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1. Bevezetés 

1.1. A projekt célja  

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK) 2015-ben jött létre. A cég 
szervezeti felépítése jól tükrözi a 3 fő szakmai feladatát, melyek: a vagyongazdálkodás, a 
parkolásüzemeltetés és a városüzemeltetés. Ezeknek az igazgatóságoknak a munkáját egé-
szíti ki, támogatja a gazdasági igazgatóság. 

Az átvilágítási feladat szervezeti/tevékenységi, hatékonysági és eredményességi elemeket 
egyaránt tartalmaz, különös tekintettel a közfeladat ellátásával szembeni társadalmi elvárá-
sokra, valamint a közpénz-felhasználás gazdaságosságának és a közvagyon-felhasználás 
társadalmi és gazdasági eredményességének a biztosítására. 

Az átvilágítás fókuszában a 2019. január 1. és 2021. február 28. közötti időszak vizsgálata 
alapján elsősorban a vagyongazdálkodás helyzetének és aktuális feladatainak meghatáro-
zása áll. Kiemelten fontos a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése számára a 
rövid- és középtávon megvalósítható javaslatok megfogalmazása. 

A Józsefvárosi Önkormányzat projektvezetésével közösen 2021. június 4. és 23. között to-
vább pontosítottuk az átvilágítás során vizsgálandó kérdések körét. A Józsefvárosi Önkor-
mányzat projektvezetése elfogadta, hogy az eredeti szakmai specifikációban lévő kérdések 
közül nem mindegyikre adjuk meg a választ a projekt során. Ennek szakmai indoklása, hogy 
az Józsefvárosi Önkormányzat projektvezetése fontosabbnak találta, hogy néhány témában 
mélyebb elemzések, részletesebb eredménytermékek készülnek, ahelyett, hogy a szakmai 
specifikációban minden kérdés általánosságban, de magas szinten kerülne megválaszolás-
ra. 

Az átvilágítás területén az alábbi négy témakört azonosítottunk be, és ahhoz kapcsoltuk a 
szakmai specifikáció érintett kérdéseit. 

I. JGK irányításának és felügyeletének értékelése és fejlesztése 

II. JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése 

III. Helyiséggazdálkodási koncepció kialakítása 

IV. Díjhátralékkezelés felülvizsgálata a bérlakások esetében 

 

1.2. A végső jelentés célja és tartalma 

A végső jelentés célja szöveges formátumban összefoglalni a projekt során elkészült elem-
zéseket és javaslati megállapításokat. Ebből következően a jelentés a fenti 4 témakörben 
tartalmazza a köztes jelentés pontosított elemzéseit, valamint a javaslati szakaszban elké-
szült összes eredményterméket. 

 

Ez a dokumentum a III. Helyiséggazdálkodási koncepció kialakítása rész helyzetelemzését 
és a megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. 
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2. Helyzetelemzés bemutatása 

Az átvilágítást megelőzően az Önkormányzat nem rendelkezett naprakész, hiteles informá-
cióval a JGK helyiséggazdálkodási gyakorlatáról és az önkormányzati tulajdonában lévő he-
lyiségek helyzetéről.  

Az átvilágítás során a helyiségek elemzése, szegmentálása és az egyes szegmenseken be-
lül található helyiségek hasznosítására is tettünk javaslatot.  

A JGK-tól megkapott adatbázis 2021 júniusi állapotot tükröz, és a benne szereplő becsült 
forgalmi érték az igazságügyi szakértő által az aktuális negyedévre vonatkozó értéktérképe 
alapján állt elő. Az értéktérkép a kerület negyedenként a helyiségek különböző fekvéseire 
(például utcai helyiség, udvari pince stb.) becsül négyzetméterárat, azt feltételezve, hogy az 
közepes állapotú a helyiség. Így, a becslések vizsgálata esetén fontos szem ellőt tartani, 
hogy a romos, felújítandó helyiségek forgalmi értéke elmaradhat az értéktérkép alapján szá-
molt értéktől. 

2.1. Helyiségállomány áttekintése 

1 563 darab helyiség van jelenleg az Önkormányzat tulajdonában. Ebből 251 darab, 16% 
helyezkedik 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő épületben, míg a maradék 1 312 da-
rab (84%) társasházi helyiség. 

A helyiségállomány becsült értéke 40 milliárd forint körüli. A darabszámhoz képest valamivel 
nagyobb arányt, 88%-ot tesz ki a társasházi helyiségek értéke. 

 

 
1. ábra: Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek száma és értéke kezelésük szerint 

 

A helyiségek jó része a Fiumei úttól, Orczy úttól nyugatra fekvő részen központosul. Kiemel-
kedően magas számban pedig a Magdolna negyedben, a Csarnok negyedben és a 
Palotanegyedben vannak helyiségei az Önkormányzatnak. 

Fontos, hogy a 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő házakhoz tartozó helyiségek több 
mint fele a Magdolna negyedben található. 
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2. ábra: Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek elhelyezkedése 

 

2.2. Helyiségek kihasználtságának vizsgálata 

Az összes helyiség 57%-a, azaz jelenleg 896 darab helyiség üresen, kihasználatlanul áll. 

 

 
3. ábra: A társasházi helyiségek használatuk szerint 

A társasházban elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek közül: 

 a JGK-n keresztül 472 helyiséget bérelnek; 

 91 darabot az Önkormányzat vagy az Állam használ saját tevékenységeinek 
elvégzésére; 

 40 helyiség esetén, a hátralékba esett bérlővel szemben már megindult a bérleti jog 
felbontására irányuló eljárás, azonban a helyiség továbbra is a bérlő birtokában van 
még; 

 7 helyiség társasházi közös tulajban van; 

 a társasházi helyiségek 53,5%-a üres. 

 

Azaz, mindössze a helyiségek 42,9%-a van szabályszerűen hasznosítva. 
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A kihasználtság ennél alacsonyabb mértékű a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épü-
letek helyiségei esetén. Itt a kihasználtság mindössze 20%-os; a 77%-a a helyiségeknek 
pedig üres. Ebben az esetben nem is beszélthetünk közös tulajdonú helyiségekről, mivel az 
ilyen épületekben kizárólag az Önkormányzatnak van tulajdona. 

 

 

Összesen négy olyan negyed van, ahol a helyiségek legalább fele ki van adva: a 
Palotanegyed, a Corvin negyed, a Százados negyed és a Kerepesdűlő. 

 

4. ábra: A 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő házak helyiségei használatuk szerint 

 

 
5. ábra: Helyiségkihasználtság negyedenként 

Abból következően, ahogy a 2. ábra esetén rámutattunk, a sok önkormányzati helyiséggel 
rendelkező negyedek esetében a legtöbb az üres helyiségek száma is. Így a Magdolna ne-
gyedben, illetve a Csarnok negyedben a kiadott helyiségek számának ellenére a kihasznált-
ság aránya elmarad. A legtöbb kiadott helyiség a belvároshoz közel eső, jó hírnevű 
Palotanegyedben található. 

 

A következő szempont, amely alapján a kihasználtságot vizsgáltuk a helyiségek fekvése volt. 

 
6. ábra: Helyiségkihasználtság a helyiségek fekvése alapján 
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Van az Önkormányzat tulajdonában több olyan helyiség, amely esetén a fekvés kategóriák 
kombinálásra kerülnek, például van olyan utcáról nyíló helyiség, amelyhez tartozik pince is. 
Az egyszerűség kedvéért létrehoztunk egy-egy összegző kategóriát: az utcai helyiséggel 
rendelkező helyiségek és az udvari helyiséggel rendelkező helyiségek csoportját. Ezek ese-
tén minden olyan helyiség, amely utcai földszinti bejárattal (is) rendelkezik az utcai helyiség-
gel rendelkező helyiségek csoportjába került. Azok a helyiségek, amelyeknek van udvari 
földszinti bejáratuk, de utcai földszinti nincs, kerültek az udvari helyiséggel rendelkező helyi-
ségek közé. 

Fekvés szerint már jelentősebb eltérések mutatkoznak a csoportok között. A kihasználtság 
mértéke alapján arra következtethetünk, hogy a legnagyobb kereslet az utcai helyiségek 
iránt mutatkozik, míg a többi kevésbé népszerű. Legkevésbé az udvari pincék hasznosítot-
tak. 

Az utcai helyiséggel rendelkező helyiségek, bár a többi csoportnál jobban teljesítenek, 59%-
ban vannak kihasználva, tehát 41%-uk üres. A második legjobb csoport, az udvari helyiség-
gel rendelkező helyiségek, 64%-a üres. A legrosszabb kihasználtságú udvari pincék csoport-
jában a helyiségek 88%-a üres. 

Ahhoz, hogy tisztán láthatóvá váljon, hogy a negyedbeli elhelyezkedés vagy a helyiség fek-
vése határozza meg inkább a kiadottság mértékét, készítettük a 7. ábrát. Ez alapján az 
mondható, hogy a fekvés erősebb kapcsolatban áll a kihasználtsággal. A negyedek kihasz-
náltság alapú rangsora változik kategóriánként. 

 

 
7. ábra: Helyiségkihasználtság a helyiségek fekvése és kerületen belüli elhelyezkedése alapján 

 

Bár, az udvari helyiségek kihasználtsága a legalacsonyabb, a legtöbb üres pince, darabszá-
mot tekintve, az utcai pincék közül kerül ki. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 641 darab 
pincehelyiség a helyiségállomány 41%-át teszi ki, amelyből 540 darab van társasházban. 

 

 
8. ábra: Pincehelyiségek összetétele 

Negyedek
Utcai helyiséggel 

rendelkező 
helyiségek

Udvari helyiséggel 
rendelkező 
helyiségek

Utcai pincék Emeleti helyiségek Udvari pincék

Kerepesdűlő 100,00% 50,00% 0,00%
Palotanegyed 70,75% 58,54% 41,54% 55,56% 7,69%
Százados negyed 70,00% 66,67% 50,00% 0,00%
Corvin negyed 67,06% 58,82% 37,10% 50,00% 10,53%
Csarnok negyed 65,81% 36,59% 24,75% 14,29% 12,50%
Népszínház negyed 62,30% 47,06% 23,64% 25,00% 17,65%
Orczy negyed 55,56% 15,79% 15,25% 50,00% 12,50%
Losonci negyed 52,78% 37,50% 39,13% 0,00% 0,00%
Tisztviselőtelep 50,00% 50,00% 0,00% 33,33%

Magdolna negyed 43,87% 18,31% 10,23% 50,00% 9,52%
Ganz negyed 0,00% 0,00%
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A pincék 77%-a üres, azaz 495 darab önkormányzati tulajdonban lévő, használaton kívüli 
pince van. Ebből 402 darab helyezkedik társasházban, ez az értékesíthető pincehelyiségek 
száma. A maradék 93 darab 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő épület helyisége. Az 
értékesíthető pincehelyiségek közül 348 közepes vagy rosszabb állapotú, és ebből 138-ban 
mérőóra sincs felszerelve. 

2.3. Helyiségek bérleti szerződéseinek vizsgálata 

Jelenleg az Önkormányzati üzlethelyiségekből 614 db van használatban. Ebből:  

 104 db-ot az önkormányzat és állami szervek használnak; 

 510 db-ra pedig van érvényes bérleti szerződés. 

Az 510 db bérleti szerződés közel 77%-a, azaz 392 darab határozatlan idejű. 

Közös költséget a bérleti díjon felül azok a bérlők fizetnek, akik újonnan kötöttek szerződést 
2017. december 31-e óta, vagy határozott idejű szerződésüket meghosszabbították 2017. 
december 31-ét követően, valamint a Civil Stratégia alapján a kedvezményes bérleti díjon 
helyiségbérlők. 

 
9. ábra: Az érvényben lévő bérleti szerződések konstrukciók szerinti megoszlása (db)1 

2017. december 31. óta 61 db új társasházi bérleti szerződést kötöttek. További 61 darab 
esetben 2017. december 31-e előtti határozott idejű szerződést hosszabbítottak meg, immár 
közös költség fizető konstrukcióban. 20 darab helyiség esetén pedig a bérlő a Civil Stratégia 
keretében biztosított kedvezményes bérleti díjon használja a helyiséget, amely bérleti díjat 
évente határoznak meg. A Civil Stratégia kedvezményes bérlői a közös költséget is térítik. 
Így összesen 142 helyiség után téríti a bérlő közös költséget a 510-ből (28%-ban). (Civil 
Stratégia keretében csak 25 millió forint alatti értékű helyiséget bérelhet a szervezet.) 

Az önkormányzati használatú helyiségek közül 94 esetben megtörtént a végleges telephely-
ként történő kijelölés, a maradék 10 esetben valamely célhoz kapcsolódó átmeneti hasznosí-
tásra került ingyenes használatba adásra a helyiség. Ezekben az esetekben a cél megszű-
nésével az Önkormányzat dönthet, hogy a helyiséget továbbra is a szervezet használatába 
adja és módosítja a szervezet okiratát a telephely kijelölésével, vagy visszaadja a helyiséget 
hasznosításba. 

2.4. Helyiségek után fizetendő közös költségek vizsgálata 

Csak a társasházak esetén van közös költség, az önkormányzati épületekben nincs. A tár-
sasházakban lévő helyiségek közös költségét is az önkormányzat fizeti.  

A 2017. december 31. után kötött vagy meghosszabbított bérleti szerződések esetében és a 
Civil Stratégia alapján kiadott helyiségek esetén a közös költséget a bérlő megtéríti az ön-

                                                

 
1 A kimutatás nem tartalmazza a 2017. december 31-ei után kötött, de azóta felmondásra került szer-
ződéseket. 
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kormányzat részére. A korábbi szerződéseknél viszont a bérlő nem téríti meg a közös költ-
séget. Ez havonta mintegy 10,7 millió forint költséget jelent. Az összes közös költség 91,8%-
át az Önkormányzat fizeti be. 

A kiadott társasházi helyiségek 76%-a után az önkormányzat fizet közös költséget, a bérlő 
azt nem téríti meg.  

A havi közös költség több, mint felét (55%-ot) az üresen álló helyiségek után fizetett közös 
költség teszi ki. Üres társasházi helyiségek után havi 15,9 millió Ft közös költséget fizet az 
önkormányzat. 

259 darab 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő helyiség esetén nincs közös költség 
fizetés. 

 
10. ábra: A helyiségek darabszámának és a közös költségek értékének megoszlása a közös költség  

fizetés módja szerint 

 

 

Az üresen álló 14 db legnagyobb közös költségű helyiség kiadásával az Önkormányzat által 
fizetett havi közös költség 1,9 millió Ft-tal csökkenne. A legnagyobb közös költségű Kisfaludy 
utcai, és a legjobb állapotban lévő Rákóczi úti helyiségek kiadásának vizsgálatát javasoljuk 
prioritásként. 
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11. ábra: A 100.000 forint feletti havi közös költségű üres helyiségek listája és a közös költségük (Ft) 

A helyiségek iránt több érdeklődő is felkereste a JGK-t, azonban ezek érdemi kérelem nélkül 
zárultak le. A magyarázatok között szerepel, hogy az elrendezésük kedvezőtlen, a forgalmas 
út mellett parkolás és árurakodásra nincs lehetőség, nincs kirakatuk, a benapozottságuk 
rossz, a szellőzésük nem megoldott vizesednek, penészesednek vagy a vezetékhálózatuk 
korszerűsítésre szorul. 

Csak a társasházi helyiségek esetén terheli az önkormányzatot közös költség fizetése. A 
havi rendszerességgel esedékes 28,9 millió Ft-os közös költség 52%-a üres helyiségekre 
kerül kifizetésre. Ebből 8,7 millió Ft a közös költsége az üres társasházi pincéknek. Ez a tel-
jes közös költség összeg 30%-a. 

A nem üres helyiség után fizetendő 13,7 millió Ft közös költségből csupán 0,9 millió Ft folyik 
be az önkormányzathoz. 12,8 millió Ft-ot a bérlők nem térítenek meg, mivel a szerződés 
2017. december 31. előtt került megkötésre.  

 
12. ábra: A társasházi közös költség értékének megoszlása a helyiségek használata szerint (ezer Ft/hó) 
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2.5. Kiemelt figyelmet érdemlő helyiségek elemzése 

44 bérelt helyiség esetében a közös költség magasabb a bérleti díj előírásnál, és azt a bérlő 
nem téríti meg, mert 2017. december 31 előtti a szerződés. A közös költség át nem hárítása 
az Önkormányzatnak jelenleg havonta 424 ezer forint veszteséget termel. 

Ebből 10 darab trafóház, amelyekbe csak engedéllyel lehet belépni, az elektromos szolgálta-
tó használatában állnak, akik a használatért nem kötelesek bérleti díjat fizetni, mivel a kör-
nyék áramellátását biztosítják. Ezekből az Önkormányzat nem tud többletbevételt szerezni. 

5 esetben a szerződés határozott időre szól, vagy ismeretlen, míg a maradék 29 esetben 
határozatlan idejű a szerződés, ezek szorulhatnak felülvizsgálatra. 

 

 
13. ábra: A veszteséges önkormányzati helyiségek megoszlása 

Az adatbázisban szereplő műszaki állapot alapján a legjobb állapotú üres helyiségeket is 
kiemeltük. Ezek esetén fontos megjegyezni, hogy a műszaki állapot egy szubjektív 1-5 ská-
lán való értékelés eredménye, ahonnan a 4-es és az 5-ös kategóriájú helyiségeket elemez-
tük. 

5 felújított vagy újépítésű és 14 jó vagy kifogástalan állapotú helyiség áll üresen. Ezek közül 
14 utcáról nyíló helyiség, 2-2 udvarról nyíló helyiség és pince, 1 db utcáról nyíló pince. 

A kiadásukkor a bérlőre hárított közös költség összesen 434 ezer Ft-tal csökkentené az ön-
kormányzat költségeit havonta. A becsült bérleti díj bevételek megközelítenék a havi 3,9 mil-
lió Ft-ot (az igazságügyi szakértő értéktérképe alapján a forgalmi érték 6%-a az éves bérleti 
díj kiírás). 
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14. ábra: Az Önkormányzat számára a legjobb állapotú helyiségek eladása által elérhető potenciális  

eredményességjavulás  

Bár, a műszaki állapot alapján a helyiségek sorából kiemelkedők ezek a helyiségek, a JGK 
tapasztalata alapján a meghirdetésük esetén nem jelentkeznek érdeklődők, vagy a pályáza-
ton az Önkormányzat által meghatározott minimális bérleti díj mellett eredménytelenül zá-
ródnak. 

2.6. Hátralékosok helyiséggazdálkodás esetén 

Összesen 125 hátralékos bérlő van, ebből összesen 21 esetben zajlik eljárás, 30 esetben 
pedig felmondás előtti felszólításnál tart a hátralékkezelési folyamat. A hátralékok összértéke 
77,5 millió Ft. Ennek 75,6%-a, 58,6 millió Ft van behajtás alatt. 

A legnagyobb hátralék 30,5 millió Ft. 10 db 1 millió feletti hátralék van, ebből egy esetben az 
összeg 2 havi bérleti díjnál kevesebb. 6 esetben zajlik jogi eljárás vagy végrehajtás. 

 
15. ábra: A hátralékok megoszlása darabszám, érték és hely szerint 

 

2.7. Helyiséggazdálkodási eredményességének a vizsgálata 

A „nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása” tevékenység 2018-ban 201 millió fo-
rintos veszteséget termelt az Önkormányzat számára. A legnagyobb költséget a fizetendő 
közös költség és a JGK Ingatlanszolgáltatás közreműködés díjának közvetlen és közvetett 
költségei teszik ki. A 100-as házi helyiségekhez tartozik a közüzemi díjak és a karbantartás 
költségének több mint fele.  
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16. ábra: A helyiséggazdálkodás 2018-as eredménye 

 

 
17. ábra: A helyiséggazdálkodás 2018-as eredményei háztípus és használat szerinti bontásban 

Megjegyzés: A 2018. év végén üres helyiség után év közben történhetett bérleti díjfizetés, díjhátralék rendezése. 
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3. Javaslatok bemutatása 

Az elemzések alapján 16 db szegmenst azonosítottunk: 

 
18. ábra: Az azonosított szegmensek 

*A Vagyongazdálkodási terv kialakítása, amely erről rendelkezik, folyamatban van. 

A következőkben erre a 16 szegmensre mutatjuk be a javaslatainkat.  

3.1. I. Szegmens: Közös költségüket a bérleti díj előíráson felül térítő helyiségbérlők 
(2017.12.31. utáni szerződések, Civil Stratégia alapján bérlők) 

Ez a szegmens jelenti az optimális állapotot, amelybe ideálisan minden helyiségeknek tar-
toznia kellene. 

A 2017. december 31. után között vagy meghosszabbított szerződések esetén a bérlő szá-
mára nem csupán a bérleti díj előírást rója ki a JGK, hanem azon felül a közös költség fize-
tését is a bérlőre terhelik. Ebbe a csoportba tartoznak azok a 100-as házi helyiségek is, ame-
lyeket 2017 decemberét követően kötöttek vagy hosszabbítottak szerződést. Az ő esetükben 
üzemeltetési díj kerül még kirovásra a bérleti díjon felül. A csoporthoz tartoznak még azok a 
helyiségek is, amelyek bérbeadását kedvezményes bérleti díjon a Civil Stratégiában foglaltak 
teszik lehetővé. A civil szervezetek számára a kedvezményes bérleti díjat évente felülvizsgál-
ják. 

Javaslatunk alapján a szegmensre vonatkozó beavatkozás, például a bérleti díjak felülvizs-
gálata ebben a szegmensben kevésbé prioritás, mint a többi szegmens helyzetén való javí-
tás, a helyiségek „átkonvertálása” ebbe a kategóriába – vagyis üres helyiségek esetén kia-
dás, a használatban lévők esetén pedig a közös költség áthárítása. 

Amennyiben a II., illetve III. szegmenseken lezajlottak a beavatkozások, akkor lehet csak 
érdemes a szegmensbe tartozó helyiségek bérlőit keresni. A javasolt beavatkozásunk előké-
szítő szakaszában szükséges megbecsülni, hogy mekkora lehet az értéknövekedése az in-
gatlannak a kiadáskori értékbecslésben szereplő forgalmi értékhez képest, továbbá azt is 
meg kell becsülni az egyes bérlőkre vonatkozóan, hogy mekkora a kiköltözésük kockázata, 
illetve milyen az alkupozíciójuk abban az esetben, ha a bérleti díj növelését kezdeményezné 
az önkormányzat, a JGK. 

A becsült értéknövekedés és a becsült kockázat alapján szükséges leszűkíteni azon helyisé-
gek számát, amelyek esetén a szerződések újratárgyalása, valamint a bérleti díj felülvizsgá-
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latának kezdeményezése és az ezzel járó adminisztratív terhek megtérülnek az Önkormány-
zat számára. 

 
19. ábra: I. szegmensre vonatkozó akciólap 

3.2. II. szegmens: Közös költséget bérleti díjjal fedező helyiségbérlők 

A II. szegmensbe tartoznak a 2017. december 31. előtt szerződött 100-as házbeli a helyisé-
gek, valamint az ugyanebben az időben szerződött olyan társasházi helyiségek, amelyek 
bérleti díj előírása fedezi a közös költséget is. Az önkormányzatnak marad haszna a közös 
költség befizetését követően is a bérleti díjból. A beavatkozások célja ebben a szegmensben 
minél nagyobb értékű közös költség fizetését áthárítani a bérlőkre. 

A szegmens 275 helyiségéből 240 esetben határozatlan idejű a szerződés. Ezek kiigazításá-
ra fókuszáljunk, a maradék 35 darab esetén lejáratkor érvényesítsük a közös költség áthárí-
tását. 10 esetben 2021-ben, 28 esetben 2022-ben jár le a határozott idejű szerződés, így 7 
darab marad másfél évet követően függőben. 

