/2004.(XI.17.)

Alsó-Bikarét KSZT

5/2005.(III.3.)

Kvassay út és környéke (módosítása folyamatban)

17/2005.(V. 25)

Timót utca és környéke

8/2006.(III. 10)

Belső-Ferencváros

9/2006.(III. 10.)

Milleniumi Városközpont

2007

5/2007. (II. 9)

Skanska-Volánbusz (módosítása folyamatban)

2008

7/2008. (II. 15)

FTC stadion és környéke

20/2008. (VI.27)

Vágóhíd utcai KSZT módosítása

28/2009. (XII. 4)

Vágóhíd utcai KSZT módosítása

2003

2004

2005

2006

2009
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Előkészültek, de a főváros egyetértésének
hiányában még nincsenek jóváhagyásra előterjesztve:
Gubacsi út és környéke
 Nagyvásártelep és környéke
 Kvassay út és környéke


Tervezés alatt:
Illatos út – Gyáli út környéke: a METRO áruház és
környéke KSZT és a volt BVM Illatos úti telep KSZT együtt
 Máv- és Aszódi úti lakótelepek - módosítás


A tervezés felfüggesztve a MÁV koncepció hiánya miatt:


Ferencvárosi Pályaudvar és Rendező- pályaudvar

Előkészületben:
Alsó Bikarét KSZT módosítás
Skanska – Volánbusz KSZT, módosítás a HM intézmény
megszűnése miatt
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4.3.5. Értékvédelem

Építészeti értékek védelme – vonatkozó törvények, rendeletek
Ferencváros belső, történeti városrészében számos jelentős műemlék épület található, de az átmeneti zónában és Külső
Ferencvárosban is vannak védelemre érdemes építészeti alkotások, épületegyüttesek.

Műemlékvédelem:
A évtizedes tradíciókkal rendelkező szabályozás többször megújult a társadalmi igényekhez igazodóan. Az elkövetkező időszakban
arányos támogatások biztosítása szükséges a fenntartási többletekhez.
Fővárosi rendelet:
A Fővárosi Tanács idejéből már volt rendelet az épített környezet helyi védelmére, ami a Közgyűlés későbbi 54/1993 (1994. II. 1.)
rendeletének alapját jelentette. A rendelet nem igazodik még az időközben lényegesen megváltozott országos rendelkezésekhez.
Kerületi értékvédelmi rendelet:
Az állami és a fővárosi védelem e két rendszere azonban nem terjedt ki a XIX. század végén létesült iskolákra, a kerület
templomainak többségére vagy éppen a Nagykörúton kívüli értékes lakóépületekre. Az építési jogszabályok fokozatos átalakulása,
a privatizáció veszélyt jelentett ezen értékek megőrzésére.
A természeti és az építészeti értékek védelme érdekében Ferencváros Önkormányzata elsők között hagyta jóvá kerületi
értékvédelmi rendeletét, már 1996-ban. Az elmúlt évek jogvitái miatt még jelenleg is csak néhány kerületben van értékvédelmi
rendelet. A tervezői és az állampolgári javaslatok alapján, a kerületi értékvédelmi rendelet szerint készülnek a javasolt épületeket,
épületegyütteseket részletesen bemutató alapdokumentációk, mely alapján dönt a Képviselő-testület a kerületi védettségről. Az
elmúlt évtizedben a kerület egész területén számba vett értékek szinte teljes körére elkészültek az egységes rendszerbe foglalt
alapdokumentációk. - 6 épületegyüttes, 6 templom, 4 ipari épület, 12 iskola, 2 irodaház, 9 egyéb intézmény és 38 lakóház teljes
alapdokumentációja és a háromszáznál is több védett homlokzatú épületről is legalább egy, az alapadatokat tartalmazó törzslapja- .
Ez a rendelet a védelem mellett támogatási lehetőséget is biztosít az évenként kiírt társasházi pályázatnál. a védett lakóházak
előnyt élveznek, és többlettámogatást nyerhetnek. Ameddig az adó jogszabályok lehetővé tették, az önkormányzat a ráfordításokkal
arányos adókedvezményt biztosított azon gazdasági társaságoknak, amelyek a tulajdonukban lévő védett épületek,
épületegyüttesek jó állapotban tartásáról, felújításáról gondoskodtak. A Városfejlesztési Bizottság egyedi értékek megőrzését segíti
elő a helyi védett kerettel, mely évente öt millió körüli.
A rendeletben és a tetteiben is egyaránt tükröződik az önkormányzat elve, hogy a védettséggel járó kötöttségekhez,
korlátozásokhoz arányos támogatásnak is kell társulnia.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Védettségi szintek
Világörökség
7/2005. (III.1.) NKÖM
rendelet

műemlék
2001. évi LXIV törvény a
kulturális örökségvédelemről

fővárosi védettség
Fővárosi Közgyűlés 54/1993.
(1994. II. 1.) rendelete

kerületi védettség
Ferencvárosi Önkormányzat
8/1996. (III.4.) rendelete
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Világörökség
Belső Ferencváros Duna-parti része a Pesti Világörökség ún. „puffer” zónájába tartozik. Sajnos az UNESCO által elvárt törvény és
kezelési terv még mindig nem készült el, az állami védelem eszközei emiatt nem elég széleskörűek. Ferencváros vonatkozásában a
világörökségi terület határvonalának pontosítása szükséges, a Vásárcsarnok és a Fővám palota bekerülése érdekében.
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Ferencváros története alig múlt kétszáz éves, mégis történeti városrészei igen gazdagok jellegzetes városszerkezeti részekben, sajátos
karakter jegyekben, védendő értéket képviselő utcaképekben, országos, fővárosi és kerületi jelentőségű értékes építészeti alkotásokban. A
Fővám tér és a Petőfi híd közötti Duna-part a pesti világörökségi terület ún. puffer zónájába tartozik. A történeti városrészekben van a
legtöbb védett építészeti alkotás. A védett házak többsége eklektikus stílusban épült, de fennmaradt néhány klasszicista és szecessziós
épület is.
Ferencváros átmeneti zónájában és külső részein a kórházak és a volt marhavágóhíd épületei, az ipartörténeti szempontból fontos
épületek közül a gabonaipar emlékét őrző malmok a legértékesebbek, de több lakóház csoport, kisebb telep is kerületi szintű értékek
hordozója. Az egykori ipar értékes épületeinek megújulása a városi szövethez igazodó funkcióváltással érhető el.
Várossziluett, városképi látványok, jellegzetes utcaképek
A fővárosnak és a kerületnek is kiemelkedő értékű adottsága a Duna. A Duna part közterületté alakítása, a városi szövethez kötése, a folyam használata, a
városképi látvány elemeinek védelme, a fővárosi és a kerületi önkormányzatnak kiemelt feladata. Már a XIX. század elején készült első pesti szabályozási
terv megfogalmazta a Duna part méltó kialakítási szándékát. Közel másfél évszázad elteltével szűnt meg a Duna- part pályaudvar, és lett helyén közpark, a
Nehru part. Az 1990-es évek elején kormányzati döntés volt az EXPO budapesti megrendezésére, és a Boráros tértől délre, a Duna parton jelölték ki hozzá
az ingatlanfejlesztési területet. A világkiállítást ugyan lemondták, de a rendező-pályaudvart a Duna parton felszámolták, így alakulhatott ki a Millenniumi
Városközpont. A Duna parton a kiépített sétányt a közparktól még elzárja a HÉV zárt pályája, melynek megszüntetése fontos városszerkezeti beavatkozás.
Ferencvárost határoló főútvonalakra és a Ráday, Lónyay utcára, megjelenésük formálásához arculattervek és homlokzat-színezési tervek készültek,
amelyek elősegítik a társasházak felújítása során a harmonikus utcakép kialakítását.
a városzerkezet védelme
Történeti városrészeinek szerkezete, a Kiskörút és a Nagykörút között, a XIX. század eleji első pesti szabályozás alapján alakult ki, a jellegzetes nagyvárosias,
sűrű beépítés a XIX-XX század fordulójára jött létre. Ekkor építettek ki a Nagykörutat is, mely a korszak legjelentősebb városszerkezeti beavatkozása volt. Ezt
követően a tér és az utca hálózat csak kismértékben változott az évtizedek során. A XIX. század második felében a gazdasági fellendülés révén az
iparterületek, a vasúthálózat és a pályaudvarok jöttek létre, melyek ma is tagolják külsőbb városrészeit. A főváros fejlődése számos országos és fővárosi
jelentőségű intézménnyel gazdagította a Kiskörút térségében Ferencvárost.( Fővámház, Vásárcsarnok, Sóház) A Haller utcán kívüli területeken nagy telkes
honvédelmi intézményeket és kórházakat létesítettek, továbbá vágóhidakat és élelmiszeripari üzemeket valamint több kisebb munkástelep épült. A két
világháború nagy károkat okozott az épületekben, de a városrész terület-felhasználása és szerkezete érdemben nem alakult át. A XX. század évtizedeiben a
szocialista nagyipar a vasúthálózat és a pályaudvarok környezetében fejlődött ki. Az Üllői út mentén, a kerület szélén a korra jellemző lakótelep, a József Attila
lakótelep épült meg az 1960-as évektől kezdődően. A történeti városrészekben az ipari telephelyek aránya csökkent, de terület-felhasználása, szerkezete nem
változott, viszont az épületállomány rendkívül leromlottá vált. Az 1980-as években több terv született a Nagykörút menti terület átépítésére, de csak a Haller
utca mentén bontottak le néhány tömböt, és a régi épületek helyére panelházakat építettek, jelentősen eltérve a környezet városi karakterjegyeitől.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az épített örökség védelme
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Értékőrző városmegújítási akciók

A rendszerváltáskor létrejött önkormányzatnak egy összetett problémákkal
terhelt kerület gondjaival kellett szembe néznie. Az első időszakban a
nagyon rossz állapotú belső városrészekre irányult a figyelem. Sorsfordító
döntések születtek a városrész értékőrző rehabilitációjáról, egy
városmegújítási akció indításáról, mely napjainkig az ország legnagyobb
kiterjedésű, minta értékű történeti városrész rehabilitációjává bővült. Az akció
indításával egyidejűleg készült a szabályozási terv, melynek alap
elhatározása volt a városszerkezet, a karakter megőrzése mellett a
zöldterületek arányának növelése, az építészeti értéket hordozó házak
felújítása, a beépítés karakterét hangsúlyozó, ahhoz illeszkedő új lakóházak
és intézményépületek létesítése, a közterületek megújításával, az utcai
földszinteken üzletekkel, vendéglátóhelyekkel a hagyományos városi élettér
újjáélesztése. A fejlesztési koncepciók, az éves programok révén a 44
tömbnyi terület közel felén a tömbbelsőkben lakókertek jöttek létre, lebontott
épületek helyén három kisebb közpark, és az egy hektár nagyságú
Kerekerdő park. Több tucat épület nyerte vissza eredeti szépségét a gondos
felújítás során. A rehabilitációs akciókban még akkor is felújítás mellett dönt
a Képviselőtestület védett értékeket hordozó lakóépületek esetében, ha
felújításuk nem gazdaságos, és jelentős többletköltségekkel jár. Az elmúlt
évek eredményei megmutatták, hogy Ferencváros hangulatának,
karakterének elválaszthatatlan részét képezik a megújított régi lakóházak. Az
utcák, terek szerkezetén csak kisebb korrekciók történtek. Az utcasarkok
karakteres hangsúlyait a régi és az új beépítés egyaránt megtartotta. A szűk
utcák adottságaihoz a beépítés igazodott, megtartva jellegzetes
térarányaikat. A közlekedés átszervezésével gyalogos elsőbbségű,
forgalomcsillapított városi utcák jöttek létre, díszburkolattal, a lehetséges
helyeken növényekkel barátságosabbá téve. Új épületek az értéket nem
képviselő lakóházak helyén és a kitelepült üzemek telkein épültek,
tömegükkel, anyaghasználatukkal, a nyílások elhelyezésével igazodva a
környező beépítéshez.

Márton utca 18.
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Rehabilitációs terület – Középső Ferencváros

Viola utca 52.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Értékőrző városmegújítási akciók

A Vámház körút és a Ferenc körút között elhelyezkedő Belső
Ferencvárosban a nagyon értékes épületállomány miatt a
városrehabilitáció a közterületek megújítására koncentrál. Első
jelentős eredmény a Ráday utca lett, mely néhány év alatt
fogalommá, mintává vált. Az önkormányzati tulajdonban maradt
lakóházak többségének felújítása már megtörtént, a társasházak
fokozatos felújítását az önkormányzat pályázattal támogatja. A
téralakításban csak a Csarnok tér és a Markusovszky park
térségében lesz kisebb korrekció.
A Soroksári út és a Mester utca közötti történeti városrészben
helyezkedik el az egykori gabonaipar emlékét őrző két
megmaradt malom. A Gizella malomban loft lakások készültek, a
Concordia malomban irodákat alakítottak ki. A hajdani gyárváros
egyetlen különleges üzeme a Zwack Unicum gyára, melyet a cég
központtá fejlesztett, az épületegyüttest felújította. A Zwack
palackozó üzemének helyén az épülő új lakóházak kisebb teret
képeznek, további városszerkezeti beavatkozás nem szükséges.
A forgalomcsillapítással és a közterületek megújításával fog e
terület kapcsolódni a két szomszédos történeti városrészhez és
a Duna parthoz. A Boráros teret az 1970-es években közlekedési
csomóponttá
építették
át
a
gépjármű
forgalom
elsődlegességével. Ferencváros megújuló történeti városrészei
között a gyalogosforgalomhoz igazodó városi térré alakítás az
elkövetkező
évek
feladata
lesz.
A
rehabilitációs
szabályozásokban
a
városszerkezet
karakterjegyeinek
megőrzése, az építészeti értékek méltó megújítása és a kor
társadalmi elvárásai szerinti élhető városi környezet kialakítása
egyensúlyban van.

Közraktár utca 30.

Mester utca 27.
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Belső Ferencváros, Malmok környezete

Ráday utca 39.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Ferencváros sokarcú, eltérő karakterű városrészeiben a táji és az épített környezet értékeinek védelme a hely adottságaihoz igazodóan,
eltérő módokon oldható meg, őrizhető meg a jövő számára.
Az önkormányzati és az építésügyi törvény alapján az önkormányzatok a gazdái táji és épített környezetük alakításának, védelmének. A
törvények rendeletalkotási jogokat biztosítanak ehhez, a városrendezési tervekre és a helyi örökségvédelemre vonatkozóan. Valamennyi
városrendezési terv készítésekor a tervezők alapvető feladata az értékek feltárása, a szabályozások tervezeteiben ezek védelmének
biztosítása. Az adott területre készülő részletes vizsgálatok tartalmazzák a táj, a természeti környezet, a városszerkezet védendő
jellegzetességeit, karakter elemeit: az utcák, a terek kapcsolatait, méreteiket, arányaikat, állapotukat, az ingatlanok alakját, nagyságát,
ezeken belül az épületek elhelyezkedését, a beépítés módjait, a zöldfelületek mennyiségét és minőségét, az épületek szintszámát,
funkcióit. Külön szakági munkarészek elemzik a műszaki infrastruktúra, a közutak, közművek jellemzőit, fejlesztésük módjait a
városrendezési elhatározásokkal összhangban.
Mindezen adottságokat viszonyítják az urbanisztikai elvárásokhoz, a jogszabályokban
rögzített előírásokhoz, és így dolgozzák ki a tervi javaslatokat. Külön örökségvédelmi
fejezet elemzi az építészeti értékeket, azok jelentőségét, határozza meg a védendő
utcaképeket, épületeket. Ez a fejezet ismerteti a Világörökségi védettségeket, a
műemlékeket, a hozzájuk tartozó műemléki környezetet, a fővárosi szintű védettségeket
is, továbbá javaslatot tesznek a kerületi védettségekre. Mindezen adottságok, a
szakmai elvárások és a fejlesztési koncepciókban meghatározott társadalmi célok
alapján fogalmazódnak meg a szabályozási tervek és előírások tervezetei, melyek a
széleskörű egyeztetéseket követően a Képviselő-testület jóváhagyásával válnak
rendeletté, kerületi szabályozási tervvé. Az értékmegőrzést segíti még a szabályozási
tervekben a nem védendő, de helyi érdekességet jelentő épületekre előírt bontás előtti
kötelező dokumentálás is. Ezáltal a barnamezős területek megújulása mellett ezeknek
az épületeknek leírása, rajzi és fotódokumentációja az önkormányzat és a helytörténeti
gyűjtemény irattárában fennmarad.

A városrendezési tervek valamennyi védettségi szint szerinti értéket jelölik, az értékvédelmi rendelet melléklete pedig felsorolja a kerületi védettséget élvező
értékeket.
Tágabb értelemben a település, a településrész örökségének része a „Hely szelleme” is, az ott élők kultúrája, a múltjuk tradícióival, szokásaival, identitásával. A
Helytörténeti Gyűjtemény intézménye pár éve költözhetett az önkormányzat által felújított műemlék épületbe. Az intézmény munkatársai az anyagok gyűjtése,
kiállítások rendezése mellett színvonalas kiadványokban, könyvekben ismertetik Ferencváros múltját, örökségét. Részt vállalnak a gyermekek oktatásában is,
bővítve ismereteiket lakókörnyezetük történetéről, jellegzetességeiről.
Ferencváros önkormányzata jó gazdája a városrész természeti, épített és szellemi örökségének egyaránt.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Értékvédelem a városrendezési tervekben
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Templompályázat

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékhely,
Páva utcai Zsinagóga (Páva u. 39.)
 Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Ortodox
templom (Vágóhíd u. 15.)
 Kaniziusz Szent Péter Templom (Gát utca 2-6.)
 Bakáts téri Assisi Szent Ferenc főplébánia –
templom
 Kálvin téri református templom
 Páli Szent Vince plébániatemplom (Haller utca 1921.)
 Szent Kereszt plébániatemplom (Üllői út 145.)
 Örökimádás templom (Üllői út 75-77.)


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A helyi közösségek vallásgyakorlásának jelképei a templomok, melyek egyúttal a városkép meghatározó hangsúlyai. Ismereteink szerint
országosan is egyedülálló az önkormányzat évenkénti templom pályázata, mely a templomok karbantartását, egyes részeiknek a
felújítását támogatja. Az elmúlt tíz évben összesen nyújtott támogatás 115 millió forint volt.
A védett templomok felújítására kiírt pályázatával hat kerületi védelem alatt álló és a két műemlék templom részére 1998 óta évenkénti
10 millió forintot meghaladó összeget hirdetett meg az Önkormányzat. Bár ez az összeg inkább a kisebb karbantartási munkák
nagyságrendjének megfelelő, azért sikerült elősegíteni az Örökimádás és a Szent Kereszt templom homlokzatának megtisztítását.
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39401

39614

38894

33042

33573

33122

33057

33718

26709

25232

25475

23254

14349

5888

Az 1990-es évek elejéig a lakásállomány döntő része állami tulajdonban volt. A történeti városrészekben a többször elhatározott szanálások
miatt még az átlagosnál is alacsonyabb volt a karbantartás színvonala, a felújítások évtizedeken át elmaradtak. Így a lakóházak állapota
összességében avulttá vált. A közel száz éves koruk révén a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya is magas volt.
Belső Ferencvárosban valamivel kedvezőbb volt a régi építésű lakásállomány, az eleve igényesebb századfordulós bérházakban, a
lakóházzá átalakított egykori városi palotákban. A lakóházak szintszáma magasabb, a beépítés sűrűbb. Az 1930 körül épített épületek
állapota kedvezőbb, a lakások e házakban komfortosak.
A Középső Ferencváros rehabilitációs területének beépítését kisebb laksűrűség, alacsonyabb szintszám jellemezte. Itt kevesebb jellegzetes gangos bérház
épült, kevésbé voltak igényesek az épületek. E városrész lakásai mindig az olcsóbbak közé tartoztak, szegényebb társadalmi rétegek lakták. A lakásállomány
jelentős része szoba-konyhás komfort nélküli volt. Itt született költőnk, József Attila versei érzékletesen mutatják be a városrész hangulatát, mely nem sokat
változott az 1990-es évekig.
A Malmok környezetében a lakóházak egy része ugyancsak az 1930-as években épült, komfortos lakásokkal. A Haller utca mentén új lakóházak létesültek a
XX. század közepén.
Külső Ferencvárosban a gyárak, üzemek közé beékelődött zárvány lakóházak jellemzői kiemelkedően rosszak. A szegény családok részére kedvezőtlen
környezetben épített lakóházak a jó szándékú létesítés ellenére hamar leromlottak. A 80-as években „ismertségben” kiemelkedett közülük a szlömösödéséről,
bűnözői szubkulturájáról hírhedt Dzsumbuj, de az összes lakóház bontásának elkerülhetetlensége is felmerült.
Jó állapotú, összkomfortos lakásállomány az 1990-es évekig csak az 1957-től épített József Attila lakótelepet jellemezte, továbbá a Vágóhíd utca
térségében az ugyanebben az időszakban létesített lakóházakat.
Lakásállomány alakulása Ferencvárosban (Forrás KSH: "A főváros 120 éve 1873-1993„,
A rendszerváltáskor a rendkívül leromlott állapotú
2007-2009 önkormányzat).
történeti városrészek éles feszültségeire megoldást
40000
kellett keresni. Az 1980-as években három tömbben
megkezdett rehabilitáció mintáján alapult az 1992-ben
35000
megkezdett komplex, értékőrző városmegújítási akció.
Ebben kiemelt feladat az építészetileg értékes lakóházak
30000
felújítása. Az önkormányzatok a lakásállomány jelentős
részét elidegenítették, a lakóépületek társasházakká
25000
váltak és ezáltal a nagyobbszabású felújítást csaknem
20000
teljesen ellehetetlenítették. A fővárosban egyedülálló
módon Ferencváros Önkormányzata élt a törvény adta
15000
lehetőséggel és a lakossági nyomás ellenére 1994-ben
(választási évben), létrehozta az úgynevezett tilalmi listát.
10000
Ezen a bontandó, rossz állapotú házak mellett a 20%-nál
több komfort nélküli lakást tartalmazó lakóházak
5000
szerepeltek. Így közel 7300 lakás maradt önkormányzati
0
tulajdonban, rendkívül kedvezőtlen jellemzőkkel.
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(Forrás: A Közép-magyarországi régió társadalmi atlasza, Pro-Régió Ügynökség – 2003)
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70 %

Rehabilitációs terület
Malmok környéke
Átmeneti zóna

61 %

Külső Ferencváros

60 %

József Attila lakótelep

50 %
41 %
40 %

30 %

37 %

28 %

28 %

26 %
20 %

20 %

17 %
12 %

13 %

15 %
12 %

16 %

Alacsony komfortfokozatú
lakások aránya városrészenként
(Forrás: KSH népszámlálás – 1990,
2001, önkormányzat - 2009)
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Lakásállomány városrészenként
(Forrás: KSH népszámlálás – 1990,
2001, önkormányzat - 2009)
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A Középső Ferencváros rehabilitációs területén már 1991-ben is volt lakásépítés (1 lakóház), de kezdetben kevés befektető kockáztatott
beruházást a szlömös városrészben. Az akcióterület 2000 évi kiterjesztésével a lakásépítés aránya ugrásszerűen megnövekedett, az előző
évtized átlagos évi 90 lakás átadásával szemben megközelítette az évi 700-at. Az utóbbi években sikerült bevonni a magántőkét néhány
épület felújításába is. A lakóház-felújítások során a rosszabb állapotú udvari szárnyakat, a toldalék épületrészeket elbontjuk. A valamennyi
épületszerkezetre kiterjedő felújítás révén a szoba-konyhás lakások összevonásával komfortos lakások alakulnak ki. 19 év alatt 43 épület
(900 lakás) lett teljesen felújítva, a ráfordítás összege meghaladta a 12 milliárd Ft-ot. Még felújítandó 2344 lakás, melyből 1111 a Gát
utcai hét tömbben helyezkedik el. A bontandó lakások aránya már alacsony, ez azt is jelenti, hogy a befektetői lakásépítéshez kevesebb
ingatlan lesz.
Az építési helyek csökkenése miatt az önkormányzat a rehabilitációs területet 2004-ben kiterjesztette a Malmok környékére. Ennek
következtében itt is megindult a lakásépítés, megszűnt telephelyek területén jelenleg is közel nyolcszáz lakás épül. E városrészben jelenleg
összesen nyolc nagy lakásszámú önkormányzati lakóház van, melyből öt bontandó, 3 felújítandó (261 lakás bontandó, 81 felújítandó).
Belső Ferencvárosban 1998-ig csak a
tilalmi listán kívüli épületek elidegenítése
zajlott. Önkormányzati tulajdonban maradt 23
lakóház, melynek egy része kiemelkedő
értékű védett lakóépület. Jelenleg már csak
három épület felújítása (összesen 149 lakás)
maradt feladat. A közterület felújításokkal
felértékelt városrész foghíj telkein néhány új
lakóház is épült.

A befektetői lakás építés városrészenként 2001-2009 között (Forrás – Önkormányzati adat)
4 753

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000

1 281

1500

Az átmeneti zónában sokáig nem épültek
lakások, az utóbbi három évben azonban a
lakásállomány 1007 lakással, több mint 50 %
-kal nőtt.
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0
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Rehabilitációs
terület
Történeti városrészek
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Malmok környéke

Millenniumi
Városközpont

Vágóhíd utca
térsége
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A kerület egészében az Önkormányzat 191 épületet, 1574 lakással elbontott, 62 épületet, melyekben 1414 lakás volt, helyreállított. A
kerületben 7786 (2001 óta 6660) lakást építettek a befektetők, a lakosságszámra vetítetten Ferencvárosban volt a legnagyobb arányú
lakásépítés Budapesten. Ennek eredményeként a kerület lakásállománya 18 év alatt 18 %-kal nőtt, miközben az alacsony komfortfokozatú
(félkomfort, komfort nélküli, szükség) lakások aránya 28 %-ról 13 %-ra csökkent. Még látványosabb a változás a rehabilitációs területen, 45
%-os lakásszám növekedés mellett a rossz lakások aránya 61 %-ról 16 %-ra csökkent.

Átmeneti zóna
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A befektetői lakásépítés évenként 2001-2009 között (Forrás – Önkormányzati adat)
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A folyamatban lévő befektetői lakásépítés városrészenként 2009 év végén (Forrás – Önkormányzati adat)
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A József Attila lakótelepen helyezkedik el a kerület
lakásállományának egynegyede. A nagyblokkos és a
panel szerkezetű lakóházakban a lakásstruktúra és az
állapot egyaránt jó. Az önkormányzat támogatásával az
épületeket fokozatosan újítják fel.

felújítandó
felújítás alatti

93

Külső Ferencvárosban a hírhedt Dzsumbujból a lakók
elköltöztetése néhány éve tart. A 303 lakásból eddig
212 családot sikerült elhelyezni, jobb életesélyt
biztosítva számukra. Az Illatos út 5/a sz. épületet 2009ben sikerült lebontani, a teljes bontás csak több év alatt
lesz megoldható.
Az üzemi területek között szórványosan elhelyezkedő
lakóházak sorsát a műszaki, fizikai és társadalmi
állapotok alapján egyedileg kell eldönteni a környezetük
átalakulásával összefüggésben.

bontandó

Hátralévő önkormányzati lakóépület bontás, felújítás – 2009
(Forrás – önkormányzati adat)

Rehabilitációs
terület

Az Aszódi lakótelepen a közművek rekonstrukciója
történt meg először. A rendezett állapot elérése
érdekében az épület toldalékok lakossági bontása több
évig tartó folyamat volt, melyet követően lehetett
rendezni a telkeket és közterületeket, majd
megvásárolni a lakásokat (484 db). A kisméretű
lakások bővítése ajánlati tervek alapján történhet. A
MÁV telep lakásállományának (310 lakás) rendezését
hasonlóan lehet megoldani. Az un. „Nyolc ház”
lakásait komfortosítottuk, a sufnikat elbontottuk,
parkosítottunk. Összesen 217 lakás vált így
elidegeníthetővé. Az önkormányzati beavatkozásokkal
hosszabb távra konszolidálni lehetett e lakóterületeket.

4.3.6. Lakásállomány
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Összes önkormányzati lakóház

bontás

felújítás

Tilalmi lista
Városrendezési rendelet
Minden lakó elköltözik

MÄTÄ–K
T

A területről elköltözők

Családonkénti egyeztetés

Következő
felújítandó
lakóházból
költözők

M : meglévő lakásszám
T : tervezett lakásszám
K : különbözet, általában negatív

Felújítás
előtti

M

K

„K” számú lakó költözik
Család saját döntésével összhangban avult, komfort nélküli lakásból rendezett
komfortos lakásba jut, integrációra alkalmas környezetben (utóbbi években átlag
150 család).

„T” marad a területen

Családonkénti egyeztetés

Átmeneti lakás
vissza a felújított házba
2 költözés
Komfortos lakásba

vásárolt lakás
vagy már elkészült felújított lakás

1 költözés

Felújitás mértéke:
„pincétől a
padlásig”

Pénzbeli megváltás

A felújítandó épületek csoportosításával és ütemezésével elérhető, hogy a következő csoport felújítandó épületeiből az előzőleg elkészült lakásokba tudnak
átköltözni a lakók. Így a lakók többsége a városrész közeli épületeiben juthat felújított, komfortos lakáshoz. Csak egyszer kell költözniük, nem kell az átmeneti
lakás kényelmetlenségét vállalniuk.
Jelenleg a JAT területén 2200 lakás van, ez közel azonos az akció megvalósításával várható lakásszámmal, tekintettel a bontásokra, az
épületek felújítása során szükséges lakásösszevonásokra és a még építhető új lakásokra.
Lakásállomány összetétele
jelenleg
az akciót követően
- önkormányzati tulajdonú bérlakás
53%
37%
- befektetők által épített és még építhető új lakás 31%
48%
- a régi építésű társasházak lakásai
16%
15%
A lakásállomány 16%-a szűnik meg az akció során, és ez az arány azonos a még lehetséges befektetői új lakás építés mértékével. Így a
területről elköltöző és beköltöző lakosság aránya is megegyező.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az új lakásépítés területei

Belső Ferencváros:
Lakásépítés
nem,
csak
három
önkormányzati lakóépület felújítása várható.

MÁV-Aszódi kolóniák:
szinten tartása

Rehabilitációs terület:
az avult állapotú önkormányzati lakóházak
felújítása még tízéves feladat, az épületek
bontása, új lakások építése két-három éven
belül befejeződik.
Malmok környéke:
Az utóbbi években nagyarányú lakásépítés
valósult meg, illetve van folyamatban, mely
néhány év múlva mérséklődő lesz. A
Drégely utcai önkormányzati tulajdonú
lakóházak bontását követően foghíj jellegű
beépítésre lesz még lehetőség.
Átmeneti zóna:
A megszűnő üzemi területek helyén nagy
volumenű befektetői lakásépítés van
előkészítve a Mester utca környezetében.
Néhány önkormányzati krízis lakóház
bontása és azok helyén további kisebb
lakásépítés valósítható meg.
Gubacsi út térsége:
Szórványosan elhelyezkedő lakóházak, a
várhatóan városiasodó környezetben lévők
megtarthatók, új építés is elképzelhető.
Új Ferencváros:
Új városrész létesítése,
ötezer lakás építésével

folyamatban lévő, várható, illetve
elképzelhető lakásépítési területek

József Attila lakótelep:
az iparosított technológiájú
lakóházak környezettudatos
felújítása
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Az új lakásépítés területe az elkövetkező
években
fokozatosan
a
Középső
Ferencvárosból az Új Ferencvárosba
tevődik át.

előreláthatóan
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A társasházak felújítását az önkormányzat 1993 óta, évenkénti pályázaton vissza nem térítendően támogatja. A pályázat éves
nagyságrendje (az inflációt is figyelembe véve) 100-130 millió, összesen eddig 1,1 milliárddal segítette elő a felújítást.
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Támogatások összegének alakulása a kerületben (Forrás – önkormányzati adat)

(eFt)
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IX. kerület

4.4.1. Humán közszolgáltatások
4.4.1.1. Egészségügyi ellátás

A Ferencvárosi Önkormányzat, az alap,- és járóbeteg-ellátást biztosító egészségügyi intézményét minden évben legalább inflációval növelt
önkormányzati támogatásban részesítette, mely lehetővé tette, hogy a pályázati támogatásokkal együtt új rendelők, rendelések, korszerű műszerek
álljanak a kerületi lakosok rendelkezésére.
Mindez a 2000-es évek közepére számos egészségügyi magánbefektető és működtető érdeklődését is felkeltette, és valószínűleg ennek, továbbá az
egyre nehezedő anyagi terheknek következtében a Ferencvárosi Önkormányzat úgy döntött, hogy az Egészségügyi Szolgálat hosszútávú
működtetésére pályázatot ír ki. Mivel a pályázat nem felelt meg a testület elvárásainak, ezért a Képviselő-testület 2007. novemberében támogatta azt
a szakmai kezdeményezést, hogy a korábbi FESZ, mint önkormányzati egészségügyi intézmény helyett vállalkozási formában működtessük a kerületi
egészségügyi alap,- és szakellátást, azt remélve, hogy a már megtapasztalt magas szakmai ellátási színvonal és fejlesztés megőrzése mellett, az
éves szintű 250 milliós önkormányzati támogatás öt év alatt a megváltozott gazdálkodás következtében megszüntethető.

A FESZ Kft. a járóbeteg-szakellátást 4 telephelyen, nevezetesen a Mester u. 45-49. sz. alatti központi szakorvosi rendelőben, a Börzsöny u. 19.,
Czuczor u. 1., szakrendelőkben és 2007-től a korábbi Dési Huber utcai rendelő helyett az Ifjúmunkás u. 25. sz. alatti Mozgásszervi Rehabilitációs
Centrumban látja el. Az önkormányzat tudatos intézményfejlesztő egészségpolitikája következtében az elmúlt évtizedben több, mint fél milliárd forintot
fordított a műszerpark és az egészségügyi ellátás tárgyi-technikai fejlesztésére, amelyet az intézmény számos eredményes pályázat révén egészített
ki.

A szakellátást 16 szakrendelés keretében (a belgyógyászattól kezdve a bőrgyógyászatig) biztosítja a Szakrendelő Kft. Eredményes pályázattal
2008-ban indult el az ún. egynapos sebészeti ellátás. Több éve eredményesen funkcionál a privatizált laboratóriumi szakellátás.
A FESZ Kft. mintegy 200 fős kollektívájának szakmai teljesítményét az átlagot meghaladó színvonal jellemzi, még akkor is, ha azt a külső
szabályozási feltételek nehezítik, illetve a működés gazdaságosságát célzó elemzések további tartalékokat és lehetőségeket is jeleznek.

