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Bevezetés 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 2016 augusztusában nyújtotta be a 

Magdolna és az Orczy negyed szociális városrehabilitációját érintő projekt-javaslatát 2 milliárd Ft 

támogatási igénnyel, amelyet a kiíró 2017 októberében érdemesnek ítélt támogatásra a benne 

szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt. A kedvező döntést követően 2018 februárjában 

Támogatási Szerződés megkötésére került sor. A program előkészítő szakasza után a megvalósítás 

2019 és 2021 között zajlik. 

A projekt fontos előzménye a Magdolna negyedben 2005 és 2015 között megvalósult, három ütemből 

álló integrált szociális városrehabilitációs program, amely komplex közösségi-szociális és 

infrastrukturális beavatkozásokkal járult hozzá a városrész felzárkóztatásához.  

A program akcióterületének kijelölése során szempont 

volt a Magdolna Negyed Program korábbi 

eredményinek megőrzése és fenntartása, valamint a 

komplex beavatkozásokkal mindeddig nem érintett 

Orczy negyed bevonása. A kijelölt akcióterület a 

kerület egyik leghátrányosabb helyzetű része: az 

ingatlanállomány rendkívül rossz műszaki állapotú, a 

népesség iskolázottsága, átlagos jövedelemszintje és 

foglalkoztatottsága alacsony, magas a tartós 

munkanélküliek aránya. Az akcióterület több tömbje is 

szegregációval veszélyeztetett. 

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a 

társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a 

kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A projekt 

elemei olyan fizikai és szociális környezet 

megteremtésére irányulnak, ahol a rendezett 

közterületek és közösségi terek, a minőségi 

lakásállomány, valamint a komplex, különböző 

célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé 

teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük 

javulását. 

A komplex városrehabilitációs program három alprogramból és 18 programelemből áll. A fejlesztési 

elképzelés, valamint a megvalósítandó célok kijelölése széleskörű partnerségi tevékenységen alapult. 

A projektgazda Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata konzorciumi partnerei: 

 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN), 

 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), 

 Moravcsik Alapítvány. 

A projektmenedzsmentet a Rév8 Zrt. végzi. A programelemeket, illetve azok megbízott felelőseit a 

következő táblázat tartalmazza:  

1. A program akcióterülete 
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Alprogram Programelem Konzorciumi 
partner 

Megvalósító 

Lakhatási 
alprogram (LP) 

Önkormányzati lakóépületek komplex 
közösségi megújítása (LP1) 

Önkormányzat JGK 

Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) Önkormányzat JGK 

Bérházak és bérlakások üzemeltetési költség 
csökkentése (LP3) 

Önkormányzat JGK 

Közösségi zöldudvar program (LP4) Önkormányzat JGK 

Család és Lakóház Mentorálás (LP5)   JSzSzGyK JSzSzGyK 

Lakásgazdálkodásban dolgozó 
önkormányzati szereplők egymás 
megismerését, együttműködését elősegítő 
képzési és érzékenyítési programok (LP6) 

Önkormányzat Rév8 

Speciális lakhatási projektek (LP7) Önkormányzat JGK 

Foglalkoztatási 
és gazdasági 
alprogram (FP) 

Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1) JSzSzGyK, JKN JSzSzGyK, JKN 

Képzések (FP2) JKN, JSzSzGyK JKN, JSzSzGyK 

Egészségtudatos életmód programsorozat 
(FP3) 

JKN JKN 

Munkahelyteremtés megváltozott 
munkaképességűek részére (FP4) 

Moravcsik 
Alapítvány 

Moravcsik 
Alapítvány 

Közösségi-szociális mosoda létrehozása (FP5) JSzSzGyK, 
Önkormányzat 

JSzSzGyK, 
Rév8 

Közbiztonsági és 
a közterületi 
alprogram (KP) 

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok 
hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 
fiatalok tehetséggondozása, közösségi 
miniprojektek (KP1) 

JKN JKN 

Családlátogató Mobil Team / Családi 
Konzultációs Team (KP2) 