A szegmensbe tartozó határozatlan idejű szerződésű helyiségek számosságára való tekin-
tettel ebben az esetben is differenciált megközelítést javaslunk: a legrégebben szerződött, a 
jelenleg becsült forgalmi értéktől legnagyobb eltérést mutató helyiségek bérleti díjának felül-
vizsgálatát javasoljuk. A javasolt beavatkozásba szükséges az értékbecslőt is bevonni, vele 
egyeztetve megtervezni, milyen ütemezésben tudja elvállalni az értékeléseket. Ha ez a terv 
rendelkezésre áll, akkor felvehető a kapcsolat a bérlőkkel, amelyben tájékoztatni kell őket az 
értékbecslés időpontjáról és elvégzésének okáról, azaz a korábban megállapított forgalmi 
értéken alapuló bérleti díj elavultságáról és az alkalmazott gyakorlat változásáról, miszerint a 
bérleti díj nem tartalmazza a közös költséget, az azon felül fizetendő. 

A kiemelt csoport felülvizsgálatát követően a többi helyiség esetén is érdemes megkezdeni a 
tárgyalásokat a közös költség áthárítását illető szerződéses feltétel megváltoztatásáról. Mivel 
ezekben az esetekben a bérleti díj emelésének mértékét csekélynek feltételeztük, értékbecs-
lést ne kérjünk, így az értékbecslői díj megspórolható. 

A szegmens mindkét alcsoportja esetén a bérlő megtartása a cél, hiszen a bérleti szerződés 
felmondása esetén az önkormányzat veszteséget szenved el. Legyen kidolgozva a bérlők 
számára elfogadható konstrukció, legyen az önkormányzat kompromisszumkész. Ilyen lehe-
tőség például a bérleti díj fokozatos emelése, amelyben a jelenlegi bérleti díj értékét a közös 
költségre és a fennmaradó bérleti díj előírásra bontják, és a bérleti díjat lépcsőzetesen (pl. 3 
év alatt félévente 6 részletben) emelik meg a javasolt bérleti díj eléréséhez. A könnyítő lehe-
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tőségek legyenek feltételhez kötve, például azok csak akkor legyenek elérhetők, ha a fize-
tendő díj 15-20%-nál nagyobb mértékben nőne. 

 
20. ábra: II. szegmensre vonatkozó akciólap 

3.3. III. szegmens: Közös költséget bérleti díjjal nem fedező helyiségbérlők 

A III. szegmenshez tartozó helyiségek esetén a fizetendő bérleti díj alacsonyabb, mint a he-
lyiség után fizetendő közös költség, vagyis az önkormányzat a bérlő által befizetett összeg 
kipótlására szorul ahhoz, hogy a közös költség befizetése rendben teljesüljön. Ez csak a 
2017. december 31. előtt kötött bérleti szerződés esetén, társasházi helyiségekre vonatko-
zóan fordul elő. 

Ez a szegmens annak ellenére, hogy a helyiségek használatba vannak adva, veszteséget 
termel. A díjak korrigálását minél hamarabb javasoljuk megtenni, ezáltal elejét venni az átvál-
lalt kiadásoknak. 

Javasoljuk az összes helyiség felülvizsgálatát, amely előkészületéhez az értékbecslővel 
szükséges egy ütemtervet összeállítani, amelyben az értékbecslés elkészülte feltétele a 
szerződések újratárgyalásának. A jelenlegi bérleti díjjal szemben ez adhat alkupozíciót az 
emeléshez. 

Az értékbecslést megelőzően a bérlővel vegye fel a kapcsolatot a JGK, tájékoztassa arról a 
kialakult helyzetről, hogy a jelenleg befizetett bérleti díja nem elegendő a közös költség fede-
zésére sem. Tájékoztassa a bérlőt arról is, hogy az értékbecslésre azért van szükség, hogy 
a bérleti díj kiigazításakor a teljes informáltság biztosítható legyen. 

A bérleti díj tárgyalása során alkalmazható a II. szegmens esetén bemutatott lépcsőzetes 
díjemelés azzal a különbséggel, hogy a díj lépcsőzetes növelésének kiinduló pontja, a mini-
mális befizetendő díj a közös költség teljes megtérítését biztosító összeg. 
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21. ábra: III. szegmensre vonatkozó akciólap 

3.4. IV., V., XVI. szegmens: Akciók nem fogalmazhatók meg 

A következő szegmensek esetén a beavatkozások terén valamilyen korlátosságba ütköz-
tünk. 

A IV. szegmens esetén az önkormányzat vagy az állam használja az önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlant - ilyen például a Polgármesteri Hivatal épülete is. A helyiségek 0 forintos 
bérleti díjjal vannak használatba adva, és a használókkal közvetlenül az önkormányzat tartja 
a kapcsolatot, nem a JGK. Ebben az esetben nem állapítottunk meg potenciális bevételt, 
hiszen a tevékenységek elvégzésének alternatívája, hogy saját helyiségek helyett a piacról 
bérelt helyiségbe helyezik őket. Ennek a becslése nem állt módunkban, azonban érdemes a 
legközelebbi helyiség kiajánláskor az üres helyiségeket tartalmazó adatbázisból olyat kivá-
lasztani, amely az önkormányzati bevételek fokozását a legkevésbé akadályozza. 

Az V. szegmensbe olyan helyiségek lettek besorolva, amelyek esetén szintén 0 forintos a 
bérleti díj, azonban nem önkormányzati vagy állami célból vannak igénybe véve. A legtöbb 
ilyen esetben a megjegyzés mezőben a „másik helyiséggel együtt” jelölés szerepel, amely 
arra utal, hogy kettő vagy több helyiség egybenyitva lett kiadva a jelenlegi bérlője számára, a 
bérlő megfizeti bérleti díjat a helyiség után, de ez az adatbázisból nem kiolvasható, mert a 
helyiségek összekapcsolására vonatkozó információ hiányzik. Ezeknek a tisztázása esetén a 
helyiségek átsorolásra kerülhetnek I., II. és III. szegmensek valamelyikébe. Azt érdemes 
szem előtt tartanunk, hogy a becsült potenciális bevétel az átsorolást követően szétoszlik 
majd a szegmensek között, de értékét tekintve nem vész el. Ide soroltuk a trafóházakat is, 
amelyeket az elektromos szolgáltató használ és nem köteles a használat után díjat fizetni. 
Ezekből a bevétel nem érvényesíthető. 

A XVI. szegmensbe kerültek a közös tulajdonban lévő és kétes bérleti jogviszonyú helyisé-
gek. A kétes bérleti jogviszony azt jelenti, hogy például hátralék felhalmozódása miatt a JGK 
már eljárást indított bérlő ellen, azonban még a helyiség továbbra is a bérlő birtokában van. 
Ezekben az esetekben a jogviszonyok rendezése a feladat, az üressé váló helyiségek ese-
tén a következő fejezetekben javasolt beavatkozások válnak rájuk vonatkozóan érvényessé. 
A közös tulajdon esetén vizsgálandó, hogy a helyiségek üresek-e, vagy a másik tulajdonos 
használja-e őket. Előbbi esetben a tulajdonosok egyeztessenek a helyiség kiadásáról, utób-
biban az önkormányzat gyűjtsön használati díjat a használótól. Ez a szegmens a jövőben is 
fennmarad, ideiglenesen sorolódnak csak ide a helyiségek. 
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22. ábra: A IV., V., XVI. szegmensek jellemzői 

 

3.5. VI. szegmens: Kihasználatlan jó állapotú helyiségek 

Az üres helyiségek esetén két csoportot emeltünk ki, amelyekre vonatkozóan ún. „quick-
win”-eket, azaz gyorsan megtérülő beavatkozásokat javaslunk. 

Az első ilyen a VI. szegmens, amelybe azok az üres helyiségek kerültek, amelyek a köze-
pesnél jobb műszaki állapotban vannak. Ezek esetén úgy gondoljuk, hogy mivel az állapotuk 
nem elrettentő tényező egy potenciális bérlő számára, ezért nagyobb eséllyel mutatkozna 
kereslet rájuk. Ezek esetén a mihamarabbi bérbeadás a cél. 

A tapasztalatok alapján egy helyiség meghirdetéstől a pályázat nyertesének kihirdetéséig 
átlagosan 4,5-5 hónap telik el. Érdemes megbecsülni, hogy mekkora kapacitást igényel a 
helyiségek hirdetése, valamint a döntéselőkészítő javaslatok összeállítása, és aszerint több 
ütemre vagy hullámra bontani az akciókat - a kiadás átfutási ideje így is jelentős lehet. 

A hagyományos meghirdetések mellett egy látványosabb, proaktívabb bérlőkeresést javas-
lunk, amelyet később is részletezünk. Javasoljuk a kirakatok, a helyiségek ablakainak ki-
használását a figyelemfelkeltésre, a társasházak lakóinak, környékbelieknek a bevonását az 
ötletelésbe, hogy milyen tevékenységet látnának szívesen a helyiségben. A lakossági ötletek 
és a JGK saját ötletei alapján érdemes közvetlenül megkeresni szervezeteket, vállalkozókat 
és felhívni a figyelmüket a lehetőségre. 
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23. ábra: VI. szegmensre vonatkozó akciólap 

 

3.6. VII. szegmens: Magas közös költségű kihasználatlan helyiségek 

A másik kiemelt csoport, a VII. szegmens azokból az üres helyiségekből áll össze, amelyek 
után az önkormányzat 100 ezer forintot meghaladó közös költséget fizet havonta. Mivel ez a 
csoport kiemelt terhet jelent az önkormányzat számára, ezért javasoljuk prioritásként kezelni. 

Lévén, hogy ezekben az esetekben még az is az önkormányzati veszteségeket csökkente-
né, ha csak a közös költségért bérbe adnák a helyiségeket, érdemes ezek kiadása során 
valamilyen motivációs eszközöket beépíteni rendszerbe, kedvezményekkel növelni a helyi-
ségek vonzóságát. 

Akcióként ennek a kedvezménynek a kidolgozását javasoljuk, amely a jogszabályi környezet 
átfogó ismeretében képes érdeklődést felkelteni. Javasoljuk a helyi rendeletek oly módú mó-
dosítását is, amely lehetővé teszi ennek az alkalmazását is. 

A később bemutatott konstrukciókból például beépíthető annak a szerződésbe foglalása, 
hogy kiemelten kedvezményes bérleti díj esetén a JGK rendszeresen meghirdetheti a helyi-
séget kiadásra, és amennyiben jövedelmezőbb ajánlatot kap, úgy a bentlakó számára másik, 
hasonló összköltségű, közös költségű és bérleti díjú (és további paraméterek alapján is ha-
sonló) helyiséget ajánl fel, immár kedvezmény nélkül. 
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24. ábra: VII. szegmensre vonatkozó akciólap 

 

3.7. VIII.-IX. szegmens: 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő házakban található 
helyiségek 

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket különállóan csoportosítottuk. Ennek 
oka egyrészt, hogy kezelésüket tekintve eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, másrészt a 
vagyongazdálkodási tervtől való függőségük, amelynek a vonatkozó döntései még nem szü-
lettek meg a felmérésünk idején. 

Ahhoz, hogy összhangban legyen a javaslatunk a vagyongazdálkodási tervvel, bontandó és 
megtartandó 100-as házi szegmenseket képeztünk, amelyekbe tartozó helyiségek körét a 
vagyongazdálkodási terv pontosítja majd. 

A bontandó VIII. szegmensbe tartozó helyiségek esetén az a javaslatunk, hogy a helyiséget 
30 napon belül felmondható vagy feltétel bekövetkeztéig szabott szerződésben adják ki. A 
helyiségekre minimális önkormányzati forrás legyen fordítva, beruházásokba és korszerűsí-
tésbe már ne kezdjenek bele. 

A megtartandó IX. szegmensbe tartozó helyiségek esetén pedig ugyanannak a módszertan-
nak az alkalmazását és a szegmens további bontását javasoljuk, amely a társasházi helyisé-
gek esetén meghatározásra került. 

 
25. ábra: A VIII.-IX. szegmens jellemzői és a javasolt akciók 
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3.8. X.-XV. szegmens: Nem lakáscélú helyiségek – pincehelyiségek, utcai bejáratú 
helyiségek, udvari bejáratú helyiségek 

Az üres helyiségek kihasználásának fokozására egy komplex területfejlesztési javaslatunk 
van, az Integrált Ingatlangazdálkodás Módszere, mely részletesen a 4. fejezetben olvasható.  

„Az Integrált Ingatlangazdálkodás Módszere azt jelenti, hogy az adott önkormányzat in-
gatlanjaival való gazdálkodás – bár természetesen továbbra is a jogszabályoknak meg-
felelő, elkülönült, kialakult módszerekkel rendelkező tevékenységként működik – a ha-
zánkban általánosnak mondható szokásoktól eltérően egyrészt szerves részét alkotja a 
településfejlesztés, az érintett városnegyedek rehabilitációs, vagy revitalizációs folyama-
tának, esetenként éppen a beavatkozások egyik kiváltó okaként. Másrészt közvetlenül 
támaszkodik a regeneráció sokszereplős folyamatának sikeres gyakorlata által megkö-
vetelt befektetésösztönző és kommunikációs tevékenységre a nagyobb léptékű, sikeres-
nek ígérkező, a gazdaságfejlesztés terén is ígéretesnek mondható revitalizációs munka 
szerves részeként.” 

A javaslat azon alapul, hogy érdemben a kihasználatlan helyiségek aránya nem változik, 
ameddig a kerület megítélése, a lakosok társadalmi státusza, illetve vásárlóereje meg nem 
változik. Fontos, hogy ezt nem a jelenlegi lakosság kiszorításával, hanem a társadalmi státu-
szuk emelésével, valamint a lakosság hígításával javasoljuk. Kiemelt eleme a koncepciónak 
a közösségépítés, és a kerületben elért eredmények és jövőbeli tervek külső, 
befektetésösztönző kommunikációja, illetve a brandépítés is. 

A negyedenként megfogalmazott fejlesztési javaslatok előfeltételek annak a környezetnek a 
megteremtéséhez, amelyben a szolgáltatások iránti igény, valamint ezzel párhuzamosan a 
helyiségek iránti kereslet is növekszik. Ennek teljesülésével párhuzamosan a kialakított 
szegmensekre vonatkozó javaslatainkat a következő alfejezetek tartalmazzák. 

3.8.1. X. szegmens: Üres, utcai földszinti helyiségek a Palotanegyeben 

 
26. ábra: X. szegmens főbb jellemzői és a javasolt akciók 

A X. szegmens a kerület legmagasabb státusú területén, az épületen belül jó pozícióban lévő 
bérleményeket tartalmazza, ahol azonban a kiadatlan bérlemények – 22 bérlemény – az ösz-
szesen 105 ilyen bérlemény több mint egyötödét– 21%-át – teszik ki, 2.765 m2 összes terü-
lettel, és ez becsülhetően havi 8 millió forintos bevétel-kiesést jelent az önkormányzat szá-
mára. A magasabb hasznosítottsági arány érdekében vonzóbb, szélesebb körben terített 
pályázati hirdetéseket indokolt közzétenni. 

3.8.2. XI. szegmens: Üres, utcai földszinti helyiségek a Palotanegyeden kívül 
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27. ábra: XI. szegmens főbb jellemzői és a javasolt akciók 

A XI. szegmens a Középső-Józsefváros városmegújítási területének az utcai, földszinti üz-
lethelyiségeit foglalja magában, amelyből 149 üres, összesen 9.754 m2 alapterülettel, ami 
becsülhetően az összes terület 36%-a, és mintegy havi 23 millió forint elmaradt bérbevételt 
eredményez az Önkormányzatnak. Ez az az állomány, aminek az érdemi bérbeadása csak a 
városmegújítás során, vagy nyomán várható. Ennek megfelelően a 45 közepes/megfelelő 
állapotú ingatlan bérbeadását – kibővített, vonzerőelemekkel, információkkal gazdagított pá-
lyázati hirdetménnyel, a környék megújításának ígéretével – folyamatosan meg kell kísérelni, 
a tervek elkészülése után javuló kondíciókkal. 

3.8.3. XII. szegmens: Üres, udvari földszinti bejáratú helyiségek a Palotanegyedben 

 
28. ábra: XII. szegmens főbb jellemzői és a javasolt akciók 

A XII. szegmens a Palotanegyed kevésbé jó adottságú, udvari földszinti, emeleti ingatlanjait, 
valamint utcai pincehelyiségeit foglalja magában, amelyek közül nincs bérbe adva 49 bérle-
mény, ami havi 7 milliós elmaradt bevételt jelent az önkormányzatnak. Itt a pályázati hirdet-
ményeknek az X. szegmensben ismertetett megismétlését követően a megmaradt üres in-
gatlanokat célhoz kötött kedvezményes konstrukcióban indokolt hasznosítani. 

3.8.4. XIII. szegmens: Üres, udvari földszinti bejáratú helyiségek a Palotanegyeden 
kívül 

 
29. ábra: XIII. szegmens főbb jellemzői és a javasolt akciók 

A XIII. szegmens a Középső-Józsefváros városmegújítási területének a kevésbé jó adottsá-
gú, utcai alagsori vagy udvari földszinti, emeleti ingatlanjait, valamint utcai pincehelyiségeit 
foglalja magában, amelyek közül nincs bérbe adva 326 bérlemény, ami havi 28 milliós elma-
radt bevételt jelent az Önkormányzatnak. Itt a pályázati hirdetményeknek az X. szegmens-
ben ismertetett megismétlését követően a megmaradt üres ingatlanokat célhoz kötött ked-
vezményes konstrukcióban indokolt a megújítás beindulásának időszakára, határozott időre 
bérbe adni, hogy a megváltozott viszonyok esetén a szerződések jobb kondíciókkal újratár-
gyalhatók lehessenek. 
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3.8.5. XIV. szegmens: Üres udvari pincehelyiségek a Palotanegyedben 

 
30. ábra: XIV. szegmens főbb jellemzői és a javasolt akciók 

A XIV. szegmensbe a Palotanegyed udvari alagsori és pincebérleményei tartoznak, amelyek 
közül 34 üres, ami kb. havi 3,7 milliós lakbérkiesést jelent az Önkormányzatnak. Ezeket a 
normál bérbeadás ellehetetlenülése esetén kulturális, vagy más közérdekű célra indokolt 
hasznosítani, megfelelő kulturális menedzsment szervezet útján, támogatás jelleggel. 

3.8.6. XV. szegmens: Üres udvari pincehelyiségek a Palotanegyeden kívül 

 
31. ábra: XV. szegmens főbb jellemzői és a javasolt akciók 

A XV. szegmensbe a Középső-Józsefváros városmegújítási területének udvari alagsori és 
pincebérleményei tartoznak, amelyek közül 91 üres, ami kb. havi 6,7 milliós lakbér- és közös 
költség kiesést jelent az Önkormányzatnak. Ezeket a normál bérbeadás ellehetetlenülése 
esetén kulturális, vagy más közérdekű célra indokolt határozott időre hasznosítani, megfelelő 
kulturális menedzsment szervezet útján, támogatás jelleggel, hogy a megváltozott viszonyok 
esetén a szerződések jobb kondíciókkal újratárgyalhatók lehessenek. 
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4. Javaslat az Integrált Ingatlangazdálkodás Módszer bevezetésére 

A kihasználatlan józsefvárosi önkormányzati ingatlanok körében igen jelentős különbségek 
mutatkoznak azok területi elhelyezkedése szerint. A társadalmilag hátrányos helyzetű város-
negyedekben ugyanis, ahol a lakosság vásárlóereje az átlagosnál lényegesen alacsonyabb, 
a kiadatlan nem lakáscélú helyiségek aránya jóval magasabb, mint a kedvezőbb társadalmi 
mutatókkal – és ennek megfelelően kedvezőbb anyagi lehetőségekkel – rendelkező városré-
szekben. 

Ez a különbség tendenciaszerűen azt mutatja, hogy az eddigi – az ország önkormányzatai-
nál széles körben gyakorolt – ingatlangazdálkodási módszerekkel az ilyen hátrányos helyze-
tű területen lévő nem lakáscélú helyiségek hasznosításában érdemi változás a szokásos 
módszerekkel nem érhető el, ez csak az Integrált Ingatlangazdálkodás Módszerétől remélhe-
tő. 

4.1. Az Integrált Ingatlangazdálkodás Módszerének fogalma (IIM) 

Az Integrált Ingatlangazdálkodás Módszere azt jelenti, hogy az adott önkormányzat ingatlan-
jaival való gazdálkodás – bár természetesen továbbra is a jogszabályoknak megfelelő, elkü-
lönült, kialakult módszerekkel rendelkező tevékenységként működik – a hazánkban általá-
nosnak mondható szokásoktól eltérően egyrészt szerves részét alkotja a településfejlesztés, 
az érintett városnegyedek rehabilitációs, vagy revitalizációs folyamatának, esetenként éppen 
a beavatkozások egyik kiváltó okaként. Másrészt közvetlenül támaszkodik a regeneráció 
sokszereplős folyamatának sikeres gyakorlata által megkövetelt befektetésösztönző és 
kommunikációs tevékenységre a nagyobb léptékű, sikeresnek ígérkező, a gazdaságfejlesz-
tés terén is ígéretesnek mondható revitalizációs munka szerves részeként. 

Az ingatlanok hasznosíthatóságában ugyanis az adott épület, épületrész, vagy helyiségcso-
port nagysága, beosztása, fizikai jellemzői mellett nem csak annak az épületen belüli elhe-
lyezkedése, megközelíthetősége játszik meghatározó szerepet, hanem igen jelentős befo-
lyással bírnak a környező városrész társadalmi, gazdasági és fizikai jellemzői is. A város-
résznek a hasznosításban nem pusztán a kimutatható, indikátorokkal mérhető tulajdonságok 
kapcsán van szerepe, de a tervezett megújítás hiteles, széles körű kommunikációja önma-
gában is felkeltheti az érdeklődést a megújulásra tervezett terület nem lakáscélú ingatlanjai-
nak hasznosítása iránt. Ilyen módon a nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása a teljes terület 
megújulásának, presztízsnövekedésének az egyik motorjává válhat, felkeltve az érdeklődést 
a terület más ingatlanjai iránt is. Jól példázzák ezt a Belső-Erzsébetváros „bulinegyeddé” 
alakulásának folyamatai. Itt lényegében pusztán spontán privát változások révén bontakoz-
tak ki az elmúlt években olyan – gyakran nem kívánatos – tendenciák, amelyek a 
túlturistásodás számos kedvezőtlen jelensége mellett kétségtelenül jelentősen felértékelték a 
korábban leromlott, elöregedett, szegregálódó városrész ingatlanjait. Mindez statisztikailag is 
mérhető társadalmi változásokat, fiatalodást, a magasabb iskolázottságú és jövedelmű réte-
gek lakóként való megjelenését eredményezte, azaz a dzsentrifikáció pozitív formájának a 
jellemzővé válásával a korábbi szegregációs folyamat megfordult, mégpedig a közhatalom 
minimális mértékű – a Király utcának a 2000-es években lebonyolított felújítására, a Ka-
zinczy utca 2010 körül megvalósított gyalogos zónává alakítására, a Klauzál tér felújítására 
szorítkozó – tudatosnak tűnő beavatkozása mellett. 

A fentieknek megfelelően azokban a városnegyedekben, ahol a hosszabb ideje kiadatlan 
nem lakáscélú helyiségállomány hátrányos társadalmi helyzetű lakossággal párosul, csak az 
Integrált Ingatlangazdálkodás Módszere hozhat érdemi változást - azaz szükséges az ingat-
lanok vonzerejének növelése a környék (nem feltétlenül nagy építőipari beruházásokkal, és 
sokmilliárdos közhatalmi projektekkel járó) megújításával, egyúttal a piaci viszonyoknak a 
közhatalom által menedzselt, alacsony költségű megélénkítése, az erről szóló kommunikáció 
tudatos alkalmazása. 
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4.2. Jó példák Európában és hazánkban 

Az IIM folyamata hazánkban újszerűnek mondható, bár számos eleme tudatosan, vagy 
spontán módon több önkormányzatnál beépült a gyakorlatba. Az alábbiak egy – a hazai szo-
ciális városrehabilitáció előképének tekinthető – berlini (behutsame Stadterneuerung 
Kreuzberg) és három budapesti példán keresztül kerülnek bemutatásra a budapesti önkor-
mányzati ingatlangazdálkodásra is jelentős hatást gyakorolt városrehabilitáció tanulságos 
mintái. 