A 100%-os önkormányzati tulajdonú IX. Kerületi FESZ Kft. a 2008. évet biztos anyagi és szakmai alappal rendelkezve gondmentesen zárta, és
ugyanezt tette eddig a 2009. évben is. A FESZ Kft. ez évre szóló üzleti terve 918.500 eFt. bevétellel számolt. Az I-III. negyedévi teljesítmény
megnyugtató (85%-os), az év végére a tervezett nyereséget (41 miilió Ft) is várhatóan jelentősen meghaladják.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Fejezet készítője: Paál Kálmán – Polgármesteri Referens
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A rendszerváltást követően az önkormányzati törvényből fakadó, kötelezően ellátandó alapellátási feladaton túl a fővárosi önkormányzattól átvettük a
szakellátás feladatait is. A szakellátást a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (FESZ), mint önkormányzati intézmény látta el.
2008. március 1-től az intézmény átalakítását követően először IX. Kerületi Szakrendelő Kft. néven, 2009 decemberétől Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (FESZ Kft.) látja el a kerület egészségügyi ellátását.
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Védőnői szolgálat
A Ferencvárosi Védőnői Szolgálat két nagy szervezeti egységből áll, egyik a területi védőnői szolgálat, másik az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálat.
A területi védőnői szolgálat 3 telephelyen működik, a Vaskapu utcai, a Lónyay utcai és a Csengettyű utcai gyermekorvosi rendelőben. A munkát 15 fő látja el.
Feladatuk a területükön lakó várandós anyák és születésük után az iskoláskorig a gyermekek szűrése, gondozása, a személyi higiéné ellenőrzése stb.
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálat munkatársai az oktatási intézményekben (óvodák, általános iskolák, középfokú oktatási intézmények) lévő
iskolaorvosi rendelőkben az iskolaorvosok mellett dolgoznak. Feladatuk részben az ún. alapszűrések biztosítása, a személyi higiéné ellenőrzése, a védőoltások
szervezése, valamint az ún. egészségmegtartást formáló tevékenységben való részvétel az iskolaorvossal és a tantestülettel együttesen.
Háziorvosi szolgálatok
A gyermek háziorvosi szolgálat a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. keretében működik, a Csengettyű utcai rendelőben, a Vaskapu utcában és a Lónyay utcában.
A már több, mint egy évtizede privatizált felnőtt háziorvosi szolgálatok a Dési Huber utcában, a Börzsöny utcai rendelőben, a Gyáli úti szakrendelőben, a Drégely
utcában, a Közraktár utcában, a Lónyay utcában, a Ferenc téren és az Üllői úton működnek a kerületi lakosság közmegelégedésére.
Ügyeleti ellátás
Kerületünk háziorvosi ügyeleti szolgálatát a felnőtt lakosság vonatkozásában immár nyolcadik éve a Főnix SOS Zrt. látja el. A Főnix telephelye a Haller utcai
rendelőben van, amelyet közösen üzemeltetünk a VIII. kerületi Önkormányzattal. Erről a telephelyről történik az ügyeleti egységek kivonulása mindkét kerület akut
betegeihez, illetve ide jönnek be az ambuláns ellátást igénylők. Az Ügyeleti Szolgálat mentő-gépkocsikkal is rendelkezik, amelyek a Szt. István Kórház területén
állomásoznak.
A Szakrendelő speciális feladatai közé sorolható az Otthoni Szakápolás, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, kapcsolattartás a
családorvosokkal, a betegekkel és az OEP-pel, a szerződött feltételek szerint.
A FESZ Kft. a következő 2-3 év rövidtávú fejlesztései vonatkozásában sürgős megoldást szeretne találni az eddig fel nem újított háziorvosi és gyermekháziorvosivédőnői rendelők, középtávon, 7-8 évre terjedően a Mester utcai Rendelő épületének felújítására. A folyamatosan növekvő számú lakossági észrevétel alapján,
hosszútávon, egy 15-20 éves távlati terv szerint pedig egy kerületi Egészségközpont létrehozását szeretné megvalósítani. Ennek helye a felújított Mester u. 45. sz.
alatti Rendelőintézet és a Mester u. 49. sz. alatti telken felépítendő új épület lenne. Ennek következtében a jelenlegi Rendelőintézetet új profilokkal lehetne
kiegészíteni.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Fejezet készítője: Paál Kálmán – Polgármesteri Referens

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Gyermekfogászat
A Szolgálatok száma tíz, ebből iskola- és ifjúsági feladatot lát el 3 szolgálat, a 18 éven aluli lakosság területi ellátását 5 szolgálat látja el,
továbbá egy fogszabályzó és egy röntgen szolgálat is működik.
Iskola-egészségügyi tevékenység
A kerületi iskola-egészségügyi munka 10 önkormányzati és egy vállalati óvodában, 10 önkormányzati és 2 egyházi általános iskolában és 15
önkormányzati (ebből egy kerületi) 2 egyházi és 2 alapítványi középiskolában zajlik.
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Ferencváros Önkormányzata az újszülötteknek érdemi anyagi támogatást ad, jelentős anyagi segítséget nyújt saját közoktatási intézményeiben tanulók számára az
alsó-tagozatosoknak ingyenes taneszköz-csomaggal, az 1-12. évfolyamokra vonatkozó ingyenes tankönyvcsomagok biztosításával. A középfokú oktatási
intézményekben tanulók a jogosítvány megszerzéséhez és a sikeres nyelvvizsgához is kapnak támogatást. Az önkormányzat „deák” Közalapítványa évek óta több
száz szociálisan rászoruló család tehetséges gyermekét támogatja speciális ösztöndíj rendszere által (taneszköz támogatás, nyelvtanfolyam támogatása,
középiskolások és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja).
A közgyógyellátás az idősebb korosztálynak anyagi segítséget jelent. A közgyógyellátás jelentőségét alátámasztja, hogy Ferencvárosban a 60 év feletti
népesség aránya 25% körüli. A kerületi szociális rendelet méltányossági kategóriákat is tartalmaz és a 70 év felettieket kiemelt támogatásban részesíti. A törvény
megváltoztatását megelőzően 2006-ban 85 millió forintot fordítottunk közgyógyellátásra. 2007-ben összesen 2750 fő részesült közgyógyellátásban, amelyből a
kerületi rendelet alapján méltányosságból 1638 fő kapott közgyógyellátást. Ez az éves költségvetésben 42.5 milliós támogatást jelentett.
Sajátos feladatokat lát el a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Közhasznú Társaság,
közismert nevén a FESZOFE Kft. (A társasági törvény változásához igazodva a kht. 2008-ban nonSzociális ellátás főbb formáiban részesülők aránya (%)
profit kft-vé alakult.) Több, mint egy évtizede az önkormányzat megbízásából és anyagi
(Forrás: Önkormányzati adat)
támogatásával eredményesen szervezi a munkanélküli ellátó rendszerből átmenetileg vagy tartósan 100%
10
10
kiesett emberek számára a közcélú- és közhasznú foglalkoztatásokat. E mellett részt vállal a Kft. a
90%
rehabilitáltak és csökkent munkaképességűek foglalkoztatásában is. Tevékenységük egyik
10
20
legfontosabb eredménye, hogy a viszonylag kedvezőnek tartható fővárosi munkanélküli rátához 80%
10
képest a kerületi mutató évek óta lényegesen kedvezőbb. A szervezet aktív szerepet játszik 70%
10
Ferencváros közterületeinek, parkjainak és játszótereinek tisztántartásában is, az eszközök 60%
20
15
karbantartásában és felújításában.
50%
Ferencvárosban a szociális ellátás területén a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és 40%
20
15
Intézményei (FECSKE) 2006-ban a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat
30%
és a Mini Krízis Gyermekek Átmeneti Otthona összevonásával jött létre. Az intézmény 2009.
20%
novemberében volt 20 éves. A komplex szociális és gyermekjóléti intézményhez az alábbi szervezeti
30
30
egységek tartoznak: Ferencvárosi Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozik (új központja az Üllői út 69- 10%
ben található) a Fehér Holló u. központ és az Ecseri úti „Aluljáró” Ifjúsági Iroda. A Ferencvárosi 0%
1990
2001
Családsegítő Központ (3 telephelyen: Lenhossék u. 18., Pöttyös u. 11. és 2008-ig a Gubacsi u. 91.,
Belső
Ferencváros
Átmeneti
zóna
amely a Dzsumbuj Közösségfejlesztő Központ volt) Gyermekek Átmeneti Otthona a Fehérholló u. 2Rehabilitációs terület
Külső Ferencváros
4. sz. alatt, szállást is nyújtó szolgáltatás. Az intézmény az utcai szociális munkát és a roma program
szervezését és végrehajtását is ellátja.
Malmok környéke
József Attila lakótelep
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Fejezet készítője: Paál Kálmán – Polgármesteri Referens
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Ferencvárosban a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátására a 6/2006. (III. 10.) sz. „szociális” rendelet, illetve a biztosítandó
szolgáltatási feladatok meghatározására és a biztosított ellátási formák megszervezésére vonatkozó 127/2005. (III.29.) (felülvizsgálva 2007.X.3.,
illetve a 2009. XII. 02.). Szolgáltatásszervezési Koncepció vonatkozik. A koncepció alapelve, hogy a törvényekben rögzítettek szerinti mértékben
és formában biztosítjuk az arra rászoruló kerületi lakosok szociális ellátását, a rendelkezésre álló többlet forrásainkat célzottan a legjobban
rászorultak: a gyermekek, az idős emberek és a munkanélküliek élethelyzetének megkönnyítésére fordítjuk.
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A legfiatalabb ferencvárosiakat (20 hetes kortól 3 évesig) a Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde intézménye 4 bölcsődében 230 férőhellyel látja el. A 2008. évi
feltöltöttség 107.7%-os, a kihasználtság pedig 79.5% volt. A felvett gyermekek 90%-a kerületi lakos. A Belső Ferencvárosban a Ráday u. 46.-ban van a központ, a
Középső Ferencvárosban a Fehérholló utcában, a lakótelepen pedig a Pöttyös utcában és a Dési Huber utcában vannak bölcsődék. A Képviselő-testület 2009.
novemberében kezdeményezte, hogy a Thaly Kálmán u. 17-ben uniós pályázati forrás révén egy 40 férőhelyes új bölcsőde épüljön.
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok
4.4.1.3. Oktatás, nevelés
kihasználtsága (%) (Forrás: Önkormányzati adat)
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Nappali ellátást nyújtó idősek klubjainak
kihasználtsága (%) (Forrás: Önkormányzati adat)
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Külső Ferencváros
József Attila lakótelep

A kerületi roma program és annak szervezett végrehajtása 2003. évtől fogva
közvetlenül és közvetett formában egyaránt szerepet kap a helyi
életkörülmények formálásában. Az önkormányzat tiszteletben tartja és ösztönzi
a roma hagyományokat és kultúrát. Évente kulturális fesztivált szervez,
anyagilag támogatja a roma családok, gyermekek táborozását, kulturális és
sport rendezvényeit. Az önkormányzat roma referense és fiatalokból álló roma
mediátorai révén, a helyi média és a kisebbségi önkormányzat támogatásával
diszkrimináció-mentes, kiegyensúlyozott és egymást kölcsönösen tisztelő
kapcsolatokra törekszik a helyi romákkal.
A kerületi roma program a kisgyermekek képzésére, tanulási feltételeinek
javítására fókuszál. A „deák” Közalapítvány például önálló pénzügyi keretét
kiegészítve évente 1 millió forint értékű tárgyjutalommal ösztönzi a
legtehetségesebb, de szociálisan rászoruló roma tanulókat. Az önkormányzat
kiemelten támogatja a Lenhossék utcai Dominó Általános Iskolában folyó, az
amerikai pittsburgh-i Pressley Ridge nevű képzési központ nevelési és oktatási
módszerének hazai adaptációját, amely segítségével a viselkedés- és
magatartászavarokkal küzdő tanulók visszavezethetők a hagyományos
nevelési, oktatási keretek közé. Példaértékű a Mester 67. sz. József Attila
Általános Iskola művészeti nevelésre koncentráló oktatási programja is,
amely a roma gyermekek körében egyértelműen eredményes és népszerű.
Fontos képzési missziót tölt be a Gát utcai Komplex Óvoda, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A Ferencvárosi Gondozó Szolgálat elsősorban az idős emberek számára nyújt sokoldalú segítséget. A szolgálat 2008-ban nappali ellátás
keretében 186 főt, az Időskorúak Átmeneti Gondozóházában 11 főt, szociális étkeztetésben 304 főt és házi segítségnyújtásban 107 főt látott el. A
szolgáltatást igénybevevők száma a korábbiakhoz képest – növekvő halálozás miatt – mérséklődött. Gondozási Központok működnek a Knézits
utcában, a Lenhossék utcában (a szenvedélybetegek ellátása, amely Berzenczey u. 26.-ban van, is ide tartozik), valamint a lakótelepen a Toronyház
utcában. Ez utóbbihoz tartozik az idősek átmeneti elhelyezését és nappali ellátását biztosító Friss utcai telephely, a Dési Huber utcai napközi és az
Ecseri úti napközi is. A napközik egyben idősek klubjaiként is funkcionálnak.

2001

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Fejezet készítője: Paál Kálmán – Polgármesteri Referens
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1600

fő

Ferencváros iskola-kerület. 41 általános és középiskola működik (ebből 12
kerületi, 13 fővárosi fenntartású). 2006-ban 12524 tanuló járt az intézményekbe,
ami a kerület lakosságszámához viszonyítva – a kis lakosságszámú V. kerület
után – Budapesten a második legmagasabb.
Ferencvárosban – mint Budapesten általában - az elmúlt évtizedben az iskoláskorú gyermeklétszám folyamatosan csökkent. A kerületi oktatási intézmények
száma ugyanakkor gyakorlatilag - 2-2 iskola "feszültségmentes" összevonását
leszámítva - változatlan maradt. A szabad intézményválasztás következtében
egyre több szülő választotta szívesen a ferencvárosi iskolákat, ami azt jelzi, hogy
az oktató-nevelő munka színvonala versenyképes. Jelenleg több iskolánkban a
tanulók közel fele más kerületben lakik.
Ferencváros mára "egyetemi várossá" nőtte ki magát, hiszen a népszerű
Közgáz (ma Budapesti Corvinus Egyetem) mellett a Károli Gáspár Református
Egyetem, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskolai Kara,
a SOTE Általános Orvosi és Gyógyszerésztudományi Kara és a Tan Kapuja
Buddhista Főiskola is a kerületben található. 2009-ben Ferencvárosba költözött a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem néhány tanszéke.

67

4. HELYZETELEMZÉS FERENCVÁROS EGÉSZÉRE
4.4. Közszolgáltatások

IX. kerület

4.4.1. Humán közszolgáltatások
4.4.1.4. Kultúra, közművelődés

A ferencvárosi kulturális élet dinamikus fejlődésére mi sem jellemezőbb, mint, hogy akár havonta-kéthavonta újra lehetne írni, rajzolni és
fogalmazni a kerület kulturális térképét, szinte folyamatosan nyílnak meg újabb és újabb közösségi színterek, kiállító termek, művészi
alkotóműhelyek. Jelen összefoglaló úgy kívánja, hogy a jelenlegi állapotot „pillanatfénykép” formájában mégis rögzítsük, megörökítve azt
az utókor számára. A területi elv alapján tekintjük át azokat a változásokat, rögzítjük a már stabilnak és állandónak tűnő biztos pontokat,
amelyek Ferencváros kulturális életében stratégiai fontosságúak lehetnek.
I.Belső Ferencváros:
A jelenlegi Ráday utcai kínálathoz – a KULTUCCA lassan fogalommá vált programjaihoz, a Ráday Könyvesház és az Erlin és a 2B
Galéria mellett -, állandó galériaként egyre nívósabb kiállításokkal csatlakozik a Ráday Galéria, a Magyar Grafikusok és Litográfus
Művészek Egyesülete és az Art 9 Egyesület. Mára a Ráday utcai galériákat városszerte ismert kiállítóhelyek közé sorolja a közvélemény.
Ferencváros egyik legnagyobb kulturális beruházása valósult meg 2006-ban a Ráday utca – Erkel utca kereszteződésében található, Ybl
Miklós által tervezett neoreneszánsz stílusú Ráday u. 18. sz. lakóház földszinti részén, ahol hiánypótló, több funkciót ellátni képes
közgyűjteményi és kulturális centrum kialakulásának kezdetén vagyunk.

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény méltó, európai színvonalú helyre történő átköltözése nagy távlatokat nyithat a kiválóan
felkészült, nemzetközi szinten is helytállni képes ferencvárosi muzeológusok számára. A lokálpatrióta Ferencváros megszólíthatóvá válik
az új helyszín adta lehetőségek által. Nem csak az állandó Ferencváros kiállítás, a színes, izgalmas időszaki kiállítások adják e remény
kulcsát, hanem az a törekvés is, hogy a végre majd raktárhelyekkel rendelkező gyűjtemény megkezdheti a tárgyi emlékek folyamatos
gyűjtését – katalogizálását és kiállítását - a lakosság körében, s ezáltal elősegítve a honismeret szolgálatának felnőttek közötti
megkedveltetését.
Ugyanezen épületegyüttesben kapott helyet a Docu Art archívuma és klubja, amely a földrajzilag közel eső Filmes Házzal egyetemben a
mozgóképes kultúra bekapcsolódásával színesíti majd Ráday utcai a kulturális kínálatot. A Ráday utcában nyílt meg a digitális kultúra és
képzőművészet legújabb kezdeményezése a BPIX Digitális Alkotó Centrum.
A Közraktárak közelében, a Nehru Parton 2006-ban felállításra került a Roma Holokauszt Emlékmű, amelyhez sok állami és civil
szervezet járult hozzá, és köztük a Ferencvárosi Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Ferencváros, geopolitikai helyzetéből adódóan frekventált területet nyújt a különböző művészetek megjelenéséhez, akár az új
intézményeket, akár az utcai színtereket vizsgáljuk. A Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája, a Trafó, a készülő CET, függetlenül a
beruházóktól, a tulajdoni viszonyoktól ferencvárosi létesítmények, itt találhatóak kerületünkben és alaposan átstrukturálták a kerület, a
főváros, de talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy Magyarország kulturális piacát is. A két monstre-intézmény, háttérben a
kisebbekkel, jelentősen megváltoztatta a kerület idegenforgalmi, turisztikai és kultúrafogyasztó statisztikáját, új kihívásokkal szembesítve a
korábbi piac szereplőit.
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A Ferencvárosi Mini-Broadway kialakulásában nagy szerepet játszik három ferencvárosi játszóhely, a Sanyi és Aranka
Színház, a Stúdió K, valamint a Pinceszínház. Lukáts Andor, Fodor Tamás és Gárdos Péter kiváló művészeti vezetők, a hazai
színházi élet meghatározó szemályiségei.
A Pinceszínház emeleti klubterméhez kötődik, immár majd fél évszázada az Európa és világhírű Benkó Dixieland Együttes és
Klub működése.
A Kőváry Katalin nevével fémjelzett Éjszakai Színház és a Nyári Oszkár vezette Karaván Művészeti Alapítvány továbbra is a
kerületben dolgozik.
A Lónyay utcában működik Budapest legkorszerűbb kortárs zenei és jazz-könyvtára a Budapesti Music Center
beruházásában, a Zenei Tanáccsal együttműködve. A közel 35 ezer címből álló gyűjtemény ingyenesen látogatható. Felöleli a
XX. századi magyar kortárs zene mellett a szomszédos országok kortárs zenéinek egy részét.
A Boráros térnél található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 4. sz. fiókkönyvtára, amely nagyon nagy forgalmat bonyolít le,
tovább folytatja munkáját. Az önkormányzat a könyvtárral hagyományosan jó és kiegyensúlyozott munkakapcsolatot ápol.
A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola kiváló szólistái, kisegyüttesei, szimfonikus zenekara mellett szólnunk kell a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem két tanszékéről is, amely szintén a Köztelek utcában található.
Egyediségében, színvonalában figyelemreméltó a Református Kollégium Ráday utcai épületében található Ráday Gyűjtemény
és Biblia Múzeum, amelyeket csoportos látogatás esetén kiváló, szakszerű vezetés keretében ismerhetünk meg.
Bár földrajzilag nem itt kéne szólni róla, de egyedi kis- gyűjtemény még több is található kerületünkben, a Malomipari Múzeum, a
Húsipari Múzeum.
Országos hatókörű létesítményként természetesen nem hagyhatjuk említés nélkül az Iparművészeti Múzeumot, amely, ahogy a
Képző és Iparművészeti Szakközépiskola is, határozott, pontosan körülírható céllal működik, s szintén speciálisan kidolgozott
eszközökkel kapcsolható a kerület kulturális áramkörébe.
A Goethe Intézet megjelenése kerületünkben mindenképpen nemzetközi tekintélyt és rangot jelent, szolgáltatásaik jelentős
hiányt pótolnak a kulturális és oktatásai palettán. Az Intézet 2005. novembere óta működik a Ráday utcában és a német
nyelvtanítás mellett irodalmi esteket szervez, s kávézóját folyamatosan üzemelteti, mint értelmiségi találkozó-, és beszélgető
helyet.
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A Ferencvárosi Fesztivál (korábban Fenyár) létrejötte immár több mint 10 évvel ezelőttre datálódik, a Fenyár szellemi örököseként 2009ben a 15. alkalommal került megrendezésre. A kezdeményezés anno, az Önkormányzat oktatási-kulturális irodájáról (irodavezető Tóth
Antal) indult ki, de az egyszeri alkalomra szóló ötlet sikere nyomán hamar meggyökeresedett. Az első évek kreatív munkája és a kerület
erejét már-már meghaladó áldozatos mecenatúra nyomán hamarosan rangos budapesti nyári eseménnyé vált a nyári fesztivál. Színvonalas
hangversenyélet kapcsolódott a színházi produkciókhoz, nem csak nyáron, hanem évad közben is, olyan helyszíneken, mint az
Iparművészeti Múzeum, vagy a Szent Kereszt templom.
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II. Középső Ferencváros
A Trafó, a Holokauszt Múzeum és Emlékközpont, a Nemzeti Színház, a Művészetek Palotája már
említésre került, de szólnunk kell a kisebb, bár jelentős értékeket képviselő színterekről is.
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Ferencvárosi Pincegaléria
A kortárs művészet több évtizede létező bázisa, bástyája, sok esetben zászlóshajója volt a Ferencvárosi
Pincegaléria. Több évvel ezelőtti átalakítása óta a korábbinál lényegesen jobb feltételekkel kínál
bemutatkozási lehetőséget országosan elismert és méltán híres művészeknek, s az itt élő kiváló
alkotóknak egyaránt. Baky Péter művészeti vezetésével folyamatos és megbízható ízlésű az itt zajló
kiállítási munka, annak ellenére, hogy a hely kétségtelenül elveszítette a működő szocializmus
esztendeiben magának kivívott avantgárd-ellenálló nimbuszát. Sok szakmai vita zajlott a közelmúltban
arról, hogy funkcionálisan milyen pozíciót tölt be a Pincegaléria, de létjogosultsága mára egyáltalán nem
megkérdőjelezhető, a helyi művészek megmutatkozásának állandó és nagy mértékbe látogatott színtere,
a fiatalok művészi értelemben vett találkozó helye.
József Attila Emlékhely
A középső Ferencváros mára már emblematikussá, fogalommá vált kulturális zarándokhelye lett az
emlékszoba, ez a kis múzeum, s ez különösen jól kommunikálódott a magyar sajtóban, József Attila
születésének századik évfordulóján, a különböző megemlékezések és ünnepségek kapcsán. A történeti
hűséghez hozzátartozik, hogy 1963-ban, amikor kialakították a József Attila emlékszobát, a József család
eredeti I. emeleti lakása helyett, a látogatók, s a ma is itt lakók számára is jobban elfogadható lett e
megközelíthető, földszinti kiállítás. A költő nagyságát és helyét a magyar irodalomban sokan sokféle
módon értelmezték, de mára úgy tűnik, hogy a „proletkultos” tűzhelyes, falikutas, hokedlis, rendkívül
egyszerű kiállítást felváltó modern, multimédiás berendezéseket és szemléltető eszközöket felvonultató,
többnyelvű ismertetőkkel büszkélkedő múzeumi anyag elfogadott és közkedvelt lett.
Zöld Macska Diákpince
Az ízlésesen kialakított helyszínen, teaházzal és a diák- és ifjúsági színjátszást támogató, a
középiskolások számára kitalált tematikával működik ez a tulajdonképpeni ifjúsági klub. Ezt az
elképzelést az Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület dolgozta ki, s munkájukhoz a támogatást is ő
teremti meg.
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Bolgár Művelődési Ház
A Ferencvárosi Művelődési Központ közvetlen szomszédságában található, nemrég felújított komplexum továbbra is nyitott a
kerületi rendezvények és programok lebonyolítására, szalagavatókat, bálokat, különböző társadalmi eseményeket rendeznek,
tevékenységük jól, harmonikusan illeszkedik kerületünk kulturális életébe.
Telekom Zeneház
A Magyar Telekom Szimfonikusok új névvel, de változatlan ambícióval dolgoznak, Keller András vezetésével, mint Concerto
Budapest Szimfonikus Zenekar. Otthonuk továbbra is a Páva utca, mára már ismert és elismert kulturális színtér. A
Ferencvárosi Önkormányzat támogatása, s a „viszontszolgálatként” nyújtott zenei közreműködés úgy tűnik, mindkét fél
számára kölcsönös előnyöket jelent, melynek haszonélvezői a kerület polgárai.
III. József Attila Lakótelep
Dési Huber István Művelődési Ház - 2000. április 11-én került átadásra az előtte 10 éven át nem működő intézmény, amely
jelenleg is kiszolgálja az itt élők kulturális igényeit.
József Attila Közösségi Ház
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Dési Művelődési Házat meghaladó mértékben tudott centrummá válni a lakótelep életében.
Rendezvények, bálok, táncklub, vásárok, egyházi és közösségi programok váltják egymást, az óvodásoknak mese-színházi
sorozatot kínálnak, a telepi iskolák ide jönnek a távoli FMK helyett nagyrendezvényeikkel.
A korábban a Fenyár, 2007-től az FMK rendezésében magvalósuló Újévi Koncert és Karácsonyi Koncert szép
hagyományokat kíván folytatni – ezek a rendezvények is itt kerülnek megrendezésre.
Összefoglalva: a kultúráról, kulturális ellátottságról szólva örömmel és nem kis büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy minden
szegmensre kiterjedő, folyamatosan és dinamikusan fejlődő, sokoldalú terület ez, amely a benne élők és a külső szemlélő
számára is látványos eredményekkel rendelkezik, s további fejlődés zálogát hordozza. A továbblépés összefogást és közös
gondolkodást igényel, mely alkalmazkodik Ferencváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájához, kiegészíti, felhasználja annak
szellemiségét.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Fejezet készítője: Zubornyák Zoltán – FMK igazgatója

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Ferencvárosi Művelődési Központ
A rendszerváltás után az elsők között találta meg helyét és szerepét a főváros kulturális sokszínűségében, elmúlt 20 éves tevékenysége külön
fejezetet érdemel a magyar kulturális életben, annak ellenére, hogy semmilyen egyértelmű, jól körülírható kulturális profilt nem választott
magának, mint tették oly sokan.
Feladatát az FMK – kiegyensúlyozott finanszírozás mellett –, magas színvonalon és megfelelő szakmai felkészültséggel látja el, szakember
gárdája képzettségét és alkalmasságát tekintve is kiváló. Az intézmény igyekszik alkalmazkodni a megváltozott lakossági igényekhez és a
rekreáció újabb és újabb szegmenseit vonultatja fel látogatói számára.
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Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények területi elhelyezkedése
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Fővárosi
kerületként
a
közműhálózatot a főváros tartja
fenn.
A
kerület
egész
területén
valamennyi közmű (víz, csatorna,
elektromos, gáz) biztosított. A
József Attila lakótelep távhővel is
ellátott.
A közműhálózat jelentős része közel
száz
éves
korának
megfelelően – felújításra szorul.
A rehabilitációs területeken az új
beépítésekkel és a közterület
megújításával
összhangban
fokozatosan cserélődik.
Külső Ferencváros barna mezős
területein a főhálózat az egykori
nagyiparhoz
kiépített,
az
ingatlanfejlesztések
előkészítéseként
az
elosztóhálózat kialakítandó.
A Lágymányosi hídtól délre
helyezkedik
el
a
Fővárosi
Csatornázási Művek ferencvárosi
nyomótelepe.
A
Csepeli
Szennyvíztisztító
építéséhez
kapcsolódóan
a
nyomótelep
fejlesztése 2010-ben befejeződik.

(Forrás: A Közép-magyarországi régió társadalmi atlasza, Pro-Régió Ügynökség – 2003)
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Budapest Főváros Településszerkezeti Terv kivonata
Kötöttpályás közforgalmú közlekedési és kerékpárút hálózat
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Budapesten
a
kettős
önkormányzati
rendszerből
következően a főváros feladata a közlekedési főhálózat
fenntartása és a városi tömegközlekedés üzemeltetése. A
készülő Fővárosi Szabályozási Keret Terv keretében több,
a kerületet érintő főhálózati kérdés egyeztetése van
folyamatban:
 vasúthálózat - Kelebiai vonal
 rendező pályaudvarok
 iparvágányok, HÉV-MÁV kapcsolatok
 HÉV járműváltás
 déli Duna hidak
 5-ös metró nyomvonal változatai
 a negyedik körút nyomvonala és csomópontjai
 alsó rakparti út módosított nyomvonala
 kerékpárút hálózat
E kérdéskörökben az önkormányzat a szomszédos
kerületekkel egyetértésben több kezdeményezéssel fordult
már a fővároshoz. Az elkövetkező évek kiemelt feladata az
elfogadható
kompromisszumok
kialakítása,
és
a
legoptimálisabb
változatok
belátható
időn
belüli
megvalósítása. A jelenlegi kötöttpályás hálózat több helyen
gátja
a
Külső
Ferencváros
városrészei
közötti
kapcsolatoknak és az ésszerű területfejlesztésnek, a barna
mezős területek átalakításának. A Könyves Kálmán körút
és a Határ út jelenlegi telítettsége, a környezeti károsítások
- zaj- és rezgésterhelés - mértéke érdemi beavatkozásokat
sürget.
A közeli évekre elhatározott fővárosi fejlesztések:
 4-es metró építésének folytatása
 1-es villamos vonalának meghosszabbítása
Buda irányába a Lágymányosi hídon át
 3-as villamos vonalának meghosszabbítása
Pesterzsébeten át Csepelre

IX. kerület
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Jelmagyarázat
Kijelölt kerékpáros útvonalak:

Összekötő útvonal földúton vagy rázós
burkolaton

Kerékpárút vagy gyalog- és
kerékpárút

Jelzett erdei kerékpáros útvonal

Kerékpársáv vagy kisforgalmú
úttest

EuroVelo© kerékpáros vándorút

Összekötő útvonal aszfaltozott úttesten
vagy járdán
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Ferencváros nagy része tömegközlekedési szempontból megfelelően ellátott. Az épülő 4-es metró a belső városrészek kapcsolatát fogja
javítani. Az átmeneti zóna városi szövetbe integrálásához és az Új Ferencváros tervezett kiépítéséhez a majdani 5-ös metró biztosíthat jó
ellátottságot. A meglevő vasúthálózat és a kötöttpályás hálózat egy rendszerbe kapcsolása lényeges változásokat hozhat Dél-Budapest és
Ferencváros tömegközlekedési rendszerében.
Tömegközlekedés
Budapesti kerékpárutak térképe (2005)

Nagyforgalmú közút
Tilos a kerékpározás

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Meglévő helyzet:

Feladatok:

Történeti városrészek:
 a belső lakóutcákat indokolatlan
mértékű átmenő forgalom terheli
 túlméretezett közlekedési
csomópont városi tér helyett

Történeti városrészek:
 15-ös busz vonalának korrekciója
 Boráros tér átalakítása
 forgalomcsillapítások folytatása
 Mester utca felújítása
 villamos közlekedés színvonalának javítása

Budapest Főváros Településszerkezeti Terv kivonata

Átmeneti zóna:
 Könyves K. körút túlterheltsége
 Mester utca kedvezőtlen állapota
 zárt HÉV pálya a Duna parton

Átmeneti zóna:
 Vágóhíd utca felújítása
 tömbfeltáró utcák létesítése
befektetői partnerséggel
 Mester utca felújítása

Barna mező:
 vasútvonalak
 iparvágányok
 pályaudvarok
 zárt HÉV pályák
gátolják a fejlesztéseket

Barna mező:
 főhálózatok átalakítása
 tömegközlekedés színvonalának javítása
az új beépítésekhez kapcsolódóan

József Attila lakótelep:
 M5-ös bevezető út egy szakaszán
a zajvédő fal hiánya miatt több
lakóépületet zajhatás ér

Közúti közlekedési hálózat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

József Attila lakótelep:
 M5-ös bevezető út egy szakaszán a
zajvédelem megépítése
 további forgalomcsillapítás
 Ferde utcai csomópont átalakítása
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Külső

Meste

r utca
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Fehérak
ác
utca

A kerületi önkormányzat közút fejlesztéseinek elhelyezkedése

Kiskalmár
utca

A
történeti
városrészekben
a
városmegújítási programok keretében a
meglevő utcák minőségének javítása az
elsődleges feladat. Az építkezéseket és az
épület felújításokat követően, a közművek
rekonstrukciója
után
célszerű
a
díszburkolatok kialakítása, a lehetséges
helyeken növényzet telepítése.
Az átmeneti zónában a befektetői
építésekhez igazodó ütemekben ésszerű a
nagyméretű tömbök tagolását megoldani a
tervezett új utcákkal. A Millenniumi
Városközpontban
a
befektetőkkel
hosszútávú szerződések biztosítják az
épületek közvetlen környezetének és a
közterületeknek
az
összehangolt
megújítását.
Az átmeneti zóna gyakorlata terjesztendő ki
a külső ferencvárosi ingatlanfejlesztésekre
is.
A
szükséges
városszerkezeti
átalakítások,
a
kötöttpályás
tömegközlekedés és a közúti főhálózat a
fővárosi
önkormányzattal
együtt
tervezendők,
a
kerületi
érdekek
érvényesítésével.
A kerületi önkormányzat beruházásában
épült ki a Külső Mester utca, amely a
Gubacsi út térségének fontos feltáró útja és
a Kiskalmár utca, amely az iparterületi
forgalomtól mentesíti az Aszódi lakótelepet.
A fővárosi önkormányzat és a befektetők
közötti megállapodással épült meg az un.
Kvassay áttörés, mely a Kvassay út és a
Könyves Kálmán körút között létesít
kapcsolatot. A Fehérakác utca befektetői
beruházással épült meg.