JSzSzGyK JSzSzGyK 

Problémaorientált közösségi rendészet (KP3) Önkormányzat Rév8 

Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4) Önkormányzat Rév8 

Bűnmegelőzés, a környezet tervezés 
segítségével (CPTED) (KP5) 

Önkormányzat Rév8 

Kálvária tér megújítása (KP6) Önkormányzat JGK 
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Programelemek bemutatása 

1. Lakhatási alprogram 
A projekt hét lakhatási eleme arra irányul, hogy az  az üzemeltetési költségek csökkentésével, illetve 

szociális programok működtetésével az akcióterületen számára élők biztonságosabbá és olcsóbbá 

váljon a lakhatás. A lakhatási programok tervezése során szempont volt, hogy a rendelkezésre álló 

keretösszeg felhasználásával a lehető legtöbb ingatlant érintse a program. 

Az önkormányzat megbízásából a ’hard’, infrastrukturális jellegű programelemeket megvalósító 

szervezet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) volt. A szervezet felelt a projektelemek 

részletes kidolgozásáért, a tervek megrendeléséért, a kivitelező pályáztatásáért, valamint a műszaki 

ellenőri feladatokért is.  

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1) 

A programelem az itt élők legszűkebb lakókörnyezetének, lakóházainak felújítását és az épületek, 

lakások üzemeltetési költségeinek csökkentésére irányul. A cél, hogy az üzemeltetés-karbantartás 

hatékonyságának és az épületek fenntarthatóságának növelésével javuljon a lakások minősége és az 

akcióterületeken élők számára olcsóbbá váljon a lakhatás. 

Az ingatlanok kiválasztásánál feltétel volt, hogy azok 30-50 lakást foglaljanak magukba, valamint a 

szóba jövő épületek körét az is szűkítette, hogy az akcióterületen lévő lakóházak közül több már 

érintett volt a korábbi Magdolna Negyed Programokban. Így került kiválasztásra a Diószegi S. u. 7. szám 

és a Kőris u. 4/A. szám alatti, 100%-ban önkormányzati tulajdonú ház, melyek összesen 49 db lakást 

foglalnak magukba. A Diószegi utca 7-ben a lakások átlagos alapterülete 29,5 négyzetméter, míg a Kőris 

utca 4/a-ban 35 négyzetméter. 

A századfordulón épült két épületet a kerületi átlagnál rosszabb műszaki állapot jellemezte. A külső-

belső homlokzat romos állapotú volt, helyenként tégláig lehullott a vakolat, a nyílászárók legtöbb 

helyen az épület építésével egyidősek, melyeket változó minőség jellemzett – a felületi bevonat 

kiterjedt megszűnése a faanyag roncsolódásához vezetett, ezért a hő technikai teljesítménye a 

jelenlegi energetikai követelményeknek nem felelt meg. Mindkét épületben szükségszerűvé vált a 

függőfolyosó és a lépcsőházak felújítása is, csak úgy, mint az elavult elektromos hálózaté, amely már 

nem felelt meg a jelenlegi szabványoknak. A két épület belső udvarát 100%-ban beton borította.  Az 

épületek felújításához kapcsolódott az LP4 zöldudvar program is. A beavatkozások csak a házak közös 

tulajdonú részeit érintették, a lakások felnyitását a terv nem tartalmazta. Ezért továbbra is maradtak 

komfort nélküli lakások.  

Az épületekben lévő lakások jelentős része lakott, azonban a felújítás idején a lakóközösségnek nem 

kellett kiköltöznie, hiszen a felújítások elvégzése nem gátolta a lakófunkció folyamatosságát. A lakókkal 

való kapcsolattartást, és a lakóközösség erősödését a JSzSzGyK 4 munkatársa segítette a szociális 

munkával az LP5, Család és Lakóház Mentorálás projektelem keretében. 

Diószegi Sámuel u. 7. 