4.2.1. Berlin-Kreuzberg: „Behutsame Stadtentwicklung”, azaz a körültekintő 
városfejlesztés 

Berlin Kreuzberg városnegyede a 20. század utolsó évtizedeiben a Német Szövetségi Köz-
társaságban a második világháborút követő nagyszabású, a modern építészet jegyében 
számos korábbi épületet lebontó városrekonstrukcióra adott válaszként a „behutsame 
Stadtentwicklung”, azaz a „körültekintő városfejlesztés” egyik mintapéldája volt, ami számos 
tekintetben az 1990-es évek végén, Budapest Városrehabilitációs Programjában felbukkant 
„szociális városrehabilitáció” tudatos értékválasztású előképének volt tekinthető. A „körülte-
kintő” jelző az 1970-es évek Nyugat-Berlinjében azt jelentette, hogy szemben a korábbi 
nagyszabású, a korábbi beépítést– a hazai gyakorlatban városrekonstrukció néven futó be-
avatkozásokhoz hasonlóan – megsemmisítő városfejlesztési akciókkal, itt az értéket hordozó 
régi épületek és a bennük lakó hátrányos helyzetű társadalmi csoportok minél teljesebb mér-
tékű megtartása volt a cél, amit a hazai szociális városrehabilitáció is magáévá tett. 

Az 1970-es évektől 1990-ig a berlini fal nyugati oldalán fekvő, a letelepedő török vendég-
munkások lakóhelyeként erősen szegregálódó Kreuzberg városrész a körültekintő 
városrehabilitáció mintaterülete volt. Itt a városi és állami költségvetési forrásokból volt finan-
szírozva az ott élők helyben tartása, életkörülményeik javítása érdekében széles körű rész-
vételi tervezéssel. Egyéni szintű gondoskodással együtt valósultak meg épület- és 
közterületfelújítások, korszerűsítések, a történeti épületállomány minél teljesebb megóvásá-
val. Az akció a két német állam egyesítését követően először a korábbi Kelet-Berlin, majd az 
egykori NDK városainak más szegregálódó területein is mintává vált. Ugyanakkor a kilenc-
venes évek elejétől az is megfigyelhető volt, hogy Kreuzberg a nyüzsgő, sokszínű városi 
életre vágyó berlini értelmiségiek szemében is vonzó, divatos lakóhellyé vált, így a rehabili-
tációs akció bezárását követően Kreuzbergben is dzsentrifikációs folyamatok indultak el, 
amelynek keretében az ott tartani kívánt török lakosság egy része elköltözött a területről, és 
saját döntése alapján a város más kerületeiben választott magának új lakóhelyet. 

Mindezek következtében Kreuzberg számos vendéglátóhelyével, rendezett közterületeivel 
mára a migrációs hátterű integrálódott berliniek, a gyermektelen berlini értelmiségiek népsze-
rű lakóhelyévé, valamint a helyiek és a turisták számára is vonzó, multikulturális vendéglátó- 
és szórakozónegyeddé vált - mindez azonban nincs összhangban az eredetileg célul tűzött 
társadalmi programmal. 

Tekintettel arra, hogy a Magdolna-negyed foglalkoztatási programjához 2015-ben elkészített 
felmérések szerint itt is beindult a magasabb státuszúak szórványos beköltözése, várható, 
hogy a német mintaterülethez hasonlóan a Magdolna-Orczy-negyedek megújulása is a 
dzsentrifikáció beindulását eredményezi az érintett területeken, ami a hátrányos helyzetű, 
szegregált területek megújításának egyik törvényszerű velejárója, egyszersmind az integrá-
ció egyik jelének tekinthető. 

4.2.2. Középső-Ferencváros rehabilitációs modellje: A privát befektetőkkel 
ingatlanonként megvalósított városrehabilitáció 

Budapest 1978-ban indult városrehabilitációs történetének egyik legsikeresebb fejezete volt 
Középső-Ferencváros rehabilitációjának 1992-2010 közötti szakasza. A kiinduló állapotban a 
területen igen vegyes lakóépület-állomány állt, közöttük meglehetősen sok üres telekkel, 
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földszintes, vagy egyemeletes, elavult, rossz állapotú önkormányzati tulajdonú lakóépülettel. 
Ferencváros önkormányzata a rendszerváltozást követően egy francia bank és tanácsadói 
közreműködésével indította újra 1992-ben a Nagykörúttól 1986-tól tömbről-tömbre haladó, 
eredetileg tisztán közpénzekből finanszírozott rehabilitációs programot, amelynek kifejezett 
célja volt, hogy az előrehaladott szegregációval jellemezhető, elöregedő területet fiatal, 
gyermekes, magasabb státuszú családok odavonzásával tegye kellemes, fenntartható ve-
gyes városi területté. A modell alkalmazásának egyik lényeges körülménye volt, hogy a kerü-
let vezetői – élve az akkori törvényi lehetőségekkel – nem privatizálták jelképes áron a reha-
bilitációra kijelölt területet, így megmaradt mind a cselekvési szabadságuk az épületek to-
vábbi sorsáról való rendelkezésre, mind a lehetőségük a leromlott lakóépületek felújítására, 
bontására, a telek értékesítésére. 

A kialakított modell szerint a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, a francia bank, 
valamint az OTP Bank által alapított SEM IX Zrt. volt a program szervezője, amely az önkor-
mányzat által rendelkezésére bocsátott üres telkek és kiürített kisebb lakóépületek telkének 
pályázat útján való értékesítésével segítette elő a rendezési tervben megengedett városi 
funkciókat létrehozó privát beruházásokat, a vételárból fedezve a közművek és a közterüle-
tek megújítását. Emellett az önkormányzat pályázati úton jutott forrásokhoz, aminek jelentős 
részét a megmaradt önkormányzati lakóépületek felújítására fordították. A bontásra kerülő, 
illetve átépülő épületek lakásbérlői legalább három felkínált - az eredetinél kissé magasabb 
színvonalú - bérlakásból választhattak a kerületen belül vagy Budapest más kerületeiben, 
illetve vissza is költözhettek a területre, erre azonban kevés példa volt. 

A rendezési terv a jelentősen átépülő tömbök belsejében nagyobb kiterjedésű, összefüggő 
zöldfelületek kialakítását írta elő, az önkormányzat fenntartásában - biztosítva azok megbíz-
ható színvonalát, valamint vonzerőt jelentve a kisgyermekes családok számára. A beruházók 
vonzásához hozzájárult, hogy a rendezési terv zöld sétányt tervezett a Bakáts tér – Ferenc 
tér között húzódó Tompa utcára, továbbá jelentős lendületet adott a folyamatnak egy elavult 
tömb teljes bontását követően a 2002-ben átadott vadonatúj, nagyjából a Mátyás térhez ha-
sonló területű Kerekerdő park kialakítása. 

További lendületet adott a középső-ferencvárosi rehabilitációnak a SOTE új épületének oda-
települése, amely számos hazai és külföldi egyetemistának a területre vonzását eredmé-
nyezte, tovább növelve a korábban szegregált terület lakosságának vásárlóerejét, ami a kör-
nyék helyiségeinek hasznosításában is megmutatkozott. A középső-ferencvárosi modell a 
2010-es választásokig működött, azt követően az akkor hivatalba lépő új önkormányzati ve-
zetés – a SEM IX. FEV IX Zrt.-vé alakítása mellett – felhagyott a korábbi hatékony, és ered-
ményes modell alkalmazásával, és a fokozatosan, de gyökeresen megváltozó önkormányza-
ti körülmények között pályázatos projektekkel próbálta meg folytatni a korábbi munkát, erő-
sen lelassulva. Mindezt azonban a lakáspiac megélénkülése nyomán befektetői forrásból 
spontán módon épülő új társasházak részben ellensúlyozták. 

A kilencvenes évek kezdeti sikerei után az évtized második felében a SEM IX. vezetői más 
önkormányzatoknál is terjeszteni kívánták a beváltnak bizonyult módszert. Ily módon felme-
rült annak alkalmazása a Józsefvárosban is, azonban az akkori ingatlanpiaci viszonyok kö-
zött a mértékadó szereplők nem látták reálisnak a meglehetősen rossz hírű városrész telkei-
nek egyenkénti, kedvező áron való értékesítését - így csak később, 2000-ben született dön-
tés az akkorra kialakított saját modell alapján a Corvin-negyed városmegújító, a teljes kerület 
presztízsét gyökeresen javító akciójának a beindítására. A Középső-Ferencvárost és a Cor-
vin-negyedet érintő szociológusi kritikák nyomán (miszerint a kerületek elűzik a szegényei-
ket) a Magdolna-negyed után az elmúlt években az Orczy-negyedre is kiterjedt a szociális 
városrehabilitáció. 

4.2.3. A Bartók-negyed revitalizációja: kulturális városközpont, differenciáltan 

Az egyes publikációk szerint olykor a világ legélhetőbb környékei között szereplő Bartók Béla 
út a 2000-es évek közepére érte el a mélypontját. A kockaköves utat nagy forgalom terhelte, 
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az üzletek alacsony színvonalú kínálatának vásárlóerő-csábító képessége gyenge volt. A 
terület amúgy is szükséges revitalizációját több párhuzamosan folyó fejlesztés tette még 
égetőbbé: néhány sarokra onnan épülni kezdett az Allee bevásárlóközpont, és megindultak a 
4-es metró munkálatai. 

Molnár Gyula akkori polgármester vezette be miskolci előképek nyomán a Kulturális Város-
központ programot, amelynek a lényege az volt, hogy a Bartók Béla út vonzerő-növelése 
érdekében a jelentős számú nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok bérleti díjait jócskán 
megemelték, viszont a kulturális szolgáltatást is nyújtó vállalkozások erősen kedvezményes 
egyedi bérleti konstrukciót kaphattak. A programot olyan lágy beavatkozások előzték meg, 
mint a bARTók Térfelfedező Fesztivál, ahol a helyi lakók nevet adtak az akkor még névtelen 
mai Gárdonyi térnek, az infrastruktúra fejlesztését pedig a Fővárosi Önkormányzat aktivitá-
sával (útburkolat cseréje, az eredetileg irányonként kétsávos útfelület irányonként egy sávra 
és kerékpársávra osztása, a villamosvágányok cseréje, a Móricz Zsigmond körtér felújítása) 
részben a beáramoló EU-s források, részben saját források segítségével (Gárdonyi tér átépí-
tése, a B32 Galéria átalakítása) oldotta meg az Önkormányzat. 

Az első üzletek – a Hadik/Szatyor, a Faur Zsófia Galéria, a Próféta Galéria – 2009-2010 kö-
rül nyitottak meg a területen, ezeket követte az olyan ikonikus helyek megjelenése, mint a 
Kelet kávézó, a Kortárs Építészeti Központ vagy a Béla. A területen több civil szervezet is 
aktív, ezekre jellemző, hogy olykor versengenek egymással, olykor viszont összefognak. 

A Bartók Béla Boulevard Egyesület 2013-ban jött létre, célja a helyi vendéglátók, civilek és 
vállalkozások összefogása. Minden évben ismétlődő legnagyobb programjuk az Eleven Ősz 
és az Eleven Tavasz, emellett több, helyi lakókat bevonó kezdeményezésük fut. Az Önkor-
mányzattal szemben gyakran úgy lépnek fel, mint a terület érdekvédelmi szervezete, egy 
2019-es kutatás szerint a taglétszám ezt azonban nem indokolja - a terület közel 300 meg-
kérdezett vállalkozásából mindössze 25-30 volt tagja az egyesületnek. 

A Kulturális Városközpont stratégiája politikailag is minden oldalról támogatandó kezdemé-
nyezésnek bizonyult, hiszen Molnár távozása után Hoffmann Tamás (Fidesz) és dr. László 
Imre (DK) polgármesterek is folytatták a programot, aminek fejlesztésére az Önkormányzat 
az elmúlt 12-14 évben eddig hozzávetőlegesen 2 milliárd forintnyi EU-s támogatást kapott. 
Mindemellett fontos látni, hogy az Önkormányzat közvetlen beavatkozása a jelzett szinten 
meg is állt, a Bartók Béla út fejlesztésében nagy szerepe volt az önkormányzati aktivitások 
által kiváltott spontán folyamatoknak is. A területnek azóta sincs egységes kommunikációja, 
neve és márkája, leírt és kiforrott víziója, honlapja, információs kiadványa. Az Önkormányzat 
ezen problémát 2019 óta igyekszik orvosolni - ekkor két felmérés is született a környék krea-
tív és gasztro vállalkozóit, valamint a helyi lakosságot megkérdezve a folyamatok népszerű-
ségéről, igényekről, lehetséges fejlesztési irányokról. Az eredmény azt mutatja, hogy lenne 
igény a terület tudatosabb menedzselésére. 

2016-ban indult el Bartók-negyed akció, amely az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány olyan, 
a Bartók Béla út környékén megvalósuló aktivitásainak gyűjtőneve, amelyek a kezdetben 
egyetlen útvonalra koncentrálódó beavatkozásként indulva a környéket valóban Kulturális 
Városnegyeddé bővítették, kiterjedve a szomszédos utcákra, tömbökre is. Az urbanisztika és 
a vizuális művészetek metszetében dolgozó szervezet tevékenységének alapját a környéken 
hosszú ideje üresen álló önkormányzati ingatlanok hasznosítása adja: 8 db, összesen 1000 
m2 alapterületű helyiségben alakítottak ki műtermeket, műhelyeket, galériát, közösségi teret 
a Bartók Béla út – Budafoki út – Karinthy Frigyes út háromszögében. Az ingatlanokat a re-
zsiköltségeket fedező méltányossági díjért bérlik az Önkormányzattól, a náluk alkotó művé-
szek pedig a piaci árnál jóval alacsonyabb hozzájárulásért vehetik ezeket igénybe. Az így 
befolyó összegből az alapítvány az ingatlanok állagmegóvását és fejlesztését végzi, emellett 
nemzetközi csereprogramot (Berlin-Budapest), helytörténeti programot, fesztivált, egyéb kul-
turális aktivitásokat szerveznek. Tevékenységükkel a terület egy önfenntartó kulturális intéz-
ménnyel gazdagodott, miközben az Önkormányzat költséget tudott csökkenteni az ingatlan-
gazdálkodásában. 
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A térségben két olyan civil szervezet is segíti a kultúraalkotó közösségépítést, amely szék-
hellyel is rendelkezik a negyedben. Közülük a Kortárs Építészeti Központ 2016-ban költözött 
a Bartók Béla útra. A Budapest-szerte ismert, építészettel és urbanisztikával foglalkozó szer-
vezet számos programot, köztük a Budapest100 több eseményét szervezte meg a területen, 
emellett több, a területtel foglalkozó tanulmány szerzője is. Az Önkormányzat a nekik adott 
megbízásokkal egyszerre tudja kielégíteni az információigényét és támogatja a helyi kulturá-
lis és közösségi életet a nonprofit szervezet szolgáltatásainak igénybevételével. 

A másik széleskörben ismert helyi közösségépítő szervezet a Város és Folyó Egyesület, 
ismertebb rövid nevén Valyó, amely 2020-ban nyitotta meg irodáját a Kosztolányi Dezső té-
ren. Az egyesület egyebek mellett foglalkozik a vízpartok mint természeti terek és a városi 
terek kapcsolódásának elősegítésével, az azokhoz való hozzáférhetőség és fenntartható 
használat kialakításával, a településeken élők vízpartokhoz való viszonyának megerősítésé-
vel fenntartható és részvételi városfejlesztéssel, köztérhasználattal, közlekedésfejlesztéssel, 
környezettudatossággal, természetvédelemmel, vízi létesítményekkel, víz- és hulladékgaz-
dálkodással, turizmussal, sport- és szabadidős tevékenységekkel és szociális érzékenység-
gel kapcsolatos szemléletformálással. A Valyó leginkább a Szabadság-hidat időszakosan 
gyalogoshíddá alakító Szabihíd, a Valyó Kikötő, a Mobilszauna, a Római Szabadstrand és 
sok más urbanisztikai, közösségi és kulturális esemény szervezőjeként vált ismertté, továbbá 
Újbuda önkormányzatával számos együttműködést hajt végre a Dunához közel fekvő terüle-
ten. 

A Bartók Béla út revitalizációja mára a fenti folyamatok révén a főváros egyik mintaprogram-
jává vált, hiszen viszonylag csekély közhatalmi forrásfelhasználás mellett, egyenként szintén 
szerény - de összességében jelentős - közösségi ráfordítások által generált privát fejleszté-
sek sorozatával érte el a hanyatlásnak indult városrész fenntartható fejlődését. Mindez szá-
mos tényező összejátszásának köszönhető, köztük a politikai döntéshozók következetes 
támogatásának, valamint annak is, hogy Újbudának ez a része a budapesti átlagot meghala-
dó vásárlóerővel bír, így a vendéglátó és egyéb szolgáltató vállalkozások építhettek a helyi 
keresletre, ami aztán a kultúra hívószavával egy szerencsés, valóban számos kulturális ele-
met tartalmazó üzletutca mixet eredményezett. Fontos tanulság, hogy az önkormányzati in-
gatlanvagyon megfelelő helyének a megtalálása egy terület revitalizációjának és 
újrapozicionálásának az egyik kulcsa lehet. A bevonzott vállalkozások és szervezetek önma-
gukban is hírt generálnak, arculatot építenek, megfelelő koordinációval azonban az egész 
területet lehet velük pozícionálni, akár nemzetközi szinten is. 

Lényeges, hogy a Bartók Béla út részben annak köszönheti egyedi hangulatát, hogy az utca 
szolgáltatói a kezdetektől következetesen a budapestiekre és az ő vásárlóerejükre építették 
az üzleti modelljüket, így a terület Belső-Erzsébetvárossal ellentétben a nem volt rászorulva 
a Budapestre látogató turisták bevonzására. 

4.2.4. A Margit-negyed megújításának kezdeti eredményei: a hihető közkommunikáció 
mint a revitalizáló Münchhausen-effektus alapja 

A 2. kerületi Margit körút kiürülése és lecsúszása – főként a jelentős átmenő forgalom, az 
egyre kellemetlenebb környezeti viszonyok miatt – évtizeden keresztül folyamatban volt, 
azonban ennek megállítására a legutóbbi időkig nem történtek érdemi lépések. 2019-ben 
Őrsi Gergely polgármester választási programjában szerepelt a terület megújítására, a kerü-
let élhető főutcájára tett ígéret, ennek megfelelően 2020 októberében a kerület képviselő-
testülete elfogadta a Margit-negyed revitalizációs programját. Ez egyrészt rögzítette a Margit-
negyed területét - ami a meghatározás értelmében jórészt lefedi a kerület zárt beépítésű ré-
szét -, másrészt úgy módosította a vagyonrendeletet, hogy attól kezdve a területen minden 
ingatlan-bérbeadásról az erre a célra felállított Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanács-
adó Testület (MNDTT - egy szakértőkből, lokálpatriótákból és helyi politikusokból álló önkén-
tes részvétel alapján működő testület) tesz javaslatot a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság-
nak. A kerületi önkormányzat a projekt operatív lebonyolításához a saját cégein keresztül 
megbízott külsős partnereket vont be: a projekt szakmai lebonyolítására a Bartók-negyedben 
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már tapasztalatokat szerzett Eleven Blokk Művészeti Alapítvány cégét, a Kulturális és Urba-
nisztikai Központot, valamint a projekt kommunikációjának menedzselésére a Tendencies 
21-t. 

Ahogy a rendeletből is kitűnik, az Önkormányzat elsőként az üres ingatlanok problémáját 
igyekezett kezelni, hiszen itt látványos eredmény, megtakarítás és bevételnövekedés volt 
várható egyszerre. Az akció megindítását széleskörben terjesztő sajtónyilatkozatokat - ame-
lyek nem csak a várható pályázatok tényéről, hanem a Margit-negyed revitalizációjának jö-
vőképéről, céljairól, várható eredményeiről is szóltak - követően 2020 novemberében, majd 
2021 áprilisában hirdettek meg hasznosításra addig üresen álló ingatlanokat. Összesen min-
tegy 180 pályázat érkezett be, ebből várhatóan 20 és 30 közötti ingatlanra fognak szerződést 
kötni. Jelenleg még zajlik a becslése annak, hogy mindez mennyi megtakarítást, bevételt, 
beruházást hoz a kerületnek a médiamegjelenéseken túl, ugyanakkor azt biztosra lehet ven-
ni, hogy 100 milliós nagyságrendnél fog megállni az összeg, miközben a ráfordítás eddig 
nem éri el a 20 millió forintot, az akció pedig csupán néhány hónapos előkészítés igényelt. 
Mindezek a pandémiás időszakban különösen jó eredménynek számítanak. 

A Margit-negyed projekt eddig tapasztalt sikere több körülmény összejátszásából fakad. Na-
gyon fontos tényező, hogy az előkészítés során a Margit körúton és környékén, a Varsányi 
Irén utcában, a Frankel Leó utcában, a Keleti Károly utcában, vagy a Lövőház utcában már 
felismerhető volt egy több éve tartó, részben a kultúrához köthető többelemű, spontán, szi-
getszerű fejlődés – pl. a Jurányi-ház, vagy az Átrium működésével –, amit a Margit-negyed 
brand összeköt és egyértelműen a kerületi önkormányzathoz rendel. Ilyen szempontból is 
fontos, hogy a Bartók-negyed tapasztalataira is alapozva a kezdettől fogva nem csak a Mar-
git körút, hanem az azt körülölelő városrész revitalizációja történik, hiszen a kis szomszédos 
utcák idővel mindenképpen hatást fognak gyakorolni a főút szolgáltatásmixére. Fontos ész-
revenni, hogy a terület fekvése kereskedelmi szempontból a jelentős zajjal, rezgéssel járó 4-
6-os villamos és a nagy autósforgalom jelenlétének ellenére is kifejezetten kedvező: az or-
szág leggazdagabb környékei közé tartozó Rózsadomb, a Vár és a XII. kerület adják a von-
záskörzetét, amit a Millenáris Szélkapu kormányzati beruházása újabb attrakcióval gazdagí-
tott. Nagyon fontos a helyi lakosság magas iskolázottsága is, ami lehetőséget és szándékot 
is biztosít a közösségi cselekvéshez. 

Emellett kulcsfontosságú a projekt kommunikációjának több aspektusa. Olyan általános, kö-
zérthető víziót nyújt a környéknek, amivel sokféle akció keretezhető, és amivel pártállástól 
függetlenül bárki azonosulni tud: legyen a Margit körút és környéke élhető és szerethető vá-
rosrész. Ezzel megteremtődött a megfelelő kontextus és kapcsolódás az ingatlanhasznosí-
tás, a járdafelújítás, a társadalomtudományos kutatás, a kulturális és közösségi események 
vagy szinte bármilyen egyéb aktivitás számára, mindez pedig egy egészen más nyelven 
kommunikálható, mint ami ma megszokott egy önkormányzattól. 

A kommunikációnak egy másik nagyon fontos aspektusa a fenti vízióból származó, lokális 
identitást erősítő történetmesélés és személyesség, amelyek értékből konkrét cselekvéssé 
válnak a programban. Az Önkormányzat és a program célja a helyi energiák becsatornázása 
és indukálása, ezért a közösségi médiában és egyéb kommunikációs csatornákon kiemelt 
szerepet és rengeteg pozitív visszajelzést kap a helytörténet, valamint a helyi szereplők, la-
kók és vállalkozók bemutatása, ami a megszokott, rideg, személytelen közigazgatási hang-
nemhez képest minőségi szintlépést jelent. 