IX. kerület
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4.4.4. Környezetvédelem

A főváros egésze együtt kezelendő környezetvédelmi szempontból, hiszen Budapest összefüggő települési környezetet alkot, számos
vonatkozásban az agglomerációtól sem választható el.
A fővárosban a legjelentősebb környezetkárosító tényező a közlekedés. Valamennyi önkormányzat összehangolt tevékenysége szükséges
a levegő és a vizek tisztasága érdekében, továbbá a zaj, és rezgésvédelem elfogadható megoldásához.
Nemcsak Budapestnek, de Európa valamennyi városának egyik kulcskérdésévé vált a fenntartható fejlődés, az energiagazdálkodás, a káros
anyagok kibocsátásának csökkentése. A föld valamennyi országának is szembe kell néznie a klímaváltozás fenyegetéseivel.
A kerületi önkormányzat szerény lehetőségeinek keretei között próbál megfelelni a kihívásoknak.

A történeti városrészekben a városmegújítási akciókban:
 közlekedési rendszertervek, forgalomcsillapítás
 a közterületek mérsékeltebb parkolási igénybevétele, mélygarázs építések
 zöldterületek növelése, új parkok, lakókertek létesítése
 mikroklíma javítása
 utcák, terek növény fedettségének növelése
Az átmeneti zónában:
 üzemek kitelepítése
 zöldterületek minőségének javítása
 zöldterületes intézmények megtartása
Külső Ferencvárosban:
 környezetkárosító ipar megszüntetése
 veszélyes hulladék telephely kitiltása
 a szabályozási tervekben a beépítettség csökkentése,
 a zöldterületi arány növelése
József Attila lakótelepen:
 közkertek színvonalas fenntartása
 Virágos Magyarország mozgalomban aktív részvétel
 Kiserdő megtisztítása, rekreációs park

Kerületi környezetvédelmi program:
Az 1996-es évek közepén készült. Jelenleg van folyamatban egy átfogó környezeti állapot
felmérés sorozat, mely 30 helyszínen negyedévente 1 hetes intervallumban méri a kerület zaj, és
lég-szennyezettségi mutatóit. A vizsgálat végén a kapott eredmények
alapján új
környezetvédelmi programjavaslatot fog készülni.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Energetikai rendszerek racionalizálása
A fenntartható fejlődés elvét először az ENSZ rendkívüli közgyűlését előkészítő Brundtland-bizottság fogalmazta meg: „a jelen indokolt
szükségleteinek kielégítése, az utánunk jövő nemzedékek lehetőségeinek korlátozása nélkül”. Megvalósításában kitüntetett szerepe
van az energiaellátásnak, mivel ezzel jár a környezet legnagyobb terhelése.
A projekt célja, hogy egy integrált energetikai fejlesztés első lépéseként a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 4 kerületi oktatási intézmény
fűtését, világítását korszerűbbé tegye, így ezáltal, valamint többek között a nyílászárók cseréivel az energiafelhasználást, illetve annak költségeit csökkentse, majd
középtávon minden önkormányzati intézmény rákapcsolódását biztosítsa. Az intézményeket diszpécser szolgálat kötné össze, melynek köszönhetően bármely
intézményben felmerülő hibát egy központi számítógép azonnal jelezne.
Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás a Fővárosi Önkormányzat feladata. A kerületben egyes veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése már több éve megkezdődött, évenként 3
alkalommal történik a lakosság részére ingyenesen. Az oktatásban kiemelten szerepel a környezettudatosság ennek érdekében több az oktatási intézmények
számára meghirdetett környezetvédelmi pályázat kerül kiírásra.
Szelektív hulladékgyűjtés
A mai társadalom elsődleges feladatai közé tartozik a hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladék veszélyességének csökkentése, az újrafelhasználás
növelése, valamint a hulladék biztonságos lerakása, tárolása.
A szelektív hulladékgyűjtéssel nem csak a környezetünket védjük, hanem jelentősen csökkenthetjük a kommunális hulladék mennyiségét. A még hasznosítható
másodnyersanyagok ezen módszerrel a termelésbe visszaforgathatók, a veszélyes hulladékok pedig külön kezelhetők, ártalmatlaníthatók. Jelenleg több mint 50
helyszínen működnek szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Az értékes történeti városrészekben a hulladékszigetek elhelyezése nem összeegyeztethető a városkép
minőségével. Az idei évben az Önkormányzat támogatásával 32 lakóházban kezdődik meg épületen belüli szelektív hulladék gyűjtés.
Környezettudatos nevelés
A kerületi önkormányzat a környezetvédelem fontosságának megismertetése érdekében, évenként több környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokat hirdet
meg, programokat bonyolít le. (komplex környezetvédelmi program óvodák iskolák részére, Intézményi zöld program,erdei iskola program, illetve különböző
akciókat szervez, ilyen pl az mobilitási hét, és az autómentes nap.)
Lakókörnyezet
Az élhetőbb város kialakításának érdekében a kerületi A Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági bizottság 2005 óta hirdeti meg a „Zöld Udvar” pályázatot
A pályázat célja: Budapest IX. kerület Belső és Középső Ferencváros területén lévő társasházak belső udvarán közös zöldfelületek létrehozása, illetve meglévő
kertek felújítása, bővítése, a zöldfelületek növelése, a kerületben lakó polgárok egészségének megóvása, és életminőségének javítása.
Kulturált ebtartás
Célunk, hogy megteremtsük az Európai Unió fejlett országaiban (Dánia, Hollandia, Németország) már meghonosodott kulturált ebtartás feltételeit. Ez nem csak a
tárgyi feltételek biztosítását jelenti, hanem a kutyatartók gondolkodásának pozitív irányba való változtatását is, amely a környezet-, a köztisztaság, a
közegészségügy védelmét helyezi előtérbe.
Szükség van a helyi sajátosságok figyelembevételével a megfelelő jogszabályi környezet megteremtésére, a kutyák beazonosítására szolgáló rendszer kiépítésére,
az eb oltások nyilvántartásának folyamatosságára, naprakészen tartására.
A fentiek elősegítése érdekében új kutyafuttatókat és kutya WC-ket – a Belső-Ferencvárosban is – kell kialakítani a kerületben. A tisztítást és karbantartást a
környezetvédelemben és veszélyes hulladék elszállításában, ártalmatlanításában jártas céggel kell elvégeztetni az EU normák szerint.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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4.4.5. Közigazgatás

A Képviselő-testület Házbizottságot;Pénzügyi és Költségvetési; Tulajdonosi; Vagyonkezelési; Városfejlesztési; Egészségügyi és Szociális;
Emberi Jogi Kisebbségi, Civil Szervezeti és Egyházi; Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági; Oktatási Kulturális és Sport; és
Közbeszerzési bizottságokat választott, amelyek előkészítik a Képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását,
eljárnak a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben. A József Attila lakótelepen (és 2007-től az Aszódi telepen) működik a
részönkormányzat 9 képviselővel, mely közterületi, társasházfelújítási ügyekben teljes hatáskörrel és pénzkerettel rendelkezik.
Az önkormányzati szervezethez tartozik a környezetvédelmi, az egészségnevelési, a kereskedelmi és idegenforgalmi, a településfejlesztési, az
informatikai, illetve az európai és pályázati ügyek, valamint az ifjúsági és sport ügyekért felelős tanácsnoka, akik felügyelik a felsorolt
tevékenységek ellátását.
Az önkormányzatnak települési önkormányzat jellegéből következő feladata az alapfokú oktatási, egészségügyi, szociális ellátás
megszervezése és biztosítása, ennek érdekében négy bölcsödét, kilenc óvodát, tizenkettő iskolát (ebből 1 gimnázium és esti gimnázium egyben,
három 12 évfolyamos iskola és 1 komplex óvoda-általános iskola és módszertani központ, valamint 1 zeneiskola), egy Nevelési Tanácsadót, két
szociális intézményt (összesen 13 telephelyen), egy művelődési intézményt (összesen öt telephelyen) tart fenn. Az egészségügyi ellátást az
önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő IX. Kerületi FESZ Kft. révén biztosítja. Az ellátási rendszerben dolgozó közalkalmazottak száma közel
kétezer.
Az önkormányzat működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat, a közel 2500 államigazgatási és önkormányzati hatósági hatáskörben az
ügyfélfogadást és az ügyintézést a Képviselő-testület szerveként működő Polgármesteri Hivatal látja el. A Hivatal 10 szervezeti egységre
tagozódik, az ezekben dolgozó köztisztviselők engedélyezett létszáma 286 fő. A Hivatal két szervezeti egysége, az Ügyfélszolgálati és az
Okmányiroda a hét minden munkanapján fogad ügyfeleket, az egyéb szervezeti egységek hétfőn, szerdán és pénteken.
Az igazgatási tevékenység főbb mutatói éves átlagban:
 Iktatott ügyiratok száma: 78-80.000
 Elsőfokú hatáskörben hozott határozatok száma: 65-67.000
 Jogorvoslatok száma: 140-160
Az ügyiratforgalomban jelentős arányú a szociális és a lakásgazdálkodási ügyek száma, közel 50 %.
Az önkormányzati igazgatásban is mind jobban előtérbe kerül a szolgáltató jelleg erősítése, az ügyféli jogok gyakorlásának biztosítása,
védelme. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük ügyféltájékoztató rendszerünket, az önkormányzat honlapját (www.ferencvaros.hu). A
kerület két körülhatárolható településrészén, a József Attila lakótelepen és az Aszódi úti telepen kihelyezett ügyfélszolgálati iroda működik. Az
elektronikus közigazgatás keretében 2004 óta lehetőség van az építmény- és telekadó bevallására, az adóegyenleg lekérdezésére, parkolási
matrica igénylésére. Az okmányirodában intézett bármely ügytípusra ügyfélfogadási időpontot lehet igényelni az interneten, a gépjárművek
forgalomba hozatalával és a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek el is indíthatók.
Fejezet készítője: Horváth Péter – Polgármesteri és Jegyzői Iroda vezetője
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata települési önkormányzat.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 26 tagú, 15 egyéni választókerületben, 10 kompenzációs listáról megválasztott képviselőből
és a polgármesterből áll.
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Ferencváros valamennyi városrészére kiterjedt a tudatos, az eltérő adottságokhoz igazodó városfejlesztés, összhangban az európai
ajánlásokkal, a fővárosi célokkal. Az egyik legrosszabb presztízsű kerület a legdinamikusabban fejlődő részévé vált Budapestnek. A
lakosság életminősége folyamatosan javul a közszolgáltatások fejlesztésével, az épített környezet minőségének javításával.
A legrászorultabb rétegek életkörülményeinek jobbá tételét széleskörű szociális háló segíti. A gyermekek, a fiatalok nevelését, oktatását
differenciált programok szolgálják.
A gazdaság a Gyáli út környezetében mintaszerűen fejlődik, a Gubacsi út menti barna mező átalakulása is megkezdődött. A
környezetkárosító ipar megszűnt, területein korszerű technológiájú tevékenységek telepednek le. A kerületi önkormányzat intézkedései
révén a munkanélküliség tartósan alacsonnyá vált.
A társadalmi összetétel a befektetők által épített több ezer új lakásba beköltözök révén kiegyenlítődik. A legrászorultabb rétegek a
városmegújítási programokkal még nem érintett területeken helyezkednek el. Körültekintő előkészítést követően belátható közelségbe jutott
a Dzsumbuj, a gettó felszámolása. A rehabilitációval érintett lakosság többsége a kerületben maradt, integrálásukra jó esélyt biztosít a
környezet fizikai minőségének javulása, az egészséges otthon és a szociális intézkedések.
A befektetői lakásépítések és az önkormányzati lakóház felújítások eredményeképpen a Középső Ferencváros rehabilitációs területén a
komfort nélküli lakások aránya 61 %-ról 16 %-ra csökkent.
A városi környezet a rehabilitációs programok révén látványosan átalakul a történeti városrészekben. Az átmeneti zóna városi szövetbe
integrálása az állami, befektetői építkezésekkel, az infrastruktúra fejlesztésekkel jól halad. A Millenniumi Városközpont, Budapest új
kulturális központjává vált.
A József Attila lakótelep fokozatos a megújítás eredményeképpen hosszútávon jó minőségű lakókörnyezetet biztosít. A MÁV, Aszódi kis
lakótelepek és az un. „Nyolcház” konszolidációja a közel tíz éves egyedi programok alapján befejeződött.
Új Ferencváros területén az ipari funkciók megszűntek, az ingatlanfejlesztés előkészítése halad.
A nagy városszerkezeti átalakítások Külső Ferencvárosban lassan érlelődnek, válnak a fővárosi tervek részévé. Nem kerületi szintű
probléma a MÁV szerepének eldöntése, területeinek ésszerű hasznosítása.
A közterületek megújítása különösen a történeti városrészekben számos utcában elkészült. Jelentősen nőttek a közparkok, a
zöldterületek.
A kerület majdnem egésze lefedett szabályozási tervekkel, a hiányzók fővárosi döntésektől függőek. Az értékvédelem városi szinten is
érvényesül. Az építészeti alkotások védelmét rendelet biztosítja, mely alapján az értékvédelmi dokumentációk elkészültek.
A közszolgáltatások folyamatos javulását mintaszerű átszervezések, fejlett intézményhálózat segíti elő. A sokszínű kulturális
programok nem csak Ferencváros lakosságát szolgálják, hanem fővárosi szinten is jelentősek. A Ráday utca néhány év alatt fogalommá
vált, egyedi kulturális helyszínné Budapesten.
Több városrészen a közlekedési rendszertervekkel, parkolás szabályozással sikerült jelentős forgalomcsillapítást elérni, az átmenő
forgalmat a határoló utakra terelni. A környezetvédelemben elsősorban a gazdasági területeken lehetett jelentős eredményeket elérni. A
városrehabilitációs programok révén a városi környezet minősége, mikroklímája jelentősen javult.
A közigazgatás az országos elvárások szerint fejlődik. A polgármesteri hivatal koncentráltabb elhelyezése, az informatikai rendszer
fejlesztése teremtheti meg az e közigazgatás megvalósítását.
Az alábbiakban összefoglalót ismertetünk a városrészek fejlesztéséről, az IVS 5. fejezete, a városrészenkénti helyzetelemzés mutatja be
részletesen a konkrét városfejlesztési eredményeket.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Történeti városrészek - Középső Ferencváros
Belső Ferencváros :
 kulturális városnegyed, tudásközpont
 tudatos városfejlesztés: koncepció, éves programok, szabályozási terv
 a Ráday „Kultucca” révén a kulturális gazdaság fejlesztése
 turisztikai vonzerő növelése
 a városrész presztízsének emelkedése révén fiatalok beköltözése
 a terület-felhasználásban az intézményi arány növekedése
 városközponti szerep erősödése új intézményekkel
 az épített környezet minőségének javítása
 közterület megújításokkal
 társasház-pályázati támogatásokkal,
 a közlekedés átszervezésével, forgalomcsillapítással
 a közterületek megújításával
 önkormányzati beruházásokkal a lakóházak felújítása,
 az építészeti értékvédelem érvényesülése, alapdokumentációk elkészítése
 a humán közszolgáltatásokkal a lakosság életminőségének javítása
 partnerség kialakítása
 a befektetőkkel,
 az egyetemekkel
 kulturális műhelyekkel,
 vendéglátókkal,
 lakossági csoportokkal, civil szervezetekkel
Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.1. fejezetben
Történeti városrészek - Középső Ferencváros:
Malmok környéke :
 rehabilitációs koncepció alapján szabályozási terv
 értékvédelmi alapdokumentációk
 ipari telephelyek megszűnése, kitelepülése, funkcióváltása
 befektetői lakásépítés
 közterületek megújítási tervei
 önkormányzati intézményfejlesztések
 partnerség érintett lakossági csoportokkal, befektetőkkel
 szociális háló

Történeti városrészek - Középső Ferencváros:
Rehabilitációs terület :
 városmegújítási akció
 a hagyományos városi környezet újjáélesztése az értékek megőrzésével,
az életminőség javításával
 városfejlesztési koncepció, éves programok, szabályozási terv
 a befektetői új lakásépítéssel a beköltözők révén a társadalmi összetétel
javulása
 a terület-felhasználásban a lakó és az intézményi funkciók kiegyenlített
aránya
 városi funkciók erősítése új intézményekkel
 az épített környezet minőségének javítása, vonzó lakó környezet
 az utcák, terek megújításával
 a zöldterületek növelése, új közparkokkal, a tömbbelsőkben
lakókertekkel
 társasház-pályázati támogatásokkal,
 önkormányzati beruházásokkal nagy arányú lakóház felújítások,
 a közlekedés átszervezésével, forgalomcsillapítással
 az építészeti értékvédelem érvényesülése, alapdokumentációk
elkészítése
 a humán közszolgáltatások speciális programokkal segítik elő a
lakosság életminőségének javítását
 partnerség kialakítása
 a befektetőkkel,
 az egyetemekkel, intézményekkel
 lakossági csoportokkal
 civil szervezetekkel
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Városrészenkénti eredmények összefoglalása

Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.2.1. a. fejezetben

Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.2.1. b. fejezetben
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Átmeneti zóna
Vágóhíd utca térsége :
 ingatlanfejlesztésekhez igazodó, fokozatosan megújuló szabályozási tervek
 értékvédelmi alapdokumentációk
 ipari telephelyek megszűnése, kitelepülése, funkcióváltása
 befektetői intézmény fejlesztések
 állami, fővárosi beruházásokkal intézményfejlesztések, felújítások
 partnerség
 érintett lakossági csoportokkal
 befektetőkkel
 Intézményekkel
 Ingatlantulajdonosokkal
Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.2.2. .a. fejezetben

Átmeneti zóna
Millenniumi Városközpont - új városközponti terület :
 állami beruházással a teherpályaudvar megszüntetése
 ingatlanfejlesztési pályázattal értékesített telkek
 állami beruházással Duna- parti sétány, kerékpárút megépítése
 befektetői partnerségen alapuló szabályozási terv
 az állam PPP-vel megvalósított új kulturális intézményei
 befektetői lakás és intézmény fejlesztések
 befektetői megállapodásokkal fokozatosan kialakuló közparkok, zöldfelületek
 partnerség
 befektetőkkel
 intézményekkel
 fővárossal

Külső Ferencváros
Új Ferencváros : Ráckevei - Soroksári - Duna-ág menti terület :
 Új Ferencváros koncepció, melynek alapján az 1990-es években készült
szabályozási tervek meggátolták az ipari privatizáció során új ipari
telephelyek betelepülését
 2000-től új befektetői partnerségen alapuló szabályozási tervek
 fővárosi infrastruktúra fejlesztések PPP keretében, uniós támogatással
 befektetői útépítések
 befektetői intézmény fejlesztések
 ingatlanfejlesztések előkészítése
 partnerség
 befektetőkkel
 szomszédos kerületekkel
 fővárossal
Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.3.1. fejezetben
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Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.3.2.a. fejezetben

Dzsumbuj
 gettó felszámolása
 speciális programok
 „Dzsumbuj Helph”
 oktatás, gyermekvédelem
 lakók elköltöztetése
 első épület bontása
Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.3.2.b. fejezetben

Ferencvárosi rendező-pályaudvar
 kisebb területrész funkcióváltása
 befektetői beruházások
 tulajdonközösség: az állam, részvénytársaság és magán befektetők
 városrendezési terv készítésének megkezdése
 partnerség kezdeményezése a fővárossal és a MÁV ZRt-vel

Gyáli út környéke
gazdasági területek
 mintaszerű átalakulás
 szabályozási tervek
 befektetői beruházásokkal gazdasági és intézményi fejlesztések valósultak meg
 önkormányzati útépítés lakóterület tehermentesítésére
 állami, fővárosi főút építés
 partnerség befektetőkkel


MÁV és Aszódi lakótelep, un. „Nyolcház”
 önkormányzat által irányított külön program alapján konszolidáltak
 participáció a lakossággal
 a József Attila lakótelep városrészi önkormányzatához kapcsolva

József Attila lakótelep
fokozatos megújulás
 Városrészi önkormányzat
 közvetlen kapcsolat a lakossággal
 lakóház felújítások társasházi pályázati támogatása
 értékes növényzetű közkertek kiemelt fenntartása
 Virágos Magyarország program lakosság bevonásával
 szabadidős, kulturális rendezvénysorozatok


Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.4. fejezetben
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Gubacsi út térsége
Barna mező :
 fokozatos átalakulás
 szabályozási tervek
 környezetszennyező ipar felszámolása
 befektetői és önkormányzati útépítések
 befektetői intézményi és gazdasági fejlesztések
 ingatlanfejlesztések előkészítése
 partnerség
 befektetőkkel
 ingatlantulajdonosokkal
 vállalkozókkal, cégekkel

Megjegyzés: részletesen kifejtve az 5.3.3. fejezetben
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4.6. Összefoglaló adatok, összegzés a kerület egészére, SWOT analízis

A városmegújítási programok alapján elért eredmények látványosan megmutatkoznak a városi környezet minőségében. Számos közterület felújítása készült
el, a zöldfelületek jelentősen nőttek. A városrendezési tervellátottság megfelelő, a fejlesztési programok megvalósítását elősegítik a szabályozások. A kiterjedt
értékvédelem a történeti városrészek karakterének, jellegzetes arculatának megőrzését jól szolgálja. A befektetői lakásépítések és az önkormányzati épületek
felújításai révén a lakásállomány mennyiségében és minőségében bekövetkezett változások érzékeltetik legszembetűnőbben az önkormányzat
városfejlesztésének eredményességét. Több ezer család találhatott megfelelő otthonra Ferencvárosban az elmúlt húsz évben.
A közszolgáltatások összességében jó színvonalúak, az elhatározott intézményfejlesztések a társadalmi igényekhez igazodnak. Az önkormányzat kulturális
tevékenysége kiemelkedő. A közműhálózat kapacitása elegendő a fejlesztések megvalósításához a szükséges rekonstrukciókkal. Budapest közlekedési
problémái közismertek, ezek megoldása csak a főváros aktív szerepvállalásával mérsékelhetők. A kerület a városrészeken belüli forgalomcsillapításokkal tud
kedvezőbb helyzetet létre hozni. Megoldandó feladat a polgármesteri hivatal koncentrált elhelyezése, mely előfeltétele az e – közigazgatás fokozatos
bevezetésének. A városfejlesztés eddigi eredményeit az előző 4.5. és az 5. fejezet ismerteti.
A kiemelkedő eredmények és a jelentős ráfordítások ellenére még mindig nagyon sok, önmaga helyzetén változtatni nem képes ferencvárosi lakó él méltatlan
körülmények között, komfort nélküli lakásban, lepusztult környezetben. Az önkormányzat elsődleges célja változatlanul e legrászorultabb társadalmi rétegek
helyzetének javítása, rendezett környezetben egészséges otthonhoz juttatása, jobb életesélyeik megteremtése. Középső Ferencváros rehabilitációs
területén a legnagyobb, területileg is összefüggő, leghátrányosabb helyzetű rész a Gát utca menti hét tömb, az un. József Attila Terv projekt területe. Ezen túl
még számos elavult lakóházcsoportban van jelen a szegregáció, a mélyszegénység és a társadalmi kirekesztettség. Az érintett lakosság egyre fogyó türelemmel
várja sorsa jobbra fordulását. A hátralévő feladatok nagyságrendje meghaladja a kerületi önkormányzat lehetőségeit, csak jelentős uniós, állami, fővárosi
támogatásokkal lehetséges belátható időn belül javítani a legelesettebbek életkörülményein.
A városmegújítási akciók iránt a Képviselő-testület elkötelezett. Az akciók pillérei, a módszerek, a menedzselés, a szakmai irányítás, előkészítés és a
megvalósítás eszközei kiforrottak a tapasztalatok alapján, képesek rugalmasan alkalmazkodni a változó gazdasági és piaci körülményekhez. Valamennyi
városrész fejlesztési koncepciója helytálló, az IVS Kézikönyv elvárásainak megfelel. A megvalósítás során az állandó visszacsatolás biztosítja a monitoring
több szinten ellenőrzött működését.
Az önkormányzat ésszerű ingatlangazdálkodása révén a városmegújítási akcióba forgatható önkormányzati tulajdonú ingatlanok érdemben elfogytak, ezzel az
eddigi kiegészítő források kimerültek. Az önkormányzati ingatlanvagyon döntő hányadát a felújítandó, bontandó lakóházak jelentik, melyek piaci értéke alatta
marad a szükséges ráfordításoknak.
A városfejlesztés folytatásának legnagyobb kockázatát a forráshiány, a támogatások csökkenése, megszűnése jelentheti.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az IVS készítése és felülvizsgálata kapcsán elvégzett vizsgálatok és elemzések alátámasztják, hogy Ferencváros elmúlt évtizedben
kiérlelt várospolitikája
 logikus folytatása fejlődéstörténetének,
 összhangban van
 a kerület fővároson belüli szerepével
 a szomszédos városrészek, térségek fejlesztésével
 az EU, az ország, a régió és a főváros városfejlesztési célkitűzéseivel.
Az önkormányzat gazdaságot, társadalmat formáló programjai eredményesek. Az ágazati programok alárendeltek a városfejlesztési
koncepciónak, azzal összeegyeztetettek.
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A városrész alapadatai a KSH (2001) és az
önkormányzat nyilvántartásai alapján (2007)
Önkormányzati nyilvántartás alapján (2009)

A kerület területe: 12,5 km2
Laksűrűsége: 2001: 5028 fő / km2

2009: 4329 fő / km2

2001:
0-14 évesek aránya:
14-59 évesek aránya:
60- évesek aránya:

7834 fő, 12 %
39431 fő, 63 %
15730 fő, 25 %

2009 :
0-18 évesek aránya:
18-62 évesek aránya:
62- évesek aránya:

7404 fő, 14 %
34587 fő, 64 %
12125 fő, 22 %

A lakosság korcsoportonkénti megoszlása
Belső Ferencvárosban

2001

25%

12%

22%

14-59 évesek

14%

64%

60- évesek

0-18 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
18-62 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
62- évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

Lakásállomány:
33042 db;
ebből alacsony komfortfokozatú: 5617 db
a kerület lakásállományának:
17 %-a

Általános iskolások száma:
2001-ben: 4254 fő
2009-ben: 1679 fő
Középiskolai tanulók száma:
2001-ben: 9534 fő
2009-ben: 11049 fő

Megjegyzés: 2009-ben a 12 évfolyamos iskolák
tanulóit a középiskolák adatánál tüntettük fel.

2009

63%

0-14 évesek

Bölcsődei férőhelyek száma:
2001-ben: 230 fh
2009-ben: 230 fh
Óvodások száma:
2001-ben: 1582 fő
2009-ben: 1248 fő
Óvodai férőhelyek száma:
2001-ben: 1619 fh
2009-ben: 1518 fh

A rendelkezésre álló adatok hiányossága miatt érdemi elemzés csak korlátozottan folytatható,
a valós okozati tényezők bizonytalanok.
A népesség feltehetően nem csökkent az adatok szerinti mértékben, valószínűleg a
bejelentési kötelezettség megszűnése tükröződik a különbségben. A népesség korösszetétele
kis mértékben javult, a kerületbe beköltözők révén. A bölcsőde iránti igények növekedése
jelzi, hogy Ferencvárost a fiatalok szívesen választják lakóhelyül, bár ez az állami
szabályozás változásának is következménye.
A kerület nappali népessége lényegesen meghaladja a bejelentett lakók számát, hiszen az
ország legnagyobb egyetemeinek több épülete itt helyezkedik el, továbbá a Ráday utca, a
kulturális rendezvények számos látogatót is vonzanak.

39401 db
4728 db
12 %-a
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Lakónépesség:
62995 fő
Állandó népesség: 59484 fő
Népesség:
54116 fő,
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4.6. Összefoglaló adatok, összegzés a kerület egészére, SWOT analízis
SWOT analízis

Gyengeségek

A rehabilitáció során felértékelődött Középső-Ferencváros
Nagyméretű barnamezős beépíthető területek állnak
rendelkezésre a belváros közelében
Ráday utca magas potenciálja

A Duna kihasználatlan lehetőségei

A rehabilitált területeken kedvező kor és végzettség szerinti
összetétel

Több városrészben jellemző az elöregedés

Megújult, jó minőségű lakásállomány a rehabilitált területen
Zöld területek aránya növekszik, különösen a rehabilitált
területeken magas és jó színvonalú
Budapest egyik legvonzóbb lakótelepe a József Attila
lakótelep

Sokrétű, megfelelő színvonalú közösségi közlekedés
Infrastrukturális hiányok nincsenek
Jól működő önkormányzat

Jelentős az alulhasznosított területek aránya

S
W
O
T

A rehabilitáció által nem érintett területeken a társadalmi mutatók
nem javultak
Az Átmeneti zónában és a Barna mezős területeken magas a
szegregációval érintett lakosság aránya
Duna-part elhanyagolt állapota
Mellékutcák állapota elhanyagolt
Leromlott barnamezős területek
A zöld területek aránya sok városrészben most is alacsony
A Ferencvárosi rendező pályaudvar kettéosztja KülsőFerencvárost, csak egy úton van lehetőség keresztezni

Bölcsődei férőhelyek száma alacsony
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KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

LAKÓKÖRNYEZET

TÁRSADALOM

GAZDASÁG

Erősségek
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4.6. Összefoglaló adatok, összegzés a kerület egészére, SWOT analízis

Duna-part megújulásával turisztikai lehetőségek kiaknázhatók
Az Átmeneti zónában és a Barna mezős területen a high-tech
ipar betelepül

A barnemezős városnegyedek megújulása elmarad
A gazdasági világválság hatására az ingatlanfejlesztések
lelassulnak, elmaradnak

Belső-Ferencváros folytatódó megújulásával a fiatal,
magasan kvalifikált értelmiség számára egyre vonzóbbá válik
Színvonalas munkahelyek alakulnak ki, újjáéled a külsőmunkahelyöv Ferencvárosban
Ferencvárosi identitás kialakulása

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A városi környezet megújul
Ráday utca fejlődésével pezsgő kulturális élet alakul ki és a
színvonalas szórakozás lehetőségei is növekednek
A folytatódó rehabilitáció során új lakóházak épülnek

A fejlesztések hatására az ellátás színvonala javul

Az idősek aránya nőhet

S
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Egyes településrészek leromlása visszafordíthatatlanná válik
Közlekedési konfliktusok tovább növekednek
Belső-Ferencvárosban a
lakókörnyezet ellentéte.

pezsgő

város

A közösségi közlekedés
fejlesztésekkel

fejlesztése

nem

és

tart

a

nyugodt

lépést

a

Az idősek ellátása egyre nagyobb terheket ró a társadalomra
A rehabilitáció során a közösségi szolgáltatások fejlesztése
elmarad
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GAZDASÁG

Veszélyek

LAKÓKÖRNYEZET

Lehetőségek

TÁRSADALOM

SWOT analízis
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Ferencváros történeti fejlődése révén, és a vasúthálózat adottságai miatt határozottan elkülönülnek az egyes városrészek, de
városrészeken belül is vannak markánsan különböző területek. A városrendezési tervek a történeti városrészekben a főútvonalak által
elválasztott városrészekhez igazodóak. Az átmeneti zónában a Vágóhíd utca és környéke KSZT a terület nagy részét lefedi, de a
sajátosságok, és az eltérő fejlesztési ütemek miatt a Millenniumi Városközpontra, az FTC-re, a Szent László kórházra és a Népliget
buszpályaudvar területére önálló tervek vannak. Külső Ferencvárosban is, a jellegzetesen különböző területekre, a nagy városszerkezeti
egységeken belül több KSZT szabályozza az épített környezet alakítását.
Megjegyzés: A törvényi és jogszabályi előírásokhoz a kötelezéseknek megfelelően alkalmazkodnak a KSZT-k. A piacgazdasági környezetben azonban a
jelenlegi gyakorlat állapottervei, a jogi normatív szemléleten nyugvó, merev funkcionális övezetek, az összetett és hosszadalmas eljárások a nagyrészt
magántőkére alapozott városfejlesztést nem segítik elő. Különösen összetett a probléma a főváros jelenlegi jogszabályai miatt, melyek még a már 1998-ban
hatályon kívül helyezett OÉSZ-en alapulnak. Az építéshatósági eljárásokban viszont már az OTÉK előírásait is kell alkalmazni együtt a BVKSZ OÉSZ alapú
szabályaival. Tovább rontották a helyzetet a 2007 óta folyamatosan változó építésügyi kormányrendeletek. Ezen körülmények között nehéz jogbiztonságot
teremteni az épített környezet kiegyensúlyozott fejlesztéséhez a kerületi szabályozási tervekkel.
Ferencvárosban az egyes városrészek fejlesztésének alapját a korábban elhatározott fejlesztési koncepciók, városmegújítási akciók, programok
határozzák meg. Így a városrészek fejlesztése nem csak a statisztikai adatelemzéseken alapszik, hanem az elmúlt két évtizedben kialakított
várospolitikán. Az adatok csak kiegészítő információt adnak a sokkal szélesebb vizsgálatokon, elemzéseken alapuló városfejlesztési programokhoz. Emiatt
a városrészek történeti fejlődését, az elmúlt húsz évben történt beavatkozásokat és ezek elért eredményeket mutatjuk be e fejezetben a még hátralévő
feladatokkal, projektekkel együtt.
Valamennyi városrész bemutatása az alábbi szerkezetbe foglalt:
utcákkal történő lehatárolás, térképi ábrázolás
 történeti vonatkozások
 a települési környezet jellemzői
 a városfejlesztés eredményei
 városfejlesztés és rendezés összefüggései
 összefoglaló adatok és elemzésük
 összegzés, a fenntarthatóság szempontjai
 SWOT-analízis
 fejlesztési tervek, projektek, ingatlanfejlesztési lehetőségek


Az ismertetések a következő lap szerinti sorrendben vannak.
Külső Ferencváros esetében a városrész egészének bemutatása
történik először a városszerkezeti összefüggések miatt, és utána
a kisebb területi egységek.
Ugyancsak Külső Ferencváros esetében az adatok a városrész
egészére ismertetettek, és csak a lakóterületi részek
tartalmaznak további adatokat.
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Ferencváros városrészeinek adottságai nagyon eltérőek a települési környezet, a kerületben betöltött szerepük és a
fejlesztési feladatok szempontjából egyaránt. Emiatt szükséges részletesen áttekinteni fejlődéstörténetüket, jelenlegi
helyzetüket, a városfejlesztés eddigi eredményeit és jövőbeni teendőit.
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Belső Ferencváros – a Belváros déli kiterjedése, a kerület igazgatási, kulturális, tradicionális, történeti városközpontja
Középső Ferencváros – a Haller utca két markánsan elkülönülő részre tagolja:
 a történeti városrész, megújuló tradicionális nagyvárosi szövet
 rehabilitációs terület
 Malmok környéke
 az átmeneti zóna, az egykori városszéli terület
 Vágóhíd utca térsége: városi szövetbe integrálódó terület
 Millenniumi Városközpont: új országos, fővárosi jelentőségű kulturális központ
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Új Ferencváros: újonnan kiépülő, lakó és
intézmény területekkel, RSD menti parkokkal,
rekreációs részekkel
 Gubacsi út térsége:
 korszerűsödő gazdasági terület
 Dzsumbuj, kis Dzsumbuj: felszámolandó gettó
 Ferencvárosi rendező pályaudvar: újra
hasznosítandó terület, gazdaságfejlesztés
 Gyáli út környéke
 gazdasági terület: korszerű gazdaság
 kis lakótelepek: konszolidált, közepes
prezstízsű lakóterület
 József Attila lakótelep: hosszútávon élhető
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5.1. Belső Ferencváros
Lehatárolás: Vámház körút - Üllői út - Ferenc körút - Boráros tér - Duna folyam - Fővám tér által határolt terület.
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A Kiskörút mentén a Belvároshoz közvetlenül kapcsolódó, azzal egységes szövetet alkotó Duna parti városrész. Az eklektikus Budapest
jellemző, sűrűn beépített része, több országos és fővárosi jelentőségű intézménnyel (Vásárcsarnok, Iparművészeti Múzeum, Corvinus
Egyetem, Református Kollégium, könyvtár). Kulturális, igazgatási, oktatási és egyházi központi szerepe mellett a turizmus intézményei is
bővülnek. A Bakáts térhez, a kerület központjához kapcsolódik a városrész belső tengelyét képező Ráday utca, a hajdani kecskeméti
városkapuhoz vezető Soroksári út.