A 23 lakásos, 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházban a következő beavatkozások történtek 

2020-ban:  

 függőfolyosó cseréje,  

 a külső-belső homlokzat felújítása nyílászáró cserével egybekötve,  

 lépcsőház felújítása dúckiváltással,  

 tetőhéjazat felújítása és bádogos szerkezetek cseréje,  

 padlásfödém szigetelés,  
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 teljes víz és csatornahálózat cseréje,  

 valamint a komplett elektromos főhálózat felújítása. 

 

Mivel a munkálatok nem érintették az ingatlanok nem közös tulajdonú részeit, így a házban a 

felújítások után sem minden lakás komfortosított. A kivitelezést az Innofaber Kft. végezte. A 

munkálatok 2020 végére befejeződtek, a teljes költség 215 077 017 forint volt, melyből a támogatás 

összege 187 102 751 forint, az önrész pedig 27 974 422 forint volt. A munkálatok során szükségessé 

vált két lakás födémcseréje is, melyet a JGK saját forrásból végzett el. 

Kőris u. 4/A. 

A 26 lakásos, 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházban, a következő beavatkozások történtek 

2020-ban:  

 függőfolyosó cseréje,  

 külső-belső homlokzat felújítása nyílászáró cserékkel egybekötve,  

 lépcsőház felújítása, 

 tetőhéjazat felújítása és bádogos szerkezetek cseréje,  

2. A Diószegi utca 7. udvara felújítás előtt és közben 

3. A Kőris utca 10. udvara felújítás előtt és után 
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 padlásfödém szigetelés,  

 teljes víz és csatornahálózat cseréje,  

 komplett elektromos főhálózat felújítása. 

A munkálatok őszre befejeződtek, a kivitelezést az Innofaber Kft. végezte. A munkálatok teljes költsége 

211 612 169 forint volt, melyből a támogatás összege 186 245 500 forint, az önrész pedig 25 366 669 

forint volt. 

Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) 

Az akcióterületen található lakóházak nagy része 1919 előtt készült, és sok olyan épület található a 
projektterületen, mely eredeti funkciója szerint iparos-kereskedő ház volt, és ezért korlátozottan 
alkalmasak lakás céljára. Műszaki vagyonkezelői szempontok alapján három olyan épület került 
bontásra, amelyek krízis- vagy veszélyeztetett tömbben helyezkednek el, és állapotuk nem tette 
lehetővé a benne élő közösség megtartását. 
A bontási munkák megvalósításáért a JGK Zrt. volt felelős. A lakók költöztetése során a JSzSzGyK két 
munkatársa közösségi munkával segítette a JGK Lakásgazdálkodási Divízióját az új lakóhelyek 
kiválasztásában és a lakók beilleszkedésében. 2020 végére minden munka befejeződött. 

Kálvária utca 18. és 20. 

Mindkét telken földszintes, rendkívül leromlott állapotú, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület 

állt.  A 18. szám alatti ingatlanban 15 lakás volt található, melyek közül a projekt indulásakor 14, 

átlagosan 30 m2 alapterületű, többségében komfort nélküli lakás volt lakott, míg a Kálvária utca 20-as 

házban négy lakásból háromban laktak. 

A bontási munkálatok kivitelezője a Hungaro Domus Andia Kft. volt. A két ingatlan bontása összesen 

40 872 410 forint volt, melyet 100%-ban támogatás fedezett. A munkálatok befejeztével így egy 949 

m2, illetve egy 937 m2-es üres telekhez jutott az önkormányzat. Az ingatlanokat 5 évig nem lehet eladni, 

csak a támogatás visszafizetésével. Ezért a hasznosításnál figyelembe kell venni, hogy bevételt nem 

lehet termelni, legfeljebb a felmerülő üzemeltetési költségek határáig, mint pl. közösségi kert vagy 

ingyenes önkormányzati parkolóhely. 

Illés utca 20., “B” és “C” épületszárny 

A telken található, összesen 25 lakásos lakóépület egy kétemeletes tömbből és két földszintes 

szárnyból áll, a bontás e két utóbbit érinti. A munkálatok megkezdéséhez három lakót kellett 

kiköltöztetni. A felszabaduló telekrészen az LP4 program keretében zöldudvar létesül, melynek 

kivitelezésére 2021-ben kerül sor. 