Az eddigi megkeresésekből az látszódik, hogy ez a hozzáállás rengeteg vállalkozó, civil sze-
replő és lakó számára bizonyul vonzónak: a kulturális, civil és szabadidős szektor vezető 
iparági szereplőitől érkeznek megkeresések, akik szeretnének a Margit-negyedben irodát, 
üzletet nyitni - annak ellenére, hogy az önkormányzati ügymenet a piaci viszonyok közt meg-
szokotthoz képest kifejezetten lassú. Nem ritka, hogy egy-egy döntés 3-4 hónapot, vagy en-
nél is több időt vesz igénybe, ráadásul az ingatlanállomány jelentős része nagyon elhanya-
golt állapotban van, komoly ráfordítást igényel, és az Önkormányzat csak korlátozott mérték-
ben ad kedvezményes bérleti díjat. Erre abban az esetben van lehetőség, ha a potenciális 
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bérlővel az Önkormányzat feladatellátási szerződést köt, aminek keretében nem készpénz-
zel, hanem bérletidíj kedvezménnyel támogatja a szereplőt. 

A Margit-negyed rengeteg tapasztalatot merített a Bartók Béla út revitalizációs programjából, 
és azokat ki tudta egészíteni a fókuszált városmarketing eszközeivel, a területen lévő sze-
replőkkel való koordinált együttműködés megkezdésével, valamint budapesti és nemzetközi 
potenciális partnerek bevonásával. A projekt ugyanakkor kevesebb, mint egy éve indult el, a 
tanulságok nagyobb részét hosszabb távon lehet majd megfelelő megalapozottsággal levon-
ni.  

Az azonban már most is világos, hogy – amint az 2002 után a Corvin-negyed projekt megin-
dításánál is tapasztalható volt – a vonzó és egyszerű, közérthető célok világos, logikus, ért-
hető kommunikációja önmagában is alkalmas a privát beruházói érdeklődés felkeltésére és 
csatornázására, így a lehetséges legkorábbi időponttól indított széles körű külső – azaz az 
önkormányzat, illetve a kerület, a település határait átlépő – közkommunikáció, nyilvánossági 
munka alapvető feltétele a sokszereplős városmegújítási munkafolyamatnak. 

4.3. Az IIM józsefvárosi alkalmazásának javasolt módja 

Az IIM módszerét a heterogén, eltérő társadalmi, gazdasági viszonyokkal rendelkező józsef-
városi városnegyedek között differenciáltan javasolt alkalmazni, ott bevetve a szokásos eljá-
rásrendhez képest többletet jelentő erőfeszítéseket, ahol a terület hátrányos helyzete, vagy 
éppen a tervezett akciónak a nagyobb területre gyakorolt hatása ezt szükségessé teszi. Nem 
szükséges jelentős, a területi értéknövekedést célzó többletenergiák és források felhaszná-
lása azokon a területeken, ahol a terület presztízse, értéke megfelelőnek mondható, hiszen 
ilyen esetekben a túlzott érdeklődés felkeltése nem csak feleslegesen elköltött pénzt jelent, 
hanem a lakosság szempontjából negatív hatásokkal is együtt járhat (ld. például a VII. kerü-
leti Belső-Erzsébetváros „Bulinegyeddé” alakulásának negatív aspektusait). 

4.4. Az IIM alkalmazását megalapozó területi viszonyok 

Az IIM szempontjából számba veendő társadalmi-gazdasági jellemzőket – mint pl. a lakos-
ság társadalmi státuszát kifejező iskolázottsági, vagy az ezzel összefüggő jövedelmi viszo-
nyok – a tízévente szervezett népszámlálások adataiból lehet feltárni, azonban a kerületi 
bontásnál részletesebb adatokat a KSH-tól meg kell vásárolni, azok nem szerepelnek a nyil-
vános kiadványokban vagy az interneten közzétett adatok között. Józsefváros esetében ilyen 
adatbeszerzés utoljára a 2008-ban elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) meg-
alapozó vizsgálat városrészenkénti elemzésének elkészítéséhez történt - ezek az adatok ma 
már húsz évesek. A hatályos Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési 
Stratégia elkészítése során – a jogszabályi háttér változásai miatt, amelyek 2012-óta nem 
követelnek meg ilyen elemzést – nem készült ilyen, a kerület fejlődésének kiegyensúlyozása 
szempontjából alapvető elemzés, és nem történt adatbeszerzés sem. Feltehető azonban, 
hogy az elmúlt húsz évben a 2001-ben mért mutatók jellemzően javultak, ugyanakkor a kü-
lönbségek, az egyes városrészek társadalmi körülményei azon területek kivételével, ahol 
meghatározó jelentőségű rehabilitációs beavatkozások történtek -  mint pl. a Corvin-
negyeddé átkeresztelt egykori Központi-negyed esetében, ahol teljes körű lakosságcsere 
valósult meg – alapvetően nem változtak meg, így a húszéves adatok orientáló jelleggel ma 
is felhasználhatók, a szükséges fenntartások mellett. Lényeges tudnivaló, hogy a soron kö-
vetkező, 2022. évre tervezett népszámlálás adatainak feldolgozása várhatóan 2024-25-ig 
elhúzódik majd, a valós és aktuális kép megalkotása érdekében indokolt ezért a teljes kerü-
letre és annak egyes városrészeire is reprezentatív szociológiai felmérés elvégzése, ami 
várhatóan tízmilliós nagyságrendű költségekkel jár majd. 

A 2001-ben mért adatok alapján a lakosság társadalmi státusza az egyes városnegyedekben 
a felsőfokú végzettségűeknek a 25 évesnél idősebb népességen belüli arányával mérhető. 
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Ehhez alkalmazható – a nagyvonalú osztályozás érdekében – a korábbi IVS táblázata, az 
alábbiak szerint: 

 

Területi egység 
Felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők 

száma 

Felsőfokú végzettsé-
gűek aránya az ösz-

szes lakosságon  
belül 

Felsőfokú végzettsé-
gűek aránya a 25 év-
nél idősebb lakosok 

körében 

Tisztviselőtelep  572 21,5% 33,1% 

Palota-negyed 2 925 22,0% 29,7% 

Százados úti negyed  594 17,2% 25,3% 

Kerepesi-negyed  187 17,8% 23,1% 

Népszínház-negyed 1 169 15,1% 20,1% 

Csarnok-negyed 1 470 13,3% 18,3% 

Józsefváros központ* 1 610 12,9% 18,2% 

Szigony-negyed* 961 12,7% 17,6% 

Ganz-negyed  168 9,8% 13,1% 

Orczy-negyed  737 8,5% 12,3% 

Magdolna-negyed 809 6,7% 9,8% 

Józsefváros  11 202 13,7% 19,2% 

Budapest  320 899 18,0% 24,9% 

*Megjegyzés: a Józsefváros központ városrész azóta a Corvin-negyed, a Szigony-negyed pedig a Losonci-
negyed nevet viseli 

1. táblázat: A felsőfokú végzettségűek aránya a Józsefváros egyes városrészeiben, KSH 2001 

 

2011-ben az összesen 450.233 budapesti 25 évnél idősebb felsőfokú végzettségű közül 
17.376 élt Józsefvárosban, ami azt jelenti, hogy amíg a fővárosban összesen 40%-kal, addig 
a 8. kerületben 55%-kal növekedett a diplomás felnőttek száma, ami ekkorra elérte a buda-
pesti lakosság 31,3%-át, és Józsefváros lakosságának 30,1%-át. Eszerint a 8. kerület 2001-
2011 között igen sokat ledolgozott a budapesti átlaghoz képest társadalmilag hátrányos 
helyzetéből, az azonban nem ismert, hogy ebből mennyit tett ki az abban az időszakban már 
nagy lendülettel épülő Corvin-negyedbe költözők száma, és mi volt a változás aránya a kerü-
let más negyedeiben, mint ahogyan arról sincsenek adatok, hogy a leghátrányosabb helyze-
tű Magdolna-negyed, Orczy-negyed mutatói hogyan változtak az elmúlt két évtizedben. 
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32. ábra: Józsefváros városnegyedei, forrás: Józsefváros ITS 2020. RÉV8 Zrt. 

A társadalmi státuszjellemzők mellett indokolt áttekinteni az önkormányzati ingatlanok hely-
zetét az egyes városnegyedek szerint. Ezekből az összefüggésekből állapítható meg ugya-
nis az, hogy a társadalmi környezet és annak gazdasági potenciálja milyen alapokat teremt a 
céltudatos városmegújítási munka számára. Az is kirajzolódik, hogy milyen térbeli súlypont-
okkal milyen vonzerőnövelési, befektetésösztönzési tevékenység javasolható, tekintettel a 
kerület ingatlangazdálkodása mellett a társadalmi és gazdasági viszonyok fenntarthatóbbá 
tételére a korábban kialakult értékek, sajátosságok minél teljesebb megtartása mellett. 2021. 
július végén Józsefváros önkormányzati ingatlanjainak, és abból a kiadatlan bérlemények 
száma, az utóbbiak épületen belüli helyzete területi egységenként a következő volt: 

 

Területi  
egység 

Összes 
bérlemény 

Ebből kiadatlan bérlemény 

Összesen 
Utcai, 

földszinti 
Utcai  

szuterén 

Udvari 
földszinti, 

emeleti 

Udvari 
szuterén, 

pince 
Magdolna-negyed 359 248 77 78 55 38 

Csarnok-negyed 320 182 29 75 43 35 

Palotanegyed 263 116 25 38 35 18 

Corvin-negyed 185 89 27 37 8 17 

Orczy-negyed 151 101 27 50 17 7 

Népszínház-negyed 150 87 21 42 10 14 

Losonci-negyed 82 49 16 14 16 3 

Tisztviselőtelep 22 11 2 3 2 4 

Kerület összes 1532 883 224 337 186 136 
*Megjegyzés: a táblázatban nem szerepel a Ganz-negyed és a Százados úti, valamint a Kerepesi-negyed, ahol 
az önkormányzati bérlemények száma nem érte el az ötöt. 

2. táblázat: Önkormányzati bérlemények városnegyedenként*, 2021. június, forrás, JGK 
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A kiadatlan önkormányzati ingatlanok aránya, illetve azon belül az egyes kiadatlan bérlemé-
nyek épületen belüli elhelyezkedése a fenti időpontban városnegyedenként a következőkép-
pen alakult: 

Területi egység 
Összes  

bérlemény 
(db) 

Ebből kiadatlan bérlemény 
Összesen, 
az összes 

%-ában 

Utcai, föld-
szinti (%) 

Utcai szu-
terén (%) 

Udvari 
földszint, 

emelet (%) 

Udvari 
szuterén, 
pince (%) 

Magdolna-
negyed 

359 69 31 31 22 15 

Orczy-negyed  151 67 27 50 17 7 

Losonci-negyed  82 60 33 29 33 6 
Népszínház-
negyed 150 58 24 48 11 16 

Csarnok-negyed 320 57 16 41 24 19 

Tisztviselőtelep  22 50 18 27 18 36 

Corvin-negyed 185 48 30 42 9 19 

Palotanegyed 263 44 22 33 30 16 

Kerület átlag 1532 58 25 38 21 15 
3. táblázat: A kiadatlan ingatlanok aránya és épületen belüli fekvése az önkormányzati ingatlanok között, 

2021. július, forrás: JGK 

Az 1. és a 3. táblázat összevetésével megfigyelhető, hogy az egyes városnegyedeknek a 
felsőfokú végzettségűek arányával jellemzett társadalmi státusza, és a nem lakáscélú ön-
kormányzati bérlemények hasznosítottsága – eltekintve a gyökeresen átalakult Corvin-
negyedtől – egyenesen arányos, azaz minél alacsonyabb a városnegyed lakóinak társadalmi 
státusza – és ezzel együtt vásárlóereje – annál alacsonyabb a terület ingatlanjainak 
bérbeadottsági aránya is.  

 
33. ábra: A társadalmi státus és a kiadott bérlemények aránya városrészenként. Forrás: Józsefváros IVS 

2008. (a 2001. évi Népszámlálás alapján) és JGK 2021 

Különösen indokolt ezért, hogy az IIM ingatlanhasznosítást támogató városrehabilitációs és 
revitalizációs, valamint kommunikációs aktivitások azokban a városrészekben kapjanak na-
gyobb hangsúlyt, ahol a kiadatlan bérlemények száma meghaladja az összes önkormányzati 
ingatlan 50%-át, azaz 
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1. a Magdolna-negyedben, 
2. az Orczy-negyedben, 
3. a Losonci-negyedben, 
4. a Népszínház-negyedben, valamint  
5. a Csarnok-negyedben. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján áttekintve a hasznosítatlan helyiségek utcák szerinti 
elhelyezkedését, a következő kép rajzolódik ki: 

Területi egység 

Kiadatlan bérleményeket jelentősen koncentráló utcák 

Utcai, földszinti Utcai szuterén 
Udvari földszint, 

emelet 
Udvari szuterén, 

pince 

Magdolna-
negyed 

Baross, Bauer, 
Dankó, Dobozi, 
Lujza, Magdolna, 
Szerdahelyi 

Dobozi, Karácsony, 
Lujza, Magdolna 

Bauer, Dankó, Do-
bozi, Karácsony, 
Lujza, Magdolna 

Baross, Dobozi, 
Karácsony, Lujza 

Orczy-negyed 
Baross, Diószegi, 
Illés, Orczy 

Csobánc, Diószegi, 
Dugonics, Kőris, 
Sárkány, Visi 

Diószegi, Kőris Baross, Illés 

Losonci-negyed Práter, Tömő Práter, Tömő Práter u. 60. Baross 

Népszínház-
negyed 

II. János Pál pápa 
tér, Kun, Népszín-
ház 

Bezerédj, Népszín-
ház, II. János Pál 
pápa, tér, Szilágyi 

Népszínház 
Rákóczi, Népszín-
ház 

Csarnok-negyed 
Víg, Bérkocsis, 
Mátyás 

Víg 
Horváth M., Tolnai, 
Víg 

Baross, József krt., 
Népszínház 

Tisztviselőtelep - - - - 

Corvin-negyed 
Üllői, Práter, Leo-
nardo 

Üllői, Práter, Leo-
nardo 

Nap, Vajdahunyad Kisfaludy 

Palotanegyed 
Baross, József 
Krt., Üllői 

Bródy, Mária, Rökk, 
Szentkirályi, Vas 

- 
Bródy, Gyulai, Jó-
zsef krt. 

4. táblázat: Az egyes városrészek kiadatlan bérleményeit tömörítő útszakaszok, 2021. Forrás: JGK 

Az egyes területegységeken belül a kiadatlan bérleményeket tömörítő utcák áttekintése azt 
mutatja, hogy különösen fontos szerepet játszanak a hasznosítatlan bérlemények területi 
eloszlásában a több területegységen áthaladó, vagy azokat elválasztó utak, mint pl. az Üllői 
út, a Baross utca, vagy a Práter utca. Az is szembeötlő, hogy a legtöbb városrész rendelke-
zik olyan, a területen belül maradó saját „főutcával”, amelynek revitalizációja, egyfajta sajátos 
„Főutca-program” keretében a hasznosítatlan helyiségek nagyobb részének a felértékelésére 
lehet alkalmas. Ilyen a Magdolna utca, a Lujza utca, a Diószegi út, a Népszínház utca, vagy 
a Víg utca. 

Az integrált ingatlanhasznosítást segíti elő az a tény, hogy a kerületben már több helyen 
megindultak a városrehabilitációs és revitalizációs tevékenységek. Ilyen a 2018 óta futó 
Magdolna-Orczy Negyed Program, a Práter utca felújítása, a Déri Miksa utca megújítása, 
vagy a többedik ciklusát futó Európa Belvárosa Program. 

4.5. A józsefvárosi IIM revitalizációs feltételrendszere 

Az Integrált Ingatlangazdálkodási Módszer alkalmazásához Józsefváros tervszerű rehabilitá-
ciós munkájának keretében a kerület egészét, illetve egyes városnegyedeit tekintve – tá-
maszkodva a hatályos településfejlesztési koncepcióban és az integrált településfejlesztési 
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stratégiában megfogalmazottakra is – a következő célok és programok, beavatkozások 
megvalósítása indokolt: 

4.6. Józsefváros egészének revitalizációs célrendszere 

A kerület két évtizedes városrehabilitációs munkája és ezzel összefüggő brandépítése azt 
eredményezte, hogy Józsefváros – főként a Corvin-negyed gyökeres megújításával, valamint 
a Palotanegyed sikeres városregeneráló és marketingmunkájával fémjelezve – elkezdte le-
vetkőzni korábbi, rendkívül alacsony presztízsű, halmozottan hátrányos helyzetű városrész 
jellegét, és a fenti területei mára a főváros kifejezetten magas presztízsű – és ingatlanértékű 
– részei közé tartoznak. 

A következő évtizedben a feladat a ma még igen jelentős területi különbségek jelentős csök-
kentése, elsődlegesen a ma még hátrányos helyzetű városrészek státuszának, presztízsé-
nek lényeges emelésével, vásárlóerejük, befektetési vonzerejük megnövelésével, az ehhez 
szükséges társadalmi gazdasági folyamatok generálásával. 

4.6.1. Magdolna-negyed 

A Magdolna-negyedben korábban megkezdett átfogó rehabilitációs munka folytatása és 
fenntartása mellett törekedni kell a szegregáció oldásának felgyorsítására is. A közösségi 
terek központi kulturális-rekreációs szerepének erősítése mellett az eddiginél nagyobb súlyt 
kell fektetni az üres telkeken és elavult, kisebb lakóépületek helyén a városrész karakterének 
és a korszerű életkörülményeknek jobban megfelelő új lakóépületek magánberuházásban 
történő megépítésére, a középső-ferencvárosi rehabilitáció pénzügyi modelljéhez hasonló 
konstrukcióban. Ezeken belül indokolt új, önkormányzati célokra használható 
bérlakáshányadot is létrehozni, az alulhasznosított önkormányzati ingatlanok korszerű ön-
kormányzati bérlakássá konvertálásával. A privát értékesítésű lakások segíthetik a kiegyen-
súlyozottabb társadalmi viszonyok kialakulását, a futó szociális városrehabilitációs munka 
egyéni esélyteremtési programjának maradéktalan teljesítése mellett. A negyed társadalmi 
és ingatlanhasznosítási megújításának fontos előmozdítója lehet a Lakatos Menyhért Általá-
nos Iskola kihasználatlanná vált épületének tervezett kulturális inkubátorházzá alakítása, a 
Jurányi-ház modelljét követve. 

A városfejlesztési tevékenység széles körű külső kommunikációjában Középső-
Ferencvároshoz hasonló, eleven, sokszínű, családbarát lakónegyed víziójának hangsúlyozá-
sa indokolt - ehhez a közterületek és a tömbbelsők zöldítése elengedhetetlen tényező. 

4.6.2. Orczy-negyed 

Az Orczy-negyedben a Magdolna-negyedben írottakhoz hasonlóan a korábban megkezdett 
átfogó rehabilitációs munka folytatása és fenntartása mellett törekedni kell a szegregáció 
oldásának felgyorsítására is, amit szerencsés esetben támogathatnak a területre települt 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítményei, és az egykori Józsefvárosi pályaudvar helyé-
re, illetve a csatlakozó egykori Északi Járműjavító épületeinek újrafejlesztésével a közelben 
tervezett kulturális létesítmények. Az ott élő hátrányos helyzetű rétegek egyéni felzárkóztatá-
sa mellett itt is lehetőség nyílhat a szegregáció oldására, a vonzó lakókörnyezettel együtt a 
kiegyensúlyozottabb társadalmi viszonyok megteremtésére. Ennek megfelelően hangsúlyt 
kell fektetni az üres telkeken és elavult, kisebb lakóépületek helyén az esetleges intézményi 
fejlesztések mellett – vagy helyett – a városrész karakterének és a korszerű életkörülmé-
nyeknek jobban megfelelő új lakóépületek magánberuházásként történő megépítésére. Eze-
ken belül indokolt új, önkormányzati célokra használható bérlakáshányadot is létrehozni az 
alulhasznosított önkormányzati ingatlanok korszerű önkormányzati bérlakássá konvertálásá-
val. A terület megújításának fontos lendítő eleme lehet a Szeszgyár utca megújítása, meg-
nyitása, valamint az egykori szeszgyár területének lakáscélú újrahasznosítása. 
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A városmegújítási tevékenység intenzív külső kommunikációjában Középső-Ferencvároshoz 
hasonló, eleven, sokszínű, családbarát lakónegyed víziójának hangsúlyozása mellett az NKE 
és az országos szintű kulturális negyed márkaösszetevőként való kezelése indokolt. Minde-
mellett a közterületek és a tömbbelsők jól kommunikált zöldítése elengedhetetlen lépés. 

4.6.3. Losonci-negyed 

A Losonci-negyed területén hangsúlyos feladat – a közösségi terek fejlesztésével szoros 
kapcsolatban – a felsőoktatási és egészségügyi intézményi területek integrálásának elősegí-
tése, a főbb intézménykertek rekreációs szerepének erősítése. Az épületeket illetően java-
solt a tűzfalak megjelenésének javítása. Cél lehet továbbá a közterek és a parkolók minőségi 
fejlesztése mellett a foghíjtelkek beépítése, illetve az elavult, földszintes és egyemeletes 
épületek erre megérett részének lecserélése új, korszerű épületekre. Az egyetemek integrá-
ciójának fontos, a társadalmi kiegyensúlyozottságot és az ingatlanérték-növekedést egyaránt 
segítő eleme lehet kollégiumok létrehozása, akár privát alapon is. A kerületrészben jelen 
lévő kezdeményezések nyomán a gazdasági és tudományos együttműködések katalizálása 
alkalmas lehet a presztízsteremtő kutatási létesítmények gyarapítására, valamint a gazdasá-
gi diverzitás növelésére. A lakótelepi társadalmi környezet kedvezőtlen folyamatainak csök-
kentésére – célszerűen üresen álló önkormányzati bérleményben, civil szervezetek közre-
működésével – olyan komplex közösségi tér kialakítása indokolt, amely egyrészt Tanoda 
jelleggel segítheti a környék gyakran csellengő gyerekeinek az iskolai felkészülését, tartal-
mas szabadidő-eltöltését, másrészt helyt adhat a környéken lakók lakásánál nagyobb teret 
igénylő családi rendezvények, vagy nyilvános kulturális események megrendezésére is. 

A Losonci-negyed revitalizációjának kommunikációjában – és programjában is – az egyete-
mekhez kötődő fiatalos lakónegyed, az ehhez kapcsolódó vonzó szolgáltatások és a lakóte-
lepi környezet jövőorientált fenntarthatóságát érdemes hangsúlyozni, a terület komplex, sok-
szereplős, a kedvező piaci folyamatok generálását elősegítő aktivitásával a Corvin- és a 
Magdolna-negyed után újabb innovatív szakmai jó példával gyarapítva Józsefváros megúju-
lását, erősítve hírnevét. A lakótelepi környezetben különös jelentősége lehet a társasházak 
energiatudatos felújításának, amelyben az önkormányzat tanácsadó, közvetítő szerepet tölt-
het be, segítve az érintettek pályázási tevékenységét, illetve a megtérülő beruházások har-
madik feles finanszírozásának megszervezését. 

4.6.4. Népszínház-negyed 

A Népszínház-negyedben a vegyes városias területek fejlesztése mellett speciális teendő-
ként jelenik meg a kiskereskedelmi és kisiparos hagyományok újjáélesztése, megerősítése, 
a földszinti funkciók fejlesztése a gazdaság diverzitásának fokozása jegyében, kihasználva a 
spontán kialakult multikulturális gasztronómiai és kiskereskedelmi, szolgáltató környezetet is, 
megőrizve a Népszínház utcára jellemző egyedi hangulatot. A kerületrészben található alul-
hasznosított épületek legalább átmeneti jellegű kulturális hasznosítása egyszerre gazdagíta-
ná a terület funkcióit, vonzerejét, segítené az üres helyiségek kihasználását, és javítaná a 
térség és a kerület goodwilljét. Az utca két oldalán fekvő jó minőségű lakásokat és nívós épí-
tészeti értékeket őrző házai, az utca léptéke, térbeli helyzete képezi az alapot ahhoz, hogy a 
Népszínház utca komplex megújítás után Józsefváros és Budapest egyik legizgalmasabb és 
turisztikailag is látványos, ugyanakkor élhető főutcája legyen. Funkcionálisan az arculatba 
illeszkedő vonzerőt adhat a Teleki téri piac olyan átprofilozása, ami – a jó minőségű standard 
piaci árukínálat mellett – az egyre inkább teret nyerő egzotikus konyha, a keleti és az afrikai 
gasztronómia kínálói számára lehetővé teszi az ilyen ételek elkészítéséhez szükséges - 
egyelőre csak kevés helyen elérhető - alapanyagok, zöldségek, fűszerek beszerzését. A ne-
gyed megújulását, kiegyensúlyozottabb társadalmi viszonyait, megszűnő szegregációs jelle-
gét – és ezáltal a kiadatlan önkormányzati bérlemények iránti kereslet növekedését – szol-
gálja továbbá a II. János Pál pápa tér és környezetének komplex fejlesztése, továbbá a Rá-
kóczi úti Luther-ház tömbjének kulturális alapú, közösségi és turisztikai célú megújítása kor-
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mányzati forrásokból - ez egyúttal a Rákóczi út revitalizációját célzó fővárosi elképzelések-
nek is fontos eleme lehet. 