1800-as évek eleje

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A városszerkezet és a beépítés több, mint száz éve alakult ki, a
műemlékek és védett épületek, épületegyüttesek kiemelkedő építészeti
értéket képviselnek. A Duna-parti beépítés a Budapesti Világörökség
területéhez kapcsolódik, az ún. puffer-zóna része. Néhány klasszicista és
szecessziós épület és két 1930-as évekbeli modern épületegyüttes
kivételével a városképet az eklektika uralja. A várossziluettben és
térszervezésben meghatározó a Kálvin téri református és a Bakáts téri
katolikus templom. A Duna felőli látképben a pesti Duna part jellegzetes
épületsorából kiemelkedik az Ybl Miklós tervezte egykori Fővámház,
melyben a Corvinus egyetem működik.
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5.1. Belső Ferencváros
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5.1. Belső Ferencváros

Az épületállomány felújítását az elsők
között megindított társasház-pályázati
rendszer segítette elő, évente százmilliót
meghaladó keretű vissza nem térítendő
támogatással. A fővárosi önkormányzat
néhány
évvel
később megkezdett
hasonló
pályázata
egészít
ki
a
támogatásokat.
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A rendszerváltás éveiben a városrész fizikai állapota meglehetősen kedvezőtlen volt, az épülethomlokzatokat sérült részek, leomló
vakolatok jellemezték, az utcák zsúfoltak voltak a parkoló gépkocsiktól, jelentős átmenő-forgalom terhelte a többnyire szűk lakóutcákat. Az
1988-ban elkezdett eladások nyomán majdnem mindegyik lakóház társasház lett. Az elidegenítés alól kivételt képeztek a műemlék
lakóházak és az ún. tilalmi listára helyezett épületek, melyeket különösen leromlott műszaki állapot és/vagy a komfortnélküli lakások magas
aránya jellemzett.
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5.1. Belső Ferencváros

1998-ig Belső Ferencvárosban csak a tilalmi listán kívüli épületek elidegenítése zajlott. Önkormányzati tulajdonban maradt 23 lakóház,
melynek egy része kiemelkedő értékű védett épület.
1999-től a rehabilitációs program keretében a lakóházak problémáinak rendezése az alábbiak szerint alakult. Két műemlék lakóházat, a
lakók kihelyezését követően az önkormányzat értékesített és a befektetők szállodaként illetve irodaházként újították fel. Két önkormányzati
lakóépület lakáskiváltását és átadását követően a Corvinus Egyetem újította fel egyetemi funkciók számára. Az önkormányzat három
lakóházból elköltöztette a lakókat és az így kiürített ingatlanokat, illetve további két üres telket átadott az egyetemnek, új oktatási épület
létesítésére. Egy lakóépületben az avult állapotú udvari szárnyat bontottuk el. Egy épületet az Unitárius Egyházzal, hármat a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal való egyeztetés után idegenítettünk el a lakóknak.
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Ráday utca 39.

Ráday utca 47.

Ráday utca 18

Lónyay utca 7.

Hőgyes 15/a.

Mátyás utca 8.

Lónyay utca 40

Czuczor utca 3.

-10

A megmaradt 11 épületből kettő
telken a Corvinus Egyetem fog
építkezni, egy épületben – annak
teljes felújításával – a Budapest
Music Center fog működtetni egy
zenei központot. Egy épület kisebb,
négy nagyobb felújítása befejeződött
be, egy folyamatban van. Már csak
egy épület felújítása van hátra,
abban helyezhető el a tervezett
óvoda. Egy lakóház sorsa a hivatal
elhelyezéssel összefüggő fővárosi
döntést követően határozható meg.
A korábban elidegenített lakóházak
udvari toldalékait sikerült lebontani a
zöldterületek növelése érdekében.
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Önkormányzati tulajdonú lakóházak hasznosítása, felújítása

Önkormányzati tulajdonú épületek lakásadatai, 1999.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.1. Belső Ferencváros
Felújított
önkormányzati
lakóházak
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Ráday utca 18.
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5.1. Belső Ferencváros

A gyűjtemény az aktív gyűjtőmunka eredményeképp egyre érzékletesebben mutatja be a XIX.
században Budapest gyomraként, ipari negyedként is emlegetett, de kiskocsmáiról, hangulatos
éttermeiről, fogadóiról, kávéházairól, s természetesen sportegyesületeiről is ismert Ferencváros
történetét, történeti értékeit és sokarcúságát. Ferencváros jelenének eseményei is folyamatosan
dokumentálhatók. A kerületi általános iskolások számára kihelyezett órák, múzeumpedagógiai
foglalkozások valamint rendezvények valósíthatók meg. A globalizáció korában fokozott
jelentősége van az identitástudat, a helyhez kötődés és a helyi értékek megismerését célzó
nevelésnek. A gyűjtemény bővítése és rendszerezése, az értékek szélesebb körben történő
megismertetése érdekében egyre nagyobb igény jelentkezik a Gyűjtemény múzeumi rangra
való emelésére. A múzeum alapítása a következő évekre tervezhető, amikorra a gyűjtemény
nagysága és minősége, feldolgozottsága, szakmai szintje a kulturális tárca által megkövetelt
mértéket eléri.
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Új intézmény létesült önkormányzati beruházással, a Helytörténeti Gyűjtemény áthelyezésével a felújított műemlék lakóház földszinti
részén.

Ráday utca 18.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A forgalomcsillapított, díszburkolatos átépítés a vártnál sokkal nagyobb hatású lett,
elindította az üzletek, vendéglátóhelyek megújulását, betelepülését. Alapul szolgált Belső
Ferencváros jövőbeni arculatának formálásához, mely átfogó városfejlesztési koncepcióban
teljesedett ki. A koncepció alapján az önkormányzat hozzákezdett a Ráday utcai helyiségek
felszabadításához és azok bérbe adásához kulturális célra, kedvező bérleti díj mellett.
Az éttermekkel, kávézókkal, galériákkal, színházakkal és könyvesboltokkal benépesült
Ráday utca, olyan részévé vált mind Ferencvárosnak, mind a Fővárosnak, ahol magas
színvonalú kulturális, idegenforgalmi és vendéglátó szolgáltatások érhetőek el. A
Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával rendezvények összehangolt sorozata született
meg „Kultucca” néven. A hét hónapos fesztiválsorozat keretén belül hagyománnyá vált a
Költészet Napja, a Papírvarázs Fesztivál, a Plein-art Kortárs Művészetek Fesztiválja, az
Ünnepi Könyvhét, a Ferencvárosi Ünnepi Játékok, a Bárka Kikötő, a Református Zenei
Fesztivál, Jazz Fesztivál és fesztiválzáróként a Ferenc napi Búcsú. E változások intenzív
egyetemfejlesztéssel párosultak, megerősítve Belső-Ferencváros kulturális negyed
szerepét.
Az önkormányzat és a rendezvényeket
jegyző civil szerveződések és
vállalkozások közös célja, hogy népszerű
multikulturális programok
szervezésével és a kortárs művészetek
bemutatásával a Budapesten egyedülálló
kulturális jelleg fennmaradjon, és a
dublini „Temple-Bar project” mintájára
kiterjeszthetővé váljon Belső Ferencváros
egész területére.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Egyedi fejlesztési programmal több ütemben épült át a Ráday utca. Az utca átépítésével a
gyalogosoké lett ténylegesen az elsőbbség, sikerült visszaszorítani a gépkocsikat. Az új rendhez
való igazodás sokáig nehézségeket okozott. A behajtást gátló sorompót nem lehetett eleget
javítani, mert ismételten tönkretették. Kísérletképpen építettük be a süllyedő behajtást gátló
oszlopot, melynek üzembiztos működésével sikerült elérni a tényleges forgalom-korlátozást. Az
első időszakban a növények védelme is megoldhatatlannak tűnt, állandó pótlásra szorultak a
növénydézsák és gyakorta vándoroltak arrébb a parkolás miatt. Ma már az éttermekhez,
kávézókhoz is elhelyeznek növényeket és óvják a meglévőket.
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Az önkormányzatnak a civil
szervezetekkel
és
a
lakossági
csoportokkal
folytatott
egyeztetések
révén sikerül egyensúlyt
tartani a számos eltérő
érdek között. Az egyensúly
hosszú távú fenntartása
állandó odafigyelést igényel.

Egyre többen fedezik fel nyári estéken a különleges
hangulatú utcát, a rendkívül változatos gasztronómiai
kínálatot.
Az Önkormányzat az üzletbérlőket hosszú távú bérlettel
ösztönzi a helyiségeik színvonalas átépítésére, a jó
minőség megteremtésére, fenntartására.
A színes leanderekkel övezett teraszok mellett
megújulnak a házak is, előtűnnek a szürkeségből az
előző század építőmestereinek alkotásai, részlet-gazdag
mívességük.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.1. Belső Ferencváros
Elért eredmények és azokra épülő további projektek:
Az elmúlt néhány évben az önkormányzat aktív közreműködésével elindított programokban jelentős eredmények születtek.
Új intézmények, melyek ide helyezését, felújítását az önkormányzat aktívan elősegítette:
a Sóház, mely értékőrző felújítással lett a Corvinus Egyetem része, Fővám tér 13-15. (önkormányzati lakóház volt)
 Corvinus Egyetem intézmények céljára átadott ingatlanok, Czuczor u. 3., Lónyay u. 40. (önkormányzati lakóház volt)
 IBIS hotel, Ráday u. 6. (önkormányzati telek volt)
 Corvinus Egyetem új épülete a Czuczor, Mátyás, Lónyay és Közraktár utcák által határolt tömbben (2 önkormányzati telek és három lakóház helyén)
 a BMC ( Budapest Music Center) - építés alatt, Mátyás u. 8.sz. (önkormányzati lakóház volt)
 a Zeneművészeti Egyetem 2 tanszéke a kerületi Zeneiskola épületébe költözött (Köztelek u. 8/a.)
 a református egyháznak átadott épületbe került a Károli Gáspár Egyetem központja, a közrezárt udvar átalakítása újabb kulturális helyszín lehet., Kálvin tér 9.
 Vásárcsarnok felújítása, fővárosi önkormányzati beruházás
 Közraktárak – CET kulturális központ, Fővárosi Önkormányzat PPP jellegű beruházása folyamatban van
 a korábbi Schöpf-Mérey Ágoston Kórház eredeti homlokzatának visszaállítása, fővárosi önkormányzati beruházás, kerületi támogatással, Bakáts tér 10.
 Goethe Intézet a Ráday u. 58. sz. alatti új épületbe költözött



Vásárcsarnok
felújítása, Fővám tér



a Sóház, mely értékőrző felújítással lett a
Corvinus Egyetem része, Fővám tér

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

IBIS hotel, Ráday u.6.



Goethe Intézet / Ráday u.58.sz.
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Corvinus Egyetem új épülete a Czuczor, a Mátyás, a Lónyay és a Közraktár utcák által határolt tömbben, állami PPP beruházás

a
korábbi Schöpf-Mérey Ágoston
Kórház
eredeti
homlokzatának
visszaállítása,
fővárosi
önkormányzati
beruházás, Bakáts tér 10.

Czuczor és Mátyás utca
A Corvinus Egyetem új épületének megépítésével egyidejűleg a mellette
levő két utcarész díszburkolatot kapott. A Mátyás utcának a Ráday utca
és a Duna-part egyik kapcsolatát kell biztosítania, így átépítésének
folytatása a közeljövő feladatai közé tartozik.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Tervezett szálloda fejlesztések:
 Csarnok téri (mélygarázs) szálloda
 Lónyay u. 38., új épülettel
 Lónyay u. 30., védett épület felújításával
 Üllői u. 27., új épülettel
 Hőgyes E. u. 4., új épülettel

Tervezett befektetői ingatlanfejlesztések:
a Csarnok téri mélygarázs-szálloda – eredményes pályázat, megvalósítás 2010-től
 a Bakáts téri mélygarázs – eredményes pályázat
 parkolóház - Kinizsi u.14.
 A 4-es metró kivitelezését követően beépülhet a Ráday utca 10-12. sz. alatti
foghíjtelek, mely a fővárosi önkormányzat tulajdona




City Gate irodaház, Erkel-Köztelek u. között



irodaház, Ráday u. 51.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009



irodaház-lakóház, Kinizsi u. 21 - 25.
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Megvalósult új épületek, jelentős felújítások befektetői beruházással:
City Gate irodaház, Erkel u. 17. - Köztelek u. 4. között
 irodaház, Ráday u. 51.
 irodaház-lakóház, Kinizsi u. 21-25.
 irodaház-lakóház, Knézits u.12.
 lakóház, Erkel 14. sz.
 AEGON irodaház: mintaértékű védett épület felújítás, Kálvin tér 10.
 műemlék épület felújítása és bővítése új épületrésszel, irodaház, Lónyay u. 29-31.
 irodaház, Közraktár u 30-32. sz. alatt, védett épület felújításával, új építésével
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irodaház-lakóház, Knézits u.12.



lakóház, Erkel 14. sz.

irodaház, Közraktár u 30-32. sz. alatt, befektetői beruházás
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Az egykori Hangya Szövetkezet Székháza

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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AEGON irodaház mintaértékű védett épület felújítás, Kálvin tér



Gregersen ház bővítése, felújítása, Lónyay u. 29-31.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Településrendezési eszközök, városrendezési tervek:
 2002-ben a városrész egészére készült összefüggő KSZT
 2004-ben közterület szabályozás történt, a Fővám tér, Vámház körút és Kálvin tér területére a 4-es metró felszínrendezésével összefüggésben
 2006-ban a KSZT módosítva lett a Közraktárak és a Markusovszky park vonatkozásában
A városrendezési tervhez igazodnak az önkormányzati és a befektetői fejlesztések egyaránt, a városrész megújuló arculatának érdekében.
2004 évi helyzetkép

2003 évi helyzetkép

2005 évi helyzetkép

2006 évi helyzetkép

2007 évi helyzetkép

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A városfejlesztés éves programjai:
2003 óta a városrész megújítása az éves programok alapján történik.
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Foglalkoztatottság:
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya:
foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályban:
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya:

Lakónépesség:
13283 fő, kerület 21 %-a
Állandó népesség: 11884 fő, kerület 20 %-a
Népesség:
9971 fő, kerület 18,4 %-a
Népességből:
0-18 évesek aránya:
18-62 évesek aránya:
62- évesek aránya:

Iskolai végzettség:
általános iskolát végzettek aránya:
felsőfokú végzettségűek aránya:

1089 fő, 11 %
6483 fő, 65 %
2399 fő, 24 %

A lakosság korcsoportonkénti megoszlása
Belső Ferencvárosban

2001

2009

11%
24%

24%

65%

0-14 évesek

14-59 évesek

11%

65%

60- évesek

0-18 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
18-62 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
62- évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

Lakásállomány:
a kerület lakásállományának:
ebből alacsony komfortfokozatú:
a városrész lakásállományának:

2009: 169 fő / ha

6838 db; 6797 db
21 %-a
17 %-a
842 db
748 db
12 %-a
11 %-a

Bölcsődei férőhelyek száma:
2001-ben: 90 fh
2007-ben: 90 fh
2009-ben: 90 fh
Óvodások száma:
2001-ben: 148 fő
2007-ben: 110 fő
2009-ben: 113 fő
Óvodai férőhelyek száma:
2001-ben: 142 fh
2007-ben: 142 fh
2009-ben: 142 fh

42 %
55 %
42 %

14 %
28 %
Általános iskolások száma:
2001-ben: 1111 fő
2007-ben: 1042 fő
2009-ben: 352 fő
Középiskolai tanulók száma:
2001-ben: 1536 fő
2007-ben: 1618 fő
2009-ben: 1882 fő
Megjegyzés: 2009-ben a 12 évfolyamos iskolák
tanulóit a középiskolák adatánál tüntettük fel.

A rendelkezésre álló adatok hiányossága miatt érdemi elemzés csak korlátozottan folytatható,
a valós okozati tényezők bizonytalanok.
A népesség feltehetően nem csökkent az adatok szerinti mértékben, valószínűleg a
bejelentési kötelezettség megszűnése is tükröződik a különbségben. A népesség
korösszetétele nem változott, melynek oka, hogy az elöregedés arányát nem mérsékli a
városrész népszerűsége miatt beköltöző fiatalok aránya. A városrészt fiatalok szívesen
választják lakóhelyül.
A városrész nappali népessége lényegesen meghaladja a bejelentett lakók számát, hiszen az
ország egyik legnagyobb egyetemének főépületei itt helyezkednek el, továbbá a Ráday utca,
a kulturális rendezvények számos látogatót is vonzanak. Az ismert beruházások
megvalósulásával, a kulturális negyeddé fejlesztéssel a tendencia növekedő jellegű lesz.
Várhatóan a turistaforgalom is nőni fog, különösen a tervezett szállodák megépítését
követően.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A városrész területe: 58,90 ha
Laksűrűsége: 2001: 202 fő / ha

A városrész alapadatai a KSH (2001) és az
önkormányzat nyilvántartásai alapján (2007)
Önkormányzati nyilvántartás alapján (2009)
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A
mélygarázs
kapacitás
növelése
közvetetten elősegíti a levegőtisztaság
javulását. A közterületek felújításával a
zöldterületek aránya, a mikroklíma is
javulni fog.
A Ráday utca és a Duna part közvetlen,
színvonalas kapcsolatát lehet biztosítani
majd a Bakáts utca és a Mátyás utca
felújításával.
A társasházak felújításánál és az új
épületek
építésénél
előnyben
kell
részesíteni az energiatakarékossági
szempontokat.
A
sok
éves
egyeztetések
után
önkormányzati
tulajdonba
jutott
Markusovszky
park
2009-ben
megkezdett felújítása növelni fogja a
biológiai aktivitást, javulni fog a lakosság
ellátása.
A legnagyobb közpark, a Nehru park
felújítását a fővárosnál kezdeményezni
kell. Ez szolgálná a Duna part jobb
minőségét, a lakosság jobb ellátását és a
biológiai aktivitás növelését egyaránt.
A
tervezett
önkormányzati
intézményfejlesztések
a
közszolgáltatásokat színvonalát emelik.
A létrejövő rendezett városi környezet a
hosszútávon fenntartható városi életteret
biztosítja.

Gyengeségek

Erősségek
- kedvező elhelyezkedés
• reptéri út melletti fekvés
• Duna-part
• belváros szomszédsága
- jó közúti kapcsolatok
- sokrétű tömegközlekedési ellátottság
- értékes épületállomány
- jó állapotú lakóépületek, lakásállomány
- Ráday utca, mint „Hely” vonzása
- kerületközpont
- kulturális rendezvények tradíciója, bővülése
- Corvinus Egyetem
- Református Kollégium
- nagyszámú intézmény jelenléte

Lehetőségek
- kulturális negyed, a főváros Belvárosának
déli irányú kiterjesztése
- az eklektikus Budapest egy felújított része
- turisztikai központ
- tudás központ
- néhány kiemelkedő helyzetű foghíjtelken
ingatlanfejlesztés
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- mellékutcák még kedvezőtlen állapota
- marketing jelenlegi színvonala
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Veszélyek
- a pezsgő városi élet és a lakófunkció
ellentéte
- parkolás fejlesztés elmaradása
- közúti átmenő forgalom csökkentésének
elmaradása
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Összegzés, fenntarthatósági szempontok:
A városrész státusza jelentősen megváltozott az önkormányzat városmegújítási programja révén. Megteremtődtek a kulturális
negyeddé fejlesztés és a Belváros déli kiterjesztésének feltételei. Az egyetembővítés a tudásközpont kialakulását szolgálja. A
folyamatban lévő és az előkészítés alatti fejlesztésekkel a turizmus aránya is növekvő lesz. A városrész presztízsének javulása az
ingatlanok értéknövekedését eredményezte.
A 4-es metró felszínrendezésének befejezésével a Belvároshoz intenzívebben kapcsolódhat, a Duna parton a sétány, kerékpárút
folyamatossá válik egészen a Lágymányosi hídig. A további forgalomcsillapítások és a közterület megújítások növelik a városrész
vonzerejét. A CET megépítése bővíti a kulturális kínálatot.
A két eredményes befektetői pályázat révén megépülő - a Csarnok téri közforgalmú mélygarázs és szálloda; a Bakáts téri közforgalmú
mélygarázs – a parkolási helyzeten fog javítani, egyúttal lehetővé válik mindkét tér gyalogos elsőbbségű, díszburkolatos megújulása.
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Közterület megújítás folytatása:
 Bakáts tér és utca
 Csarnok tér
 Mátyás utca, Erkel utca
 Markusovszky park
 Gönczy Pál utca, Török Pál utca
 Lónyay utca humanizálása
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5.1. Belső Ferencváros
Fejlesztések összefoglalása

A városfejlesztési koncepció fő elvei, céljai:
Az építészeti, városképi értékek megőrzésével a történeti városrész újjáélesztése funkcióbővítéssel, élhető
lakókörnyezet létrehozásával, együttműködve a tulajdonosokkal és a lehetséges partnerekkel.

Ingatlangazdálkodás:
alulhasznosított magántulajdonú ingatlanok átépítésének előmozdítása
 kisszámú foghíjtelek beépítéséhez építésjogi feltételek biztosítása


Épületállomány felújítása, hasznosítása:
 társasházak felújításának pályázati támogatása
 önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása
 országos, fővárosi intézmények felújításának szorgalmazása
 a földszinti funkciók befolyásolása bérleménygazdálkodással
 építészeti értékvédelem, védettségi alapdokumentációk

Ráday utca 47.

Önkormányzati intézményfejlesztés:
műemlék épület felújításával óvoda létesítése
 polgármesteri
hivatal részleges felújításai, összevont elhelyezés
megoldása a korábbi Schöpf- Mérey Ágoston kórház épületeivel, vagy a
Ráday utcában a lebontott hivatali épület helyén létesíthető irodaházzal.


Közterületek:
 a közlekedési rendszerterv felülvizsgálata alapján további forgalomcsillapítás
 díszburkolatos átépítések
 az utcák, terek rendezettsége (közterület használat szabályozása, köztisztaság)
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Az önkormányzat Belső Ferencvárost fővárosi jelentőségű kulturális negyeddé kívánja fejleszteni, egész éves rendezvénysorozattal,
kulturális intézményhálózattal is.
A várospolitika összefoglaló dokumentuma a városmegújítási koncepció, melyet a Képviselő-testület 1999-ben hagyott jóvá, majd 2004ben felülvizsgált. A megvalósítás ellenőrzése és a következő év feladatainak meghatározása az évenkénti rehabilitációs értékelések és
programok szerint történik.
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Óvoda létesítés: Lónyay utca 26. szám alatt; a jelenlegi 67 lakásos műemléképület felújításával alakítható ki, pályázati támogatással
valósítható meg. A jelenleg korszerűtlen óvoda ingatlana majd értékesíthető lesz.

A projekt által az egészséges óvodás gyermekek gondozói alaptevékenységükön
túl képesek ellátni a hátrányos helyzetű vagy mentális, pszichés, szomatikus
fejlődésben elmaradt gyermekek integrált korai fejlesztését. A projektben
megvalósuló képzési program a gondozókat a fenti, különlegesen fontos és
érzékeny többlettevékenység ellátására készíti fel.

a fogyatékos gyermekek szélesebb köre
számára lesz biztosítható az ellátás, mert az új
intézmény kialakítása során nagyobb hangsúlyt
kap a sajátos nevelési igényű gyermekek
elhelyezése is;
 azok a szülők, akiknek eddig otthon kellett
ellátniuk gyermeküket, lehetőséget kapnak a
munkaerő-piacra történő (re)-integrálódásra;
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Az európai uniós elvárások szerint is az esélyegyenlőség biztosítása olyan
elkerülhetetlen nevelési feladat, amelynek megvalósítását a korai életszakaszban
kell elkezdeni.
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Az interneten keresztül biztosított önkormányzati
szolgáltatási rendszer – információ-szolgáltatás, illetve
ügyintézés – kialakítása és működtetése jelentősen
hozzájárul az információs és tudásalapú társadalom
kialakulásához. A gyors és hatékony, ügyfél- és
üzletbarát közigazgatás fejlesztheti a köz- és a
magánszféra
partnerségi
viszonyát,
javítja
a
közigazgatás megítélését.
A komplex elektronikus önkormányzati informatikai
rendszer megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő
technikai háttér megteremtése.
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Szolgáltató közigazgatás
A jelenleg nyolc helyen működő hivatal két-három helyre való összevonása a cél, mely önmagában is az ügyintézés gyorsítását, a
fenntartási, üzemeltetési költségek csökkentését eredményezi. Jelenleg két megoldási lehetőség van, fővárosi döntéstől függően.
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Csarnok tér
A mélygarázs-szálloda megépítésével egyidejűleg kell
gondoskodni a környező tereknek a kiemelkedő értékű
épületekhez méltó megújításáról.
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Fővám tér - Vámház körút - Kálvin tér
A 4-es metróval összefüggő felszínrendezések részeként a
fővárosi önkormányzat beruházásában várhatóan 2010-ig
megvalósul e közterületek újjáépítése.
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A Vásárcsarnokot látogató turistákat a hátsó kapukon kilépve méltatlan
közterületi állapotok fogadják. A Csarnok tér átépítésével teremthető
meg a környező épületekhez méltó környezet, gyalogos elsőbbségű
díszburkolattal és új zöldfelületekkel. A tér egyúttal a Duna part és a
Ráday utca irányába is kapcsolati lehetőségeket teremt, és összefüggő
rendszert fog képezni a Vámház körút és a Fővám tér főváros által
megújított területeivel.

Tervező: PandaPont Kft. Andaházy László

A tervezett közforgalmú mélygarázs és szálloda a turisztikai információs
hellyel teheti egységesen jó színvonalúvá a teret. A Mátyás utca Lónyay és
Ráday utcák közötti részének díszburkolatos átépítése kapcsolhatja össze a
Ráday utcát a Duna parttal és az ott épülő CET, kulturális központtal.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Csarnok tér megújításának terve
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A Mátyás utca Közraktár és Lónyay utca közötti része már elkészült a
Corvinus egyetem új épületével együtt. A hiányzó rész kialakításával a
Ráday utca kiterjesztésének első eleme valósul meg, amely
kapcsolatot teremt a Belvárossal és a Duna parttal. A déli Váci utca a
4-es
metró felszínrendezésével közvetlenül fog csatlakozni a
Vásárcsarnokhoz. A Fővám tér felújításával a Corvinus Egyetem
főépülete előtt dísztér alakul ki, melyen keresztül a Duna part, a CET és
a Nehru park is közvetlenül, gyalogos elsőbbségű közterületeken át lesz
megközelíthető. A Vásárcsarnok mögött a Csarnok tér újul meg, mely a
Mátyás utcán át kapcsolódhat a Ráday utcához.
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Ehhez
kapcsolódóan
tervezett a Bakáts tér és
Duna-part összekötésének, a
Bakáts
utcának
az
átalakítása.
A
kerület
központi terének megújítása
a
mélygarázs
befektetői
megépítésével egyidejűleg
tervezett. A tér minőségi
átalakulását
a
műemlék
templom felújítása tehetné
teljessé.

Corvinus Egyetem
Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Almási Balázs, dr. Balogh Péter István, Gergely Antal

A városrendezési tervben kijelölt további díszburkolatos utca-átépítések a forrásoktól függően lesznek
megvalósíthatóak. Először a Ráday utca és a Duna-part további kapcsolatát biztosító utcák alakítandóak át.
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Bakáts tér – Bakáts utca
A Bakáts tér a kerület központja, a Ráday utca egyik kiindulópontja. A város egyik kulturális rendezvény központja, ahol az évente
megrendezett programok vonzereje a főváros egészére, illetve az országba látogató turistákra is kiterjed.
A belső ferencvárosi közterület-fejlesztési program kiemelt feladata logikusan a városrész és a kerület központi terének a megújítása.
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Bakáts tér – Bakáts utca térrendezés terve

Corvinus Egyetem
Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Almási Balázs, dr. Balogh Péter István, Gergely Antal
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Közparkok
A Nehru park megújítása a tulajdonos fővárosi önkormányzat feladata. Remélhetőleg a Közraktárak fejlesztését követően megtörténik.
A Nehru park területe: 34.135 nm

a Roma Holocaust emlékműve
Szabó Tamás szobrász alkotása

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A Kultiplex épületének bontására 2008-ban
megtörtént, telkével bővült a közpart.
A Markusovszky park rekonstrukciójának
I. üteme 2010-ben megvalósul. A park
rekonstrukciójával a lakosság számára megfelelő
zöldterület lesz kialakítható, mely különösen
indokolt a sűrűn beépített történeti városrészben.
Az Üllői út mellett
tervezett szálloda
befejezésével egyidejüleg készülhet el a park
egésze.

A Markusovszky park területe: 6.756 nm
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Porto Investment Kft, Kas Oosterhuis látványtervei

Közraktárak, CET
új kulturális központ
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Belső-Ferencváros az utóbbi évtizedben olyan részévé vált mind Ferencvárosnak, mind a Fővárosnak, ahol magas színvonalú kulturális,
idegenforgalmi és vendéglátóipari szolgáltatások érhetőek el. E városmegújítás szorosan összefonódik az önkormányzat által támogatott,
egyre bővülő, Kultucca néven ismertté vált és városszerte közkedvelt rendezvény-sorozattal és olyan kulturális intézmények
befogadásával, mint a német kultúra hazai reprezentánsa a Goethe Intézet vagy a Budapest Music Center (BMC). E folyamat révén vált
néhány év alatt ismert és kedvelt „hellyé" a Ráday utca.
A Ráday utca fizikai megújítása és az ezzel párhuzamos kulturális és kulináris szolgáltatások tudatos kialakítási folyamata az
önkormányzat rehabilitációs koncepciójának első, kiemelkedő eredménye lett. Az önkormányzat évente frissíti, csiszolja e városrész
rehabilitációs céljait, mely jelenleg a közterületek minőségi javítására koncentrál.
A Ráday utca Kultuccás fejlesztési szoft-programja e folyamatba illeszkedik. A funkcióbővítő pályázathoz is kapcsolható elképzeléseket
összefoglalása az alábbi.
Tartalmi célok:
A Kultucca program ugyan elsősorban a már létrejött kulturális-művészeti műhelyekre, ill. éves fesztivál programra épít, de fejlesztése követi a történelmi
városnegyed rehabilitációjának fő irányait:
Vásárcsarnok - C.E.T. – Duna part
Bakáts tér – Tompa utca – Ferenc tér; – Középső Ferencváros
A Kultucca projekt ebben a kiterjesztett értelemben a kulturális-művészeti aktivitást kívánja új szintre emelni, megteremtve a területen működő legfontosabb
érdekcsoportok: a lakók, gazdasági vállalkozások, kulturális-művészeti műhelyek és fő koordinációs erőként az önkormányzat között a kooperáció új minőségét.

A tervezett program a meglévő eredményekre és tapasztalatokra épít, azokat kívánja továbbfejleszteni. Bővíteni kívánjuk a résztvevők-érdekeltek körét, arra
törekszünk, hogy a program megvalósítása egy fenntartható kommunikációs módszerré váljon. Egy-egy program sikere az abban résztvevők között létrejövő
kooperáció sikerén múlik. Ebben a kooperációban fogalmazódhatnak meg a korábban felsorolt csoportok érdekei.
Virágünnep
A Kultucca új, nagyszabású fesztiválja, amely célkitűzéseiben ötvözi a városnegyed rehabilitációjának legfontosabb célkitűzéseit:
 lakók bevonása, közvetlen részvétele
 gazdasági célok: az érintett szolgáltatók, főleg vendéglátók, szállodák érdekeltsége,
 új munkaerő bevonása, ingatlanpiaci következmények, kulturális turizmus
 a Kultuccára jellemző hazai és nemzetközi turisztikai látványosság megteremtése
 a köztér és a zárt udvarok új viszonyának megfogalmazása
 a zöld gondolat erősítése, ember-természet barát környezet
 az utca fejlesztése, hogy alkalmas legyen fesztiválok, szabadtéri események megszervezésére.
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A Kultucca „szoft” programja
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A fesztivál programja:
A Ráday utcában társasházak udvarán három-napos virágünnepet tartunk. Egy-egy udvar három napra „megnyitja kapuit”. Minden
udvar más-más látványossággal várja az érdeklődőket:
 Virág kiállítás és vásár – a kiállított növények, ill. azok egy része a házban marad, a lakók gondozására bízva.
 Virág-növény kompozíciók – meghívott művészek a rendelkezésükre bocsátott zöld alapanyagból és az általuk hozottépített műalkotásokból önálló műveket hoznak létre.
 Kiállítás – termékbemutató: kézművesek, iparművészek, képzőművészek rendeznek be egy-egy udvart, mindegyiket más
műfaj, másként. A termékek megvásárolhatóak, de lényeges, hogy nem „vásárt” tartunk, hanem bemutatót.
 „Udvari látványosságok” – napszakonként változó programok fogadják a látogatókat: gyermekeknek, időseknek, a lakók
kívánságára stb. Minden udvarnak lesz egy „fő attrakciója” rangos előadókkal – klasszikus zene, jazz, autentikus népzene,
irodalom, tánc, színház, film.
 Tematikus kiállítások – az utca galériái önálló kiállításaikat a fesztivál idejére a fesztivál programjához igazítják: kiállítás
megnyitók, utcai performanszok, utcai szobor kiállítás
 Könyvvásár – az utcában működő könyvesek kirakodnak és szabad téren tematikus bemutatót tartanak: természetvédelemvirág-kert-állatok-művészetek-irodalom-gyermekkönyvek-olcsó könyvek-idegen nyelvű könyvek-zene-film stb.
A fesztivál időpontja: évente Pünkösd, mivel ez háromnapos ünnep, amelyet külföldön, – főleg német nyelvterületen – szintén ismernek

.