A bontási munkálatok kivitelezője az Ingatlan Universum Kft. volt, költsége összesen 23 758 881 forint, 

melyből 20 952 132 forint támogatás, 2 806 749 forint pedig önrész volt. 

Bérházak és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése (LP3) 

A programelem az itt élők legszűkebb lakókörnyezetének, lakóházainak felújítását és az épületek, 

lakások üzemelési költségeinek csökkentését tűzték ki célul, energiahatékonyság növelő beruházások 

által. Az önkormányzati lakások nyílászárói legtöbb esetben nem felelnek meg a jelenlegi energetikai 

követelményeknek. A program 180 önkormányzati tulajdonú lakás homlokzati nyílászáróinak fokozott 

légzárásúra történő cseréjét, valamint két 100%-ban önkormányzati tulajdonú, Dankó utcai lakóépület 

homlokzati hőszigetelését és az egyik épület fűtéskorszerűsítését valósítja meg. A kivitelezési munkák 

nagy része 2020-ban elkészült, a még fennmaradó nyílászáró cserék várhatóan 2021 márciusáig 

befejeződnek.  A programelem kivitelezője az Innofaber Kft. 

180 lakás nyílászárócseréje 

Az érintett lakásokat a műszaki állapotfelmérés után a JGK Zrt. választotta ki, mint az ingatlanok 

kezelője. A 180 lakás nem tartalmazza a két, LP1 keretében komplex felújításon átesett épület 
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lakásainak nyílászárócseréjét, de érinti az LP4 zöldudvar programelemben résztvevő lakóépületeket. A 

munkálatok teljes költsége 183 642 000 forint, melyet teljes egészében támogatás fedez.  

Az ablakcserék során felmerülő nehézség a lakások penészedése. A lakások vizesesedése, zsúfoltsága 

vagy elégtelen felfűtöttsége miatt a penészesedés egy általános probléma a kerületben. Az új, fokozott 

légzárású ablakok ronthatnak a helyzeten, amennyiben a lakás nincs megfelelően szellőztetve. A 

program fennmaradó idejében fontos feladat a lehetséges megoldások keresése és a lakosok 

tájékoztatása. 

Dankó utca 34. és 40. 

Mindkét 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú lakóház a 2000-es évek elején 

épült. A Dankó utca 34-ben 44, a 40-ben 

pedig 23 lakás található. Mindkét 

épületben megtörtént az utcai és udvari 

homlokzat utólagos hőszigetelése mely 

nagyban növeli az épület 

energiahatékonyságát. A Dankó utca 40-

ben ezen túl kazáncserével korszerűsítésre 

került a központi fűtés is. A két épület 

felújítása 133 197 655 forint volt, amiből 

117 115 294 forint támogatás, 16 082 361 

forint pedig önrész volt. 

Közösségi zöldudvar program (LP4) 

A programelem épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak „zöld” elveknek megfelelő 

átépítését célozta meg, Rév8 szakmai segítségnyújtásával, valamint a JSzSzGyK 4 szociális munkásának 

segítségével. Az udvarok zöldítése az épületekben élő lakók bevonásával, közösségi tervezéssel 

valósult meg, ennek érdekében a Rév8 és a JSzSzGyK munkatársai a kivitelezések előtt lakossági 

fórumokat tartott több alkalommal mindegyik épületben. Sajnos a tervek 2019 évben már adottak 

voltak és a közbeszerzési eljárás folyamata miatt a műszaki tartalom is meg volt határozva, de a szűk 

mozgástér ellenére több házban sikerült a lakók igényei alapján alakítani a terveket, illetve a létrejövő 

zöldudvarok használati rendjét is. Végül az udvarok kialakításánál a fő szempont a zöldfelület növelése 

és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a lakók igényei és a kertek fenntarthatósága közötti 

egyensúly megtalálása volt.  