A Népszínház-negyed széles körű, nyilvános kommunikációjában az általa kínált sokszínű, 
élénk, vidám társadalmi és fizikai környezetet, gazdag kultúrát indokolt hangsúlyozni. 

4.6.5. Csarnok-negyed 

A Csarnok-negyed belvárosi helyzete és az egyetemek elérhetősége révén a kerület soksze-
replős, sokszínű városfejlesztési munkájának – és kommunikációjának – új, kiemelt célterüle-
te lehet. Az igen jelentős önkormányzati épületállomány és az alulhasznosított ingatlanok itt 
is indokolják a Magdolna- és az Orczy-negyed esetében javasolt modell kialakítását, amely 
az úthálózat megújításához csatlakozó kisebb léptékű beavatkozások mellett a piaci lakás-
építést vegyíti a szociális esélyteremtés egyedi segítséget nyújtó programjaival, ami lénye-
gesen javíthatja a kiadatlan bérlemények hasznosítását. A megújulást segítik a területen 
áthaladó utak kisebb-nagyobb átalakításai, zöld szigetek, kertek létrehozása, illetve az úthá-
lózati megújítások komplex revitalizációvá bővítése, összekapcsolva azokat az onnan nyíló 
üzlethelyiségek hasznosításával. A kerületrész alulhasznosított épületeinek, beépítetlen fog-
híjtelkeinek lakás- és irodai célú beépítése fontos a negyed vegyes városi funkcióinak erősí-
téséhez. Ezt célozza a hatályos ITS is, amikor az úthálózat Déri Miksa utcára, Horváth Mi-
hály térre, József utcára és Nagyfuvaros utcára kiterjedő megújítása mellett a Nagy Fuvaros 
u. – József u. – Lovassy László u. – Tavaszmező u. által körbezárt 246-os tömb komplex 
fejlesztését, a Rákóczi téri vásárcsarnok újrapozicionálását, valamint a Horváth Mihály tér 
északi és déli oldalának összekötésével Józsefváros új főterének létrehozását tűzi ki célul. 

A Csarnok-negyed revitalizációjának hatásos külső kommunikációjában a változatos, nyüzs-
gő, izgalmas és kényelmes nagyvárosi életforma hangsúlyozása, a tervezett megújulás mel-
lett a már megvalósult eredmények, jelenleg is létező előnyök – központi fekvés, jó közössé-
gi közlekedés, környezetkímélő, komfortos életmód – kiemelése indokolt, elsődlegesen a 
gyermektelen, fiatal középosztályt megcélozva. 

4.6.6. Corvin-negyed 

A Corvin-negyed fő prioritása a megindult nagyszabású ingatlanfejlesztési beruházások 
végigvitelét követően e fejlesztések multiplikátorhatásainak kiaknázása. Cél a kapcsolódó 
frekventált területek által nyújtott gazdasági lehetőségek kihasználása, a megmaradt hátrá-
nyos helyzetű területek fokozatos felzárkóztatásának segítése és az életkörülmények javítá-
sa. Újabb impulzust jelent majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem új épületeinek ál-
lami támogatással való megépítése a Tömő – Bókay – Apáthy – Szigony utca által határolt 
területen. Indokolt továbbá a kerület kezdeményező részvétele az Üllői út a Fővárosi és a 
Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködésben megvalósítandó humanizálásában, ame-
lyet a palotanegyedbeli szakasszal együtt szervezett akció keretében javasolt megvalósítani. 
Hasonlóan fontos a Práter utca olyan revitalizációja, amely az út- és járdafelületeken kívül a 
földszinti és alagsori helyiségek felélesztésére is kiterjed.  

A kerület fejlesztésének széles körű kommunikációjában a Corvin-negyed további tennivalóit 
a városközponti lakóterületek mintapéldájaként indokolt szerepeltetni, ahol a kerület a privát 
befektetőkkel együttműködve jelentős erőfeszítésekkel hozott létre európai színvonalú új 
belvárosi területet, amelynek vonzereje a szomszédos területrészek fellendülésére is hatást 
gyakorol. 

4.6.7. Tisztviselőtelep 

A különös karakterű Tisztviselőtelep egyedülálló, értékes hangulata – a hatályos kerületfej-
lesztési tervek szerint is – feltétlenül megőrzendő, a meghatározó beépítési jelleg értékőrző 
megújításával párhuzamosan. Javasolt a helyi közösségi élet támogatása, a közterületek 
közösségi fókuszú funkcióbővítő fejlesztése a Bláthy Ottó utca Bíró Lajos utcáig tartó szaka-
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szán parkoló- és rendezvényterület kialakításával, valamint a terület utcáinak 
egyirányúsítása, ezzel könnyítve a jelenlegi kétoldali parkolás által leszűkített útfelületek 
használatát. Az idősödő lakosságú városnegyedben indokolt a közterületek teljes körű aka-
dálymentesítése is. Tekintettel arra, hogy a Tisztviselőtelepen mindössze négy önkormány-
zati nem lakáscélú bérlemény található, továbbá ezekből csupán kettő kiadatlan, a városfej-
lesztési teendők várhatóan nem fejtenek ki érdemi hatást azok hasznosítására. 

4.6.8. Palotanegyed 

A Palotanegyed a kerület legrégebbi, igen rangos közintézményekkel, kereskedelmi és szol-
gáltató létesítményekkel sűrűn átszőtt történeti lakónegyede, ahol Józsefváros műemlékei-
nek és helyi védett épületeinek is a nagyobb hányada összpontosul. A negyedben a lakos-
sági szervezetek régóta jelentős öntevékenységet fejtenek ki környezetük, városrészük fenn-
tartható fejlődése érdekében, így a kerületi önkormányzat feladatai mindeddig nagyrészt a 
közterületek kellő színvonalú kialakításában merültek ki. Ezen intézkedések esetenként az 
útmenti funkciók átalakulását is szolgálták, mint pl. először a Krúdy, később a Horánszky 
utca, a Mikszáth Kálmán tér esetében. Azóta az Európa Belvárosa elnevezésű program töb-
bedik szakaszában kerülnek felújításra a városrész mellékutcái, ahol a legtöbb gondot az ott 
élők parkoló autóinak olymódú elhelyezése jelenti, amely lehetővé teszi a gyalogos forgalom 
zavartalan lefolytatását is. 

Tekintettel arra, hogy bár a városrész a kerület legmagasabb presztízsű területei közé tarto-
zik, a kiadatlan önkormányzati bérlemények aránya itt is alig marad az 50% alatt, indokolt 
egyrészt a további közterületi megújításokat összekötni a földszinti területek turisztikai, ke-
reskedelmi, gasztronómiai és kulturális funkcionális gazdaságával, másrészt az önkormány-
zati bérlemények hirdetéseinél bemutatni a környék sajátosságai mellett a várható fejleszté-
seket, a környékbeli vonzerő-elemeket is. 

4.7. A javasolt önkormányzati eszköztár 

Az Integrált Ingatlangazdálkodás Módszere során a bérlemények felértékeléséhez, vonzerő-
növeléséhez alapvetően háromféle városmegújítási beavatkozási típus alkalmazása javasol-
ható, az alábbiak szerint: 

4.7.1. Városrész-rehabilitáció 

A városrehabilitáció a városmegújítás legmélyebb, komplex, a legtöbb elemre kiterjedő for-
máját jelenti, amit akkor indokolt megkezdeni, ha az adott területen a fennálló, vagy növekvő 
társadalmi problémák és a romló fizikai környezet egymásra hatásának negatív spirálja csak 
a társadalmi és környezeti problémák együttes, egymással összehangolt felszámolásával 
szakítható meg. Józsefvárosban a városrész-rehabilitációnak eddig két, egymástól lényege-
sen eltérő formája valósult meg. Az egyik ezek közül a Corvin-negyed létrehozása, amely 
minden korábban ott állt épület bontásával, az ott élők máshová költöztetésével – a város-
szerkezetet is átalakítva – hozott létre magas státuszú, korszerű új lakónegyedet a kerület 
egyik legleromlottabb, kisebb léptékű beavatkozásokkal nem javítható városnegyedében. A 
másik a „szociális városrehabilitáció” néven futó módszer, ami a Németországban korábban 
sok helyen alkalmazott „körültekintő rehabilitáció” elveit alkalmazva a társadalmi környezet 
olyan javítását tűzi célul, amely túlnyomó részben a területen élő lakosság minél nagyobb 
arányú helyben tartásával, számukra személyre szabott, a munkavállalási, jövedelemszerzé-
si képességeket javító támogatások biztosításával, esélyteremtő módon kísérli meg a társa-
dalmi problémák – pl. szegénység, munkanélküliség, a bevett társadalmi szokások ismere-
tének hiánya, stb. – orvoslását, emellett kisebb-nagyobb beavatkozásokkal biztosítva az el-
fogadhatónak tartott életkörülményeket, lakhatási viszonyokat. Józsefvárosban nem javasol-
ható a továbbiakban a Corvin-negyedhez hasonló, a városszerkezetet is lényegesen átalakí-
tó program. Indokolt azonban olyan, a Magdolna-negyedben korábban alkalmazott szociális 
városrehabilitációnál kiterjedtebb, többféle piacorientált beavatkozást is tartalmazó modell 
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kialakítása és megvalósítása, amely a társadalmi és a fizikai környezet egymást erősítő, 
szinergikus megújítását a meglévő lakossági csoportok helyzetének erősítésével párhuza-
mosan új, magasabb státuszú társadalmi rétegeknek a területre vonzásával valósítja meg - a 
hátrányos helyzetűek kiszorítása nélkül. Ezt a - Magdolna és az Orczy-negyedben eddig 
alkalmazottakhoz képest – nagyobb léptékű, új bérlakásokat is tartalmazó privát lakásépítési 
akciókkal, a lakókörnyezet rendezésével, a helyi szolgáltatások magasabb színvonalra eme-
lésével a Józsefvárosban megszokottnál gyorsabb ütemben – de így is hosszú távra, azaz 
legalább 10-15 évre előre tekintve – indokolt megvalósítani, sokszínű, fenntartható, széles 
rétegek számára vonzó urbánus lakónegyedet kialakítva. A városrehabilitáció során alapvető 
célkitűzés a klímabarát megoldások alkalmazása, ezen belül minél több használati zöldfelü-
let létesítése a tömbökön belül és a közterületeken, valamint a homlokzatokon, zöldtetők 
formájában is. 

A városrész-rehabilitáció számos szereplő összehangolt aktivitását igényli, ami egyrészt a 
kezdeményező és menedzselő önkormányzati szervezet(ek) részéről folyamatos és világos, 
vonzó kommunikációt igényel a szükséges belső és külső befektető partnerek megtalálása 
és az együttműködés megfelelő szervezése érdekében. Ehhez pedig olyan tervekre van 
szükség, amely kellő nyitottsággal, de stabil keretek kijelölésével mutatja meg a célokat, be-
avatkozásokat, szereplőket, valamint a terület megújításának azon körülményeit, amelyek a 
megvalósítás és a partnerségépítés szempontjából egyaránt fontosak. 

4.7.2. Területi revitalizáció 

A revitalizáció a városmegújítás olyan formája, amely az adott térség társadalmi, gazdasági 
megélénkítésére, kedvezőbb működésére, életviszonyainak javítására irányul - azonban 
nem céloz meg lényeges társadalmi, vagy gazdasági átalakulást, a kívánatos változásokat a 
közhatalom beruházásai által kiváltott privát aktivitások nyomán keletkező spontán folyama-
tok révén éri el. Ebben a folyamatban jelentős szerepe van a világosan kommunikált, érthető 
terveken kívül a további fejlődést elősegítő zászlóshajó-projekteknek, függetlenül attól, hogy 
az önkormányzat, a kormányzat, vagy a privát szféra valósítja meg azokat. A revitalizáció 
budapesti példája Óbuda-Újlaknak az 1980-as évek végétől megvalósított megújítása, ami 
ma is élő területté változtatta a patinás, de korábban szlömösödő városnegyedet. Ilyen jelle-
gű beavatkozások történtek – bár nem ilyen címszó alatt – az Európa Belvárosa program 
utcaszintű regenerációi nyomán a Palotanegyedben is, ahol a közterületi megújítások egy 
része (pl. a Krúdy Gyula utca forgalomcsillapítása), vagy az új önkormányzati intézmények (a 
H13 és a Játékvár Bölcsőde) Horánszky utcai elhelyezése segítette a különféle egyházi és 
világi ifjúsági intézmények (középiskolák, kollégiumok, kulturális központok) koncentrációját, 
amely a melléjük települt privát gasztronómiai és kulturális létesítményekkel együtt kimagas-
lóan értékes együttállást hozott létre, ezzel főként – de nem kizárólag – a fiatalok körében 
ismertté és vonzóvá téve a Palotanegyedet. 

A területi revitalizáció eszköztára gyakran már középtávon – 3-5 év alatt – észrevehetően 
beinduló folyamatokat indukálhat az érintett területen, jelentősen befolyásolva a kiadatlan 
önkormányzati bérlemények értékét, hasznosíthatóságát. Ugyanakkor kizárólag olyan terüle-
teken alkalmazható sikerrel, ahol a társadalmi és környezeti problémák nem igazán súlyo-
sak, ezért – bár indokolt új erőforrásokat bevonni a terület megújításába – a lakásviszonyok 
érdemi átalakítása, vagy a társadalmi státusz megváltoztatása nem tartozik a fő célok közé. 

A tapasztalatok alapján a területi revitalizációban – a rehabilitációhoz hasonlóan – kiemelke-
dően fontos szerepe van a hiteles és vonzó önkormányzati kommunikációnak, hiszen – mint 
minden sokszereplős városmegújítási program esetén – ebben az esetben is kimagasló sze-
repe van az együttműködő partneri viszonyok kialakításának, úgy a változások által erősen 
érintett lakossággal, mint a potenciális befektetőkkel. 

A városrész-rehabilitáció és a revitalizáció között a gyakorlatban nincs éles határ, hiszen a 
gyakran évtizedes program-futamidő során könnyen előfordulhat, hogy a spontán folyamatok 
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felülírják a tervek alapjaként tekintett korábbi szükségleteket, akár pozitív, akár negatív 
irányban.  

4.7.3. Utcaszintű regeneráció 

Az utcaszintű regeneráció lényegében a korábban Főutca-programnak nevezett akciókat 
jelenti, azaz a szervezett, tudatos városmegújításnak a legegyszerűbb esetét, amely egyes 
utcák, terek vitalitásának, vonzerejének visszaállítását hivatott biztosítani a közhatalmi tevé-
kenységek által. A társadalmi igények változásával ugyanis az utcákhoz kapcsolódó kiske-
reskedelmi, szolgáltatási tevékenységek, funkciók is változnak, és ha ezeket a változásokat 
az utca üzletei nem követik – márpedig utcamenedzsment nélkül erre kevés és véletlenszerű 
az esély –, akkor könnyen csökkenhet az üzletek forgalma, és a környékbeli vásárlók is 
máshol szerzik be a szükséges termékeket, szolgáltatásokat. Ugyanígy gyakori az utcák 
burkolatának, bútorainak, berendezési tárgyainak fokozatos romlása, ami a különféle közmű-
javítások mellett az esetleges rongálásokból, graffitikból, időjárási hatásokból is adódhat, és 
amelyek pótlása gyakran nem vezet az újszerű állapot teljes mértékű visszaállításához. 

A szokásos megoldás ilyen esetekben az útburkolat – esetleg a járda – megújítása, az el-
használódott burkolat felszedése, majd új burkolat fektetése. Tekintettel azonban arra, hogy 
a műszaki javítások rendszerint teljesen függetlenek az utcáról nyíló üzlethelyiségek profiljá-
tól, kihasználtságától, az ilyen javítások, felújítások gyakran nem eredményezik az utca 
funkcióinak megújulását, gazdagodását.  

Az utcaszintű regeneráció olyan akciót jelent, amely értelmében a fizikai és az üzleti környe-
zet egyidejű megújítása a változó igényeknek való jobb megfeleléssel társul. Ehhez a mű-
szaki állapot megváltoztatása mellett az utcahasználókkal, valamint a kereskedőkkel, szol-
gáltatókkal való szoros együttműködést célzó részvételi tervezés, illetve igényfelmérés kínál 
elérhető önkormányzati eszközöket, amelyekkel a tényleges igények változásának megfelelő 
legjobb megoldások állhatnak a tervek és a megvalósítás fókuszában. A közös tervezés so-
rán meg kell határozni az utca jövőképét, az ehhez tartozó preferált üzleti és szolgáltatási 
profilok körét, valamint ki kell alakítani azt a szabályozási és marketing eszköztárat, ami se-
gítheti ezen kívánatos üzleti mix létrejöttét. Ez rendszerint nem egyszerre megvalósuló álla-
potot jelent, hanem időben elhúzódó folyamatot, hiszen a megkötött szerződések lejártáig 
rendszerint csak véletlenszerűen jelentkeznek a változások a területen, továbbá a profilok 
korszerűsítése, módosítása a tulajdonosok, működtetők szándékai szerint történik. Az ilyen 
utcaszintű regeneráció példája volt Budapesten pl. a déli Váci utca megújítása, vagy később 
a Budapest Szíve program keretében „Budapest új főutcája”, a Károly körút megújítása, de 
ide sorolható példaként a Bartók Béla út, vagy a Nagyenyed utca megújításának terve is - az 
előbbiek esetében ugyanakkor a partnerségre törekvés, a megfelelő kommunikáció hiány-
zott. 

4.7.4. Kisköltségű, folyamatos minőségfenntartás 

A társadalmi problémák mellett Józsefváros – hasonlóan más budapesti, vagy magyarorszá-
gi településekhez – egyik gyakori, az előbbiekkel kölcsönösen összefüggő, az ingatlanérté-
kekre, hasznosíthatóságra is kiható problémája a közterületek rendezetlensége, karbantartá-
sának elmaradása. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok nincsenek megfelelően felké-
szülve a közterületek – takarításon túlmutató – folyamatos karbantartására, a törvényszerű-
en jelentkező kisebb elhasználódások, rongálódások gyors orvoslására (visszaállítva az ere-
deti minőséget, használati értéket). Így a közterületek állapota a soron következő, rendsze-
rint évtizedek múlva bekövetkező nagyfelújításig viszonylag gyorsan romlik, ami viszont fo-
kozza az ott élők egy részének deviáns viselkedését, csökkenti a színvonal megtartására 
irányuló természetes közös törekvéseket, az elhanyagoltság érzése pedig a lakosság bizton-
ságérzését csökkenti. Ugyanakkor a hibák kijavítása rendszerint spontán lakossági bejelen-
tések alapján történik, ami meglehetősen esetlegessé, ugyanakkor szubjektívvé teszi azok 
észlelését, kijavítását. Indokolt lenne ezért a közterületek karbantartásának, kisebb javításai 
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elvégzésének rendszerszerűvé tétele. Ez egyrészt egy karbantartó-javító ügyelet felállítását 
igényli, másrészt azt, hogy az egyébként is a nagyrészt a közterületeken tartózkodó közterü-
let-felügyelőknek megfelelő felkészítés mellett jelentési kötelezettségük legyen az újonnan 
keletkezett hibákról az ügyelet felé, hogy azok javítása mielőbb megtörténhessen. Lényege-
sen növeli a munka hatékonyságát az is, ha a kerület közterületein lévő köztárgyak – pl. pa-
dok, szemetesek, korlátok stb. – egy, vagy legfeljebb két, folyamatosan beszerezhető típus-
ból kerülnek kiválasztásra, hiszen így az elromlott, elpusztult elemek pótlásához szükséges 
alkatrészkészlet folyamatosan és egyszerűen biztosítható. Emellett az egységes színvonalú 
közterületek a jelentős hiányokkal terhelt viszonyok között igen jól kommunikálhatóak a külső 
sajtóban is, növelve befektetési bizalmat, a kerület presztízsét a máshol élők, az identitást 
pedig az itt lakók körében. 

4.7.5. Tervezési kommunikáció: informálás, bevonás, részvétel 

Az igények felmérése, az érdeklődés felkeltése, a beszállítókkal, partnerekkel való kommu-
nikáció alapvető része minden termék gyártásának és értékesítésének. Különösen igaz ez a 
településekre, ahol az a sajátos helyzet, hogy a lakosság előállítója, és fogyasztója is a min-
denkori viszonyoknak. Ennek megfelelően a józsefvárosi gyakorlatban is hosszú ideje jelen-
tős szerepet kap a kerületen belüli kommunikáció, főként a hagyományos csatornákon – ke-
rületi újság, tv, honlap stb. – keresztül, így a rehabilitációs programok, projektek tekintetében 
is évtizedek óta folyamatos és fejlett a kommunikáció az érintett lakosság körében. Városfej-
lesztési vagy városmegújítási kérdésekben azonban az elmúlt másfél-két évtizedben – az 
esetenként elért sikerek, díjak kivételével – igen ritka és esetleges volt a külső, azaz a kerü-
leten kívüli önkormányzati kommunikáció, ami jelentősen rontotta a kerület befektetési von-
zerejét, megnehezítette a kapcsolatteremtést a kerületen kívüli partnerekkel, befektetőkkel. 
Mindez visszaköszönhet még a magasabb státuszú területeken lévő önkormányzati bérle-
mények hasznosításában is, hiszen így a kerületen kívül lakó kereskedők, szolgáltatók ke-
véssé értesülhetnek a kerületben való üzletnyitás előnyeiről, az üzletbérlési lehetőségekről, a 
kerület javuló státuszáról és vásárlóerejéről. 

A hatékonyabb ingatlangazdálkodás így feltétlenül megköveteli azt, hogy tudatos, szervezett, 
széles körű külső – azaz országos, vagy nemzetközi elérésű – kommunikáció induljon a ke-
rület változásairól, helyzetének alakulásáról, a pozitívumok mellett a valós képnek megfele-
lően hitelesen szerepeltetve a negatívumokat, terveket, elképzeléseket is. Ebben a külső 
kommunikációban kitüntetett szerepet kell szánni – pártfüggetlenül – a jelentős olvasószá-
mot produkáló országos felületek mellett a gazdasági, üzleti médiumoknak, felületeknek, a 
befektetői célcsoport minél teljesebb, fokozatosan kiteljesedő elérése érdekében. A rehabili-
táció, revitalizáció tervezésének és megvalósításának egyes lépései folytathatják az előbbiek 
szerint megkezdett kommunikációt, egyes szakaszaiban felkeltve potenciális aktorok figyel-
mét a részvételüket is igénylő vagy lehetővé tevő fejlesztések aktuális kínálatára. 

Tekintettel arra, hogy a városfejlesztés – a hozzá csatlakozó ingatlanfejlesztések tömegével 
együtt – makrogazdasági léptékben is értelmezhető nagyságrendű forrásokkal dolgozik, 
szükség esetén indokolt lehet az önkormányzati szokásrendben szokatlanul magas kommu-
nikációs ráfordítás, pl. a cannes-i MIPIM, vagy a müncheni ExpoReal nemzetközi ingatlanvá-
sáron történő kiállításra, vagy a privát befektetési lehetőségek más, nemzetközi viszonylat-
ban is jegyzett körülmények közötti bemutatására. 