Résztvevők, partnerek:
A Ráday utcai társasházaknál első évben 5 udvart nyitunk meg. Ezek között biztosan szerepel a Ráday u. 18. sz. alatti Ybl palota, ahol az önkormányzatnak
jelentős tulajdonrésze van.
A Ráday Soho Kulturális Egyesület gasztronómiai ajánlatot készít, borfesztivált rendez, részt vállal az udvarok zöld-programjában és a fesztivál programjainak
szervezésében.
Előzmények: a Ráday Soho Kulturális Egyesület elsősorban az utca vendéglátó vállalkozóinak szervezete. Az egyesület érdekvédelmi tevékenysége mellett a
Kultucca programokhoz kapcsolódva fejti ki munkáját.
Szent Ferenc Plébánia: a Bakáts-téri templom a legnagyobb befogadó képességű helyszín a Ráday utcában, a plébánia közössége főleg a Ráday utca környékén
lakik, az ő bevonásuk ezen a csatornán keresztül nagyon hasznos.
Előzmények: hagyománnyá vált, hogy a Bakáts-téri templom zenei-irodalmi események helyszíne legyen: pl. Snétberger Ferenc koncertjei, Szent Efrém Bizánci
Férfi Kar, Palya Bea, a Kaláka Együttes, irodalmi fellépők: Háy János, Márton László, Tolnai Ottó, Kányádi Sándor
Kulturális-művészeti műhelyek: művészeti galériák, mint DocuArt Filmes Műhely, Filmes Ház, BPIX. Digitális Alkotó Centrum, Grafikai Műhely, stúdió színházak,
Helytörténeti Gyűjtemény, Ráday Könyvesház, Goethe Intézet, Ráday Gyűjtemény és Biblia Múzeum, Medence Csoport.
Előzmények: 2000-től évente 6-8 művészeti fesztivál van az utcában, emellett kiállítások, színházi előadások, irodalmi estek, könyvbemutatók, film-sorozatok
fogadják a látogatókat. Elsősorban ezeknek a műhelyeknek a munkájára épül a Kultucca.
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Kerületi iskolák, különös tekintettel a Bakáts-téri Ének-Zene Általános Iskolára és a Lónyay utcai Általános Iskola és Gimnáziumra.
Előzmény: Ferencvárosi Dalos Ünnep közös megrendezése 2008-2009-ben.

Károli Gáspár Református Egyetem
Előzmény: A Ráday Könyvesház szerződés alapján az egyetem jegyzetboltjaként működik.
Petőfi Irodalmi Múzeum
Előzmény: A Ráday Könyvesház és a Petőfi Irodalmi Múzeum közötti együttműködést szerződés rögzíti.

A tervezett programok változatosak. Koncertek, gyermek,- és irodalmi programok, nemzetközi részvétellel szervezendő kórusfesztivál, templomi „ünnepi” mise
egyaránt a színes és változatos igényeket kívánják kielégíteni. A Ráday utcai bevonásra kerülő társasházak udvarán virág és növény-kiállítás is lesz. A
képzőművészeti kiállító helyeken és galériákban tematikus kiállítások lesznek. A szervezők vendég-kísérő utcai bábosok-mutatványosok, színészek bevonását, a
Ráday utcai üzlet-portálok felhasználását, utcai molinók kifeszítését, változatos és modern utca-díszitő eszközök alkalmazását és számos egyéb reklám és
marketing tevékenységet terveznek a Ráday utca „good-will”-jének megerősítése érdekében.
A körültekintően megtervezett kulturális eseményeken (pl. Snétberger Ferenc gitárművész és meghívott nemzetközi vendég koncertje, Binder Károly és Borbély
Mihály dzsessz-koncertje, Palya Bea és egy neves kortárs szerző közös fellépése, Szent Efrém Bizánci Férfikar kortárs íróval közös fellépése, továbbá tematikus
koncertek a Bakáts téri Ének-zene Általános Iskolával) egy-egy eseményen a szervezők több száz résztvevőre számítanak. A program várhatóan nem csupán a
ferencvárosiakat fogja bekapcsolni, hanem számos külföldi és hazai turista számára is vonzó lehet.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A Kultucca program a Ferenc körút vonalát átlépve új partneri kapcsolatokat épít, be fogja vonni a Holokauszt Emlékközpontot és a Trafó
Kortárs Művészeti Központot is.
Előzmény: A Ferencvárosi Dalos Ünnep kórustalálkozó helyszíne a Ferenc tér, ami az új, rehabilitációs övezet kulturális hasznosítását
célozta.
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5.1. Belső Ferencváros
A Ráday Kultuccát az éleződő kulturális kínálati piacon városszerte méltán tekintik
modellnek. Ez az elismerés, a környező kerületek, mint Újbuda több irányú kultúra
fejlesztési törekvései és intézkedései egyaránt arra ösztönzik Ferencváros Önkormányzatát,
a Kultucca programjait szervező kulturális vállalkozásokat, hogy a Kultucca vonzerejét
tovább fokozzák.

A díjátadót nagy érdeklődés kisérte

Dr Gegesy Ferenc polgármester gratulál
a nyertes pályázóknak
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A két győztes : Frischmann Judit és Angyal Andrea
A Ráday Könyvesház e fejlesztési folyamat részeként 2009-ben a városfejlesztésben,
várostervezésben érintett felsőoktatási intézmények számára hallgatói ötletpályázatot irt ki.
A Magyar Építőművészet folyóiratban nyilvánosságot kapott pályázati felhívás komoly
érdeklődést váltott ki. A pályázatkiíró és –bíráló szakmai grémium, amelyönkormányzati és
meghívott városfejlesztő, helytörténeti és kulturális szakemberekből állt össze, örömmel
állapíthatta meg, hogy a 2009. december 3-i díjkiosztóra 34 érvényes pályamű érkezett a
Moholy-Nagy Művészeti, a Budapesti Műszaki, a Budapesti Corvinus, továbbá a győri
Széchenyi István Egyetemről. A nyertes pályaművet a Budapesti Corvinus Egyetem
Tájépítész-mérnök Karának két hallgatója (Angyal Andrea és Frischmann Judit) alkotta. Az
önkormányzat összesen öt pályaművet „vásárolt meg”, amelyekben szerepelő friss szakmai
ötleteket anyagi lehetőségei függvényében mihamarabb szeretné megvalósítani.
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Lehatárolás: Boráros tér - Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Soroksári út által határolt terület
Az 1805. évi pesti szabályozási terv már jelölte a kialakult szerkezetet, a keskeny utcákat, tömböket.
A XIX. század első felében még szórványos volt a beépítés, földszintes, kertes házakkal. Pest
nagyvárossá fejlődése csak a század végén érintette a területet, elsősorban a főútvonalak mellett
épültek a korra jellemző gangos bérházak. A belső részeken lazább elrendezésben, alacsonyabb
épületek létesültek, tágasabb udvarokkal. A belvároshoz közeli, de ahhoz képest vidékies
városrészt olcsóbb lakásai révén számos művész választotta lakóhelyéül. A mesteremberek
műhelyei, lakóházai mellett néhány üzem is működött. A századforduló körüli évtizedeket jellemző
fejlődést a világháborúk pusztításai megtörték. A városrész nagy szülötte költőnk, József Attila versei
érzékletesen mutatják be a korabeli környezet jellemzőit. A II. világháborút követő évtizedekben az
állami tulajdonba jutott épületeket a gazdátlanság, a felújítás és a karbantartás hiánya jellemezte,
mely folyamatos leromlásukhoz vezetett. A szocialista lakáspolitika az égető mennyiségi lakáshiány
csökkentésére lakótelepeket létesített. A belső történeti városrészekben az épített környezet fizikai
avulása tartóssá vált, az itt élő lakosságnál negatív társadalmi folyamatok bontakoztak ki. A
szlömösödés az 1980-as évekre olyan méretűvé vált, hogy elkerülhetetlenné tették a beavatkozást.
A Haller utca mentén a régi házakat lebontották, helyükön jellegtelen, tízemeletes panelházakat
építettek. A területre készített szabályozási terv az épületállomány majdnem teljes bontásával új
keretes beépítést határozott meg, a hagyományos városszerkezetet idézve, de számos lakótelep
jellegű vonással. A Típus Tervező Intézet által készített tervek alapján az állami, fővárosi
városrehabilitáció első kísérleteinek egyike kezdődött meg három tömbben, mintát adva egy
lehetséges megújításra. Az 1990-es évek elején bekövetkezett társadalmi, gazdasági
rendszerváltáskor létrejött kerületi önkormányzat születő várospolitikájában a Haller utcai paneles
átépítésnek és a három tömb kísérleti rehabilitációjának, mint mintának döntő szerepe lett.
Ferencváros Önkormányzata a tömbrehabilitáció továbbfejlesztésével a történeti városrészek
értékőrző rehabilitációja mellett döntött. A döntéssel nagyobb anyagi terheket vállalt fel, annak
ellenére, hogy a kerület erre fordítható erőforrásai nagyságrenddel maradtak el a fővárosétól.

az 1983-as
városrendezési
terv részlete
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A városmegújítási akció négy pillére:
 Önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása:
az avult állapotú, nagy arányban komfort nélküli lakásokat tartalmazó épületek teljes felújítása; lakásösszevonások, komfortosítás; toldalékok, épületrészek
bontása, helyükön zöldterület létesítése; az értékes építészeti örökség megújítása.
 Önkormányzati közterületek megújítása, zöldterületek, lakókertek létesítése (az önkormányzati többségi tulajdonú városfejlesztő részvénytársaságának, a
SEM IX Zrt-nek a feladata):
a történetileg kialakult utcaszerkezet megtartása; közlekedési rendszerterv, forgalomcsillapítás; parkolás-szabályozás; a meglévő utcák díszburkolatos átépítése
közmű rekonstrukciókkal, zöldfelületekkel; épületbontásokkal felszabadított területeken nyilvános közparkok létesítése;
A tömbbelsőkben a környező lakóépületek lakóinak használatára összefüggő lakókertek - ún. közös zöldterületek - létesítése;
 Vállalkozói új építkezések:
a rossz állagú épületek lakóit az önkormányzat komfortos lakásokba költözteti; a lebontott épületek ingatlanait a SEM IX Zrt. befektetőknek értékesíti. Az
építkezések kereteit meghatározó KSZT a fővárosi előírásoknál alacsonyabb – a hagyományokhoz jobban illeszkedő – beépítést, nagyobb zöldterületi arányt és
kötelező mélygarázs létesítést ír elő.
 Lakossági épületfelújítások önkormányzati támogatása, társasházak felújítási pályázata
az 1990-es évek elején privatizált lakóépületek felújításának vissza nem térítendő támogatása, évenkénti pályázatokkal. Éves kerületi
nagyságrendje százmillió forint, az 1990-es évek végétől hasonló fővárosi pályázat is működik.

1993-ban hirdette meg az Önkormányzat Középső
Ferencváros
Rehabilitációs területének városmegújítási akcióját. A 44 tömbre, 70
hektárra kiterjedő akció a Nagykörút irányából halad a Haller út felé.
Először kisebb területen kezdődött szigorúan tömbönként haladva, majd
folyamatosan bővült több területre párhuzamosan kiterjedve. Az 1988-ban
megkezdett lakáselidegenítés nagyon kedvező vételi jogot biztosított a bent
lakók részére. Középső Ferencváros városrehabilitációját e vételi jog
korlátozását biztosító ún. tilalmi lista alapozta meg, mely meggátolta a
leromlott lakóházak privatizációját, így csak az elfogadható állapotú
épületek váltak társasházakká.

A városrész jövőjét
meghatározó önkormányzati
döntések:
 tilalmi lista, a lakás
elidegenítés korlátozása
 a rehabilitáció jellegét
meghatározó szabályozási terv
készítése
 SEM IX. Rt. létrehozása
 városmegújítási akció indítása
 befektetők bevonása
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A városmegújítás I. korszaka: 1990 – 1995
Az 1990-es évek elejének helyzetképe:
A rendszerváltással megalakult kerületi önkormányzatnak a főváros egyik legleromlottabb fizikai állapotú, szociális, társadalmi
problémákkal terhelt városrészének kihívásaival kellett szembe néznie, a megváltozott társadalmi, gazdasági környezetben lehetséges
megoldásokat keresve.
A terület épített környezetének történetéből következően meghatározó jellegzetessége volt a vegyesség, a beépítés jellege, magassága és
értékei tekintetében egyaránt. Az omladozó házakkal szegélyezett szűk utcák, a zöldterületek hiánya volt jellemző. A lakásállomány
összetétele rendkívül kedvezőtlen volt, a komfort nélküli, szoba-konyhás lakások nagy számban fordultak elő.
A leromlott környezethez társult a rossz közbiztonság, szegregáció, szegénység és halmozott szociális problémák.
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A városrész adottságai

A városrehabilitáció alapelvei

Az épített környezet megújításának elvei

megfelelő szerkezet, de szűk, koszos utcák
a
területfelhasználás
vegyes,
intézmények,
lakóházak, üzemek, kevés zöldterület
 a beépítés is vegyes
 alacsony – magas
 sűrű – laza
 épületállomány is vegyes
 értékes – értéktelen
 avult – elfogadható
 lakásállomány
 komfort nélküli lakások nagy aránya
 társadalom
 mélyszegénység
 szegregálódás
 hátrányos helyzetű csoportok

értékmegőrzés, fizikai és szellemi értelemben
egyaránt
 esélyegyenlőség
 hátrányos helyzetűek
 gyermekek és időskorúak
 munkanélküliek
 oktatás kiemelt szerepe
 specializáció
 felzárkóztatás
 partnerség
 állami intézményekkel
 fővárossal
 befektetőkkel
 társadalmi részvétel
 civil szervezetek
 lakossági csoportok
 szolidarítás
 szociális háló, speciális ellátó szervezetekkel

z a hagyományos városi élettér újjáélesztése



Összességében felgyorsuló szlömösödés jellemezte a
városrészt,a negatív tényezők egymást erősítették.



kismértékű városszerkezeti korrekciók
közlekedési rendszerterv
 forgalomcsillapítás
 parkolás szabályozás
 mélygarázsok, parkolóházak
 zöldterületek növelése
 új közparkok, terek
 lakókertek a tömbbelsőkben – közös zöld
 közterületek megújítása
 növényzet és gyalogos felületek növelése
 díszburkolat
 tradicionális városi utca
 földszinten közösségi funkciók
 épületállomány
 értéktelen, avult bontása
 értékes felújítása
 társasház felújítás pályázati támogatása
 funkcióbővítés
 intézmények előnyben részesítése
 üzemek megszüntetése
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A városrész karakterének megőrzésével a tradicionális városi élettér újjáélesztése a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalon.
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Szabályozási terv alakulása, szerepe
Először több területrészre külön készültek
városrendezési tervek. 1995-ben lett jóváhagyva a
44 tömbnyi terület egészére a részletes
rendezési terv.
Eltérések más területek szabályozásától:
 közös zöldterületek – „KZ”-k, lakókertek; a
környező házak lakóinak használatában.
 városszerkezeti
egység
egészén
érvényesülnek az előírt területi mutatók,
és nem telkenként
 funkcionális nyitottság; vegyes városi
szövet elősegítése, szabad funkcióválasztás
(lakó, iroda, intézmény, de környezetbarát
munkahely is)
 közvetlen
környezethez
illeszkedés
szabályai
A zöldfelületeket jelentősen növeljük a
tömbbelsőkben lakókertek kialakításával. Ezek
az úgynevezett közös zöldterületek nem
közterületek, de önkormányzati tulajdonúak és a
zöldterületet körülvevő házak lakói használják
közösen. A lakáspiacon az egyik legfontosabb
vonzerővé váltak.

Kiépített közös Kiépítendő közös
zöldterület
zöldterület
2
m
m2
3
260
5
2 344
6
865
7
3 212
10
4 179
11
3 230
12
1 651
13
2 601
14
644
16
1 324
545
17
3 470
1 428
18
2 518
665
19
1 657
1 497
20
3 464
1 472
21
2 800
22
330
100
26
4 260
3 590
28
1 996
29
1 509
4 168
31
1 448
1 529
32
2 035
35
551
1 273
40
4 928
44
összesen
47 611
19 932
Tömb

A városmegújítás szervezetei:
 az önkormányzat
Városfejlesztési Bizottsága
 a hivatal szervezeti egységei
 SEM IX. Zrt.
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Összesen
m2
260
2 344
865
3 212
4 179
3 230
1 651
2 601
644
1 869
4 898
3 183
3 154
4 936
2 800
430
7 850
1 996
5 677
2 977
2 035
1 824
4 928
67 543
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n
Fere
c krt

Bakáts tér

Ferenc tér

5.2.1. Történeti városrész

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

A városszerkezeti változtatások – terek, utcák rendszere
A főtengely és a keresztirányú utcák kirajzolják a hangsúlyos gyalogos hálózatot a
fejlesztendő közterületekkel. A rehabilitációs területen a Tompa utca - Ferenc tér fő
tengely szétválik: Vendel utca - Balázs Béla - Gát utca. Ezeket köti át a Metróállomáshoz vezető Thaly Kálmán utcai kereszttengely. A Duna felé vezető irányok a
hangsúlyosak még.

Tompa utca

Markusovszky park

V e ndel u

Tűzliliom park

krt

Bakáts tér

Kerekerdő park
Ferenc tér

Gát utc
a
l
Ha

A történetileg kialakult szerkezetben hiányzott a Vendel
és a Gát utca közvetlen kapcsolata a Ferenc térhez,
melyet új gyalogos átjárókkal alakítunk ki.
A történeti szerkezet megőrzése és számos értékes régi
épület
megtartása
miatt
teljes
hosszon
utcaszélesítéseket nem tervezünk. Viszont ahol
összefüggő új beépítés adódik, egyes szakaszokon
tereket, vagy aszimmetrikus szélesítéseket alakítunk ki,
kifejezetten fatelepítés és zöldfelületek kialakítása
céljából. Így a korábban sivár utcák kellemes zöld
szigetekkel gazdagíthatóak.
Az utcák városi jellegének erősítését célozza az az
előírás, mely szerint az új épületek utcai földszintjén
kötelező közösségi funkciót elhelyezni.

Ferenc tér

Üllői út
nc
Fere

Boráros
tér

A történeti fejlődés következtében az utcák a rehabilitációs
területen többnyire nagyon keskenyek, 9-12m közötti
szélesség jellemző. A sűrű közműhálózat miatt fasorok
telepítése nem megoldható, de helyenkénti teresedésekkel
létesíthetőek zöld szigetek.

Nehru park

Boráros
tér

A sűrűn beépített városrészek zöldfelületeinek
növelése, növényállományának védelme a humánusabb
környezethez szükséges.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

r
le

ut

ca

tca

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

5.2. Középső Ferencváros

IX. kerület

128

5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.2. Középső Ferencváros

IX. kerület

5.2.1. Történeti városrész

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

A városmegújítás II. korszaka: 1995 – 2000
Az akció rendszerének működési próbája
a módszerek finomítása
 folyamatos visszacsatolás, korrekció
 első eredmények
Az
önkormányzat
következetesen
megvalósított
városmegújítási programja révén egyre bővült a
rehabilitációba bevont terület, szaporodtak az építkezések,
egyre több lakó juthatott megfelelő lakáshoz.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a tömbbelsők védett lakókertjei
a lakások értékesítését elősegítik. Kialakításuk az
átalakuló jogszabályok és tulajdonviszonyok között is
megoldható. A piacgazdasági környezetben a magántőke
az új építési lehetőségekkel aktiválható, az akció részévé
tehető. A parkolási helyzet egyensúlya megteremthető a
térszín alatti garázsokkal, a városi utca újraéleszthető a
földszinti közösségi funkciókkal és a burkolatok,
berendezések megújításával. Az épület felújításokkal és
az új épületekkel a lakásállomány kedvezően
átstrukturálható. Megoldható a lakók átköltöztetése, az
épületek bontása. A létrehozott szociális intézmények
képesek segíteni a rászorultakon. Az épített környezet
minősége összefüggő, nagyobb területeken is lényegesen
emelhető.
A
területre
lehet
vonzani
a
funkciógazdagításhoz új intézményeket. A kialakított
szervezeti rendszer alkalmas az akció irányítására, a
váratlan helyzetek kezelésére, az egyre újabb kihívások
megválaszolására.
Bebizonyosodott, hogy a városmegújítási akció képes megállítani a városrész szlömösödési folyamatait, sőt azok
megfordítása is lehetséges.
A kitűzött célok reálisak, az akció pillérei megfelelőek, a monitoring működőképes. Az érintett lakossági
csoportokkal párbeszéd folytatható, az akció támogatottsága elérhető.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Schaffer
László
légifotói
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Elismerések és hatásuk







1995. "Az év lakóháza 1995."- Liliom u. 33. felújítása – a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Építészeti Nívódíj pályázatán
1996. HILD érem - a Magyar Urbanisztikai Társaság
1997. I. díj az ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton
1997. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter különdíja
1998. PRIX D'EXCELLENCE – FIABCI, Ingatlanfejlesztők Világszövetségének első díja (az ingatlan szakma OSCAR díja)

Az eredmények, az elismerések megerősítették az
önkormányzat elkötelezettségét a városmegújítás
iránt,
a
városfejlesztés
az
önkormányzat
tevékenységének leghangsúlyosabb részévé vált.
A
kerület több részére kiterjedt, további
városfejlesztési projekteket hívott életre.
 Elősegítette a kerület egészére vonatkozó fejlesztési
koncepciók rendszerbe foglalását.
 Megalapozta a későbbi egész kerületre kiterjedő
dinamikus fejlődést.
 Hírnevet szerzett Ferencvárosnak.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az épített környezetben bekövetkezett látványos minőségi változás szakmai és erkölcsi elismeréseket eredményezett:
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A városmegújítás III. korszaka: 2001-től

A 2001-ben jóváhagyott tízéves fejlesztési koncepció fő elhatározása, hogy az addig tömbönként haladó rehabilitációt kibővítette három
súlyponti területre:
 Tűzoltó utca- Üllői út közötti un. lemaradt tömbök,
 Ferenc tér mögötti négy nagyméretű tömb,
 új park létesítése és az ennek környezetében lévő tömbök
Ugyancsak ennek részeként lett döntés az éves értékelések és programok készítésére, melyek azóta irányítják a városrész megújítási folyamatát, és biztosítják a
folyamatos ellenőrzést és a visszacsatolást, az ingatlanpiaci változásokra való gyors reagálást.
Új súlyponti területek
Üllői út
e nc
Ferörút
k

Korábbi haladási irány
Tűzoltó
utca

Tömbönként
Tompa
utca

Lenhos
utcai p sék
ark

Ferenc
tér

Meste
utca r

ru
l le
a
H

a
tc

Pe

tőf
ih
íd

Boráros tér

Milleniumi
városközpont
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Az akció tapasztalatai alapján, a koncepcióval
összhangban készült a jelenleg hatályos, új
városrendezési terv, mely a megváltozott
építésjogi környezetben biztosította az akció
folytatásához szükséges feltételeket.
A Tűzoltó utca menti terület átalakulását
elősegítette az állami beruházásban megvalósult
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékhely
megvalósítása.
A Ferenc tér mögötti tömbökben összehangoltan
haladtak az épület-felújítások és az új lakásépítések.
A harmadik súlyponti terület 27-es tömbjében az
önkormányzat megvásárolta a magántulajdonú
telkeket és az összes épületet lebontotta, és új
közparkot
létesített.
Ez
nagyon
kedvező
környezetet teremtett a befektetői lakásépítésekhez,
melyek minden korábbi elképzelést felülmúló
arányúak lettek.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A városfejlesztési akció sikerei, a kivívott hitelesség fokozták a befektetői érdeklődést. Ehhez társult a fővárosi lakáspiac felélénkülése az
ezredforduló körül. Az 5-ös jelű tömb alig két év alatti átalakításának egyik tapasztalata volt, hogy rendkívüli nehézséget okoz több fejlesztés
egyidejű, egy tömbben való koncentrálása. E tényezők révén született a következő éveket meghatározó önkormányzati döntés a tízéves
koncepció kidolgozásáról.
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2008. évi helyzetkép

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A 22-es tömböt az önkormányzat már 1992-ben egyetem építési helyszínének jelölte ki. Több éves egyeztetést
követően a Semmelweis Egyetemmel jött létre a megállapodás, melynek eredményeképpen 2006-ban állami
beruházásként PPP konstrukcióban megkezdődött az építkezés, és 2008 őszétől már kezdődhetett az oktatás.
A három kijelölt súlyponti területen folyó fejlesztések a Thaly Kálmán utca térségében, az új campus épület
környezetében összeértek.
A nagyságrendekkel megnövekedett ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó feladatok miatt az önkormányzati épületek felújítását
néhány évig csökkenteni kellett. A legutóbbi időszakban az új épületek között maradt avult lakóházak felújítása került előtérbe, és
csökkenő lett az új lakóház építés aránya. Az időközben elkészült tömbök között több utca díszburkolatos átépítése is megvalósult.
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HELYZETKÉP

BONTÁS
REHAB területén:
ebből
JAT területén:

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

220 ház
6 ház

1300 lakás
93 lakás

bontása történt meg
bontása még feladat

4 ház

45 lakás

bontása még feladat

FELÚJÍTÁS
REHAB területén:
ebből
JAT területén:

49 ház
60 ház

1048 lakás
1932 lakás

lett felújítva
felújítása még feladat

37 ház

1113 lakás

felújítása még feladat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

2009
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5.2. Középső Ferencváros

IX. kerület
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Eredmények áttekintése











51 db lakóház felújítása 1062 lakással (ebből 8 épület, 146
lakással 1992 előtt)
17 db épület részleges felújítása 383 lakás
3 közpark létesült: Lenhossék utcai Kerekerdő park, Liliom utcai
Tűzliliom park, Salkaházi Sára park
Tűzoltó utca 75/b. alatti ingatlanon fásított köztér – Remete park
Ferenc tér, közpark felújítása
6 utca felújítása: Tompa utca, Angyal utca, Liliom utca, Bokréta
utca, Berzenczey utca, Páva utca (Tompa u., Üllői út között)
19 db lakókert a tömbbelsőkben
138 lakóépületben 6189 lakás épült meg befektetői
beruházással (ebből 20 épület, 436 lakással 1992 előtt)
217 db lakóépület, 1371 lakás bontása (ebből 41 épület, 281
lakással 1992 előtt)

A városmegújítási akció jellemző adatai 1986-2009. között:
~ 200 milliárd Ft épült be (ennek 10 %-a 1992 előtt)
ebből:
~ 25 milliárd – állami és fővárosi
~ 45 milliárd – Ferencvárosi Önkormányzat
~ 130 milliárd – magántőke

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A városmegújítási akció 1986-2009. közötti eredményei:
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51 db lakóház felújítása 1062 lakással
 17 db épület részleges felújítása 383 lakás

Eredmények áttekintése
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5.2.1.1. Rehabilitációs terület
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Eredmények áttekintése
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Eredmények áttekintése
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5.2.1. Történeti városrész

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Eredmények áttekintése

3 közpark készült el:
 Lenhossék utcai Kerekerdő park
 Liliom utcai Tűzliliom park
 Tűzoltó utcai Salkaházi Sára park

Lenhossék utcai Kerekerdő park

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Liliom utcai Tűzliliom park

Csíkszentmihályi Róbert
szobrász alkotása
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5.2. Középső Ferencváros

IX. kerület
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Tűzoltó utcai Salkaházi Sára park

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Eredmények áttekintése

 Tűzoltó utca 75/b. alatti
ingatlanon fásított köztér,
Remete park

Szabó György szobrász alkotása – József Attila emlékév - ivókút

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.2. Középső Ferencváros

IX. kerület
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Ferenc tér felújítása

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Eredmények áttekintése
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IX. kerület
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6 utca felújítása
 Tompa utca,
 Angyal utca,
 Liliom utca,
 Bokréta utca,
 Berzenczey utca
 Páva utca (Tompa u., Üllői út között)

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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utca szélesítések, új növényzet telepítése

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Eredmények áttekintése
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IX. kerület

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

142

5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.2. Középső Ferencváros

5.2.1. Történeti városrész

városszerkezeti kis korrekciók:
az átjárók az ésszerűbb gyalogos kapcsolatokhoz

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Eredmények áttekintése
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 tömbbelsőkben lévő lakókertek
19 készült el teljesen, több részlegesen

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.2.1. Történeti városrész

217 db lakóépület, 1371 lakás bontása

138 lakóépületben 6189 lakás épült meg
befektetői beruházással


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Eredmények áttekintése
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5.2. Középső Ferencváros
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Eredmények áttekintése

Befektetői intézményi beruházások

Hotel Sissi, Hotel Corvin

Hotel Ramada

T-COM Zeneház
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Hotel Thomas
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Eredmények áttekintése

Befektetői beruházások – éttermek

Manuel kávéház, étterem

Chef parade - főzőiskola

Chili bár
Veranda étterem
La Mitra kávéház és étterem

Box sarok étterem és pizzéria

Alcasar étterem
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5.2. Középső Ferencváros

IX. kerület

Oliva étterem
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Fővárosi kulturális beruházás
Trafó – Kortárs Művészetek Háza

5.2.1. Történeti városrész

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

Eredmények áttekintése
Állami beruházás Holocaust Dokumentációs
Központ és Emlékhely

Mányi Stúdió fotói

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.2. Középső Ferencváros

IX. kerület
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Lebontott önkormányzati lakások 1986-2009 (Forrás – önkormányzati adat)
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5.2.1. Történeti városrész

A városmegújítási akcióban felújított/felújítandó és
lebontott/bontandó lakóházas ingatlanok aránya,
2009
3%

A
városmegújítási
akcióban
felújított/felújítandó
lakóházas
ingatlanok aránya, 2008 elején

akcióban a
ingatlanok

felújított
lebontott

37%

bontandó

bontandó

felújítandó

felújítandó

42%

A városmegújítási
lebontott/bontandó
aránya, 2008 elején
10%

lebontott

felújított
63%

30%

90%

Önkormányzati telkek
aránya a Rehabilitációs
területen, 1992

Önkormányzati telkek
aránya a Rehabilitációs
területen, 2009

Önkormányzati tulajdonból
kikerült ingatlanok megoszlása,
2009

Önkormányzati tulajdonban levő
ingatlanok megoszlása, 2009

34%

66%

Önkormányzati tulajdon

Önkormányzati tulajdon

Beruházóknak értékesítve

intézmény

Egyéb tulajdon

Egyéb tulajdon

Bérlőknek értékesítetve

bontandó lakóház
felújítandó lakóház
megváltozott funkciójú ingatlan,
pl.: közös zöldterület
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A városrész alapadatai a KSH (2001) és az
önkormányzati nyilvántartások alapján (2007)
Önkormányzati nyilvántartás alapján (2009)
Lakónépesség:
Állandó népesség:
Népesség:

A városrész területe: 78,6 ha
Laksűrűsége: 2001: 242 fő / ha;

Iskolai végzettség:
általános iskolát végzettek aránya:
felsőfokú végzettségűek aránya:

3034 fő, 16 %
12609 fő, 66 %
3407 fő, 18 %

Lakónépesség m egoszlása
rehabilitációs területen

2001

19%

2009

15%

Lakásállomány: 10 547 db
Ebből alacsony komfortfokozatú: 2760 db
Alacsony komfortfokozatú
66% lakások aránya: 26 %

16%

66%

0-18 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

14-59 év esek

60- év esek

18-62 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
62- évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

Lakásállomány:
a kerület lakásállományának:
ebből alacsony komfortfokozatú:
a városrész lakásállományának:

Óvodások száma:
2001-ben: 443 fő
2007-ben: 324 fő
2009-ben: 346 fő
Óvodai férőhelyek száma:
2001-ben: 463 fh
2007-ben: 460 fh
2009-ben: 384 fh

25 %
20 %
Általános iskolások száma:
2001-ben: 1107 fő
2007-ben: 677 fő
2009-ben: 194 fő
Középiskolai tanulók száma:
2001-ben: 2373 fő
2007-ben: 2603 fő
2009-ben: 3137 fő

Megjegyzés: 2009-ben a 12 évfolyamos iskolák tanulóit a középiskolák adatánál tüntettük fel.
18%

0-14 év esek

2009: 242 fő / ha

Foglalkoztatottság:
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya: 40 %
Foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályban:
57 %
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya:
41 %

19 667 fő, a kerület 31 %-a
19 044 fő, a kerület 32 %-a
19 050 fő, a kerület 35 %

Népességből:
0-18 évesek aránya:
18-62 évesek aránya:
62- évesek aránya:

5.2.1.1. Rehabilitációs terület

10547 db; 15192 db
32 %-a
30%-a
2976 db
2279 db
26 %-a
15 %-a

2001 óta több mint 5000 új lakás épült és 586 lett lebontva, ezzel szemben a
népességszám nem változott. Bizonyára a bejelentési kötelezettség változása
miatt eltérőek a népességszám adatok, érdemi elemzésekre, következtetésekre
kevésbé alkalmasak. A bölcsőde iránti lakossági igény az utóbbi két évben
megnőtt, jelezve a fiatalok beköltözését. Ugyanerre utal az óvodai igények
növekedése is.
A lakásállomány mennyisége is jelentősen nőtt, minőségi összetétele az új
lakásépítés jelentős arányával, az önkormányzati lakóházak felújításával és az
avult állapotú, komfort nélküli lakások bontásával lényegesen kedvezőbbé vált.
A komfort nélküli lakások aránya 61%-ról 16%-ra csökkent, de mennyiségük
még mindig nagy.
Az általános iskolások számának csökkenése látszólagos, a 12 évfolyamos
iskolák tanulói a középiskoláknál lettek figyelembe véve.
Az iskolai végzettség és a foglalkoztatási arányok is módosulhattak az új
lakásokba beköltözők révén, de erre pontos adatok nincsenek.
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A városrészben a három új közpark, a
belső lakókertek révén jelentősen nőtt a
zöldfelületi arány. A felújított és új
zöldfelületek érezhetően javították a
mikroklímát,
a
biológiai
aktivitást,
közvetetten a levegő tisztaságot.
A megújított utcákban és tereken is nőtt
a növényzet aránya, humánusabb
környezetet eredményezve.
A már kisebb arányú új beépítésnél
kiemelten
kell
kezelni
az
energiatudatosság szempontjait.
A
lakóépületek
felújításánál
az
értékvédelem és az energiatudatosság
szempontjait
arányosan
kell
érvényesíteni.
Az akadálymentességet a jogszabályi
előírásokkal összhangban szükséges
megteremteni, az épületekben és a
közterületeken egyaránt.
További
forgalomcsillapítással
lehet
csökkenteni a közlekedési ártalmakat a
belső utcákban.