A tevékenység, mivel önállóan nem támogatható, ezért 8 db olyan 100%-os önkormányzati tulajdonú 

épület udvarának, illetve zöldtetőjének megújítását vállalta fel, amelyben történt energetikai célzatú 

beruházás is: fűtéskorszerűsítés vagy nyílászáró csere. 

A közösségi tervezés és az udvarok kivitelezése az Illés utca 20-at kivéve 2020-ban nagyrészt 

befejeződött, a munkálatokat az R.S.Z. Építőipari Kft. végzi. A munkálatok költsége 147 451 064 forint, 

melyből támogatás 74 284 362 forint. 

Dankó utca 34. 

Az LP3 keretében energetikai célú felújításokkal is érintett, 44 lakásos ház építésekor a pinceszinten 

mélygarázst alakítottak ki, így az udvar jelentős része tetőkertnek minősül. Az épület elkészültekor 

extenzív zöldtetőt hoztak létre, mely az évek amortizálódott, így indokolt volt a zöldtetőrendszer teljes 

cseréje. Mivel lakókkal tartott közösségi tervezés során felmerült igényként a hátsó, nem tetőkertnek 

minősülő kisebb méretű kertrész rendezése és megnyitása, ezért ez a terület is megújításra került: a 

nem egészséges fásszárú növények eltávolításra kerültek, a cserjéket megmetszették, a szemetet 

4. A Dankó utca 40. homlokzati hőszigetelés után 
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elhordták. A hátsó kert kapujáról eltávolításra került a lakat, így azt bárki szabadon használhatja, 

betartva annak szabályait, melyek egy lakossági fórum keretén belül lettek meghatározva. A 

beavatkozás remélhetőleg elősegíti a lakók között felmerülő nagyszámú térhasználati konfliktus 

enyhítését.   

Dankó utca 40. 

A Dankó utca 34-hez hasonlóan energetikai célú 

felújításokkal is érintett, 23 lakásos ház 

építésekor a pinceszinten mélygarázst 

alakítottak ki, így az udvar jelentős része 

tetőkertnek minősül. Bár az tetőkert extenzív 

zöldtetőnek épült, az évek során a használatából 

fakadóan intenzív zöldtetőként működött. A 

megújítás során a műszaki lehetőségekhez 

mérten úgy lett kialakítva a kert, hogy továbbra 

is lehetőség legyen egyes részein az ültetőközeg 

mélyítésével évelőket és cserjéket ültetni a 

gyepes területek mellett. A közösségi tervezés 

során egyes lakók között konfliktus alakult ki, 

melynek megoldására a JSzSzGyK munkatársaival együttműködve egy kérdőív készült az udvar jövőbeli 

használatával kapcsolatban, melyet minden lakó kitöltött, majd az ehhez kapcsolódó lakógyűlésen 

megalkotásra került az udvar házirendje. A házirendről a tesztidőszak során, azaz a program végéig a 

lakók visszajelzést adhatnak, és újabb fórumok keretében a JSzSzGyK munkatársainak segítségével 

módosíthatnak a szabályzaton a tanulságok alapján. Az udvar kialakításánál a növényalkalmazás során 

szempont volt a fajgazdagság növelése, kevés fenntartást igénylő, szárazság- és árnyéktűrő növények 

választása, az ott lakók esztétikai kívánságainak való megfelelés, a lakók által korábban ültetett és 

gondozott növények átültetése. A szomszédos ház tűzfala mentén futónövények ültetése történt, ami 

az évek elteltével zöldfallá alakul majd. 

Diószegi Sámuel utca 7. 

Az LP1 program keretében megújult lakóházban zöldudvar is létesült. A korábbi betonburkolatot 

elbontották, 60 m2-nyi terület zöldfelületté alakult, körülötte és a teresedésekben kiselemes 

betontérkő lett lehelyezve a lakók által választott árnyalatban. A zöldfelületeken elültetésre fog kerülni 

két fa, számos évelő és cserje, futónövények az udvar hátsó részében található tűzfal mentén, illetve 

ki lesz alakítva egy ehető fűszerkert is. A növényalkalmazás során szempont volt a magas fajgazdagság 

megteremtése, kevés fenntartást igénylő, szárazságtűrő növények választása, és az ott lakók 

kívánságainak való megfelelés. 