Az érintett lakosság körében rendkívül fontos a terveknek a legelső stádiumtól – rendszerint 
a helyzetfeltáró vizsgálatoktól, felmérésektől, elemzésektől – indított interaktív, többoldalú 
kommunikáció. Ez egyszerre szolgálhatja a lakosság informáltságának javítását, tudatos-
ságnövelését, és visszajelzéseket adhat a tervezők, irányítók számára a helyzet valós hátte-
réről, annak helyi megítéléséről. Segítheti továbbá a megfelelő, gyakorlatias és széles kör-
ben akceptált megoldási javaslatok megfogalmazását, megvalósítását is. Ugyanígy a legelső 
lépésektől, az előrelépési szándékok megfogalmazásától kezdve indokolt a kapcsolatfelvétel 
a közhatalmi partnerekkel, kiemelten a fővárosi és a szomszédos kerületi önkormányzatok-
kal, lehetőség szerint a hivatali mellett a politika szintjén is, hogy a különféle beavatkozási 
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szándékok mielőbb összeghangolhatók, a célok harmonizálhatók, az operatív tennivalók 
pedig minél inkább szinergikusak legyenek, azaz egymást erősítsék. Ide tartoznak a különfé-
le közszolgáltatók, illetékes kormányzati szervezetek is, függetlenül az aktuális pártpolitikai 
konstellációtól.  

Némileg eltérő a helyzet a befektetésösztönző kommunikációval, ahol a tervezési részvételre 
a kerületen kívüli potenciális beruházók esetében rendszerint nincs mód, így az ilyen körök 
megkeresése – a legtöbbször sajtóhírek, kiállítások, konferenciák, vagy célzott ajánlatok 
formájában – már az átfogó tervek birtokában történhet, amelyeknek teret kell hagyniuk a 
megcélzott befektetőknek saját elképzeléseik, üzleti törekvéseik megvalósítására, de megfe-
lelően határozottnak kell lenniük azon határok kijelölésében, amelyeket a közösség érdeké-
ben bizonyosan nem érdemes átlépni. 

4.7.6. Gazdaságfejlesztési Körzet (Business Improvement District – BID) kijelölése 

A nemzetközi gyakorlatban széleskörben alkalmazott és bevált, Magyarországon azonban 
még kuriózumként használt eszköz az ún. Gazdaságfejlesztési Körzet kijelölése, ami olyan 
terület meghatározását jelenti a helyi önkormányzat által, ahol a megújítás érdekében úgy 
kíván együttműködni az ingatlanok tulajdonosaival, vagy üzemeltetőivel, hogy a közösen 
megállapított közérdekű fejlesztési beavatkozásokat a tulajdonosok végzik el, saját költsé-
gükre, ám azt adókedvezmény formájában visszakapják az önkormányzattól. Magyarorszá-
gon az első ismert ilyen akció a terézvárosi Liszt Ferenc tér megújítása volt, ahol az érintett 
vendéglátók szervezésében valósult meg a tér olyan átépítése, hogy az egyszerre garantálja 
a vendéglátó-teraszok terjeszkedésének egzakt határait és az épületekben lakók zavartalan 
hazatérését is. Hasonló konstrukciójú megállapodások születtek akkoriban a ferencvárosi 
Ráday utcában is a vendéglátósok egyesülete és az önkormányzat között közbiztonsági kér-
désekben. 

A módszer alkalmas a fejlődést elősegítő kisebb-nagyobb munkák elvégzésére az érintet-
teknek akaratának-érdekeinek megfelelően, ráadásul sok esetben olcsóbban, mint a bonyo-
lult ügymenetű, közbeszerzésre kötelezett önkormányzati lebonyolításában. 

Tekintettel arra, hogy a megoldás Magyarországon még rendkívül újszerűnek mondható, 
illetve kifejezetten szokatlan a hazánkban megszokott hivatali kultúrában, alkalmazása el-
sődlegesen az utcaregenerációs projektek egyes részleteiben javasolt, kísérleti jelleggel. A 
kísérletek eredményességének, a vonatkozó tapasztalatok függvényében terjeszthetők ki a 
módszerek más területek nagyobb volumenű beavatkozásaira. Tekintettel a gyorsan változó 
hazai önkormányzati viszonyokra, indokolt a módszer alkalmazását megelőzően egyeztetni a 
megcélzott célcsoporttal annak érdekében, hogy körvonalazható legyen az elérhető eredmé-
nyek és a nyújtható önkormányzati kedvezmények köre, annak nagyságrendje. 

4.8. Az első lépések 

Mivel a városmegújítás hosszú távú, több cikluson átívelő önkormányzati feladat, ahol az 
egyes szakaszoknak, eseményeknek jelentős időigénye van, várhatóan az első lépések első 
eredményei is jórészt minimum egy-két éven belül jelentkeznek majd. Az is várható azonban, 
hogy a szinte azonnal beindítható kommunikáció önmagában is segíti az érdeklődés növe-
kedését, ami remélhetőleg a helyiségek bérbevételében is megnyilvánul majd. 

Az önkormányzati ingatlanvagyon felértékelése, az ingatlangazdálkodás hatékonyságnöve-
lése érdekében az önkormányzat egyes tevékenységi területein elsőként a következőkben 
bemutatott tennivalók elvégzése szükséges, amelyek megalapozzák és előkészítik a további 
munkát, szükség szerint továbbfejlesztve az eddigi elképzeléseket, javaslatokat.  
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4.8.1. Tervezés 

A kerület életében jelentős lépésnek számító városmegújítási akciók megfelelő előkészítést, 
valamint jól kommunikálható terveket igényelnek. Ezen belül el kell készíteni: 

1. Józsefváros hatályos ITS-ben előírt Helyiséggazdálkodási koncepcióját, a jelen 
dokumentumban javasoltak elmélyítése, és részletes továbbfejlesztése érdekében. 

2. Középső-Józsefváros Előzetes Városmegújítási Akciótervét (EVA), amely a már 
meglévő MOrczy anyagokra és más előzményekre támaszkodva a józsefvárosi 
városmegújítás javasolt módon továbbfejlesztett részletes módszertanának a figyelembe 
vételével, differenciáltan határozza meg az egyes városrészek – a Corvin, a Csarnok, a 
Losonci, a Népszínház, a Magdolna és az Orczy negyedek részletes fejlesztési céljait, 
beavatkozási eszköztárát, különös figyelemmel a lehetséges és szükséges privát 
lakásépítésre. 

3. Néhány hónapos időbeli eltolással el kell készíteni a fenti negyedek saját 
Városmegújítási Akciótervét (VMA), párhuzamosan nagyjából félévenként két-két terület 
tervezését elkezdve, ami a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendelet 7. mellékletében előírt munkarészek mellett folyamatosan 
tartalmazza az egyes beavatkozások tervezett, vagy meglévő projektgazdáját, 
időzítését, várható költségeit (és ebből az önkormányzatra háruló ráfordításokat), 
valamint a tervezett erőforrásokat, ezekhez értve a területen lévő nem lakáscélú 
önkormányzati helyiségeket is, amelyek hasznosítása a tervezés céljai közé kell 
tartozzon. A hat városnegyed időben eltolt tervezése lehetőséget teremt a tervezői és 
megvalósítási kapacitások jobb kihasználására, valamint az egyes területek terveinek 
másfél-két éven keresztül egymást követő széles körű kommunikációjára. 

4. El kell készíteni továbbá az egyes városrészek megújítását szolgáló tervek adatokkal 
alátámasztott, illusztrációkkal bőven ellátott kommunikációs anyagait, amelyek a 
partnerkeresés és befektetésösztönzés mellett széles körű imázsjavító 
kommunikációban is nélkülözhetetlenek. 

4.8.2. Szervezetépítés 

A kiszélesedő, más tevékenységekkel integrálódó városfejlesztési tevékenység a meglévő 
kapacitások bővítését és a városfejlesztés koordinációjának javítását is igényli, az alábbiak 
szerint: 

1. Legkésőbb a fejlesztési tervek egyeztetési stádiumában létre kell hozni a Polgármesteri 
Hivatalon belül az illetékes alpolgármester operatív vezetésével egy rendszeresen – 
általában kéthetente – ülésező Városmegújítási Koordinációs Munkacsoportot (VKM), 
amelyik a Polgármesteri Hivatalnak a városmegújítás munkájával szorosan érintett 
várostervezési, beruházási, működtetési, gazdálkodási, humán, szociális és pénzügyi 
részlegeinek delegáltjait, valamint az illetékes önkormányzati cégek – a JGK és a RÉV8, 
a JKF, a JKN, illetve JKK és a KSK - képviselőit tömöríti, az önkormányzat saját 
egységei aktivitásainak a városmegújítás terén történő koordinációja érdekében.  

2. Ezzel párhuzamosan szükséges a minél teljesebb részvétel biztosítása érdekében egy 
Városmegújítási Társadalmi Bizottság létrehozása is, amely – szintén az illetékes 
alpolgármester operatív vezetésével – az érintett területek civil kompetens 
szervezeteinek képviselőiből, néhány felkért szakértőből, valamint a VKM két-három 
tagjából áll. 

3. A korábbian kialakult munkamegosztásnak megfelelően a városmegújítási munkák 
operatív feladatait a RÉV8 Zrt.-re indokolt bízni, megerősítve azt legalább két fő 
kommunikációs szakértővel, és a feladat nagyságától függő mértékben további program-
koordinátorokkal (4-5 fővel). Indokolt továbbá a korábbinál kedvcsinálóbb, informatívabb 
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pályázati promóció érdekében a JGK-nak is alkalmaznia legalább egy, a copy writingban 
jártas kommunikációs szakértőt. 

4.8.3. Szabályozási lépések 

Szabályozási területen várhatóan felül kell vizsgálni: 

1. A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi rendeletet, úgy, hogy az az előbb ismertetett, és 
az alábbiakban részletezett rugalmasabb, takarékosabb, integrált gazdálkodást segítse. 

2. A városnegyedek akcióterveinek megfelelően szükség szerint módosítani kell a kerület 
településrendezési előírás-rendszerét, azok következményeit a készülő új 
településfejlesztési tervben is érvényre kell juttatni. 

3. A helyi adók rendszerében a városmegújítási terveknek megfelelően indokolt 
felülvizsgálni a beépítetlen vagy kihasználatlan telkekre vonatkozó előírásokat az üres 
vagy alulhasznosított telkek beépítésének ösztönzése érdekében. 

4.8.4. Kommunikáció 

A tervezés megindításától kezdődően azonnal meg kell kezdeni a kerület iránti befektetői, 
vállalkozói, bérlői érdeklődést felkeltő kerületen kívüli – országos elérésű – kommunikációs 
munkát, amely egyúttal a kerület presztízsének emelkedéséhez, telkeinek, ingatlanjainak, 
bérleményeinek az értéknövekedéséhez is hozzájárul. Röviddel ezt követően indokolt a he-
lyiségek bérbeadásának új eljárásrendjét is elindítani, azt is jövőorientáltan kommunikálni, 
hogy a felkeltett érdeklődés esetleges hatásai minél előbb érvényesülhessenek a helyiség-
gazdálkodásban is. A kommunikációs munka beindításához – a kapacitások biztosítását kö-
vetően -  a következő lépések megtétele szükséges: 

1. Átfogó városmegújítási kommunikációs terv készítése, amely a tervezett 
munkaszakaszokkal összehangoltan megállapítja a hozzájuk csatlakozó kommunikációs 
kampányok legfontosabb üzeneteit, célcsoportjait, csatornáit, felületeit, időtartamát és 
költségigényét. Ebben a szakaszban kell elkészíteni – vagy továbbfejleszteni – a kerületi 
városmegújítás arculattervét, és a legfontosabb hiteles információs csatornát jelentő 
városmegújítási internetes honlapot. 

2. A középső-józsefvárosi EVA elindításával összefüggésben meg kell indítani a terület 
egyes részeinek helyzetéről, fejlesztési céljairól, a problémák lehetséges megoldási 
változatairól szóló belső kommunikációt, serkenteni szükséges a társadalmi részvételt, 
továbbá beharangozó jellegű cikkeket, interjúkat indokolt megjelentetni az országos 
médiában is, ideértve az üzleti, gazdasági felületeket is. Az érdeklődés fenntartására 
javasolt a tervezés időszakában is anyagokat, beszámolókat, interjúkat közzétenni a 
belső és a külső médiában is a tervezés egyes eseményeiről, azok eredményéről. 

3. Az EVA elkészültekor, az arról szóló testületi döntést megelőzően újabb 
kampányszakasz megindítása szükséges a terv tartalmáról, a várható fejleményekről, 
ezt már kifejezetten érdeklődést növelő jelleggel bemutatva az országos és nemzetközi 
üzleti médiafelületeken is, elérhetővé téve a tervezetet, majd annak elfogadott változatát. 
Ennek során indokolt bemutatni a terv egyes területekkel kapcsolatos legfontosabb 
összetevőit és az egyes területrészek továbbtervezésének menetrendjét is. Javasolt 
továbbá az elsőként tervezett negyedek VMA tervezésének indítását beharangozni.  

4. A VMA-k tervezése során ugyanazt az érdeklődést fenntartó kommunikációt érdemes 
folytatni – a kerületen belül, és országosan is –, amely az EVA készítése során már 
elindult, majd azok elkészültekor az EVA-hoz hasonlóan azt figyelemfelkeltő jelleggel be 
kell mutatni az országos felületeken is, szintén jelezve a következő területek 
tervezésének indítását is. 
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5. A sorozat végére érve a kommunikációval át kell térni az időközben beindult megújítások 
rendszeres bemutatására, minden esetben felhívva a figyelmet az aktuális terület 
önkormányzati ingatlankínálatára is. Így folyamatossá válhat a kerület fejlesztéséről és 
az ezzel összefüggő bérelhető ingatlankínálatról, befektetési lehetőségekről szóló 
országos kommunikáció, ami kiváló alapot teremt a befektetésösztönzés országos és 
nemzetközi kommunikációs munkájához. 

4.8.5. Az önkormányzati befektetésösztönzés módszerei 

A közhatalmi befektetésösztönzés rendszerint három eszköz különféle kombinációjával pró-
bálja elősegíteni a helyben működő gazdaság fejlődését, ami rendszerint együtt jár a telepü-
lés, a városrész és a térség változásával, a termelő, szolgáltató vagy éppen oktató, kutató 
munkahelyeket, és egyúttal különféle teremtő kapacitásokat megteremtő privát beruházási 
aktivitásokkal. Ennek megfelelően a befektetésösztönzés eszközei azt a célt szolgálják, hogy 
a potenciális befektetők tudomást szerezzenek a hasznot hozó lehetőségekről, továbbá azo-
kat eléggé kedvezőnek lássák ahhoz, hogy érdemesnek tűnjön nekik pénzt és munkát fek-
tetni a beruházások előkészítésébe, megvalósításába, és a működtetésbe. Ehhez a befekte-
tőnek stabil viszonyokra és kedvező feltételekre van szüksége, az ő eléréséhez, az informá-
ció átadásához pedig megfelelő kommunikációra. 

4.8.6. Tervezés, kutatás 

A befektetésösztönzéshez olyan egyszerű, világos és áttekinthető tervekre van szükség, 
amelyek tárgyilagos és megbízható módon tartalmazzák azokat a körülményeket, amelyek a 
befektető számára előnyösek, azokkal a legfontosabb szabályokkal, keretekkel együtt, ame-
lyekhez a további tevékenység során tartania kell magát. Ilyen szempontból az önkormány-
zat által elfogadott tervek tekinthetők hitelesnek. A megnyerő brosúrák, flyerek, különféle 
kiadványok, honlapok természetesen szükséges hordozói a tervnek, de akkor tekinthetők 
megbízhatónak, ha könnyen elérhetők az azokat alátámasztó, hitelesítő olyan információk is, 
mint pl. a terveket jóváhagyó rendelet, amelyek biztonságot jelenthetnek a kockázatkerülő 
beruházók számára. 

A különféle tervek angol nyelvű változata – rendszerint rövidített – elegáns, nyomtatott válto-
zatban segítik a befektetők tájékoztatását, és a bizalomépítést. 

A befektetői információk közé érdemes felvenni azoknak a körülményeknek a bemutatását 
is, amelyek általában fontosak az ilyen körök számára: az egyes értékesíteni vagy bérbeadni 
kívánt ingatlanok legfontosabb adatai mellett érdemes bemutatni a társadalmi helyzet alaku-
lását, az elérhető munkaerő képzettségével, a politikai kiszámíthatósággal, a közbiztonság-
gal, az elérhető infrastruktúrával kapcsolatos alapinformációkat is, amelyek gyakran kutatási-
felmérési munkát igényelnek. Érdemes az átfogó és negyedenkénti tervezés során az alap-
adatokat úgy összegyűjteni, hogy azok a befektetői anyagokhoz, illetve a széles körű kom-
munikációs adatokhoz is felhasználhatók lehessenek. 

4.8.7. Kedvezmények 

A hazai közvéleményben a kormányzati befektetésösztönzés fogalma rendszerint a pénzbeli, 
vagy adókedvezménnyel nyújtott kedvezményekhez kapcsolódik, holott az eszköztár ennél 
jóval szélesebb. A kedvezmények számbavétele során számolni kell azzal is, hogy a visel-
kedési közgazdaságtudomány elfogadottá válása óta tudjuk, hogy a gazdasági kérdések 
megítélése sem csak racionális pénzügyi előnyök, hátrányok számbavétele alapján történhet 
- a támogató gesztusok, a személyes érzelmi elköteleződés gyakran a tiszta racionalitást 
meghaladó cselekvéseket is elősegíthetik. 

Anyagiak 
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Az anyagi támogatások nem feltétlenül a pénzbeli támogatásban merülnek ki, az önkor-
mányzatoknak az ilyesmire nincs is forrásuk. A jelentősebb befektetőknek az anyagi támoga-
tás rendszerint jelképes, inkább gesztusértékű, aminél – gazdasági beruházás esetén – a 
működés hatékonyságát javító körülmények sokszor lényegesen többet számítanak. A fej-
lesztők rendszerint a fejlesztési helyszín kiválasztásánál a támogatás nélküli körülmények-
kel, illetve az országos szinten elérhető kedvezményekkel, támogatásokkal kalkulálnak.  

Folyamatsegítés 

Racionális és érzelmi megközelítés szerint egyaránt támogatást jelenthet a potenciális befek-
tetők segítése az adminisztráció, a bürokrácia, a különféle engedélyek beszerzésének az 
útvesztőiben. Az ilyen támogatások viszonylag kevés ráfordítást – egy tájékozott, angolul jól 
beszélő referens foglalkoztatását – igénylik, viszont jelentős versenyelőnyt jelenthetnek más 
településekkel, kerületekkel szemben a helyszínkeresés során. 

Promóció 

A befektetők jelentős része számára az önkormányzattal közös megjelenés elköteleződést, 
megtiszteltetést jelent. Indokolt ezért olyan önkormányzati díjakat, elismeréseket alapítani, 
amelyek kis költséggel járnak, ugyanakkor jelentős erkölcsi elismerésként segíthetik a közös 
céloknak megfelelő beruházók, ingatlanfejlesztők tartós kapcsolatrendszerének létrehozását. 

Kommunikáció 

A befektetésösztönzés kommunikációs megoldásai az esetek nagyobb részében a klasszi-
kus megoldások magas színvonalú változatait követik. Az ingatlanbefektetés a gazdaság 
egyik jelentős szegmense, ahol a jövedelmi viszonyok rendszerint a bankvilág színvonalához 
hasonlóak, így az ingatlanfejlesztők elérésének ehhez a szinthez érdemes alkalmazkodnia. 

Honlap 

A kommunikáció bázisát a józsefvárosi városfejlesztési honlapnak kell adnia, ahol – az ön-
kormányzat honlapjáról is elérhetően, a keresők által könnyen megtalálható formában – a 
városmegújítással kapcsolatos aktuális és korábbi információk is megbízhatóan elérhetők 
angol és magyar nyelven. A honlap linkelhető a többi platform írásaihoz, és itt jelennek meg 
folyamatosan többek közt a sajtótájékoztatók, a lakossági kommunikáció hírei és a készülő 
tervek egyeztetési és végleges változatai. 

Sajtó 

A sajtóban megjelenő hírek, riportok a célcsoport elérését, a figyelem felkeltését szolgálják, 
ezért az olvasottabb hazai sajtótermékeket - beleértve mind a print, mind az internetes sajtót 
- igénybe kell venni az olvasóközönség elérésére, továbbá részletesebb, gazdasági jellegű 
információkat érdemes nyújtani a gazdasági szaksajtóban. 

Konferencia 

A fejlesztések bemutatása, a lehetséges partnerek megtalálása érdekében szokás olyan 
befektetési konferenciákat szervezni, ahol az érdeklődők személyesen, interaktív módon, 
első kézből kaphatnak információkat a befektetési lehetőségekről, ugyanakkor kapcsolatokat 
is teremthetnek a fejlesztések gazdáival, ami a rendszerint hosszabb léptékű, egyedi előké-
szítő folyamat nyomán megvalósuló építési beruházások vonzása szempontjából igen lé-
nyeges szempont. A befektetői konferenciák rendszerint meglehetősen magas színvonalú 
körülmények között kerülnek megrendezésre, így javasolható az önálló – rendszerint rövid, 
félnapos – rendezvények szervezése mellett a hazai és a nemzetközi ingatlanszakma szo-
kásos rendezvényein szereplési, bemutatkozási lehetőséget szerezni, ahol szerényebb költ-
ségszint mellett is a célcsoport szélesebb köre érhető el – noha más befektetési lehetőségek 
társaságában, tehát egyfajta versenyhelyzetben. 

Ingatlankiállítás, ingatlanvásár 
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Az ingatlanvásárok, ahol a résztvevők legnagyobb része kiállítási standokon mutatkozik be a 
potenciális beruházóknak, a befektetésösztönzés egyik klasszikus formája. Bár Magyaror-
szágon ez a műfaj mindeddig nem terjedt el, a nemzetközi ingatlanszakma évente világszer-
te legalább 6-8 rendezvényen találkozik egymással, keresve a megfelelő befektetési lehető-
ségeket, továbbá a fellendülő gazdaság időszakában több regionális ingatlankiállítás és vá-
sár is megrendezésre kerül. Európa legnagyobb – és talán a világ legrangosabb, egyben 
legdrágább – ingatlanvására a cannes-i fesztiválpalotában és környékén minden márciusban 
megrendezett MIPIM, amely az egész világról fogadja az ingatlanbefektetőket és területet 
kínálókat (ezzel együtt a kínálat és a látogatók nagyobb része rendszerint európai). A MIPIM 
minden évben március közepén kerül megrendezésre, a kiállítást számos kisebb-nagyobb 
konferencia, tájékoztató egészíti ki. A járvány előtti időszakban Budapest Főváros a HIPÁ-val 
és a legrangosabb budapesti ingatlanfejlesztőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal 
Egyesülettel együttműködve rendszeresen saját standdal jelent meg, ahol a kerületek pro-
jektjei számára is felületet biztosított. Ezen belül korábban rendszeresen szerepeltek a Cor-
vin-negyed különféle létesítményei is, a fejlesztő Futureal képviseletében. Érdemes lehet ezt 
a hagyományt a kerület más, jövendőbeli fejlesztéseire is kiterjeszteni. 

A másik hazai szempontból fontosnak mondható jelentős európai ingatlanvásár a müncheni 
ExpoReal, ami minden évben az Oktoberfestet követő napokban, október elején kerül meg-
szervezésre. Itt – bár ez is összeurópai rendezvény – a német nyelvterületről érkező befekte-
tők túlsúlya jellemző, ami a hazai befektetői érdeklődés szempontjából előnyösnek mondha-
tó. Az ExpoReal látogatottsága és árai is némileg szerényebbek a MIPIM-nél. 

Kiadványok 

A különféle kiadványok hagyományosan igen fontos eszközei a befektetői érdeklődés felkel-
tésének. Tekintettel arra, hogy az igen jelentős összegű üzleti tranzakciókban, befektetések-
ben a racionális gazdasági érvek mellett nemegyszer érzelmi tényezők is szerepet játszanak, 
a gazdasági tevékenység alapjául szolgáló különféle ismertetőket, kiadványokat, nyomtatott 
és internetes anyagokat olyan minőségben érdemes előállítani, hogy az a tényeknek megfe-
lelő, vonzó tartalom mellett grafikai megjelenésével segítse a pozitív elköteleződést a kerület 
iránt, támogatva ezzel a jelentős bizalmat igénylő ingatlanfejlesztésekről való döntést és 
azok megvalósítását. 