Erősségek

Gyengeségek

- a városfejlesztési akció elért látványos
eredményei, hitelesség
- városon belüli kedvező elhelyezkedés
- jó közlekedési és tömegközlekedési
kapcsolatok; kedvező parkolási egyenleg

Lehetőségek
- az akció belátható időn belüli befejezésével
Magyarország legnagyobb, összefüggően
rehabilitált területe lehet
- az eklektikus Budapest mintaértékűen felújított
része lehet

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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- a még mindig nagy mennyiségű avult lakóház
- a lakásállomány mutatói a hátralévő
tömbökben még nagyon kedvezőtlenek
- Kontrasztok a fizikai környezetben az
elkészült és hátralévő részek találkozásainál
- feszültségek az új és a régi között társadalmi
csoportok között

Veszélyek
- a 20. tömb ún. Temesvári házai és a Gát utca
menti tömböknél a további leromlás a
beavatkozások késedelme miatt kritikussá
válhat, fizikai és társadalmi értelemben
egyaránt
- lokális feszültségek, ha az önkormányzati
épület-felújítások lelassulnak
- támogatások, források csökkenése miatt az
akció jelentős lelassulása

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Összegzés, fenntarthatósági szempontok:
A majdnem húsz éve tartó önkormányzati városmegújítási akció eredményeit, a folyamat fejlődését az előző oldalakon részletesen
ismertettük. A jelentős eredmények ellenére még mindig sokan élnek leromlott fizikai környezetben, komfort nélküli lakásokban, és saját
erejükből nem képesek változtatni sorsukon. Az érintett lakossági csoportok körében egyre nő a türelmetlenség helyzetük javulása iránt. Az
önkormányzat értékesíthető ingatlanvagyona elfogyott, mellyel eddig ki tudta egészíteni a ráfordításokat. A források, a támogatások
csökkenése az akció lelassulásához vezethet, kritikus , már egyre nehezebben kezelhető helyzetet teremtve a fizikai környezet és az
érintett társadalmi rétegek tekintetében egyaránt.
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József Attila Terv

Semmelweis Egyetem új egyetemépülete
Teampannon KFT, Noll Tamás, építész
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A Hild érem elnyerése óta eltelt évtized alatt kiterjedt, megerősödött az átalakulás, sikerült kihasználni az ingatlanpiac 2000 körüli kedvező
időszakát és a támogatási pályázatokat.
Elsősorban a három súlyponti területrészen létesültek új lakóépületek. A Semmelweis Egyetem új oktatási épületében 2008 őszén
megkezdődött a tanítás. A nagy gyalogosforgalmú épülethez a 21-es jelű tömbön keresztül tervezett egy gyalogos passzázs, mely a több
éves előkészítés eredményeképpen, a megkezdett befektetői intézményfejlesztésekkel lesz megvalósítható. A szálloda, iroda és lakásépítés
megoldja az egykori, elhanyagolt ipari épület hasznosítását is. Fenti fejlesztésekkel az ezredfordulón megnyitott három súlyponti irány a
Thaly Kálmán utca környezetében összeért. A SOTE új épülete a tudásközponti szerepet erősíti e városrészben is, és egyúttal a
nagyszámú diákság igényei a helyi vállalkozásokat is erősítik. A 26-os tömbbe tervezett kollégium tovább növeli a hallgatók számát.
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Semmelweis Egyetem új egyetemépülete
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Semmelweis Egyetem új egyetemépülete
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Fejlesztési tervek

A Gát utcai lakóházak egységes szép homlokzatai különleges értékű városképi együttest képeznek. A Haller utca arculatának
meghatározó részét képezik a kapcsolódó tömbök lakóépületei. A beépítés építészeti értékeinek megőrzése érdekében az épületek
felújítása indokolt. Ugyanakkor az épületek avult műszaki állapota, a lakásállomány kétharmadának komfortnélkülisége "pincétől a padlásig"
felújítást igényelnek. A kedvezőtlen lakásstruktúrájú lakóházakban a társadalmi szegregációs folyamatok felgyorsultak, a legszegényebb
társadalmi rétegek laknak itt szociális, foglalkoztatási, egészségügyi problémákkal terhelten. A társadalmi problémák mielőbbi
beavatkozást sürgetnek. Az itt lakók fokozottan veszélyeztetettek közbiztonsági és közegészségügyi szempontból. A deviáns magatartás
nagyobb arányú a lepusztult fizikai környezetben, a szegregált lakóközösségekben. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek. A
differenciált oktatási rendszer felvázolható programjai sem pótolják, ellensúlyozzák az egészséges lakást, a rendezett otthont, a
nevelésükben kiemelten fontos társadalmi mintákat.

Tűzoltó utca

Tömbönként
Tompa
utca

Lenhos
utcai pasék
rk

Ferenc
tér

Meste
utca r

ih

íd

Boráros
tér

Pe
tőf

Kiemelkedő kulturális jelentőségű a Gát u. 3. sz.
alatti ingatlan, mely József Attila szülőháza. A
Gát u. 3. számú ház a magyar kultúra szimbolikus
és valóságos értéke. A szülőház és környékének
fejlesztése egyben e kulturális örökség
megőrzését is fémjelzi.
A városmegújítási akció negyedik súlyponti
területén folytatandó projekt elnevezése ezért
József Attila Terv lett.
A 2007 - 2013. közötti időszakban mindenképp
meg kell kezdeni a lakóház felújításokat, bár a
másik három súlyponti területrészen is még
számos feladat van. Ezek közül a legnagyobb, a
Viola ás Tűzoltó utca sarkán lévő hat épület, az
un. Temesvári házak.

Üllői út
enc
Ferörút
k

E lakossági réteg sokrétű problémáinak kezelése
szociális családgondozást, egyedi programokat
kíván.
Esélyegyenlőségük
megteremtése,
társadalmi integrációjuk a leromlott fizikai
környezet felújításával, egészséges, korszerű
lakások kialakításával lényegesen könnyebben
megoldható.

Milleniumi
városközpont
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A városmegújítási folyamat napjainkig alig érintette még a városrész negyedik jellegzetes részét, a Gát utca környéki hét tömböt. Két
ipari üzem szűnt meg és néhány befektetői beruházás megvalósult. Hosszas előkészítés után lehetett megoldani az egyik fővárosi
középiskola területbővítését tornacsarnok építéséhez.
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Integrált, szociális
az intézkedések összehangolása
 a műszaki-fizikai, gazdasági és közösségi-szociális funkciók
együttes kezelése
 fizikai beavatkozások mellett szociális problémák kezelése, a
helyi közösségi társadalom megújítása, a társadalmi kohézió
együttes erősítése


Oktatás, munkaerő
 a társadalmi megújulást biztosító komplex humánpolitikai eszköztár
 az emberek életminőségének fejlesztése, a megfelelő
lakhatás
biztosítása,
az
egyénre
szabott
és
esetmenedzselésre
épített
oktatási-képzési,
foglalkoztatási, egészségügyi és kulturális programokba
való bekapcsolás révén
a
szegregációs
folyamatok
mérséklése,
a
mélyszegénység oldása, az esélyegyenlőség biztosítása
Közösségformálás, szociálpolitika
 előtérbe helyezi a helyi közösségek létrehozását,
fenntartását és a leszakadó területek társadalmi
felzárkóztatását
 antiszegregációs politika, amely elősegíti az érintett
családok integrálódását, társadalmi kohézióját, a helyi
társadalomi sokszínűség megőrzése
a lakók közötti kapcsolat, civil szerveződés és
kezdeményezés, cselekvés ösztönzése, támogatása
 participáció és együttműködés biztosítása

Városi környezet

kedvező városi élettér
értékörző épületfelújitás, karaktervédelem
komfortos lakásstruktúra
 intézményfejlesztés
 zöldterületek
növelése, védett lakókertek, új
közparkok, fásított terek
 közterületek megújítása, találkozási helyek, városi
terek, berendezett humánus utcák
 befektetői új épületek



Egészséges lakókörnyezet
zöldfelületek növelése
a városrész biológiai aktivítása, a levegő tisztasága
javul
 A beépített területek csökkenésével a hősziget
képződés mérséklődik.
 A talajszennyezés csökken, mivel a burkolt
felületek aránya csökken, növekedik a valós,
biológiailag aktív zöldfelület.
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Társadalmi tényezők

Az integrált környezeti és társadalmi beavatkozások szoros összefüggésben változnak
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Lehatárolás: Boráros tér - Ferenc körút - Mester utca - Haller utca - Soroksári út által határolt terület
A városrész lakóépületei többnyire a XIX - XX.
századforduló körüli évtizedekben épültek, a
Haller utca menti panel épületek kivételével.
Utcaképi védettsége van a Ferenc körút menti
épületsornak, közülük több épület homlokzata
is védett. Városképi, építészeti szempontból
kiemelkedő még a Haller utca régi beépítésű
házsora. Értékes 30-as évekbeli együttest
A Dandár utcai Gyógyfürdő
képeznek a Gabona utcai lakóházak, továbbá
épülete is védett.
a modern építészet jellemző alkotása az
önkormányzat Mester utcai rendelőintézete.
A Mester utca mentén is több kiemelkedő
értékű épület van.
A városrészben néhány nagy múltú intézmény
működik. A beépítés többszintes, jellemzően
zártsorú, és keretes zártsorú. Az utcák
szélessége és légtér aránya kedvező, a 2003Az épületek többsége társasház, nyolc nagy lakásszámú épület maradt önkormányzati
ban jóváhagyott KSZT a szűkebb utcáknál
tulajdonban (ebből hét a Drégely utcában), rossz műszaki állapotuk és a komfort nélküli lakások
előkertes kialakítást ír elő, így az ottani
magas aránya miatt az elidegenítési tilalmi listán szerepelnek. A leromlott állapottal
fásítással az utcák humánusabbá tehetők.
összefüggésben mindegyik épület lakóinál a szegregálódás és az elszegényedés jelei
A közel százéves lakóházak állapota eltérő, de
mutatkoznak. Öt épület építészeti szempontból nem képvisel értéket, a gazdaságtalan felújítás
többnyire kielégítő, a fővárosi és a kerületi
nem indokolt, így bontásuk a feladat, melyre a források függvényében hosszabb távon lesz
önkormányzat társasházi pályázata támogatja
lehetőség (összesen: 261 lakás). A bontás utáni építési telekérték jelentősen alatta marad a
felújításukat. Több társasház a tetőtér beépítés
lakáskiváltási költségeknek. Három lakóház újítandó fel részleges bontással (összesen: 81 lakás).
értékesítésével segíti elő az épület felújítását.
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Ferencvárost a XIX században a főváros gyomrának is nevezték, méltán, hiszen az élelmiszeripar jelentős részének adott helyet. A Gizella és
a Concordia malom a hajdani gabonaipar emlékét őrzi, épületeik ipartörténeti értékeik mellett a mai városképet is meghatározzák,
méreteikkel, nemes megjelenésükkel.

Plakát az 1800-as évek végéről
A
Concordia
malom
épületének
egy
részét
felújították,
államigazgatási
irodákat alakítottak ki.
A nagyméretű telek nem védett
épületeinek bontásával további
jelentős
fejlesztésre
van
lehetőség.
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A városrész rehabilitációja a Gizella malom melletti új lakóházak építésével kezdődött. A malom épülete is megújult, loft lakásokat alakítottak
ki benne.
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A Zwack Zrt. ugyancsak a hajdani gyárváros emlékét őrzi. A Soroksári út menti telephelyet a nagy múltú cég központjává fejlesztették, a
védett épületeket mintaszerűen felújították. A Vaskapu utcai zajos és nagy teherforgalmú palackozó üzemet önkormányzati
kezdeményezésre felszámolta a cég és az ingatlant értékesítette.
…a felújítási terv…

...az 1900-as évek eleje...

...1990-es évek...

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A Soroksári úti homlokzat a századfordulón...
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A Zwack telephely megszűnésével, annak helyén jelentős ingatlanfejlesztés kezdődött. A megszűnt telephely környezetében az
önkormányzat ingatlanrészek rendezésével, intézmények áthelyezésével további értékesíthető ingatlanok kialakítását tette lehetővé,
melyeket rövid időszak alatt megvásároltak a lakásbefektetők. Ezek hatására a környezetben számos magántulajdonú telken befektetői
építkezések kezdődtek. Így a térségben 2005 óta1249 lakás építése fejeződött be, és 267 lakás építése van folyamatban, továbbá a
Gizella Malom védett épületében 133 „loft”-lakás készült el 2009-ben. A városrész lakásállománya 2001 óta több, mint 20%-nyi új lakással
bővült.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

161

5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.2.1. Történeti városrész

A városrész alapadatai a KSH (2001) és az
önkormányzati nyilvántartások alapján (2007)
Önkormányzati nyilvántartás alapján (2009)

A városrész területe: 28,1 ha
Laksűrűsége: 2001: 215 fő / ha;

Lakónépesség:
6269 fő, a kerület 10 %-a
Állandó népesség: 6048 fő, a kerület 10 %-a
Népesség:
5746 fő, a kerület 11 %-a

Népességből:
0-18 évesek aránya:
18-62 évesek aránya:
62- évesek aránya:

Iskolai végzettség:
általános iskolát végzettek aránya:
felsőfokú végzettségűek aránya:

Lakónépesség kor szerinti megoszlása

24%

2009

13%
20%

64%

2009: 204 fő / ha

Foglalkoztatottság:
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya: 36 %
Foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályban:
60 %
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya:
42 %

13 %, 728 fő
67 %, 3865 fő
20 %, 1153 fő

2001

5.2.1.2. Malmok környéke

13%

67%

19 %
22 %

Intézményellátottság:
A városrészben bölcsőde és óvoda nincs, a
szomszédos
városrészek
intézményei
biztosítják az ellátást.
Általános iskolások száma:
2001-ben: 545 fő
2007-ben: 303 fő
2009-ben: 235 fő
Középiskolai tanulók száma:
2001-ben: 407 fő
2007-ben: 402 fő
2009-ben: 392 fő

Megjegyzés: 2009-ben a 12
évfolyamos iskolák tanulóit a
középiskolák
adatánál
tüntettük fel.

A lakásállomány jelentős bővülése ellenére a lakosság száma
csökkent. Vélhetően itt is a bejelentési kötelezettség
0-14 évesek
14-59 évesek
60- évesek
18-62 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
megszünése torzítja az adatokat. Feltehetően a kor szerinti
62- évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
összetétel is változott a beköltöző fiatalok révén, és
hasonlóképpen az iskolázottság és a foglalkoztatottság jellemzői
Lakásállomány:
3398 db; 4166 db
is.
a kerület lakásállományának:
10 %-a
11 %-a
A befektetői lakásépítés haladt előre jelentősen a városrészben,
ebből alacsony komfortfokozatú: 538 db
536 db
de az önkormányzati lakásállományban nem volt mód
a városrész lakásállományának: 16 %-a
12 %-a
változtatásra.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Összegzés, a fenntarthatósági szempontok:
Az önkormányzat kezdeményezésére felszámolt ipari tevékenység jelentős fejlesztéseket eredményezett. A befektetők felismerték a
városrész előnyös helyzetét, és rövid időszak alatt hatalmas építkezések történtek. A jellegzetes két malom közül a Gizella loft lakásokká
való átépítése, értékvédő felújítása is befejeződött. A Concordia malom átalakulása is megkezdődött, de még jelentős fejlesztési lehetőség
van ingatlanán, és még több beépítetlen telken. A további fejlesztéseknél az energiatudatosság szempontjait érvényesíteni kell. Az új
lakásépítésekhez kapcsolódóan a Vaskapu és a Dandár utca kereszteződésénél kisebb közpark fog kialakulni, továbbá az új, Likőr utca is
kiépül.
A városrészben az önkormányzati avult állapotú lakóházak többségét le kell bontani. Az ingatlanok értéke a városrész felértékelődése
ellenére sem fogja elérni a lakáskiváltás költségét, azaz a bontás csak jelentős ráfordítással valósítható meg. Három felújítandó lakóház
van, melyekből egyik befektetői felújításáról döntött a Képviselő-testület 2009-ben. Az utcák megújítása is szükséges lesz a jó minőségű
városi környezet érdekében. A Boráros tér városi térré való átalakítását a fővárosnál kezdeményezni kell. A Soroksári út legalább a
Lágymányosi hídig humanizálandó, fasorokkal, parkolósávval, szélesebb gyalogos felületekkel. Mindkét fővárosi közterületen meg kell oldani
az ésszerű gyalogos átközlekedést.

Erősségek
- kedvező elhelyezkedés, a Belvároshoz, Duna parthoz
és a Millenniumi városközponthoz való közelség
- jó megközelítési adottságok, közúti, tömegközlekedési
egyaránt
- értékes épületek
- közepes, jó állapotú beépítés

Lehetőségek
- utcai földszinteken városi funkcióbővítés
- városközpont közeli, jó közlekedési kapcsolatú, lakó- és
munkahelyek

Gyengeségek
- Soroksári út zaj- és rezgésterhelése
- önkormányzati bontandó krízis lakóházak

S
W
O
T

Veszélyek
- parkolóhely hiánya a közterület-rendezéseket
akadályozhatja
- feszültségek lehetnek az új és a krízis épületek lakói között
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Fejlesztési tervek:
 Befektetői lakásépítések
 Önkormányzati lakóház felújítások, bontások
 Önkormányzati rendelőintézet bővítése
 Concordia Malom intézményfejlesztése (állami)
 Haller utca és a Soroksári út kereszteződésénél
a Zwack melletti sarok-ingatlan környezethez illeszkedő beépítése
 közterületek forgalomcsillapítása, díszburkolatos átépítése, utcafásítás
 az épületek utcai földszintjén városi funkciók erősítése
1990 után megvalósult ingatlanfejlesztés (iroda, intézmény, üzletház)
Folyamatban lévő ingatlanfejlesztés (iroda, intézmény, üzletház)
1990 után épült, vagy védett épület felújításával létrejött társasház
Folyamatban lévő társasház építés
1990 után felújított lakóház
Lehetséges ingatlanfejlesztés
Bontandó önkormányzati lakóház
Felújítandó önkormányzati lakóház
Intézmény
Önkormányzati intézmény
Felújított közpark
Épülő közpark
Tervezett útfelújítás
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Lehatárolás: Boráros tér - Soroksári út - Haller utca - Üllői út – vasúti fővonal - Duna folyam által határolt terület
A hajdani Pest városának beépített részén túli terület volt a mai Haller utca és a vasútvonal között fekvő városrész. Az egykori városszéli
funkciókat – teherpályaudvar, temető, fertőző kórház, marhavágóhíd, sertésvágóhíd - a bevezető országutak - Soroksári, Gyáli, Üllői mellé telepítették. A vágóhidakhoz élelmiszer-higéniai intézményeket létesítettek, melyek megváltozott tevékenységgel ma is működnek. A
nagyméretű intézmények még napjainkban is meghatározzák a terület jellegét. A temető helyén alakult ki a Haller park, a fertőző kórház
területén létesítették a Szent László kórházat. A hajdani Marhavágóhíd védett épületegyüttese ma is áll.

E városrész évtizedeken keresztül vegetált, egészen az 1990-es évekig. Állami és
fővárosi beruházással megépült a Lágymányosi híd a Könyves Kálmán körúttal.
A tervezett Expo kapcsán szüntették meg a MÁV Duna parti teherpályaudvarát.
Bár a világkiállítást lemondták, a területet az állam ingatlanfejlesztésre
előkészítette, majd értékesítette.

A főútvonalak koruknak és felújításaiknak köszönhetően megfelelő állapotban
vannak. A Mester utca teljes megújítását időszerű kezdeményezni a fővárosi
önkormányzatnál. A Vágóhíd utca fásítása a közeljövőben megoldandó, teljes
felújítása a várható nagy volumenű építkezéseket követően befektetői
közreműködéssel tervezhető. A szabályozási terveken jelölt, a nagyméretű tömbök
feltárását biztosító új utcák kialakítása a befektetőkkel kötendő megállapodások
keretében biztosítandó, illetve magánútként vagy közcélra átadott területként
alakítandók ki.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A XX. század második felében a Mester utca mentén lakóházak épültek, a László kórház mögött sportpályák létesültek. Megépült az FTC
stadionja az Üllői út mellett. A 3-as metróvonal kiépítése volt a legjelentősebb változás az 1970-es években.
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Szent László kórház pavilonsora

Szent István kórház
az egykori Marhavágóhíd

Városképi szempontból is jelentős:
a Páli Szent Vince templom
és a Bolgár Ortodox templom.
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A múlt építészeti örökségéből kiemelkedő értéket képvisel három védett épületegyüttes:
 Szent István kórház - Fővárosi Önkormányzat tulajdona
 Szent László kórház pavilonsora - Fővárosi Önkormányzat tulajdona
 az egykori Marhavágóhíd Soroksári út felőli része
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Az 1990-es évek közepén megvalósult infrastruktúra fejlesztések – Lágymányosi híd, Könyves
Kálmán körút – bekapcsolták a városrészt a főváros vérkeringésébe, megnyitották az
ingatlanfejlesztők számára. Megkezdődött a terület integrálódása a városi szövetbe, mely
napjainkban is a meghatározó tendencia.
A XX. század utolsó évtizedétől kezdődően több milliárdos ingatlanfejlesztések valósultak meg.
 A Könyves Kálmán körút menti épületegyüttesek:
 Lurdy bevásárló központ
 Praktiker áruház és a KÉSZ Kft irodaháza
 Nissan autószalon
 Centrál autószalon
 Renault autószalon
 bérirodaházak autószalonokkal
 Borjúvásárcsarnok irodaházzá történő felújítása és a Wallis új irodaházai
 LG központ
 Skanska irodaház együttes
 Népliget buszpályaudvar
 töltőállomások
 A Fehérholló utcában: Országos Gyermek Kardiológia épülete
 A Nádasdy utcában: új lakóépület:, Nádasdy-udvar
 A Mester utcában: a Pest Megyei Önkormányzat levéltára
 A Haller utca mellett:
 új lakóépület
 a Haller-kert irodaház
Wallis irodaház

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az
eltérő
adottságú
területrészeken
több
városrendezési terv szabályozza az új beépítéseket, a
még számos helyen lehetséges ingatlanfejlesztéseket.
Alapvető cél, hogy a Vágóhíd utca menti nagy
zöldterületes intézmények tartósan fennmaradjanak
rekreációs, szabadidős tevékenységek céljára. A
városrész egészén cél az építészeti értékek megtartása
mellett, egy új változatos arculat kialakítása.

5.2.2.1. Vágóhíd utca térsége

Országos
Gyermek Kardiológiai
Intézet

A Könyves Kálmán körút és az M5 bevezető szakasz
csomópontja mellett kialakított telek a fővárosi és a
kerületi önkormányzat közös tulajdona, melynek
együttes értékesítése megtörtént.
az épülő
Népliget Center
látványterve

Máriássy-ház, Borjúvásárcsarnok
Nádasdy-udvar, lakóház
Zöld Park Ház
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A Vágóhíd u. 31-33. sz. alatti ingatlanon az egykori szükséglakótelep van. Pár évvel ezelőtt műszaki és szociológiai felmérések voltak, többszöri lakossági
fórummal. A beépítés jellege, az épületek állaga és a lakások kis mérete miatt a felújítás nem reális. A lakók kérésére a zöldterületek, a parkolás átmeneti
rendezése megtörtént. A lakóházak fokozatos bontása, új épületek létesítése tíz éven túl lehet aktuális feladat.
A városrészben cél a lakóterületek bővítése befektetői lakásépítésekkel.
Az intézmények épületeinek műszaki állapota eltérő, egyedi felújítási programmal lehet a tartósan megfelelő ellátást biztosítani. Az oktatási és az egészségügyi
koncepcióhoz illeszkedően, az intézmények közül több az alapfokú ellátáson túli speciális szolgáltatásokat is nyújt (pl. a József Attila Általános Iskola művészeti
képzést, a Gyermekek Átmeneti Otthona speciális gyermekvédelmi ellátást).
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A városrészen levő társasházak felújítását pályázati támogatással segíti elő az önkormányzat. A nagyarányú fejlesztésekkel formálódó
városkép krízis helyeit az elidegenítési tilalmi lista révén önkormányzati tulajdonban maradt lakóépületek jelentik. A Vaskapu u. 32, 34,
47, 49, valamint a Vágóhíd u. 10. sz. alatti épületek állaga leromlott, a lakókat elszegényedés, szociális problémahalmaz jellemzi. Mind az
öt épület bontandó, ingatlanuk értékesítendő. A lakáskiváltás költsége meghaladja az értékesítési bevételt.
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A Haller utcában helyezkedik el a Ferencvárosi Művelődési Központ. Az FMK nagytermének felújítása sürgető, továbbá az egész épületé
is indokolt, megfontolandó a bővítése is. Ebben az épületben működik a kerületi 9STV stúdió is. Az FMK egész évben sokoldalú, színes
programokat biztosít a lakossági igényekhez igazodóan. Valamennyi korosztály, a gyermekektől az idős emberekig, színes és változatos
közművelődési, kulturális és ismeretterjesztő, képzési és oktatási programokból válogathat. Az intézmény kiállításoknak, zenés és prózai
színpadi szerepléseknek, vetélkedőknek, szakköröknek, civil szervezeteknek, a szabadidős sportolásnak egyaránt lehetőséget biztosít.
Kempingje népszerű, nagy turista forgalmat bonyolít le. Az FMK szakemberei meghatározó szerepet töltenek be a Ferencvárosi Fesztivál
(korábban Ferencvárosi Ünnepi Játékoknak neveztük), a Ferenc napi Búcsú, a Lakótelepi vigasságok megszervezésében és a nemzeti
ünnepek kerületi szintű köszöntésében és más egyéb lakossági kulturális rendezvény megtartásában. Az intézmény keretében működő
Helytörténeti Gyűjtemény tevékenysége magas színvonalú. Az FMK gondozza József Attila Gát utcai szülőházában lévő emlék-gyűjteményt
Első PestiHengermalom
és a Mester utcai Pincetárlatot.

Az Üllői út mentén helyezkedik el az egykori aranylabdás
Albert Flórián nevét viselő FTC Stadion, melynek
fejlesztése az új angol befektetőtől függő. Az új stadion
és ingatlanfejlesztés tervei már formálódnak.
A városrészben szórványosan helyezkednek el a
privatizált üzemek, gyárak és raktárak. A legutóbbi
időszakban megkezdődött ezek kitelepülése, és
helyükön lakásépítéseket terveznek a befektetők. (Első
Pesti Hengermalom, Mirelit, volt Marhavágóhíd Mester
utcai része).
A városrész beépítése rendkívül vegyes, nagytelkes
intézményektől a családi házig szinte valamennyi méretű
telek megtalálható, hasonlóképpen az épület állomány
mérete, magassága, jellege is nagyon eltérő. Kiemelkedő
jelentőségű intézmények, alulhasznosított telephelyek,
értékes épületegyüttesek és jellegtelen házak vegyesen
helyezkednek el. A városrész arculatát az elmúlt 10 év
jelentős ingatlanfejlesztései formálják át.
A legjelentősebb zöldterület a Haller park. A térségben
több nagytelkes jelentős zöldfelületekkel rendelkező
intézmény is elhelyezkedik. A Vágóhíd u. Könyves
Kálmán körút közötti tömbben nagyméretű sport pályák is
vannak.

Ferencvárosi Művelődési Központ
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5.2.2. Átmeneti zóna

5.2.2.2. Millenniumi városközpont

Folyamatosan épül ki a Millenniumi Városközpont. Az önkormányzat a
befektetőkkel partneri kapcsolatot tart, a beruházások környezetében a
közterületek rendezésére megállapodásokat köt, melyek alapján a közcélra
átadott és a közterületeket egyaránt a befektetőcsoport alakítja ki és tartja
fenn.

2005. évi látkép

Nemzeti Színház
 Művészetek Palotája


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2009. évi látkép
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elkészült lakóházak
 Duna-ház
100 lakás
 Duna Pest
307 lakás
 Castrum-ház 55 lakás
 irodaházak


5.2.2. Átmeneti zóna

5.2.2.2. Millenniumi városközpont

Művészetek Palotája
Zoboky Gábor terve
lakóházak
Csomai Zsófia terve

Az új városközpont jövőképének kulcskérdése, hogy a tervezett kongresszusi
központ megvalósulhat-e, vagy lesz-e meghatározó más intézmény helyette,
mely ténylegesen kulturális részközponttá teszi a városrészt.

iroda-lakóház- Vonák János terve
Haller- kert, irodaház - Kertész Építész Stúdió látványterve

irodaház-Fazakas György György terve

A Millenniumi Városközpont jövőképében a környezeti minőséget
alapvetően meghatározza a város és a Duna közvetlen kapcsolatának
helyreállítása, a HÉV jelenlegi zártpályás rendszerének megszüntetése,
járműváltással, távlatban az 5-ös metróval. Abszurd, hogy a nagyértékű
beépítést, az országos intézményeket, a lakókat és az ide látogatókat kerítés
zárja el a parti sétánytól, a Dunától. Az ellentmondás a közpark pár éven
belüli teljes kiépítésével még kiáltóbb lesz. A lehetséges megoldási
változatokból a minél előbb megvalósíthatót el kell érni a fővárosi
önkormányzatnál. 2009-ben megkezdődött a főépület építése is.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

irodaház-Vadász György és Bence terve
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A városrész alapadatai a KSH (2001) és az
önkormányzati nyilvántartások alapján (2007)
Önkormányzati nyilvántartás alapján (2009)

A városrész teljes területe: 213,5 ha
ebből a Vágóhíd utca térségének területe: 190,4 ha
ebből a Millenniumi Városközpont területe: 23,1 ha
A városrész egészére vetített
laksűrűség: 2001: 11 fő / ha; 2009: 11 fő / ha

Lakónépesség:
3498 fő, kerület 6 %-a
Állandó népesség: 3162 fő, kerület 5 %-a
Népesség:
2315 fő, kerület 4 %-a

Foglalkoztatottság:
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya: 38 %
Foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályban:
56 %
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya:
47 %

Lakónépességből:
0-14 évesek aránya: 14 %, 334 fő
14-59 évesek aránya: 64 %, 1469 fő
59- évesek aránya: 22 %, 512 fő

Iskolai végzettség:
általános iskolát végzettek aránya:
felsőfokú végzettségűek aránya:

Lakónépesség kor szerinti megoszlása
2001

2009

11%

22%

28%

14%

64%

61%

0-18 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
0-14 évesek

14-59 évesek

60- évesek

18-62 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
62- évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

Lakásállomány:
1741 db;
a kerület lakásállományának:
5 %-a
ebből alacsony komfortfokozatú: 644 db
a városrész lakásállományának: 37 %-a

2711 db
7 %-a
325 db
12 %-a

Intézményellátottság:
Bölcsőde: 60 férőhely
2009-ben: 60 fh, 61 fő
Óvodások száma:
2001-ben: 470 fő
2007-ben: 454 fő
2009-ben: 443 fő
Óvodai férőhelyek száma:
2001-ben: 571 fh
2007-ben: 616 fh
2009-ben: 621 fh

22 %
18 %

Általános iskolások száma:
2001-ben: 428 fő
2007-ben: 238 fő
2009-ben: 193 fő
Megjegyzés: 2009-ben a 12
évfolyamos iskolák tanulóit a
középiskolák
adatánál
tüntettük fel.

A növekvő lakásszám és a csökkenő népességszám közötti ellentmondás
feltehető oka az adattartalom változására vezethető vissza. Az új lakásoknak
vannak tulajdonosai, és lakói egyaránt. A lakásszámtól lényegesen elmarad
a bejelentett lakók száma.
A lakásállomány összetétele is javuló az új lakások építése miatt.
Feltehetően a az iskolai végzettség és a foglalkoztatottság mutatói is
változtak a beköltözők révén, de erre megbízható adatok nem állnak
rendelkezésre.
Az intézmények kapacitása nagyobb a jelenlegi igényeknél, de a várható
lakásépítések miatt ez a jövőben növekvő lesz.
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5.2.2. Átmeneti zóna

Összegzés, a fenntarthatósági szempontok:
Az átmeneti zónában folytatódott az ipari tevékenységek megszűnése, már csak két termelő telephely működik. Az irodaház építések révén
nagyszámú munkahely létesült, a korábbinál lényegesen magasabban kvalifikált munkaerővel. A gazdasági válság miatt az építési
beruházások aránya csökkent, de még jelentős, valamint több nagyobb ingatlanfejlesztés előkészületben van. Ezek révén a munkahelyek
száma tovább fog emelkedni.

Erősségek
- jó és javuló közlekedési kapcsolatok
- Belváros kedvező megközelítése
- repülőtéri út, Könyves Kálmán körút,
Lágymányosi híd jó kapcsolatot biztosít
- az ingatlanfejlesztések lendülete
- a terület felértékelődési tendenciája
- országos jelentőségű kulturális és egyéb
intézmények
- folyamatosan javuló környezeti minőség
- Duna közelsége
- jelentős arányú zöldterületek
- rekreációs központok és fejleszthetőségük

Lehetőségek
- integrálódás városi szövetbe
- változatos ingatlanfejlesztési lehetőségek
- lakásállomány minőségének javulása
- kvaterner szektorú gazdaságfejlesztés
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Gyengeségek
- A város és a Duna közvetlen kapcsolatának
hiánya
- a magántulajdonosi szándékok nem mindig
vannak összhangban a kívánatos fejlődés
ütemével

S
W
O
T
Veszélyek
- a HÉV tartósan elzárja a városrészt a
Dunától
- forráshiány miatt a krízis lakóházak helyzete
tovább romlik, gátolhatják a környezetük
átalakulását
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A városrészben a lakosság száma alacsony,
de ez várhatóan nőni fog a Mester utcai nagy
volumenű lakásépítések megvalósulásával.
Az Üllői út menti honvédelmi intézmény
megszűnésével újabb jelentős méretű
ingatlanfejlesztésre nyílik lehetőség. Ehhez a
szabályozási tervet módosítani kell, melyet
megelőzően
a
főváros
keretövezeti
besorolását is változtatni kell.
A
további
beépítéseknél
az
energiatudatossági
szempontokat
érvényesíteni szükséges.
Az ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó új és
felújítandó közterületeken az akadálymentes
kialakítást biztosítani kell.
A Millenniumi Városközpont Haller kapunak
nevezett épületének kivitelezése lelassult a
CEU egyetemfejlesztés elmaradása miatt,
viszont megkezdődött a főépület építése. Ez
a több funkciós ház már korszerű
energiatakarékos megoldásokkal fog épülni.
Az épületek előtti zöldfelületek már majdnem
teljesen elkészültek.
Ismét előtérbe került a városközpont
főterének, a Gregersen térnek a kialakítása.
Az önkormányzatnak a rendelkezésre álló
forrásoktól függően lesz módja a szegregált
lakóházak felszámolására.
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1990 után megvalósult ingatlanfejlesztés
(iroda, intézmény, üzletház)
Folyamatban lévő ingatlanfejlesztés
(iroda, intézmény, üzletház)
1990 után épült társasház
Folyamatban lévő társasház építés
Lehetséges ingatlanfejlesztés

Meglévő közpark

Parti sétány és kerékpárút

Épülő közpark
Rekreációs központtá fejlesztendő
zöldterületes intézmények

1990 óta megvalósult útépítés
Tervezett utca építés
Megszüntetendő HÉV zárt pálya

Bontandó önkormányzati lakóház
Boráros
tér
ih
tőf
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Önkormányzati intézmény
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Az ingatlanfejlesztés alakulása
Az ingatlanfejlesztés helyzete és lehetőségei
A városrész jövőbeni fejlesztését változatlanul a befektetői ingatlanfejlesztések határozzák meg. Az önkormányzati tulajdonban lévő
leromlott állagú épületek bontása a forrásokhoz és a környezetükben megvalósuló fejlesztésekhez ütemezendő.

al

Déli összekötő vasúti híd
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5.3. Külső Ferencváros

E városrész adottságai révén klasszikus barna
mezőnek tekinthető.
A hajdani települések közötti területet eredetileg is
vegyes funkciókkal hasznosították. A XIX. században
a vasúthálózat kiépüléséhez kapcsolódóan létesültek
gyárak, üzemek. A XX. század közepén, a
szocialista nagyipari fejlesztések időszakában
folytatódott a nagy volumenű, környezetterhelő
gyárak, üzemek betelepítése. A szabad területek
előnyeit kihasználva, területi koncepciók nélkül a
legkülönbözőbb
intézményeket
helyezték
el
szórványosan, és több utca nyitásával néhány bérház
csoport is épült.

E
fejezet
első
részében
a
városszerkezeti
összefüggések
miatt Külső Ferencváros egészének
összefüggéseit ismertetjük, majd a
következő rész mutatja be az egyes
jellegzetesen
elkülönülő
városrészeket.
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A településszerkezetet alapvetően meghatározza a
XIX. század második felében kiépített vasúthálózat,
a Ferencvárosi rendező pályaudvar, a Soroksári út
menti rendező és személy pályaudvar, a budai
kapcsolatot biztosító déli összekötő vasúti hídon
áthaladó keleti-nyugati irányú fővonal és az ún.
Kelebiai vonal.

A százhektáros rendező-pályaudvar két részre tagolja
Külső Ferencvárost, az egyetlen összekötést az
Illatos út adja. A kerület déli részét a szomszédos
Pesterzsébettől a rendező- pályaudvar gurító dombja
és vágányai zárják el.
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Lehatárolás: Vasúti fővonal - Üllői út - Ecseri út - Epreserdő utca - M5-ös bevezető szakasza - Határ út - Ráckevei-Soroksári-Duna-ág Duna-folyam
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Az egyesített nagy Budapest városrészei közötti köztes területen kialakult, összetett problémákkal terhelt barna mezős zóna integrálása a városi szövetbe, az
elavult gyárak korszerű, környezetbarát munkahelyekké alakítása, városi funkciók betelepítése az elkövetkező évtizedek egyik legnagyobb városrendezési
kihívása. A problémái ellenére viszont ellensúlyozhatja az agglomeráció zöldmezős beruházásainak túlzott terjedését, hiszen már „benn van” a városban, jó
közlekedési kapcsolatokkal és az iparhoz kiépített nagy kapacitású közművekkel rendelkezik.
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A terület felhasználása, a beépítés és a környezetminőség szempontjából
Ferencváros legheterogénabb része, lakó, ipari, intézményi, sport, kórház és
véderdő funkció egyaránt megtalálhatók. A telkek mérete is sokféle, a négylakásos
kis telektől a több hektáros telephelyig terjednek. A beépítettség is változatos, a
túlzsúfolt telephelyektől a beépítetlen ingatlanokig sok fajta előfordul. Az
épületállomány kora száztól néhány hónaposig terjed, hasonlóképpen minőségük,
építészeti értékük és méreteik is változatosak. A korszerű logisztikai központtól a
használaton kívüli ingatlanokig sokféle változat van.
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M5 autópálya
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XXI. kerület

Me
tr o

XX. kerület

Főútvonalak
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Történeti
városrész

Petőfi
híd

Duna

Dél-Pest és Dél-Buda között a Csepel
szigeten átvezető, tervezett két Duna- híd
megvalósításával Külső Ferencváros keletnyugat irányú kapcsolatai a szomszédos
városrészekkel lényegesen javulnak. A
hidakhoz
vezető
közúti
főhálózat
elhelyezésére és kialakítására még több
változat van. Az újabb vizsgálatok alapján, a
környezetre való hatások és a természeti
környezet védelme szempontjából, ill. a
szomszédos
városrészek
közötti
jobb
kapcsolat érdekében az RSD alatti átvezetés
a megfelelő, nagyméretű felüljárók helyett. A
Soroksári út és az RSD közötti szintkülönbség
miatt a több emelet magas műtárgyak
környezetvédelmi és városképi szempontból
is elfogadhatatlan. A legutóbbi tervekben már
az alagút szerepel.

Szabadság
híd

na
Du

A Kelebiai vonal csak a Ferencvárosi
rendező pályaudvaron keresztül, áttételesen
tudja a nyugatra lévő vasúti hidat
megközelíteni.
A
közvetlen
kapcsolat
érdekében áthelyezését tervezték egy új
összekötő vonallal az OBI áruháza felett. Ez
azonban további zárványokat eredményezne,
helyette a Határ út térségében kellene az új
összeköttetést kialakítani a Ferencvárosi
rendező
pályaudvarra.
A
főváros
településszerkezeti terve már tartalmazza e
szerkezeti
változtatásokat,
de
a
keretszabályozási terv még nem.

Fer
en
kö r c
út

Alapvető városszerkezeti cél a városrészek közötti kelet-nyugat irányú összeköttetések létrehozása, a Duna és a város közvetlen
kapcsolatának biztosítása a vasúti területek csökkentésével és funkcióváltásával, továbbá a Kelebiai vonal áthelyezésével és a HÉV pályák
zártságának megszüntetésével.
Belváros
A kötöttpályák szinte hermetikusan elzárják a
Tervezett,
épülő
Ráckevei-Soroksári-Duna-ág (RSD) menti
z
4-es Metro
há
területeket, továbbá akadályozzák a Középső
VIII. kerület
m út
á
V ör
k
Ferencváros irányú kapcsolatokat.

Megszűnő HÉV
Ráckevei HÉV
tervezett 5-ös metró

Megszűnő vasút
Tervezett 4. körút
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A Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalak zárt pályái ugyancsak gátolják a városrészek közötti kapcsolatokat. A tervezett észak-déli regionális
gyorsvasút (5-ös metró) nyomvonalaira is változatok vannak. Csepel és Ferencváros számára a Kén utca vonalában való egyesített
nyomvonal lenne a legkedvezőbb. Így a csepeli fejlesztési területek súlypontjában biztosítana jó feltárást és Ferencvárosban nem zárna el
szomszédos területeket. A vasút és a HÉV közé bezárt, jelenleg szabályosan nem megközelíthető területek is legálisan kapcsolódhatnának
a Soroksári úthoz, így lehetővé válhatna rendezett fejlesztésük. A külső részeken gazdaságosabb megoldás lehetne a közvetlen térszín alá,
kis földalatti típusú megoldás a metró jellegű kialakítás helyett. A még beépítetlen területeken a gazdaságosabb, felülről való megépítés
lehetősége még adott, de ehhez a nyomvonal pontos rögzítésére lenne szükség.
A 2009-ben elkészült fővárosi közlekedési rendszerterv a kötöttpályás fejlesztésekre több változatot tartalmaz. Ezek között szerepel az un. Észak – Déli
gyorsvasút, mely a Csepeli és a Ráckevei HÉV-eket kötné össze a Szentendreivel. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása azonban csak nagy távon lehet
reális.
A térséget két fontos villamos vonal érinti, az 1 és 2 jelűek. Az 1-es villamos Budára történő meghosszabbítása a közeli időszakban tervezett. A 2-es villamos
pályájának meghosszabbítására, megváltoztatására több változat ismert. Ferencváros számára az lenne a legkedvezőbb, ha a Boráros térnél áttérne a jelenlegi
Csepeli HÉV vonalára és ezen haladna egészen Csepel központjáig. A városi villamos pályája átjárható, nem zártpálya, mint a jelenlegi HÉV. Ezzel a megoldással
a Belváros átszállás nélkül lenne megközelíthető, és a szomszédos városrészek közötti merev elzártság feloldható lenne. Így a Millenniumi Városközpont Duna
felé való elzártsága is megszűnhetne. A z 1-es villamosnak is ki lehetne alakítani egy Csepelre menő leágazását a Kvassay út mentén.

Fenti közlekedési főhálózat-fejlesztési és tömegközlekedési kérdéseket az érintett kerületek több szakmai konferencia keretében megvitatták és szakértői
közreműködéssel kialakították a mindenki számára legmegfelelőbb, elfogadható változatokat. A fővárosi önkormányzat ez irányú döntései még hiányoznak.
A közlekedési rendszer alakulása lényegesen befolyásolja Külső Ferencváros kapcsolatait, alapvetően meghatározza a barna mezős területek átalakítását, az
ingatlanfejlesztéseket, a városrész jövőbeli környezeti minőségét.
Az önkormányzat, mint tulajdonos, kevésbé tudja befolyásolni az átalakulást, mivel nagyon kevés ingatlan van a tulajdonában. Az építési telkeket már az elmúlt
években értékesítette, a bevételeket a történeti városrészek rehabilitációjára fordította. A meglevő ingatlanok a területek feltárásához szükséges közterületekhez
hasznosítandóak. Az önkormányzat a városrendezési rendeleteivel határozza meg a területek beépítési feltételeit, melyek készítése során támaszkodik az elmúlt
évek gyakorlata alapján kialakított partnerségi együttműködésre az ingatlan tulajdonosokkal és fejlesztőkkel.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A negyedik körút (ún. Körvasút- menti körút) a Határ út vonalában tervezett. Ferencváros számára a József Attila lakótelepnek megfelelő
zajvédelmet garantáló elrendezése fogadható el. A Határ út zaj és rezgésterhelése a szomszédos kispesti lakóterületeken már közvetlen
veszélyt jelent, emiatt a körút mielőbbi megépítése indokolt.
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Az Európai Unió CADSES régiójában a magántőkén alapuló barnamezős beruházások
elősegítését szolgáló akcióterv bővítéséhez Külső Ferencváros egyik ingatlana - az egykori
sertésvágóhíd telke – volt az egyik mintaterület, Stuttgart és Milánó barnamezős területei
mellett.
A PROSIDE projekt a belső városi barnamezős területek újrahasznosítására vonatkozó
tapasztalatcseréket szolgálta.
A nemzetközi szakértői csoport összefoglalói is kihangsúlyozták, hogy Ferencváros
barnamezős területeinek újrahasznosításához elengedhetetlen a városszerkezet
átalakítása, a zárványosságot okozó vasúti pályák átstrukturálása, a Ferencvárosi
Rendező-pályaudvar funkcióváltása. Kiemelték a fővárosi és kerületi elképzelések
egyeztetésének fontosságát, Budapest déli részére vonatkozó koordinált fejlesztési
perspektívák meghatározását, a kooperatív tervezés jelentőségét.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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PROmoting
Sustainable
Inner urban
DEvelopment
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A városrész alapadatai a KSH (2001) és az
önkormányzati nyilvántartások alapján (2007)
Önkormányzati nyilvántartás alapján (2009)

A városrész teljes területe: 658,4 ha
Laksűrűség: 2001: 7 fő / ha; 2009: 7 fő / ha

Lakónépesség:
4916 fő*, kerület 8 %-a
Állandó népesség: 4438 fő, kerület 7 %-a
Népesség:
4542 fő, kerület 8 %-a
Lakónépességből:
0-18 évesek aránya: 856 fő, 15 %
18-62 évesek aránya: 3003 fő, 66 %
62 - évesek aránya: 683 fő, 19 %

Iskolai végzettség:
általános iskolát végzettek aránya:
felsőfokú végzettségűek aránya:

Lakosság korcsoportonkénti
m egoszlása Külső Ferencvárosban

2001

18%

2009

17%
15%

19%

0-18 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
14-59 évesek

Középiskolai tanulók száma:
2001-ben: 3415 fő
2007-ben: 3997 fő
2009-ben: 4169 fő
Megjegyzés: 2009-ben a 12
évfolyamos iskolák tanulóit a
középiskolák
adatánál
tüntettük fel.

66%

65%

0-14 évesek

Óvodások száma:
2001-ben: 53 fő
2007-ben: 37 fő
2009-ben: 29 fő
Óvodai férőhelyek száma:
2001-ben: 72 fh
2007-ben: 72 fh
2009-ben: 29 fh

40 %
9%

60- évesek

18-62 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
62- évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

Lakásállomány:
1962 db;
a kerület lakásállományának:
6 %-a
ebből alacsony komfortfokozatú: 735 db
a városrész lakásállományának: 37 %-a

1675 db
4 %-a
469 db
28 %-a

A hatalmas területen csak szórványosan helyezkednek el lakóház
csoportok, az Illatos út mentén a Dzsumbujok és a Gyáli út közelében a
kis lakótelepek.
A Dzsumbuj, majd később a kis Dzsumbuj felszámolásával, és később Új
Ferencváros kiépülésével a foglalkoztatottsági és az iskolázottsági adatok
érdemben meg fognak változni.
Óvoda csak az Illatos útnál van, mely a Dzsumbuj és a kis Dzsumbuj
felszámolását követően megszüntethető lesz.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Foglalkoztatottság:
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya: 43 %
Foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályban:
53 %
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya:
45 %
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Az önkormányzat legjelentősebb feladata a
Dzsumbuj és később a kis Dzsumbuj
felszámolása, továbbá a szórvány krízis
lakóházak megszüntetése.
Országos, fővárosi kérdés a Soroksári út menti
pályaudvarok megszüntetése, a Ferencvárosi
teher-pályaudvar jövőjének meghatározása, a
kelet-nyugati fővonalon a tervezett állomások
megvalósítása, az egyesített kötöttpályás
tömegközlekedés kialakítása.
Ugyancsak fővárosi jelentőségű a negyedik
körút megépítése a Határ út mellett.
A Gyáli út környéki gazdasági területek már
mintaszerűen
átalakultak,
jelentős
beruházásokkal. A volt BVM telephely
átalakulása
a
cég
felszámolásával
megkezdődött.
Több városrendezési terv módosítása van
folyamatban a körvonalazódó fejlesztésekhez,
valamint
több már elkészült és a főváros
egyetértésére vár. A szabályozási tervek
hatályba lépése lényeges előfeltétele a
tervszerű fejlesztések megvalósításának.
Az új beépítésekkel együtt a telkeken belüli
zöldfelületi arány növelendő, továbbá a Duna és
az RSD parti területein összefüggő közterület
alakítandó ki intenzív zöldfelületekkel.

Erősségek

Gyengeségek
- zárt városszerkezet, tagoltság
- zárványok
- krízis lakóházak
- kevés zöldterület
- alulhasznosítottság
- Telephelyeken tulajdonközösségek

- városon belüli jó elhelyezkedés
- jó közlekedési kapcsolatok
- jelentős ingatlanfejlesztésre alkalmas
területek
- Duna és RSD kedvező adottság

SW
OT

Lehetőségek
- Új Ferencváros program
- korszerű munkahelyek telepítése
- új intézményközpontok
- új lakóterületek
- városi funkció

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009

Veszélyek
- főhálózatok átalakítása elmarad, késik
- fővárosi függőség
- MÁV fejlesztések, átalakítások
bizonytalansága
- a MÁV zaj és rezgés ártalmai tartósan
fennmaradnak

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Összegzés, fenntarthatósági szempontok
Kiemelt feladat a városszerkezeti átalakítások megoldása, a városrészek közötti kapcsolatok javítása, a zárványok feloldása.
Új Ferencváros beépítésével egy XXI. századi városrész születhet. A tervezett funkciókat úgy kell elhelyezni, hogy vegyesen legyenek a
lakó, intézményi, rekreációs funkciók és környezetbarát munkahelyek. A közúthálózat több új eleme már elkészült, de még jelentős
feladatok vannak, melyeket az ingatlanfejlesztőkkel együtt kell megoldani.
A Gubacsi út menti barna mező fokozatosan alakul át. A környezetkárosító ipari termelés már megszűnt. Több helyen még hosszú időt
fog igénybe venni a korábbi vegyipari tevékenység környezeti ártalmainak felszámolása. Az új beépítésnek a környezetvédelmi
szempontok mellett az energiatudatosságra is figyelemmel kell lennie. Jelenleg a legnagyobb környezetterhelést a vasút okozza.
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Folyamatban lévő ingatlanfejlesztés
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Megszüntetendő HÉV zárt pálya
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1990 után átalakult, korszerű munkahelyi terület

Zárvány területek
Ferencvárosi rendező pályaudvar
RSD menti megszüntetendő rendező pályaudvar
Bontandó Dzsumbuj, Kén utcai házak
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Tervezett parti zöldsáv
1990 óta megvalósult útépítés
Tervezett útépítés
Tervezett negyedik körút
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Lágymányosi híd

Térszín alá helyezendő HÉV zárt pálya
Közlekedési csomópont
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Külső Ferencváros városrészei
Külső Ferencváros teljes területe: 658,4 ha

Gubacsi út térsége
Lehatárolás: Vasúti fővonal – Külső Mester utca – gurítódomb – Határ út – Soroksári út által határolt terület
Területe: 210,9 ha
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Táblás utca
Területe: 167,9 ha
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Aszódi úti lakótelep: 8,1 ha
az un. „ Nyolcház”: 1,2 ha
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Új Ferencváros
lehatárolás: Vasúti fővonal – Soroksári út – Határ út – Ráckevei - Soroksári - Duna-ág – Duna folyam
Területe: 136,4 ha

Átmeneti zóna
Barnamező
Lakótelep
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5.3.1. Új Ferencváros (RSD menti terület)

A Kvassay zsilippel szabályozott vízszintű Duna-ág parti
területei árvízmentesek, így a víz és a város kapcsolata
teljes értékűen létrehozható.

t

Vituki
környéke

Már az 1990-es évek elején felfigyeltek arra, hogy e területek különlegesen kedvező
feltételekkel rendelkeznek ingatlanfejlesztésre, új lakó és intézményterületek
kialakítására. Akkoriban fogalmazódtak meg először az Új Ferencváros néven
ismertté vált fejlesztési elképzelések, közlekedési koncepciók, körvonalazódott a
városrész kedvező adottságaihoz illeszkedő jövőképe.

A Kvassay
zsilip

Nagyvásártelep

Gubacsi dűlő
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Lehatárolás: Vasúti fővonal – Soroksári út –
Határ út – Ráckevei–Soroksári–Duna-ág –
Duna folyam
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A Kvassay úttól északra a Csatornázási Művek Ferencvárosi
nyomótelepén elkészült a Csepelen épülő szennyvíztisztítóhoz
szükséges technológiai létesítmények építése. A HÉV aluljárón keresztül
megközelíthető terület ingatlanfejlesztésre kedvező adottságokkal
rendelkezik
közvetlen
Duna-parti
fekvése
révén.
2008-ban
ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg a területet, jelenleg készül az új
városrendezési terv.
A terület zártságát a HÉV pálya jelenlegi nyomvonalának megszüntetése
oldhatja fel. Az ezt megelőzően kezdődő fejlesztésekkel több közterületi
kapcsolat és tömegközlekedési ellátás alakítandó ki.
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5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.3.1. Új Ferencváros (RSD menti terület)

Az 1990-es évek közepén az
intézményi keretövezetbe sorolás és
az időben jóváhagyott részletes
rendezési tervek előírásai meg tudták
gátolni az ipari jellegű ingatlanokon a
privatizációt követő termelési célú új
beruházásokat.
A
terület
legjelentősebb telephelyéről, a hajdani
Nagyvásártelepről
új
logisztikai
központba költözött az addigi bérlő,
így
megnyílt
a
lehetőség
a
funkcióváltásra,
az
ingatlanfejlesztésre.
A
2003-ban
jóváhagyott rendezési tervet követően
lefolytatott ötletpályázat már egy
nagyvonalú lakó és intézményi
beépítést körvonalazott.
A Nagyvásárcsarnokot időközben
műemlékké
nyilvánították,
emiatt
újabb KSZT tervezet készült.
A városrész telkeinek nagy része már
ingatlanfejlesztők tulajdonában van és
megkezdődtek
a
fejlesztés
előmunkálatai. 2006-ban elkészült az
un. Kvassay áttörés, -a Kvassay út
és a Könyves Kálmán körút
összekötése-, továbbá a Kvassay és
Hajóállomás utcai csomópont és
megkezdődött az új gyűjtőút építése
is. Egyeztetések vannak folyamatban
a
kerületi
önkormányzattal
a
területcserékről, a fővárossal a
településrendezési
szerződésről
folytatnak tárgyalásokat.

A közel két km hosszú vízparton zöldsáv alakítandó ki sétánnyal, kerékpárúttal, kikötőkkel
és gyalogos hidakkal a Csepel szigetre. A Kvassay út mentén a beépítés intenzívebb és
magasabb lesz, a vízparton alacsonyabb, attól távolodva emelkedő.
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5.3. Külső Ferencváros

IX. kerület

5.3.1. Új Ferencváros (RSD menti terület)
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A jövőkép víziói
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5.3. Külső Ferencváros
Meglévő híd

IX. kerület

5.3.1. Új Ferencváros (RSD menti terület)
2.

1 b.

s.
1c

t
say
ú

a
ut c

Kvas

út

Tervezett kéreg alatti
városi gyorsvasút, M5
metró része

i
cs
ba

n.

Meglévő és tervezett
villamos

r
ste
Me

Gu

2

Tervezett gyalogos és
kerékpáros híd

A
körvonalazódó
jövőkép
kulcsfontosságú feltétele, hogy a
közlekedési kapcsolatok, a főhálózati
fejlesztések
a
beépítéssel
összhangban megvalósulhassanak.
A Kelebiai vasútvonal áthelyezése és
az észak-déli regionális gyorsvasút e
térségben való megépítése teheti
teljessé
a
tervezett
városrész
kapcsolatait a Soroksári út mögötti
városrészekkel.
Még
további
tömegközlekedési
tervezetek is vannak, de még
nincsenek ezekről fővárosi döntések.

30 .

Duna
nu
Ké

Megszüntetendő
vasútvonal

tca

Tervezett közpark

Illatos út

Tervezett vasútvonal
o
Sor

Központi
szennyvíztisztító
telep

Csepel sziget
XXI. kerület
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Fejlesztési
terület

Rácke

Egyéb út

3

Tervezett és
kiépítendő út

t
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ksá

Főútvonal

A Nagyvásárteleptől délre fekvő
területen több fejlesztő rendelkezik
ingatlanokkal. A KSZT tervezete már
évekkel ezelőtt elkészült, de a
fővárosi
önkormányzat
elhúzódó
tárgyalásokat
folytat
a
településrendezési szerződésről, mely
nélkül nem adja meg egyetértését a
tervezet jóváhagyásához.
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Tervezett alagút
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5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.3.1. Új Ferencváros (RSD menti terület)

Schäffer László légifotói

Erősségek
- Duna és RSD parti elhelyezkedés
- szabályozott vízszintű RSD esetén
teljes értékű város-víz kapcsolat
létesíthető

Lehetőségek
- nagyarányú ingatlanfejlesztés
lehetséges - lakó- intézményi funkciójú
új városi szövet
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- elzártság, vasút,HÉV
- keleti irányú kapcsolatok hiánya
- infrastruktúra hiánya

Veszélyek
- fővárosi egyetértés hiánya
- az infrastruktúra fejlesztések
elmaradása
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5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.3. Külső Ferencváros

IX. kerület

5.3.2. Gubacsi út térsége

A kerület tradicionális ipari területe, a szocialista nagyipar örökségével. A területi szemlélet
figyelmen kívül hagyásával végrehajtott privatizáció révén a korábbi nagy ipari telephelyeken
társtulajdonok alakultak ki. Több ipari társasház, ill. közös tulajdon jött létre. A cégek időben
eltérő fejlesztési üteme miatt a telephelyek korszerűsítésében egymást gátolják. A telkek
megosztását az eltérő tulajdonosi érdekek mellett a közös, nagy értéket képviselő
közműhálózatok is akadályozzák, mivel szétbontásuk, az önálló bekötések kialakítása
aránytalanul magas költségekkel jár.

A telephelyek többsége túlépített, zsúfolt, a szabad területeket a belső közlekedési utak foglalják el, a megfelelő arányú parkolók és zöldterületek rendre hiányoznak.
Sok telephelyen a korábbi ipari tevékenységek okozta környezeti károk felszámolása is feladat.
Az utóbbi években készített városrendezési tervek a tulajdonosokkal széleskörűen egyeztetettek, az egyes területrészekre vonatkozóan az egyedi adottságokhoz
igazodóak.
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Lehatárolás: Vasúti fővonal - Külső Mester utca - gurítódomb - Határ út - Soroksári út által határolt terület
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5.3. Külső Ferencváros

IX. kerület

5.3.2. Gubacsi út térsége
Az épületállomány minősége és állapota nagyon eltérő. A telephelyek kis
részén vannak építészeti értéket képviselő épületek, ezek védetté
nyilvánítása megtörtént.

Az elmúlt másfél évtizedben a térség átalakulása
lassan, de megindult. A stagnáló telepek mellett egyegy részen mintaszerű fejlesztések valósultak meg.
Az Illatos út mentén a Linde telephelyén és
környezetében új épületekben korszerű termelés jött
létre. Környezetvédelmi szempontból is kiemelkedő
beruházásokat hajtott végre a Strabag.
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A Kén utca melletti, volt Budapesti Vegyi Művek telepen sikerült felszámolni pár
évvel ezelőtt egy nagyméretű veszélyes hulladékkezelési tevékenységet. A CF
Pharma
korszerű
gyógyszergyára
ütemezetten
épül
ki,
a
talaj
mélyszennyezettségének megszüntetése fokozatosan halad.
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A volt sertésvágóhíd területén is elkészült az első két új épület.

Volt sertésvágóhíd

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A városrendezési tervek a fővárosi keretszabályozási
tervvel összhangban a Kvassay út felöli részen
városiasabb intézményi átalakulást céloznak meg. A 2006ban átadott Tesco áruház ingatlanfejlesztő hatása
várhatóan a következő években érvényesül.

Volt lóvágóhíd
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.3.2. Gubacsi út térsége

5.3.2.1. Dzsumbuj

A szórványosan elhelyezkedő önkormányzati lakóépületek tipikus zárványok a munkahelyi környezetben. Állapotuk és lakásállományuk
jellemzői miatt többségük az elidegenítési tilalmi listán szerepel. A városrész fejlesztési tendenciái alapján valószínűsíthető, hogy az
épületek többségének bontása lesz indokolt, a közvetlen környezet átalakulási üteméhez igazodóan. Közülük a leghírhedtebb a Dzsumbuj.
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Fényképek a „Dzsumbujról”
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5.3.2.1. Dzsumbuj

Egyetlen lehetőség a fokozatos felszámolása, a családok elköltöztetése olyan
környezetbe, ahol az integrálódásukra esély van. A képviselő-testületi döntés óta az
épületek kiürítése ütemezetten halad, 2009-ben az első épület bontása megtörtént. Az
önkormányzat számára évekig súlyos feladatot fog jelenteni a még meglévő épületek
elviselhető szintű fenntartása, a folyamatos őrzése és az összes lakó elhelyezése.

A lakóépületek bontását követően korszerű munkahelyi tevékenységre
lesznek értékesíthetőek a telkek. A Dzsumbuj megszüntetése az egész
térség konszolidációját fogja eredményezni. Később oldható meg a
Kén utca 3. sz. alatti lakóházak, az un. kis Dzsumbuj felszámolása.
Ott is olyan mértékű a szegregáció, melynek megoldása helyben már
nem lehetséges.
Dzsumbuj korábbi lakásszáma 303 db volt, 2009. év végén már csak
90 család lakik itt..
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A Dzsumbuj, mint XXI. századi gettó súlyos problémái
közismertek számos szociológiai tanulmányból. Az elmúlt
években ismételten több oldalról elemeztük a lehetséges
megoldásokat. Egyértelművé vált, hogy a munkahelyi
területekkel körülvett zárvány társadalmi, szociológiai,
szegregációs és mélyszegénységi összetett problémáit helyben
nincs esély megoldani.
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5.3.2.1. Dzsumbuj

„...akkoriban még burjánzottak a mi környékünkön a nyomortelepek, az egyik volt a háborús kórházból visszamaradt Zita barakk-lakótelep, a
Páli Szent Vincéről elnevezett Középső-Ferencvárosi Plébánia területén, a másik pedig a hírhedett Kiserdő, ami egykoron valóban még erdő
volt, míg a fákat ki nem vágták, s emberek növekedtek már a helyükön, éppen itt, a Nagyvásártér közelében, mert valamikor ezen a
homokos földön az első nagy háború után kiskerteket kaptak a város kicsi szolgái, utcaseprők, rendőrök és más tisztességes emberek, s
ezekhez a kertecskékhez építhettek szerszámos bódékat, csakhogy ami jó volt a gereblyéknek és ásóknak, az jó volt a szegényebb
embereknek is, a húszas évek végére már több, mint ötezren laktak itt, s egyre csak szaporodtak, volt, aki söröshordókból építette a
hajlékát, volt, aki meg annak is örült, ha melegedni betérhetett a kápolnába, aztán, amikor a harmincas évek végén a családok egy részét
átköltöztették a Szent István kórház melletti fabarakkokba, a Vágóhíd utcában pedig szoba-konyhás téglalakásokat is építettek, felszámolták
a barakkokat és lebontották a kápolnát, ma már csak a Páli Szent Vince temploma barnállik a Haller téren, odaköszön a Szent Benedek
utcának és odaköszön a Vágóhíd utcai pravoszláv templomnak, Szent Cirill és Metód házának is, amit a palántanevelő bolgárok
kilencszázhuszonegyben szenteltek fel, hiszen ha más nem, legalább harangzúgás és szentmise mindig jutott a szűkölködőknek, odébb, a
vasúton túl volt a Mária Valéria telep, egykor itt is egy szükségkórház állt, és az első háború után itt is barakkok kezdtek el szaporodni, ez a
telep azonban túlélte a második világháborút is, hiszen csak ötvenhétben kezdték el a lebontását, s hogy ne csak az idő kereke forogjon
körbe-körbe, a nyomortelep helyén épített lakótelepet József Attiláról nevezték el, hadd szüljön akkor neki rendet a szabadság, hadd legyen
ez egy új város legszebb és legmodernebb lakótelepe, a munkásosztály és a vele szövetségben menetelő értelmiség emberi szabású
lakóhelye, egyébként amikor felszámolták a Zita-telepet és Valéria-telep barakkjait, felépült az Aszódi úti lakótelep is, maguk a kijelölt lakók
hordták a téglát és a maltert, hogy végre ide költözhessenek, négyszázhetven lakás egy év alatt, egy kisváros valahonnan a Dunántúl
közepéről, a dombok közé süppedt, soha el nem múlt időből, kutyaugatás és kiskertek, cseréptetők és nyárfák, a házhoz tapasztva a
kolbászfüstölő, egyik oldalról a vasút, a másikról a gyárak, ahová a nyomortelepekről dolgozni jártak az emberek, és persze azt is tudni kell,
hogy nem messze ide, a töltés túloldalán, az Illatos út és a Gubacsi út sarkán már vége a világnak, itt fennakadt az idő, beleakadt a kabátja
a dróthálóba, ugyanis kerítés fogja körbe a Dzsumbujt, ezt a három ikerházat, amiben több mint négyszáz lakás szorong, s ki tudja hány
ember élt és él, valamikor ide is a nyomortelepekről költöztek a kiválasztottak, huszonnyolc négyzetméter volt egy lakás, olyan család
kaphatta meg, ahol legalább négy gyerek növekedett, vagy két család költözött egybe, két lakásra jutott egy vécé, csakhogy az idő
akármerre is kujtorgott, ezek a házak ma éppen olyanok, mint harminchétben, amikor megépültek, csupán a vakolat kopott le róluk, a
négyzetméterek nem változtak, az pedig mindennél szebb, hogy szemközt, a Kén utcai telepre az állam alkalmazottait, tisztviselőket,
csendőrök, rendőrök és gyári munkások családjait telepítették, hadd gyűlöljék egymást a szomszédok, függetlenül attól, hogy valahányan az
Illatos úti gyárak bűzét, a vágóhidak és az enyvfőző szagát szívják, s persze hiába söpört el a háború, a szocializmus és mi ki tudja mi
minden, ez a gyűlölet még ma is megmaradt, aki a Kén utcai telepen él, az utálja a dzsumbujosokat, s a Dzsumbuj lakói gyűlölik a Kén
utcaiakat, elvégre tudjuk, ez az, ami a leginkább az életben tart, a mindennapokba ivódott gyűlölet, más kérdés, hogy ma már üresek a
gyárak, gaz verte fel az udvarukat, és ugyan a régi lakók többsége eltűnt, de a Dzsumbujba mindig érkeznek új családok, mindig akadnak új
beköltözők, még ha a foszlott dróthálós kerítés előtt egy csillogó autószalon pöffeszkedik is, a bejárata előtt kőoszlopon egy hatalmas,
ezüstszínű állattal, egy ugró jaguárral, ami hátat fordít a nyomornak és a Soroksári útra néz ...”
(Kőrösi Zoltán: Budapest nőváros)
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A Dzsumbuj, ahogy a kerületi kortárs író látja:
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Az önkormányzat pályázati támogatással építette ki a Külső Mester utcát, ezzel a városrész
rendező-pályaudvar felőli zártságát sikerült feloldani, ill. ez az út a pályaudvar funkcióváltásához
szükséges feltárást is biztosítja. A nagy méretű tömbök kereszt irányú tagolását a hosszanti
főutak között az ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódóan magánutakkal lehet biztosítani. A
környezetben lévő befektetők részvételével valósult meg az un. Kvassay áttörés, mely Csepel
és a Könyves Kálmán körút között teremtette meg a hiányzó főhálózati kapcsolatot. A főváros
településszerkezeti tervében a Kén utca nyomvonalában tervezett új Duna hídhoz új főút is
szerepel, mely tovább javítja a városrész főhálózati útkapcsolatait.