A különféle kiadványoknak alapvetően három célcsoportot kell megcélozniuk: 

1. kerületi és budapesti kis- és középvállalkozókat, elsődlegesen üzlethelyiség-bérlőként, 
vagy kisebb objektumok tulajdonosaként, 

2. hazai nagyobb üzlethálózatokat, ingatlanfejlesztőket, akik professzionális 
kommunikációhoz szokottak, és megfelelő információk alapján döntenek üzleti 
lépéseikről, 

3. a nemzetközi befektetői szféra szereplőit, akiknek az elvárása, működési modellje 
hasonlít az előző pontban említett országos hazai szervezetekéhez, de azoknál a 
legtöbbször jóval kevesebb helyismerettel, informális információval rendelkeznek, illetve 
angol nyelven kommunikálnak. 

Mindhárom csoport számára alapvető a kerület jövőképéről, az átfogó kerületi tervekről szóló 
hiteles tájékoztatás, így mindenképpen szükség van egy olyan nagy példányszámú kiad-
ványra, ami az ilyen terveket foglalja össze érthetően, megfelelő illusztrációkkal, magyar és 
angol változatban. Ugyanezt a tartalmat értelemszerű technikai különbségekkel meg kell 
jeleníteni a városfejlesztési honlapon is. Ezen túlmenően számos kisebb-nagyobb szóróa-
nyag, leporelló, részterületi tájékoztatóra lehet szükség, főként a különféle nagyobb hazai, 
vagy nemzetközi konferenciákra, kiállításokra tekintettel, ahol az ilyen anyagok terjesztése a 
kötelező penzumok közé tartozik. 
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Célzott megkeresések 

Azokban az esetekben, amikor az egyes negyedek fejlesztése során határozott profilok iránt 
jelentkeznek megalapozott napi szükségletek – pl. élelmiszer és háztartási cikkek, drogéria 
stb. –, sor kerülhet az ilyen profilba tartozó hálózatokat működtető cégek ajánlattételre szóló 
megkeresésére is. Lényeges, hogy ilyen esetekben is lehetőleg több ajánlatot kell kérni, és a 
legjobb kondíciókat kínálóval szerződést kötni. 

4.9. Javaslatok a bérbeadási folyamat továbbfejlesztésére, a bérbeadási feltételek 
optimalizálására 

Sikeres helyiséggazdálkodást a legjobban úgy lehet végezni, ha az az adott kerületről, vá-
rosnegyedről alkotott víziónak szerves részét képezi. A víziónak elég nyitottnak és átfogónak 
kell lennie ahhoz, hogy a program megvalósítása során a helyi partnerek, civilek, vállalkozók 
és lakók is hozzátehessék maguk ötleteit és megoldásra váró problémáit. Hasznos, ha a 
vízió megvalósulását nem nagy és drága, hanem olyan, a legtöbb esetben kis költségvetés-
sel megvalósítható, de mindenki számára érzékelhető beavatkozásokhoz kötjük, mint az 
emberarcú önkormányzat vagy a megfelelően karbantartott és menedzselt közterek, ideértve 
az üres kirakatok kézbentartását is. A Margit-negyed esetében ez az “Élhető és fenntartható 
városrész” vezérfonalat jelenti. Józsefváros esetében a Területfejlesztési Koncepció céljait 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia is átveszi: ezek egyebek mellett a „közösségépí-
tés, (...) a kulturálisan sokszínű, aktív közösségek által lakott befogadó környezet, ami jó 
életminőséget, egészséges életteret, valamint gazdaságilag erős és változatos környezetet 
jelent”. Ebből sokféle és sokszínű, gazdaságilag fenntartható, pozitív hangvételű program 
bontható ki a rehabilitálásra váró környék alaposabb megismerése után. 

4.9.1. Az egyes területegységek bérbeadási vonzerői 

Palotanegyed – a bérbeadás zászlóshajója 

A magas presztízsű Palotanegyed belvárosias területe fejlesztésének célja nem a felzárkóz-
tatás, hanem a városrész és a kerület státuszának további emelése, az Önkormányzat és a 
helyi közösségek kapcsolatainak erősítése, a pozitív folyamatok további erősítése, valamint 
az üres önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, hasznosítása lehet. Alapul szolgál-
hatnak a működő, felfutóban lévő kávézók, éttermek és egyéb vendéglátóhelyek, amelyek 
szolgáltatásait ki lehetne egészíteni további kereskedelmi és egyéb nonprofit tevékenység-
gel, amik a minőség további javulását hozhatják. Ilyenek voltak a Mindspace 2015 és 2019 
között alulról szerveződő sokrétű kezdeményezései, amik sajnálatos módon az utóbbi évek-
ben kevésbé látványosak. Sokféle együttműködés képzelhető el az Eötvös Lóránd Tudo-
mány Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egye-
tem Bölcsészettudományi Karai, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a jezsuiták Párbeszéd 
Háza, a Nemzeti Múzeum és még több, a területen működő kulturális intézménytől, ami új 
szintre emelhetné városrevitalizációban játszott szerepüket. A terület bevárosi fekvése al-
kalmas lehet az innovatív, tudásintenzív kisvállalkozások és startupok bevonzására. Olyan, a 
kreatív iparágat képviselő vállalkozásokat kell bevonzani a térségbe, amelyek kínálatuk mi-
nősége és egyedisége révén képesek kiterjedt vevőkört kialakítani és hosszú távon megtar-
tani. Ezek tipikusan azok az ipar- és képzőművészeti termékek, galériák, különleges haszná-
lati tárgyak, ruházati cikkek, kiegészítők, amelyek nem képezik a bevásárlóközpontok és 
plázák kínálatát. Ezen tevékenységek bázisa a Horánszky utcában ilyen céllal korábban lét-
rehozott H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, ami jelenleg közösségi munkatérként, 
és egyfajta inkubátorházként működik. Indokolt megvizsgálni azokat a korábbi elképzelése-
ket, miszerint a H13 innovatív bérlői, mentoráltjai egy legfeljebb kétéves H13-beli működési 
időszak után kedvezményes bérleti jogot szerezhessenek a kerület kiadatlan bérleményei-
nek egy erre kijelölt részére, szintén meghatározott ideig érvényesítve a kedvezményes bér-
letű szakaszt, ami annak leteltével előre megállapodott módon rendes bérletként folytatható. 
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A Palotanegyed presztízse, vonzereje ilyen módon konvertálható a kerület más részeiben 
fekvő ingatlanok iránti érdeklődésre. 

 

Középső-Józsefváros 

A Csarnok-Népszínház negyed és a Magdolna-Orczy negyed egy részén Józsefváros Ön-
kormányzata meg kívánja tartani a sokszínűséget, viszont nagyon fontos felgyorsítani a 
szegregáció oldását, visszaszorítani a bűnözési rátát, megindítani a turizmust. Az üres ön-
kormányzati ingatlanok bevonásával, szabályozással, a hatósági feladatok szigorú betartá-
sával és a megfelelő vendéglátással foglalkozó körök megszólításával javasolható olyan ak-
ciósorozat, ami erre a területre vonzza a diákokat, magasabb státuszú fiatal értelmiségieket. 
Mindez pozitív irányba mozdíthatja a terület állapotát és megítélését, ahogyan az már 2001 
és 2005 között spontán módon Belső-Erzsébetvárosban megvalósult. Ott a terület leromlott 
állapota, az elöregedett lakosság, a rossz szociális körülmények között élők nagy aránya 
mellett akkoriban a bűnözés is nagy problémát okozott. A 2001-ben nyitott Szimpla kávézó 
sikere újabb vendéglátóhelyek megnyitását vonta maga után, ami nagyszámú fiatalt vonzott 
a környék utcáira. Fontos látni, hogy miközben az erőszakos bűncselekmények száma jelen-
tősen csökkent, és más pozitív változásokat is hozott a folyamat, a későbbiekben a vendég-
látóhelyek mértéktelen elszaporodása, az ebből következő túlturistásodás miatt megjelent 
néhány más, máig tartó probléma: az éjszakai zaj és Erzsébetváros Önkormányzata által 
kézbentarthatatlan utcai szemét gondja, aminek 2019-re már közpolitikai következményei is 
lettek. Kontroll alatt kell tehát tartani a folyamatokat a nehezen kezelhető végletek elkerülése 
érdekében. 

Egy másik hangsúlyos pont lehetne a józsefvárosi programban egyes nagy, országos 
ismertségű társdalami szervezeteknek a területre vonzása. Ez kommunikációs szempontból 
sok lehetőséget teremtene, illeszkedne Józsefváros meglévő és megcélzott arculatához és 
szintén újabb, erősebb vásárlóerővel rendelkező rétegeket vonzhatna a területre, fellazíthat-
ná a megkövesedett állapotokat. Érdemes lehet tőkeerősebb, nem elsősorban a hátrányos 
helyzetű emberekkel foglalkozó szervezeteket megszólítani, például a Greenpeace-t, az 
Amnesty Internationalt, vagy a Transparency Internationalt. Ez lehetőséget adhat arra, hogy 
ne a leszakadó városrészek problémáinak, hanem a városi megújulásnak a kontextusában 
jelenjen meg a terület, ami az első lépés lehet a jobb megítélés felé vezető úton, és vonzó 
környezetet biztosíthatna civileknek, gazdasági szereplőknek. 

Budapesten a Margit-negyed jelenleg is folyamatban lévő programja az eddigi egyetlen pél-
da az önkormányzatok részéről végrehajtott tudatos, tervszerű kommunikációval és megfele-
lő humánerőforrással ellátott nem lakáscélú helyiségbérbeadási folyamat levezénylésére. A 
program keretében a lebonyolítók kétféle tevékenységet végeznek: egyrészt összehangolt 
kommunikációs akciókat hajtanak végre, másrészt egykapus rendszert hoznak létre a Hivatal 
és az érdeklődők között. Az alábbiak a tapasztalatok alapján mutatják be azokat a szüksé-
ges menedzsment-, marketing- és adminisztratív eszközöket, amelyek a Margit-negyed sike-
rében közrejátszottak - és egyben Józsefváros különböző területeinek revitalizációjánál is 
implementálhatóak lehetnek. 

4.9.2. Bérlőkereső kommunikáció 

1. Célmeghatározás 

A Margit-negyedben olyan kommunikációs és lágy beavatkozásos eszközök kerültek alkal-
mazásra, amik elősegítik a terület megfelelő pozícionálását, felértékelődését, hogy egy olyan 
gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható ökoszisztéma jöjjön létre, ami képes a 
szűkebb és tágabb környék vásárlói és szabadidős igényeinek kiszolgálására. Az első lépés 
a jelentős mennyiségű (a Margit-negyed esetében ez hozzávetőlegesen 90 db, a 
Palotanegyednél, a Csarnok-, a Népszínház- és a Magdolna-negyedben – a közepes és an-
nál jobb állapotú utcai helyiségek és pincék, valamint a jó állapotú udvari helyiségekkel kal-
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kulálva – nagyjából 64 db, 155 db és 36 db) üres ingatlan minél nagyobb arányú bérbeadá-
sa, a befektetői kedv fokozása a környék vonzerejének bemutatásával, valamint a területen 
való fogyasztás ösztönzése. Ideális esetben a jelenség továbbgyűrűzik a környék magán-
kézben lévő ingatlanjaira, amik ezáltal szintén jelentősen felértékelődhetnek - ez aztán az 
ingatlanadó bevételeiben is megmutatkozhat. 

2. A célcsoport kiválasztása 

A Margit-negyed szűk környezetéhez tartozik a Rózsadomb és a Vár, tágabb környezetéhez 
a teljes I., II. Kerület, valamint az V. Kerület északi, a XII. keleti és a XIII. Kerület déli része, 
tehát Budapest és ezzel az ország talán leggazdagabb környéke. Itt a cél az, hogy a kom-
munikáció elsősorban ezt a helyben lévő, magas iskolai végzettséggel és vásárlóerővel ren-
delkező réteget szólítsa meg olyan módon, hogy a program megtartsa inkluzív, emberköz-
pontú, társadalmi problémákra érzékeny jellegét. 

Józsefváros nincs ilyen szerencsés jövedelmi helyzetben. A Palotanegyedben tervezett ak-
cióknál a helyi lakosság és vállalkozói réteg mellett fontos célcsoport a területre nagy szám-
ban járó diákság és az ide dolgozni járó területhasználók, akiket munka után a területen kel-
lene tartani, hogy szabadidejüket is ott töltsék el, ott vásároljanak. A Körút külső oldalának 
célcsoportját képezhetik a környékre már beköltözött fiatal értelmiségiek, de cél az is, hogy a 
terület olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani, ami a főváros más, magasabb presztízsű terü-
leteiről is be tudja vonzani az érdeklődőket, hiszen ez lehet az a hozzáadott vásárlóerő, ami 
segíthet a revitalizálandó területeket megtölteni élettel. Ennek megvalósításában nagy sze-
repe van az Önkormányzat nem lakáscélú ingatlangazdálkodásának, hiszen az árpolitika, a 
preferált szolgáltatók köre és azok célközönsége fogja meghatározni, hogy a kerület ezen 
része tud-e (és ha igen milyen sikerrel, mennyi idő alatt) magasabb minőségű életteret bizto-
sítani az itt élőknek.  

Miközben az új szereplőknek a környékre vonzása az önkormányzat intézkedéseinek egyik 
célja, nem szabad megfeledkezni a terület alacsonyabb társadalmi csoportjaihoz tartozó la-
kóiról sem. Kiemelten fontos, hogy a vízióba illeszkedő programokkal ne elfedni akarjuk a 
problémát, hanem a hátrányos helyzetű lakosság megtartásával a megoldást együtt keresse 
minden szereplő. Itt a megfelelő elhelyezéssel meg kell jelennie drogprevenciós, szociális 
problémákkal, a lakhatási helyzettel és egyéb, a területen meglévő gondokkal foglalkozó civil 
szervezeteknek, önkéntes programoknak és egyéb, a lakosság integrációját segítő kezde-
ményezéseknek is. 

3. A vízió 

A Margit-negyed üzenete, hogy élhető, szerethető hellyé változik a Margit körút és környéke, 
ahol a lakók és a vállalkozók egy közösséggé tudnak válni, így a környék környezeti és gaz-
dasági szempontból is új pályára áll. Ezen értékek egyik fontos hordozója a “közösségi és 
kulturális negyed” megnevezés, ami sokféle módon értelmezhető: szorosabban egy prog-
ramszervezési gyakorlatra utal, ilyen értelemben több szabadidős eseményt jelent, tágabban 
azonban egy olyan felelős viselkedésformát, ami figyelmet szentel a helyi értékeknek, a jövő 
fenntarthatóságára, a résztvevő felek közötti jó kapcsolat fenntartására. Ezek a normák köz-
helyszerűen egyszerűnek tűnnek, de a környéken élők és dolgozók tapasztalatával szöges 
ellentétben állnak - ennek köszönhetik erejüket és újszerűségüket. 

A Józsefváros Településfejlesztési Koncepciójából és Integrált Településfejlesztési Stratégiá-
jából az derül ki, hogy az Önkormányzat ehhez hasonló, a befogadást, az egészséges kör-
nyezet előtérbe helyező célok megvalósításán dolgozik, indokolt tehát ezt az átfogó célt a 
kommunikációban rendszeresen hangsúlyozni. 

4. Részcélok 

Az élhető, 15 perces város elemeit is artikuláló vízió többféle cselekvési irányra lebontható, 
amik közül a Margit-negyedben a legfontosabbak: 

1. az üres helyiségek kiadása, 
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2. tágan értelmezett kulturális, közösségi, identitásteremtő programok szervezése, 

3. vállalkozói platform kialakítása, 

4. lakossági bevonás, 

5. a fenntarthatósággal kapcsolatos, zöld beruházások, akciók.  

Mindezek Józsefvárosban is meghatározó elemek kell legyenek. A kerültet Nagykörúton kí-
vüli területein fontos részcél lehet ezek mellett: 

6. a marginalizált csoportok felemelése, a társadalmi integráció elősegítése, 

7. a bűnözés visszaszorítása. 

5. Eszközök 

1. Branding 

A sikeres kommunikációhoz elengedhetetlenül fontos a megfelelő arculat kialakítása. Ennek 
olyan módon kell szintetizálnia a terület jellemzőit, a vele kapcsolatban megfogalmazott vízi-
ót, hogy az vonzó, figyelemfelkeltő, egyedi és könnyen azonosítható legyen. Mivel a város-
kommunikációban sokféle ember lakókörnyezetét márkázzuk, nagyon fontos, hogy az emb-
léma és a választott név nem lehet megosztó, ugyanakkor a 21. század médiazajában elke-
rülendő a semmitmondó, kompromisszumos megoldás is - ezért kulcsfontosságú a megfelelő 
grafikus kiválasztása. 

Fontos szempont a márka kialakításánál, hogy az a kommunikációban nem jelenhet meg túl 
hangsúlyosan, ha azt szeretnénk, hogy a terület revitalizációja az itt működő szereplőkről 
szóljon. 

2. Tone of voice – a kommunikáció hangneme 

Nagyon fontos, hogy a Margit-negyed kommunikációs stílusa merőben eltér a hagyományo-
san a közigazgatásban megszokott, hivatali hangfekvéstől. A program tegeződik az érdeklő-
dőkkel, de udvarias, választékos, visszafogott, olykor humoros hangot üt meg. A közösségi 
platformokon hangulatjeleket, ikonokat nem használ. A márkához kapcsolódó felületek színei 
visszafogott, tört színek és élesebb, telített színek keverékéből állnak össze, ami szintén 
szofisztikáltabb a megszokott önkormányzati eszköztárnál. Ennek az a célja, hogy a program 
úgy tudja segíteni az önkormányzat céljait és kommunikációját, hogy mégis leválik arról, kü-
lön egységet képez. Ez később a Hivatal és a bérlők közötti kapcsolattartásban kap nagy 
szerepet (a II. kerület ügyrendjében a Polgármesteri Hivatal köt szerződést a bérlőkkel, az 
önkormányzat bizottságának döntése alapján). A Margit-negyed kommunikációja mindig a 
fenti értékek mentén, komplexen történik, azaz minden aktivitás többet emel be a célok kö-
zül. Ilyen módon a kommunikáció a gyakorlatban sosem arról szólt, hogy a potenciális érdek-
lődő béreljen ingatlant, hanem arról, hogy váljon a hagyományokkal rendelkező, de jövőori-
entált Margit-negyed közösségének részévé. 

Józsefváros sokszínűségét a kommunikáció ilyen szempontból is követheti. A célok hason-
lóak, mint a Margit-negyed esetében, de a különböző területek eltérő arculatához is igazod-
hatnak: például amíg a Palotanegyedben elképzelhető egy komolyabb hang, a Népszínház-, 
vagy a Csarnok-negyedben megengedhető egy vidámabb, lazább kommunikációs stílus a 
közösségi platformokon - természetesen a minőség és tartalom professzionalitásának meg-
őrzése mellet. 

3. A városi terek mint kommunikációs felületek 

A forgalmas városi terek kiemelkedő kommunikációs potenciállal rendelkeznek, kiváló tere-
pet adnak az offline és az online tér összekapcsolásának, a különböző közösségi platformok, 
a saját honlap és a sajtókommunikáció összehangolására. 

A Margit-negyed ennek a lehetőségeit még csak részben aknázta ki: a bevezető kampány-
ban a program népszerűsítésére a környék üres önkormányzati ingatlanjainak kirakatára 
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helyeztek el nagyméretű matricákat a lakosság, a vállalkozók és az arra elhaladók ötleteinek 
előcsalogatására. A matricákon megjelenő szövegek egyértelműen a terület megújulásáról 
szóltak, közvetítve a fentebb bemutatott víziót, felszólítva a közönséget, hogy gondolkodjon 
el, milyen funkció felelne meg a legjobban az adott ingatlannak. Az ilyen módon dekorált ki-
rakatok megosztásra kerültek a közösségi média felületeken, ahol a látogatók aktívan meg-
osztották az ötleteiket a helyiségekkel kapcsolatban. Mindez fontos visszajelzésül szolgált a 
szervezőknek. 

Egy másik kampányban a terület vállalkozóihoz juttattak el kb. 10 x 20 cm-es ajtóra ragaszt-
ható Margit-negyed matricákat. Ezek felkerülése tartalmat adott a közösségi médiában, 
emellett az oldal követői maguk is beküldhették fotóikat a matricákról, így is bevonódva a 
kommunikációs tevékenységbe. A kampány előnye, hogy a lehetőséget adott a helyi szerep-
lőknek arra, hogy az önkormányzati projekt színeiben mutatkozzanak meg, így azzal sokkal 
jobban azonosulva. 

A harmadik tavasszal indult kampány a “Margit-negyed arcai” címet viseli. Az egyik munka-
társ többször végigjárta a környéket egy portréfotós társaságában, aki a helyi lakókról, bolto-
sokról, jellegzetes szereplőkről készített portrékat. Azokról az emberekről, akikkel a környék 
lakók naponta találkoznak, hozzájuk járnak bevásárolni, vagy náluk vágatják a hajukat. A 
posztok a fényképek mellett egy-egy pozitív idézetet tartalmaznak a környékkel, vagy a saját 
munkájukkal kapcsolatban. A fotókon megjelenik a program jellegzetes logója, de visszafo-
gott színnel, kis méretben, nem elvéve a teret a kép szereplőjétől, hanem keretezve az üze-
netet: jó itt vállalkozni, van jövője a területnek. A fent leírt kampányok nagyon jól szerepeltek 
a közösségi médiában, egyenként többezres elérést produkálva. 

A Józsefváros revitalizációra szoruló területein is áthaladnak nagyforgalmú utak, mint a Rá-
kóczi út, a József körút, a Baross utca vagy az Üllői út. Az itt elhelyezkedő üres kirakatok 
jelenleg be vannak deszkázva, azonban minimális befektetéssel, takarítással, a megfelelő 
koncepcióalkotás után könnyen alkalmassá tehetőek a megfelelő üzenetek továbbítására.  

4. Ingatlan-bérbeadás 

Az ingatlan-bérbeadási folyamat bizonyos kérdései átvezetnek a hivatali ügyintézés egysze-
rűsítése felé, de számos kommunikációs aspektust is tartalmaznak. 

Az ügyintézést egyszerűsítendő a Margit-negyed program számára új honlapot indított az 
önkormányzat, ami a www.margitnegyed.hu cím alatt megtalálható. A felületre felkerült a 
projekt bemutatása, egy bemutatkozó a Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Tes-
tület tagjairól, egy rövidített, mindenki számára érthető nyelvezettel megfogalmazott “gyakori 
kérdések” menüpont, ami az ingatlanbérbevétel legfontosabb pontjait tartalmazza. A webol-
dalra felkerült egy szűkített ingatlanlista 29 db üres, bérbe vehető ingatlannal. A korlátozott 
számú pályázható ingatlan esetében az volt a szempont, hogy a pályázatok fókuszáltak le-
hessenek, és olyan mennyiségű pályázat érkezzen be, amennyit a hivatal munkatársai a 
határidők betartásával kezelni tudnak. A honlapon megtalálhatóak az alapvető információk a 
meghirdetett ingatlanokról: a helyiség címe, épületen belüli elhelyezkedése, területe, közmű-
ellátottsága, műszaki állapotára vonatkozó információ, lehetséges hasznosítási formái, egy 
rövid leírás, jó minőségű fotók és alaprajz, valamint egy térképrészlet a városrészen belüli 
elhelyezkedésről. Felkerült egy online űrlap is, aminek kitöltésével a pályázók automatikusan 
bekerülnek a következő elbírálási körbe. Nagyon fontos, hogy a margitnegyed.hu nem tar-
talmazza a teljes körű folyamatot és annak minden részletét, jogi felelősséget nem vállal vele 
az önkormányzat. A honlap tehát egy információs felület, ami adott esetben a részletekért 
átmutat a hivatal jogi szaknyelven megfogalmazott szövegeire. 