Kén utcai épületek

A klasszikus barna mezős terület városias
átalakulásához számos magántulajdonú telek
jelenthet
potenciális
ingatlanfejlesztési
területet.
A Kén utcától északra fekvő területen a
városias átalakítás a cél, attól délre a
munkahelyi
területek
korszerűsítése,
fejlesztése.

Gyengeségek

Erősségek
- jó közlekedési kapcsolatok
- jelentős ingatlanfejlesztésre alkalmas területek
- rendelkezésre álló nagy kapacitású közművek

Lehetőségek
- a gettó és a krízis házak bontását követően
korszerű munkahely teremtésre,
gazdaságfejlesztésre lesz mód
- városi szövet bővülése
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- avult épületállomány
- túlépített telephelyek
- városszerkezeti zárványok
- elhanyagolt környezet
- zöldterületek hiánya
- szegregáció, mélyszegénység

Veszélyek
- több szórványosan elhelyezkedő lakóház
további leromlása válság helyzetet teremthet
- Dzsumbujban, ha forráshiány miatt a
felszámolása nem tud befejeződni, akkor
tartósan marad a gettó, a krízishelyzet
- az eltérő fejlesztési ütemek miatt a szomszéd
ingatlanok között feszültségek keletkezhetnek
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5.3.3. Ferencvárosi rendező pályaudvar

Lehatárolás: Vasúti fővonal -Táblás utca - gurítódomb - Határ út - gurítódomb -Külső Mester utca

A százhektáros rendező-pályaudvar napjainkra elvesztette gazdasági jelentőségét, működése veszteséges. A környezetében lévő iparterületek átalakulásával a
szállítási kapcsolatai elhanyagolható mértékre csökkentek, az iparvágányok többségét elbontották. A rendező-pályaudvar klasszikus alulhasznosított barnamezős
területté vált. A beépítettség alacsony, az épületállomány eltérő korú és állapotú, többnyire elavult.
Az egyes részek részleges hasznosítása érdekében betelepült gazdasági tevékenységek révén bonyolult szerződési kötöttségek és tulajdonviszonyok alakultak ki.
A terület újrahasznosításának gátja a fejlesztési koncepció hiánya, a vasútüzemi keretövezetbe tartozás, mely az eltérő hasznosítást akadályozza.
A személypályaudvar a fővárosi elővárosi kötöttpályás közlekedés lassú fejlődése miatt nem tölti be helyzeti potenciáljának megfelelő szerepét, forgalma nagyon
alacsony.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A XIX. század második felében a nagy iparfejlesztésekhez kapcsolódóan építették ki a főváros vasúthálózatát. A déli összekötő vasúti híddal
jött létre a kelet-nyugati főhálózati kapcsolat és hajdan Közép-Európa legnagyobb teher-rendező pályaudvara, mely szolgálta a
vágóhidakat, a gabonaipart és jelentős szerepe volt a főváros élelmiszerellátását szolgáló nagykereskedelemben. A XX. században a
szocialista iparpolitika révén számos gyárat telepítettek a pályaudvar környezetébe az előnyös szállítási lehetőségekre. A városi területek
növekedésével a vágóhidakat felszámolták, az erre épülő élelmiszeriparnak csak néhány üzeme maradt fenn. A század végén a
környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése miatt a vegyipari üzemek termelése is megszűnt.

198

5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
5.3.3. Ferencvárosi rendező pályaudvar

A területre megkezdett várostervezés feladata a pályaudvar
jövőképének,
a
lehetséges
fejlesztési
irányoknak
a
meghatározása. A terv csak akkor fogja betölteni szerepét, ha az
évtizedek óta halogatott koncepcionális döntések is megszületnek,
és tényleges megvalósítási programmal társulnak. A kelet-nyugati
vasútvonal a főhálózat szerves része, tartós, fejlesztendő adottság.
A személypályaudvar a fővárosi tömegközlekedésbe
integrálandó. A rendező-pályaudvar megtartása kérdéses,
figyelembe
véve
gazdasági
negatívumait,
környezeti
kapcsolatainak hiányát, és a városszerkezetben zárványképző
szerepét. Jelenleg egyetlen szűk közúti aluljáró teremt csak
kapcsolatot a szomszédos városrészek között, a gurítódombok
pedig további zárványokat határolnak, akadályozva a tervezett
negyedik körút ésszerű nyomvonalát is. A rendező-pályaudvar
zaj, és rezgés terhelése a keleti oldalán fekvő lakóterületeket
kedvezőtlenül érinti.

A vasúti főhálózat alakításában külön problémakör az un. Kelebiai
vonal elhelyezése. A nemzetközi hálózatban is fontos kapcsolatot a
ferencvárosi pályaudvaron mozdony áthelyezéssel tudják csak
biztosítani, mely megoldás nem felel meg a nemzetközi előírásoknak.
A Soroksári út mellett fekvő pálya radikálisan elzárja a mögöttes városi
területeket a Ráckevei- Soroksári Duna-ágtól. Korábbi döntés alapján a
déli összekötő vasúti híddal való kapcsolat kiépítése szerepel a
fejlesztési tervekben, melynek műszaki paraméterei viszont az
alapadottságok miatt nem feleltethetők meg a vonatkozó nemzetközi
előírásoknak. A fővárosi településszerkezeti terv már tartalmaz
alternatív nyomvonalat a ferencvárosi rendező- pályaudvaron át, de a
fővárosi vasúthálózat egészének összefüggéseiben felmerültek további
lehetőségek is. A korábban elhatározott fejlesztési döntés körültekintő,
- a város és a vasút szempontjait egyaránt mérlegelő - megváltoztatása
alapvetően meghatározza a térség városszerkezetét, fejlesztési irányait
és a pályaudvar fejlesztését.

A kelet-nyugati vasútvonal és a Határ út közötti ferencvárosi városrészek fejlődési lehetőségeit döntően határozzák meg a vasúti főhálózatra és a rendezőpályaudvarra vonatkozó fejlesztési döntések. Minőségileg más fejlődés jöhet létre nyitott városszerkezettel, jó környezeti kapcsolatokkal, mint a jelenlegi
szomszédsági kapcsolatok hiányával küzdő, zárványokkal terhelt szerkezetben.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.3.4. Gyáli út környéke

5.3.4.1. Gazdasági terület

Az Ecseri út, Üllői út és az M5-ös által közrezárt területet, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem volt sportterületeit ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg
több ütemben. A jelenleg alulhasznosított terület intézményi beépítéséhez az
előkészítést 2010-ben kezdik meg.
Az Ecseri út mellett egy állami főiskola és három fővárosi szakközépiskola van.
A fővárosi önkormányzat az egyik középiskola áttelepítését tervezi.
A József Attila lakótelep és az Ecseri út között a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. városüzemeltetési telephelye működik.
Az Illatos úttól délre a Budapesti Vegyiművek telephelye van. A cég a
környezetvédelmi előírások szigorodása miatt a korábbi környezetszennyező
termeléssel felhagyott és az elmúlt években megkezdődött a terület részenkénti
értékesítése, újrahasznosítása. Jelenleg a cég felszámolása tart, vélhetően
további tulajdonosoké lesz a terület. A nagy kapacítású telepen belüli közös
közműhálózat hátráltatja a fejlesztéseket. Kérdéses, hogy a megfelelő
kármentesítés mikor történhet meg. A BVM telepét a Határ úttól véderdő
választja el és a rendező-pályaudvar gurítóvágányai.
A Gyáli út környékével összevontan megkezdődött a volt BVM területére új
szabályozási terv készítése, mellyel elő lehet segíteni a tulajdonosi
szándékokkal összhangban levő szabályozás kialakítását, a telkek kedvezőbb
hasznosításához.
A rendező-pályaudvar és az M5-ös felüljárója közé zárva két kislakásos
lakótelep, a Merényi kórház és az ún. „Nyolc ház” helyezkedik el. A kórház
fejlesztése az egészségügy átalakítási programjától függő, jelentős építési
lehetőség biztosított.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Lehatárolás: Vasúti fővonal - Üllői út - Ecseri út - Epreserdő
utca - M5-ös bevezető szakasza - Határ út - gurítódomb –
Táblás utca által határolt terület.
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5.3.4. Gyáli út környéke

5.3.4.1. Gazdasági terület

A terület súlyvonalában halad az M5-ös autópálya bevezető szakasza,
tovább tagolva a városrészt, mely így több, egymástól nagyon eltérő,
egymással korlátozott kapcsolatban lévő részre szakadt.
A városrész középső részén összefüggő gazdasági terület van,
központjában a Metró áruházzal, mely húzó beruházásként hatott
környezetére.

DHL telephelye

Az M5-ös út menti területekre autókereskedések települtek.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az utóbbi évtizedben a jó közúti kapcsolatok révén korszerű
gazdaság, logisztika, raktárbázisok jöttek létre.
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IX. kerület

5.3.4. Gyáli út környéke

5.3.4.1. Gazdasági terület
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Az önkormányzat ingatlanértékesítéssel segítette elő a még rendezetlen telkek hasznosítását, továbbá egy útépítéssel tehermentesítette
a lakóterületeket. A több száz milliós befektetések révén a gazdasági terület megújult, a környezeti minőség javult. Az új
beépítéssel együtt arányos zöldfelületeket is létesítettek. Az új funkcióknak már nincs környezetkárosító hatása.
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5.3.4.2. MÁV- , Aszódi úti lakótelep, „Nyolcház”

A MÁV lakótelep építése több, mint 100 éve a földszintes házakkal kezdődött, majd a 20-as évektől a Gyáli út mentén 5 nagy, később több
kisebb emeletes házzal egészült ki. A Gyáli úti épületek fővárosi védettségűek. A MÁV néhány éve elidegenítette a lakásokat. A földszintes
házak építészeti értékeik megőrzését biztosító ajánlati tervek alapján bővíthetőek. A lakóházak felújítását a társasházi pályázattal segíti elő
az önkormányzat. A telep közepén álló volt víztorony felújítását magán befektetéssel lehetett megoldani. A játszótér és környezete
rendezendő, továbbá egy felhagyott telephely.
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A MÁV lakótelep lakásszáma: 310 db

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.3.4.2. MÁV- , Aszódi úti lakótelep, „Nyolcház”

A telep zárvány jellegét az M5-ös túloldalán
várható ingatlanfejlesztéshez kiépülő Péceli út,
továbbá
a
rendező-pályaudvar
részleges
funkcióváltása oldhatja. A víztorony mögötti
zöldterület rendezése a következő években
aktuális.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.3.4.2. MÁV- , Aszódi úti lakótelep, „Nyolcház”

A lakosság tulajdonhoz jutása konszolidálta a telep
társadalmát, felértékelte a lakásokat és a helyet egyaránt. Az
alapközművek cseréje, a gáz bevezetése lehetőséget ad a
lakások
korszerűsítéséhez.
A
környezeti
állapot
javíthatósága alapvetően függött a toldaléképítmények
bontásától.

Az Aszódi úti lakótelep lakásszáma: 484 db

Az önkormányzat, mint tulajdonos az elidegenítés feltételéül tette a rendezetlen
toldaléképítmények részleges vagy teljes bontását, több kedvezménnyel társítva. Az
önkormányzat sorgarázs építéssel is elősegítette az épületekhez ragasztott garázs
építmények megszüntetését. A kisméretű lakások bővítését ajánlati terv gyűjtemény
lehetővé teszi. A megépült néhány jó minta hatása várhatóan érvényesülni fog.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az Aszódi úti lakótelep földszintes sorházakkal beépített tömbökből áll. Az eredetileg rendezett kolónia típusú telep környezeti minőségét
lerontotta a korábbi évtizedekben az épületek eltérő toldalékokkal való bővítése és az előkertek vegyes lekerítése, továbbá a
lakáshasználatot korlátozták a közműellátás hiányosságai. Az önkormányzat a vízvezeték hálózat felújításával és a gázvezeték
kiépítésével segítette elő a lakások komfortosabbá tételét. Közel tíz évig tartó folyamatban lettek az épülettoldalékok elbontva a rendezett
telkek kialakítása érdekében, majd a lakások elidegenítve, számos lakossági egyeztetéssel és egyéni probléma kezelésével.
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5.3.4.2. MÁV- , Aszódi úti lakótelep, „Nyolcház”

Az infrastruktúra fejlesztések és az elidegenítés több évtizedre
rendezte a telep viszonyait, és javított a környezeti állapotokon.
Egy konszolidálódási időszakot követően az épületek közötti
gyalogutak
rendezése
"minta-köz”
pályázati
rendszer
működtetésével lesz biztosítható hosszabb idő alatt.
Ezzel lehet a jobb környezeti
minőséget szolgáló folyamatot
megkezdeni körültekintő előkészítéssel, pályázattal.

A társasház pályázaton belül kidolgozandó egy Aszódi és MÁV lakótelepre vonatkozó rendszer, mely a lakóházak fokozatos
felújítását eredményezheti. A József Attila lakótelepen működő részönkormányzat hatáskörét a Képviselő-testület
kiterjesztette a MÁV és az Aszódi úti lakótelepekre. Várhatóan a lakossággal való kapcsolattartás itt is közvetlenebb,
hatékonyabb lesz, a területen is érvényesül a „jó gazda” szemlélet. Az Aszódi úti lakótelep egyik épületében lett felújítva az
idősek klubja, továbbá kihelyezett ügyfélszolgálat, mely segíti a lakossági ügyintézést.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Bárczy István főpolgármester lakásépítési programjában elsőként a
Gyáli úti nyolc többemeletes épületből álló telep épült fel 1910-től 176
lakással (jelenleg 217). Az épületek állapota és a komfort nélküli
lakások magas aránya miatt a lakásprivatizációs kerületi tilalmi lista
révén önkormányzati tulajdonban maradtak több, mint tíz évig. Az
épületek állapota az évtizedes felújítások hiánya miatt leromlott, a
gettósodás előjelei mutatkoztak. Az elmúlt években folytatott részleges
felújításokkal, a lakások komfortosításával, a toldalék építmények
bontásaival lehetővé vált az elidegenítés. Az önkormányzati
beruházások révén sikerült a negatív folyamatokat megállítani, ill.
megfordítani. A házak által közrezárt terület parkosítása, és a parkoló
építése is befejeződött.

5.3.4.2. MÁV- , Aszódi úti lakótelep, „Nyolcház”
a „Nyolc ház” lakásszáma: 217 db

A városrész sajátosságai révén a közszolgáltatások szervezése különleges
módon javítható. A népességszám mértéke miatt önálló intézmények telepítése
nem gazdaságos. A lakótelep közelsége és az ottani intézmények kapacitása
miatt azok elérhetőségének javítása a feladat. Az idősebb korú népesség
számára a Ferenc busz segíti a Mester utcai rendelőintézet megközelítését.
A terület 2008-tól a József Attila lakótelep városrész önkormányzatához tartozik
a Képviselő-testület döntése alapján.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Lakóterületekre:

5.3.4. Gyáli út környéke

5.3.4.2. MÁV- , Aszódi úti lakótelep, „Nyolcház”
Gyengeségek

Erősségek
- nyugodt lakókörnyezet
- laza, zöldterületes beépítés

Lehetőségek
- az épületek felújításával,
környezetrendezéssel tartósan
megfelelő lakókörnyezet
alakítható ki
- pályaudvar funkcióváltásával a
zárvány jelleg oldódhat

Gazdasági területekre:

S
W
O
T

- zárvány jelleg
- intézmények távolsága
- rendező-pályaudvar
szomszédsága

Veszélyek
- Az épületek felújításának, a
környezetrendezések
elmaradása miatt leromló
lakókörnyezetté válhatnak.

Erősségek

Gyengeségek

- jó közlekedési kapcsolatok
- jelentős ingatlanfejlesztésre
alkalmas területek
- innovatív környezet
- a BVM felszámolása esélyt
teremt megújulás folytatásához

- BVM tekintetében
tulajdonközösség hátrányai,
elavult épület állomány, közös
közmű hálózat, zsúfoltság,
környezeti károk

Lehetőségek
- tartósan kedvező gazdasági
terület

S
W
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Veszélyek
- a BVM felszámolásakor
elaprózott tulajdonviszonyok
keletkezhetnek

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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5.4. József Attila lakótelep
Lehatárolás: Üllői út - Határ út - M5-ös bevezető szakasza - Epreserdő út - Ecseri út által határolt terület
A főváros első lakótelepe - a József Attila lakótelep -, a hírhedt Mária-Valéria nyomortelep helyén épült meg.
A lakótelep építését 1957-ben kezdték meg. 142 tanácsi, 12 szövetkezeti és 1 OTP öröklakásos ház épült meg 1980-ig összesen több, mint
nyolcezer lakással. 1992-re az állami tulajdonú épületek társasházak lettek.




a főváros fejlesztése háttérbe szorult
lakáspolitika
 mennyiségi lakáshiány
 nyomortelepek felszámolása

lakótelepek építése

Valamennyi
lakóház
iparosított
technológiával épült. A Mester Árpád által
készített eredeti városrendezési tervet
módosították, ennek révén a nagyblokkos,
F+4 szintes házak mellett, az Üllői út
mentén tízemeletes panel épületek
létesültek.
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A lakótelep a kerület szélén helyezkedik el a repülőtérre vezető
Üllői út mellett, munkahelyi terület széles sávja választja el a
belsőbb városrészektől. A 3-as metró azonban gyors elérést
biztosít a kerület központjához és a távolabbi városrészekhez
egyaránt. Az Üllői út és a Határ út kereszteződésénél nagy
forgalmú tömegközlekedési csomópont van, számos busz és
villamos járat végállomásával, melyek a külső kerületek felé is jó
kapcsolatokat biztosítanak. Az Epreserdő út mentén haladó 3-as
villamos további városrészek felé is közvetlen eljutást ad.
A budapesti lakótelepek között a József Attila lakótelep pozíciója
jó. Az ingatlanpiaci adatok alapján a legdrágább lakótelepek után
következik.

HELYZETKÉP

A lakótelep eredeti közlekedési rendszere nagyságrendileg
kisebb forgalomra és gépkocsi parkolási igényre lett tervezve. Az
1990-es évek egyik legfontosabb fejlesztése a közlekedési
rendszer felülvizsgálata alapján kialakított TEMPO-30-as zóna
volt, valamint ennek korrekciós részletei. A forgalomcsillapítás
érdekében épült át a lakótelep központi utcája, a Napfény utca és
alakította ki az önkormányzat a lakó-pihenő zónákat.
A fővárosi önkormányzat a főhálózat részeként már több
szakaszon létesített kerékpárutakat. A közeljövőben az Üllői út
mentén tervez fejlesztést, illetve a Gyáli úton kialakított
kerékpárút folytatása fogja érinteni a lakótelep déli részét. A lakópihenő övezetben a belső úthálózat alkalmas a helyi forgalom
lebonyolítására.
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A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1996. (VII.02.) sz. határozatával hozta létre a József Attila Lakótelep Városrészi
Önkormányzatát, népszerű nevén a RÖNK-öt. A RÖNK gyakorlatilag az önkormányzat egy speciális bizottságaként működik, konkrét
feladatokkal, hatáskörökkel és a feladatok megvalósításához szükséges pénzeszközökkel. A RÖNK a lakótelepi önkormányzati
képviselőkből és az önkormányzati frakciók által delegált külső tagokból, szakértőkből áll. Megalakulása óta a RÖNK valódi gazdája a
lakótelepnek, motorja, kezdeményezője a különböző akcióknak, eseményeknek.
Saját költségvetési kerete alapján dönt a társasház a felújítási pályázatokban, a parkok és
közterületek fenntartásában és fejlesztésében, a közutak és járdák karbantartásában.
Kezdeményező szerepet tölt be a helyi közlekedésben és a közbiztonságban. Lakossági
kapcsolatai széles körűek, közvetlenek. A lakótelepi közintézményekkel és vállalkozásokkal
is harmonikus kapcsolatok alakultak ki. A rendszeresen szervezett kulturális és
sportesemények jelentős tömegeket vonzanak, a lakótelep melletti erdő évenkénti
takarításában is mindig részt vesznek a lakók.
Intézményellátottság
A hajdani intézmény-létesítési normák szerint megépített bölcsődék és óvodák
kapacitásának egy része feleslegessé vált a lakótelep demográfiai változásai és az életmód
általános átalakulása miatt. Épületeik más intézményi célú hasznosítását az elmúlt évek
során sikerült megoldani.
A városrész alapfokú ellátása megfelelő színvonalon megoldott. Két bölcsőde, két
háziorvosi, egy gyermekorvosi és fogorvosi rendelő és három gyógyszertár látja el a
lakosságot. A Börzsöny utcai háziorvosi rendelőben több szakmában szakorvosi ellátás is
kialakult és 2007 tavaszán a korábbi Mézeskalács óvoda helyén egy korszerű mozgásszervi
egészségügyi centrum lett kialakítva.
Négy óvoda, két általános iskola és egy 12 évfolyamos iskola biztosítja a gyermekek
nevelését. Kerületi fenntartásban a Weöres Sándor Általános iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola, fővárosi és magán fenntartásban négy szakközépiskola biztosítja a
középszintű oktatást.
A Weöres Sándor iskola területén két speciális sportlétesítmény van. A Lobogó utcában
1998-ban tanuszoda épült, majd a Lobogó utca és Toronyház utca sarkán 2001-ben
jégpálya létesült. Mindkét sportlétesítményt a lakótelepiek mellett a többi városrészek
óvodásai és diákjai is rendszeresen használják.
A lakótelepen egy főiskola van, Tan Kapuja Buddhista Főiskola és Kollégium.
Speciális feladatot lát el a Családsegítő Szolgálat Alul-Járó Ifjúsági tanácsadó irodája,
amely az Ecseri úti metró aluljárójában található. Az időskorúak ellátását a Ferencvárosi
Gondozó Szolgálat két klubja biztosítja. A fővárosi önkormányzat a Napfény utcában egy
nyugdíjas házat üzemeltet.
Egy rendőrőrs és egy körzeti megbízotti iroda felügyel a közbiztonságra.
A közösségi ház és a felújított Dési művelődési ház sokszínű kulturális programot kínál az
utóbbi években a beköltözők révén fiatalodó lakosságnak is. A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár egy kihelyezett könyvtárat működtet.
A kerületközponttól való távolság miatt lett kialakítva a RÖNK irodáival egy
helyiségcsoportban, a polgármesteri hivatal kihelyezett családvédelmi és ügyfélszolgálati
irodája, mely az igazgatási és egyéb ügyek intézését kényelmes elérhetőséggel biztosítja.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Szinte valamennyi épület homlokzatát felújították már a több, mint egy évtizede
működő társasház felújítási pályázati támogatással. Az utóbbi években a kerületi
társasház-felújítási keretből elkülönítve a részönkormányzat ad önálló javaslatot a
pályázati támogatások odaítélésére.
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Közterek megújítása
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A zöldfelületek differenciált rendjét alakította ki a szabályozási terv. Az EU konform játszótér építési
program keretében a játszóterek megújítása érdemben befejeződött. A lakótelep két nagyobb játszótere
mellett a házak közötti kis játszóterek és pihenőparkok (több, mint 20) is folyamatosan korszerűsödtek, köztük
még mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető játszótér is átadásra került. A lakótelepi bölcsődék, óvodák
és általános iskolák udvarai és játszóeszközei is folyamatosan megújulnak. A „nagyjátszótéren” és a „Nyúldombi” sport-kertben a sporteszközöket is sikerült az új követelményekhez igazítani.
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A lakótelep 1960-as években telepített növényzete
napjainkra értékes növényállománnyá fejlődött. A közkertek
megfelelő fenntartása meghatározó a környezet minősége
szempontjából. A park-fenntartási keret kismértékű
fejlesztéseket is biztosít, így a folyamatos jó színvonalú
növénygondozás megoldott. A Virágos Magyarországért
program keretében a lakótelep számos díjat nyert, melyek
jelzik a kiemelt minőséget. A telepi lakosság aktívan részt
vesz a virágosítási akciókban, a szép növényzet
megőrzésében.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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A lakótelepek jellegzetessége az úszótelkes kialakítás, melynek révén a
terület be nem épített része közkert. A városrendezési terv differenciált
területhasználatot jelöl ki, meghatározva az egyes részek legésszerűbb
használatát. Az utak mentén és a házak közötti részeken parkoló
udvarok, parkoló kertek és közforgalmú parkolók létesíthetők. Ezek
megvalósítása évenként egyeztetett program keretében valósul meg a
RÖNK lakosságtól összegyűjtött igényei szerint. Így fokozatosan sikerül
enyhíteni a parkolási gondokat. A növekvő igények kielégítéséhez
dombgarázs létesítésre van lehetőség az Epreserdő út mentén.

PK – parkolókert
PU – zárható parkolóudvar
P – közterületi parkoló
József Attila lakótelep KSZT részlet, 2002.

A Napfény utca 31-től "déli"
irányban csak párhuzamos
beállással alakítható ki
parkoló. Az Epreserdő
utcával párhuzamosan a
meglévő aszfalt burkolat
eltérő
szélességű
bővítésével az Epreserdő
utca felől merőleges, míg a
lakóházak felőli oldalon
párhuzamos
beállások
felfestéssel alakíthatók ki.
Így a lakóházak felőli
értékesebb
zöldfelületet
nem kell igénybe venni,
melyek
védelme
sövénytelepítéssel
biztosítandó. Az Epreserdő
utca
felőli
részen
fatelepítés is szükséges, de
a légvezeték biztonsági
sávját
figyelembe
kell
venni.

5. Napfény u. 31. sz. mögött – 15-20 db
6. Napfény u. 27. sz. mellett – 15-20 db
7. Napfény u. 23. sz. mellett – 10-15 db
14. Epreserdő u. 31. mellett – 10-15 db

14.

7.

6.
5.
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Feladatok az épített környezet minőségének fenntartására, javítására

A kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási intézmények a piaci igények szerint
magán és befektetői beruházásokkal, felújításokkal és funkcióváltásokkal megfelelően
igazodnak a lakosság igényeihez, fejlesztési lehetőségekre a szabályozási terv jelölt ki
megfelelő helyeket.
A közkertekben a parkoló építési programot a lakossággal együttműködve lehet
megoldani. A növényállomány gondozása a kialakult jó színvonalon folytatandó. Az
elkövetkező évek feladata, a párhuzamosan folyó programok mellett, egy-egy tömb
komplex rendezése. Ennek keretében az akadálymentes közlekedés kialakítható, a
gyalogutak felújíthatók, a berendezési tárgyak javíthatóak, cserélhetőek. Így fokozatosan
hosszú távon is biztosítható lesz a környezet folyamatos megújulása egyre jobb minőségű
környezetet eredményezve.
A lakótelepen egységes utcabútor-rendszer tervezendő és alakítandó ki.

Megkezdett programok folytatása:
zöldfelületek színvonalas fenntartása
 parkoló építés folytatása


Új programok:
egységes utcabútorok
intézmények felújítása egyedi program szerint
 játszótér megújítást követően komplex tömbrendezés
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A lakóépületek fokozatos felújítását a társasház pályázattal támogatja az önkormányzat. A pályázatban előnyt kell majd biztosítani az
energiatakarékos megoldásoknak, a környezettudatos épület-felújításoknak.
Az önkormányzati intézmények ütemezett felújításával biztosítható a megfelelő állapot. A felújításoknál érvényesíteni kell az
energiatakarékosság és a környezettudatosság, továbbá a gazdaságos fenntarthatóság szempontjait. Az intézmények programjai a kerületi
ágazati koncepciókhoz illeszkedően, az igényektől függően alakíthatóak.
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A városrész alapadatai a KSH (2001) és az
önkormányzati nyilvántartások alapján (2007)
Önkormányzati nyilvántartás alapján (2009)

Lakónépességből:
0-18 évesek aránya:
18-62 évesek aránya:
62 - évesek aránya:

15 362 fő, kerület 24 %-a
14 911 fő, kerület 15 %-a
12 492 fő, kerület 23 %-a

Foglalkoztatottság:
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya:
foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályban:
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya:
Iskolai végzettség:
általános iskolát végzettek aránya:
felsőfokú végzettségűek aránya:

11 %, 1363 fő
57 %, 7158 fő
32 %, 3971 fő

Lakosság korcsoportonként megosztása
a József Attila lakótelepen

2001

2009

11%

9%

32%

35%

56%

32 %
62 %
48 %

16 %
21 %

Óvodai férőhelyek száma:
2001-ben: 480 fh
2007-ben: 371 fh
2009-ben: 371 fh

Általános iskolások száma:
2001-ben: 1063 fő
2007-ben: 1058 fő
2009-ben: 705 fő

Óvodások száma:
2001-ben: 468 fő
2007-ben: 327 fő
2009-ben: 346 fő

Középiskolai tanulók száma:
2001-ben: 1803 fő
2007-ben: 1007 fő
2009-ben: 1469 fő

57%

Megjegyzés: 2009-ben a 12 évfolyamos iskolák tanulóit a
középiskolák adatánál tüntettük fel.
0-18 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

0-14 évesek

14-59 évesek

60- évesek

18-62 évesek az össz. lakossághoz viszonyítva
62- évesek az össz. lakossághoz viszonyítva

Lakásállomány:
8556 db;
a kerület lakásállományának:
26 %-a
ebből alacsony komfortfokozatú: 513 db
a városrész lakásállományának:
6 %-a

8556 db
22 %-a
513 db
6 %-a

A lakótelepre átadásakor jellemzően fiatalok költöztek be és jelentős hányaduk
tartósan itt lakó maradt, ez okozza a telep lakosságának „elöregedését”. A vonzó
lakókörnyezet, a zöldterületek nagy aránya miatt egyre több fiatal család
választja lakóhelyének az utóbbi években, de arányuk még nem ellensúlyozza az
idősek arányának növekedését.
A foglalkoztatottsági adatokban is tükröződik az időskorúak aránya.
Az iskolai végzettség az egyik legkedvezőbb Ferencvárosban és a fiatalok
beköltözésével további javulása prognosztizálható.
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Lakónépesség:
Állandó népesség:
Népesség:

A lakótelep területe: 137,5 ha
Laksűrűsége: 2001: 109 fő / ha
Laksűrűsége: 2009: 91 fő / ha
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Erősségek
- jó közlekedési kapcsolatok, közúti és tömegközlekedési
egyaránt
- az épületek nagy része tégla falazatú, alacsony
szintszámú, megfelelő állapotú
- széleskörű intézményellátottság
- nyugodt lakókörnyezet, kevés zavaró hatás
- értékes, gondozott növényállomány, zöldterületek
- az átlagosnál jobb közbiztonság
- szegregációs, leromlási jelenségek nincsenek
- RÖNK közvetlen lakossági kapcsolatai, rendezvényei

Gyengeségek
- a lakótelepek általánosan kedvezőtlen társadalmi
megítélése
- a lakásállomány jelentős aránya kis lakás
- lift hiánya a négy emeletes épületeknél
- távfűtés magas költsége

S
W
O
T

Lehetőségek
- jó lakókörnyezet tartós fenntartása
- közösségépítés – programok
- kiserdő rekreációs hasznosítása
- funkcióbővítés

Veszélyek
- a távfűtés költségei miatt a lakótelepek közötti pozíciója
kedvezőtlenebbé válhat.
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Összegzés, fenntarthatósági szempontok:
A lakótelep jó pozícióját hosszútávon meg kell őrizni az évek óta tartó fokozatos megújítási program folytatásával. Elsősorban a
közkertek további jó színvonalú fenntartásával és minden korosztálynak szóló közösségépítő rendezvényekkel. A lakóházak ütemezett
felújításánál az energiatudatosságot előtérbe kell helyezni, hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréjével és napenergia vagy más
megújuló energia hasznosításával.
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Üll
ői

Volt Pest-Buda Mozi

Üllői út melletti P+R sáv

rdő
es e
utca

Az utak mentén és a házak közötti részeken
lettek megtervezve a parkoló udvarok,
parkoló kertek és közforgalmú parkolók. A
növekvő igények kielégítéséhez dombgarázs
létesítésre van lehetőség az Epreserdő út
mentén.

Dési Huber

Napfény utca

Domb garázs, parkoló

Üll
ő

utca

t
rú
tá
a
H

Ferde utca környéke
Részletezve a következő oldalon
Kiserdő megújítási program

M5 melletti zajvédő fal
Az M5 autópálya bevezető szakaszának építésekor a
megfelelő zajvédelem biztosítása elmaradt. A fővárosi
önkormányzatnál kezdeményezni kell a zajvédő fal
létesítését.

iú
t

tá
Ha

rú

t

A lakótelep Határ út felőli szélén jelentős
zöldterületi adottság az ún. Kiserdő. A lakossági
rekreációs igények jobb kielégítéséhez egy
kisebb szabadidő park készült. Az állami
tulajdonú terület a Pilisi Parkerdőgazdaság
kezelésében van.
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Az Üllői úttal párhuzamos szervíz út
mentén P+R parkolókat kíván a főváros
létesíteni. A lakótelep lakossági igényeivel
összhangban valósítható meg e terv.

Epr

A lakótelep megoldatlan problémája
a volt Pest-Buda mozi épülete, mely
évek óta áll használaton kívül,
többszöri értékesítés ellenére sem
valósult meg egy elképzelés sem.
2009 végén az Országos Görög
Önkormányzat jutott tulajdonba,
közösségi házat szeretne létesíteni
az épület felújításával.
A lakótelepnek nincs igazi városrész
központja, több pólusra tagolódtak
az intézmények. A két belső
főútjának kereszteződésénél lenne a
logikus helye, de a városrendezési
tervek társadalmi egyeztetésein
kifejezetten elutasították az erre
irányuló javaslatokat.

Fejlesztések

út

Körvasút menti körút, a 4. körút fővárosi beruházás
A tervezett főút zajvédelmét mindkét oldalon biztosítani kell.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Rotterdam

A Ferde utca menti önkormányzati tulajdonú, közterület jelleggel igénybevett telek fejlesztése, a pavilon-sor
átalakítása, a mínusz egy szinten aluljáró-üzletsor létrehozása - az önkormányzat részvételét megkívánó feladat,
de alapvetően befektetői beruházással oldandó meg, a szomszédos EUROPARK, üzletközpont bővítésével
egyidejűleg, de legkésőbb a negyedik körút megépítésének időszakában.
2009 őszén a fővárosi önkormányzat intermodális csomópont kialakításának előkészítését kezdte meg a TérErő programmal, melynek megvalósítása megteremtheti Ferencváros reptéri út felőli kapuját. A tervezett
pályázat javaslatai alapján szükséges a fejlesztési program pontosítása, meghatározása.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 2009
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Az Üllői út és a Határ út kereszteződésénél, a Ferde utca térsége a városrész
legrendezetlenebb része. A nagy forgalmú tömegközlekedési csomópont
közterületeinek és ingatlanainak állapota nem megfelelő, számos lakossági panasz
forrása.
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