A Józsefváros integrált területmenedzsmentjét szolgáló honlap a példában bemutatottnál 
jóval több szolgáltatás online változatát foglalhatja magában. Ahogy a víziónak minden cse-
lekvési területen meg kell jelennie, úgy fontos, hogy a felület tartalmazza az önkormányzati 
ügyintézések egy részét és a területen szereplő szolgáltatók jegyzékét nyitvatartási idővel 
együtt – továbbá még egy sor más adatot is. Ez nagyban szolgálhatná az okosváros megva-
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lósítása irányába való törekvéseket is, hiszen egy ilyen rendszer rengeteg adat szűrésére 
lehet alkalmas. 

4.9.3. A felhasználóbarát hivatali ügyintézést segítő lépések 

A nagyszámú üres önkormányzati ingatlan kialakulása, vagy éppen bizonyos városrészek 
leromlása olyan folyamatok, amelyek aktív befolyásolására a magyar közigazgatás rendsze-
rében egyelőre kevés gyakorlati tapasztalat van. A folyamatok kézbentartása olyan kezde-
ményező, analitikus képességeket és holisztikus szemléletmódot igényelnek, amit a szétta-
golt bürokratikus rendszer nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem termel ki magából. További 
probléma, hogy az önkormányzati működés sebessége, bürokratikus és törvényi kötöttsége, 
valamint a rendelkezésre álló humán erőforrás gyakran messze elmarad a piaci szereplők 
képességeitől, a bonyolult hivatali munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében pedig olyan 
rutinok fejlődnek ki, amelyek később, a körülmények változásával a működés hatékonyságá-
nak rovására mennek. 

A Margit-negyedben a probléma áthidalására az önkormányzat részben külső szakember-
gárdát bízott meg különböző feladatokkal, akik egyfajta leegyszerűsített, átlátható, és közért-
hető leképezését hozták létre a hivatali működésnek: az MNDTT szakmai alapon nyugvó 
ajánlást tesz a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak, amelynek alapján az meghozza dön-
tését. Az ügyfelekkel elsősorban a külső megbízott Kulturális és Urbanisztikai Központ mun-
katársai konzultálnak, a kommunikációt a projekt indulásakor a Tendencies21 végezte, majd 
ezeket a feladatokat is átvette a Kulturális és Urbanisztikai Központ. Így egyfajta duplikátum 
jön létre részben önkéntesek, részben független szakértők bevonásával, akik képesek meg-
felelően közvetíteni a Hivatal és a potenciális bérlők között. Alább ennek a tevékenységnek 
az elemei kerülnek összefoglalásra. 

4.9.4. Folyamatmenedzsment 

Hogy a potenciális bérlőket ne riassza el a komoly adminisztrációs kötelezettségekkel járó 
helyiségbérbeadás, a Margit-negyed szakmai stábja tartja a kapcsolatot a potenciális bérlők-
kel. Ez már a kapcsolatfelvétel első lépésétől így van: ők mutatják meg az ingatlanokat, segí-
tenek a szükséges adatok begyűjtésében, és a megfelelő ügyintézőhöz irányítják az érdek-
lődőt úgy, hogy arról az ügyintézőt előre értesítik, az tehát felkészültebben és gyorsabban 
tudja kezelni a problémát. A munkatársak kérésre átnézik a leadásra váró pályázatokat - 
hiszen a kerület érdeke, hogy a lehető legjobb anyagok közül tudjon választani az MNDTT 
és a GTB tagsága -, felhívják az érdeklődők figyelmét az esetleges buktatókra, problémákra. 
A pályázók legkésőbb a pályázat leadása után mindenképpen kapcsolatba kerülnek a Mar-
git-negyeden dolgozó munkatársakkal, ugyanis azok néhány napon belül átnézik a beérke-
zett anyagokat és visszajelzést adnak a benyújtóknak arról, hogy az anyag beérkezett, és 
azt az MNDTT tárgyalni fogja, illetve adott esetben bekérik a még hiányzó anyagokat. Innen-
től folyamatos a kommunikáció: a munkatársak feladata, hogy a jelentkezőket proaktív mó-
don tájékoztassák a következő lépésekről, papírok beszerzéséről, akár a nem hivatalos dön-
tésekről is, hogy így a pályázó minél tisztább képpel rendelkezzen a bérbeadási folyamat 
alakulásáról. Az így kialakult bizalom kulcsfontosságú a bérbeadás sikerességében, hiszen a 
pályázó válláról sok bizonytalanságot és terhet le tud venni a rendszer. Ily módon csökken 
az esélye annak, hogy egy ponton kiessenek a folyamatból, ezen túl a beköltözőre pozitív 
benyomás tehető (ha nem is minden esetben a hivatallal, de a Margit-negyeddel kapcsolat-
ban mindenképp), aki így sokkal nagyobb eséllyel fog valóban a Margit-negyed tenni akaró 
tagjává válni. 

4.9.5. Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testület 

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a Margit-negyed program meghirdetésével egyidőben 
összehívta a Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testületet (MNDTT). A Testület 
tagjai közé minden oldalról bekerültek helyi politikusok, szakemberek és helyi lokálpatrióták. 
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Az MNDTT feladata javaslattétel a beérkezett pályázatokról a feladatellátási szerződésben 
rögzített bérletidíj-kedvezményről döntést hozó Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak és a 
Képviselőtestületnek. 

A Bizottság létrehozásával az önkormányzat kibővítette az eljárásrendet, aminek kettős ha-
tása van: egyrészt szakmai érvrendszer alapján és nem ad hoc működik a bérlők kiválasztá-
sa, másrészt viszont újabb egyeztetések és bürokratikus körök kerültek be a gyorsnak 
amúgy sem nevezhető önkormányzati eljárásrendbe. 

A döntéshozatali procedúra tekintetében fontos megjegyezni, hogy azt komoly előkészítő 
munka előzi meg: amennyiben lehetséges, minden jelentkezővel személyesen bejárják a 
megpályázott helyiségeket, minden jelentkezőről szakmai felkészítő készül, a Testület tagjai 
építész és urbanista szakember kíséretében bejárják a meghirdetett helyiségeket, amelyekre 
a pályázatok érkeztek be, hogy a lehető legmegfelelőbb döntés születhessen. Ez a munka a 
pályázati kampány 4-5 hetes időtartamában, sikeres kommunikációs aktivitás esetén akár 
többszáz találkozót és ezer fölötti megválaszolandó e-mailt jelent - a felkészítők előkészítése 
mellett -, ezért érdemes erre megfelelő humánerőforrás kapacitást biztosítani. 

Az MNDTT ajánlásai többféle tényező eredőjeként jönnek létre. Mindig fontos szempont az 
adott tér és a megvalósítandó funkció közötti koherencia, a földrajzi elhelyezkedés (teljesen 
más problémákkal küzd, ily módon más funkciók betelepítése szükséges a Margit körút Mar-
git utca és Bem József utca közötti, leromlott állapotú szakaszára, ahol számos alacsony 
nívójú, üres üzlethelyiség található, mint a Keleti Károly utcába, ahol inkább az önkormány-
zati ingatlanok rossz állapota igényel beavatkozást, de az utca jelenlegi állapota mindenkép-
pen megőrzendő). Természetesen további kiemelendő tényező a jövőbeli bérlő által vállalha-
tó bérleti díj is, ezt a tevékenység, az utca és az ingatlan helyzetétől függően határozzák 
meg, de vizsgálandó a pályázó kötődése a területhez is, illetve természetesen a tevékeny-
ségének az adott szakmai sztenderdek szerinti minősége. 

A nagyértékű ingatlanállomány esetében mindenképpen érdemes valamilyen grémiumot 
összehívni, ami átlátható és visszakövethető módon teszi meg ajánlásait. A Margit-negyed 
Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testület civil tagjai a munkát önkéntes alapon végzik, a poli-
tikusok pedig a választóktól kapott legitimációval rendelkeznek. Elképzelhető persze tisztán 
szakmai zsűri is, de a társadalmi és politikai legitimáció segíti a testület döntéselőkészítő 
javaslatainak formális elfogadását. A döntési szempontokat előre kell lefektetni, és még a 
pályázat kiírása előtt nyilvánosságra kell hozni azok súlyozásával együtt - bár a helyzetet 
bonyolítja, hogy minden ingatlannak mások az adottságai, és így elképzelhető, hogy az a 
pályázat, ami az egyik helyen hasznos lehet, a másikon káros. Ugyanakkor annak érdeké-
ben, hogy a lehető legtöbb ötletből választhassanak a megbízottak, és így a lehető legjobb 
szolgáltatásmix valósuljon meg a területen, érdemes minél nyitottabban hagyni a kiírást. 
Emellett célszerű a megszólítani kívánt célcsoport kiemelkedő tagjaival személyesen is 
egyeztetni, hogy bizonyosan legyenek olyan pályázók, akiket szívesen látna a kiíró. 

4.9.6. A bérleti díj és a szerződés 

A Margit körút nem lakáscélú ingatlanaira nincs megbízható bérletidíj kimutatás. A gyakorlat 
a privát oldalon is azt mutatja, hogy négyzetméter árak ad-hoc kerülnek megállapításra, az 
adott ingatlan tulajdonosának tapasztalatai és pénzügyi helyzete alapján. Az Önkormányzat 
minden esetben független értékbecslést kér, ahol a kalkulációt végző szakember a 309-
315/2020.(X.29.) és a 357/2020.(XI.30.) képviselő-testületi határozatok alapján számítja ki a 
díjat. Ettől a II. kerület önkormányzata a Margit-negyedben annyiban tér el, hogy a bérlő kér-
heti, hogy az önkormányzat kössön vele feladatellátási szerződést, aminek az alapján a tá-
mogató nem készpénzben fizet a feladatot átvállaló szereplőnek, hanem a bérlendő helyiség 
havi díja csökkenthető az adott összeggel, maximum 90%-kal. A józsefvárosi gyakorlattal 
ellentétben a II. kerületben nincs gyakorlat arra, hogy a bérbe vett ingatlanokon végzendő 
felújítási munkákat beszámolják, ahogyan arra sincs, hogy határozott idejű bérleti szerződé-
seket kössenek a bérlőkkel. Ez nagy hátrány a terület számára, hiszen az ilyen rugalmatlan-
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ságok nagyon megnehezítik a bérbeadást, különösen annak tekintetében, hogy nem egy 
ingatlan évtizedek óta üresen áll. A megoldást itt némely esetben az jelentheti, ha a bérbe-
adó vállalja, hogy garantált ideig nem mondhatja fel egyoldalúan a bérleti szerződést. 

Összességében a II. kerület üresen álló nem lakáscélú ingatlanállománya töredéke a józsef-
városinak, az a kerület költségvetésében meghatározó tényező, így a hivatal hosszú ideig 
nem is foglalkozott a leromlott helyiségek revitalizációjával. Ez ugyanakkor a Margit körúton 
és környékén nagyfokú kiürüléshez, lepusztulást mutató viszonyokhoz vezetett. Elképzelhe-
tő, hogy a terület szerencsés adottságainak köszönhetően a probléma hamar meg is oldódik, 
hiszen egyes új szereplők képesek nagyobb összeget a bérelt ingatlanjukba fordítani. Jó-
zsefvárosban a bérleti szerződések rugalmasabbak, de még így is nagyon magas az üresen 
álló ingatlanok aránya. A célzott profilú ingatlanmenedzsment mellett hasznos eszköz lehet 
bizonyos ingatlanok méltányossági alapon történő bérbeadása. Ha a terület revitalizációja 
eredményesnek látszik, módosítható a megállapodás úgy, hogy az önkormányzat beépít 
olyan kikötéseket, hogy az ingatlant a JGK bizonyos időközönként meghirdetheti, így meg-
tartva a lehetőségét annak, hogy adott esetben másik, fizetőképesebb bérlő költözzön a he-
lyiségbe. 

4.10. A társasházi ingatlanok osztályozása az Integrált Ingatlangazdálkodás 
szempontjából 

4.10.1. Az osztályozás szempontjai 

Az önkormányzat portfóliójába tartozó nem lakáscélú ingatlanok használati értékét a bérle-
mény beosztása, nagysága, konkrét fizikai állapota mellett a bérlemény megközelíthetősége 
és elérhetősége, valamint a szűkebb és tágabb környezet társadalmi összetétele határozza 
meg. 

A megközelítés és elérhetőség szempontjából indokolt megkülönböztetni az utcai bejárattal 
rendelkező és a csak udvari bejárattal rendelkező bérleményeket, továbbá a földszinti, vala-
mint a szuterén, vagy emeleti fekvésű helyiségcsoportokat. A kereskedelmi, gazdasági – pl. 
kiskereskedelmi, lakossági szolgáltatási – használat ugyanis igényli a létesítmény jó észlel-
hetőségét, könnyű, akadálymentes megközelíthetőségét is, így – mivel az udvari helyiségek 
csak a helyismerettel, vagy célzott helyi információkkal rendelkező vásárlókör számára érhe-
tők el könnyen – az ezzel nem rendelkező ingatlanok értéke lényegesen alacsonyabb. Fő-
ként az akadálymentesség, de a láthatóság szempontjából hátrányos helyzetben vannak az 
alagsori (szuterén), vagy pinceszinten, illetve az emeleten fekvő bérlemények is, bár az 
utóbbiak használati értéke rendszerint magasabb, a természetes világítás lehetőségei miatt. 
A megközelíthetőség kritériuma szempontjából a kedvezőbb helyzetben lévő helyiségcsopor-
tokhoz kell sorolni azokat a bérleményeket, amelyek több szinten helyezkednek el, és lega-
lább az egyik szintjük földszinti, hiszen az alárendelt szintek nem közönségforgalmi – pl. rak-
tározási – célból jól használhatók lehetnek. Bár a főútvonalról való megközelíthetőség a na-
gyobb gyalogosforgalom miatt forgalomnövelő hatású, sok olyan kereskedelmi, szolgáltatási 
funkció esetén, ahol a „betévedő” vevők nem jellemzőek – pl. szaküzletek, ügyfélszolgálatok, 
vagy akár fodrászüzletek, internetes kereskedelmi átvevőhelyek –, az egyébként jól megkö-
zelíthető mellékutcai elhelyezkedés nem jelent értékcsökkenést. 

A környék társadalmi összetétele elsődlegesen a vásárlóerő, másodlagosan pedig a közbiz-
tonság, és ezen keresztül a környék hírneve szempontjából fontos adottság, ami szintén 
alapvetően befolyásolja a nem lakáscélú helyiségek használati értékét, bérbe adhatóságát. 
Ez a jellemző ugyanakkor jóval kevésbé egzakt az épületen belüli fekvéssel ellentétben, hi-
szen mind a presztízs, mind a biztonság olyan fogalmak, amelyekben a szubjektivitásnak, a 
személyes megítélésnek jelentős szerepe lehet. Ezzel együtt indokolt a bérlemények osztá-
lyozásánál ezt a szempontot is figyelembe venni, hiszen a városrészek közötti lényeges kü-
lönbségek a szubjektivitás dacára is érzékelhetők, kimutathatók. Ilyen szempontból a jó kör-
nyékek közé tartozik a Palotanegyed (és ide tartozna a Corvin-negyed újrafejlesztett része 
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is, de ott nincsenek önkormányzati bérlemények), míg a kedvezőtlen helyzetűek közé a va-
lamilyen szintű megújításra váró Középső-Józsefváros-beli városrészek, mint a Népszínház-, 
a Csarnok-, a Losonci-, a Magdolna- és az Orczy-negyed. Az itt fel nem sorolt negyedekben 
lévő bérlemények besorolása az alacsony esetszám miatt egyedileg dönthető el, a konkrét 
helyzet ismeretében. 

4.10.2. A javasolt ingatlankategóriák 

A kialakult helyzet adatbázis-jellegű ismeretében a helyiséghasznosítás optimalizálásának 
megindítása során az épületen belüli elhelyezkedés tekintetében három, míg a környék mi-
nősége szempontjából két kategória javasolható, így a kerületi tulajdonban lévő bérleménye-
ket a következő hat kategóriába indokolt besorolni: 

 

Épületen belüli 
helyKörnyék jellemző 

Utcai földszinti  
bejárattal 

Utcai földszint alatti, 
vagy udvari földszinti 

bejárattal 
Udvari alagsor, pince 

Palotanegyedben 1. kategória 2. kategória 3. kategória 

A Palotanegyeden  
kívül 

4. kategória 5. kategória 6. kategória 

 

4.10.3. Az egyes ingatlankategóriák hasznosítási optimalizálásának javasolt tennivalói 

Az egyes ingatlankategóriákban a helyzet függvényében eltérő erőfeszítésekre, aktivitásokra 
lehet szükség az önkormányzat gazdálkodási viszonyainak optimalizálása érdekében, úgy, 
hogy az 1. és 4. kategóriába sorolt ingatlanok kiadatlansági aránya hosszabb távon – 2-3 év 
múlva – ne haladja meg alapterületben mérve a 10%-ot, a 2. és 5. kategóriában a 20%-ot, a 
3. és 6. kategóriában pedig a 30%-ot. Az ehhez szükséges tennivalók részletes meghatáro-
zása meghaladja jelen dokumentum kereteit, ahhoz el kell készíteni a hatályos ITS szerinti 
Önkormányzati helyiségek hasznosítási programja dokumentumát, amelyben az egyes kate-
góriába sorolt ingatlanokkal kapcsolatos tennivalók részletesen bemutatásra kerülhetnek. 

Irányelv jelleggel az eddigi ismeretek alapján az egyes kategóriákkal kapcsolatosan a követ-
kezők fogalmazhatók meg: 

1. kategória 

Az 1. kategória a kerület legmagasabb státuszú területén, az épületen belül jó pozícióban 
lévő bérleményeket tartalmazza, ahol azonban a kiadatlan bérlemények (24 db) az összesen 
105 ilyen bérlemény csaknem egynegyedét (23%-át) teszik ki, 4.169 m2 összes területtel - ez 
becsülhetően havi 11 millió forintos bevétel-kiesést jelent az önkormányzat számára. A ma-
gasabb hasznosítottsági arány érdekében vonzóbb, szélesebb körben terített pályázati hirde-
téseket indokolt közzétenni. 

2. kategória 

A 2. kategória a Palotanegyed kevésbé jó adottságú, utcai alagsori vagy udvari földszinti, 
emeleti ingatlanjait foglalja magában, összesen 113 ingatlant, 11.148 m2 területtel, amelyek 
közül nincs bérbe adva 56 bérlemény – a teljes állomány fele –, összesen 6.560 m2 alapterü-
lettel. Ez havi 8 milliós elmaradt bevételt jelent az önkormányzatnak. Itt a pályázati hirdetmé-
nyeknek az 1. kategóriában ismertetett megismétlését követően a megmaradt üres ingatla-
nokat célhoz kötött kedvezményes konstrukcióban indokolt hasznosítani. 

3. kategória 

A 3. kategóriába a Palotanegyed udvari alagsori és pincebérleményei tartoznak – összesen 
39 bérlemény, 3.767 m2 területtel, amelyek közül 35 üres, összesen 3.581 m2 területtel, ezzel 
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kb. havi 3 milliós lakbérkiesést jelentve az önkormányzatnak. Ezen ingatlanokat a normál 
bérbeadás ellehetetlenülése esetén kulturális, vagy más közérdekű célra indokolt hasznosí-
tani, megfelelő kulturális menedzsment szervezet útján, támogatás jelleggel. 

4. kategória 

A 4. kategória Középső-Józsefváros városmegújítási területének az utcai, földszinti üzlethe-
lyiségeit tartalmazza, összesen 518 bérleménnyel, 42.976 m2 területtel, amelyből 197 üres, 
összesen 15.261 m2 alapterülettel, ami becsülhetően az összes terület 36%-a, és mintegy 
havi 32-33 millió forint elmaradt bérbevételt eredményez az önkormányzatnak. Ez az az ál-
lomány, aminek az érdemi bérbeadása csak a városmegújítás során, vagy nyomán várható. 
Ennek megfelelően a 71 jó/megfelelő állapotú ingatlan bérbeadását – kibővített, vonzerő-
elemekkel, információkkal gazdagított pályázati hirdetménnyel, a környék megújításának 
ígéretével – folyamatosan meg kell kísérelni, a tervek elkészülése után javuló kondíciókkal. 

5. kategória 

Az 5. kategória Középső-Józsefváros városmegújítási területének a kevésbé jó adottságú, 
utcai alagsori vagy udvari földszinti, emeleti ingatlanjait foglalja magában, összesen 219 in-
gatlant, 16.970 m2 területtel, amelyek közül nincs bérbe adva 139 bérlemény – a teljes állo-
mány csaknem kétharmada –, összesen 8.485 m2 alapterülettel, ami havi 8 milliós elmaradt 
bevételt jelent az önkormányzatnak. Itt a pályázati hirdetményeknek az 1. kategóriában is-
mertetett megismétlését követően a megmaradt üres ingatlanokat célhoz kötött kedvezmé-
nyes konstrukcióban indokolt a megújítás beindulásának időszakára, határozott időre 
bérbeadni, hogy a megváltozott viszonyok esetén a szerződések jobb kondíciókkal újratár-
gyalhatók lehessenek. 

6. kategória 

A 6. kategóriába Középső-Józsefváros városmegújítási területének udvari alagsori és pince-
bérleményei tartoznak – összesen 39 bérlemény, 3.767 m2 területtel, amelyek közül 35 üres, 
összesen 3.581 m2 területtel, ami kb. havi 3 milliós lakbérkiesést jelent az önkormányzatnak. 
Ezeket a normál bérbeadás ellehetetlenülése esetén kulturális, vagy más közérdekű célra 
indokolt határozott időre hasznosítani, megfelelő kulturális menedzsment szervezet útján, 
támogatás jelleggel, úgy, hogy a megváltozott viszonyok esetén a szerződések jobb kondíci-
ókkal újratárgyalhatók lehessenek. 

4.10.4. A monitoring adatbázis működtetése 

A monitoring adatbázis létrehozásának indokai 

A monitoring adatbázis létrehozásának  

 az elsődleges célja az, hogy az ingatlangazdálkodási viszonyok javasolt változtatási 
folyamatának az eredményeit egyszerű, lényegre törő eszközökkel  

 figyelemmel kísérje, és ezáltal  

 lehetővé tegye a gyors és hatásos beavatkozást, a külső vagy belső körülmények, 
folyamatok eltérő alakulása esetén, továbbá  

 a folyamatosan nyert információkkal segítse a rendszer állandó, megalapozott 
javítását, a kerület ingatlanmenedzsmentjének dinamikus optimalizálását. 

 távlati célja az, hogy az ingatlangazdálkodás rendszere minél teljesebb mértékben 
alkalmazza a létesítménygazdálkodás korszerű eszköztárát, ideértve a folyamatos 
adatgyűjtéssel az egyre előrelátóbban tervezhető beavatkozásokat, az értékesítés 
tervszerű, tudatos marketingmunkáját, másrészt az adatbázis fokozatos 
összekapcsolását a BIM (Building Information Modelling) rendszer alkalmazásával, ami 
új szakaszt nyithat az ingatlangazdálkodás tervszerűségében, hatékony 
menedzsmentjében, az épületállomány magas szinten tartásával. 
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4.10.5. A megvalósítás tennivalói 

A javasolt kezdeti lépések egyszerűek. Az előzetesen, jelen dokumentum elemzéseihez 
használt adatállományt olyan számítógépes adatbázissá javasolt fejleszteni, amelyben min-
den egyes objektumnak a saját adatlapjára a jelenleg meglévő adatok mellé folyamatosan 
belekerülnek az egyes szerkezetek műszaki jellemzői, méretei, az adott bérlemény egyes 
helyiségeiben elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok és azok költségei. Ehhez jól 
használhatók lehetnek az egykori Országosan Egységes Épületnyilvántartási Rendszer 
fennmaradt anyagai, értelemszerűen frissítve a megmaradt önkormányzati ingatlanok adat-
lapjait. 