Illés utca 20. 

A telken az LP2 programelem részeként elbontásra került két földszintes épületszárny, a zöldudvar 

kivitelezése jelenleg folyamatban van. A járványhelyzetből adódóan az épületben nem volt lehetőség 

lakóssági fórumok megtartására, ezért a lakók igényeiket kérdőíves formában tudták megfogalmazni. 

A zöldudvar kialakításának köszönhetően 300 m2-nyi új zöldfelület jön létre. 

Kálvária utca 8. 

Az udvar korábban is kertként funkcionált, igen nagy zöldfelülettel és gazdag növényállománnyal. 

Szükséges volt azonban a kertben lévő idős, életveszélyes diófa kivágása, mely a kert sérülésével is 

együtt járt. Ez lehetőséget adott kert egy részének újragondolására, felújítására a korábbi növények 

megtartása mellett. A járda és garázsbejáró egyenetlen betonburkolatát elbontották, helyette 

kiselemes beton térkő lett lehelyezve a lakók által kiválasztott árnyalatban. Az udvar gyepes területe 

5. Lakossági fórum a Dankó utca 40-ben 
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újra lett füvesítve, elültetésre kerültek a régiek mellé új évelők és cserjék. Az udvar hátsó részében a 

lakók kérésére ki lett alakítva egy komposztáló a kerti zöld hulladékok számára. 

Kőris utca 4/a 

Az LP1 keretében komplex felújításon átesett épület 

esetében az udvar szűkössége és alacsony 

benapozottsága, valamint a lakók kérése miatt az udvaron 

zöldfelület nem került kialakításra. Ezért az a megoldás 

született, hogy horizontális helyett vertikális zöldítés 

valósuljon meg, ezért a függőfolyosókra lakásonként két-

két balkonláda került, egyedileg választott évelő 

növényekkel. Az udvar korábbi egyenetlen 

betonburkolatát elbontották, helyette kiselemes beton 

térkő lett lehelyezve a lakók által kiválasztott árnyalatban. 

Az udvarban a lakásokhoz vezető megemelt járda helyett a 

felújítás során az udvar egész területe egy szintbe került, 

csökkentve ezzel a balesetveszélyességet. 

Kőris utca 10. 

Az udvar korábbi egyenetlen betonburkolatát elbontották, 

helyette kiselemes beton térkő lett lehelyezve a lakók által 

kiválasztott árnyalatban. A kivitelezés során kiderült, hogy 

az épületet kiszolgáló csatornahálózat rendkívül rossz 

állapotú, így ez is kicserélésre került. A közösségi tervezés 

során a lakók teljes mértékben elzárkóztak attól, hogy az udvar területén szabadföldbe ültessenek 

növényeket, félve a falak átvizesedésétől. A lakókkal való kompromisszumos megoldás ezért a 

virágládák kihelyezése volt, amit a lakók szabadon mozgathatnak az udvaron belül. 

Lujza utca 15. 

Az udvar zöld és burkolt felületeinek arányában és a térszervezésében nem igen történt változás 

(korábban is kifejezetten nagy volt a zöldfelület az udvar méretéhez képest), a lakók elégedettek voltak 

ilyen szempontból a korábbi állapottal. Az udvarban található fekete eperfa termése viszont sok 

problémát okozott a lakóknak, ezért ezt visszametszették, ahogy az elburjánzott borostyánt is. Az 

7. Átadó ünnepség a Lujza utca 15-ben 

6. Közösségi tervezés a Diószegi Sámuel utca 7-
ben 
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udvar korábbi egyenetlen betonburkolatát elbontották, helyette kiselemes beton térkő lett lehelyezve 

a lakók által kiválasztott árnyalatban, így könnyebbé vált az udvaron belüli közlekedés.  Megújításra 

kerültek az udvar zöldfelületei: a lakók által korábban ültetett rózsák és más bokrok mellé új cserjék, 

évelők és fűszernövények kerültek, a növénycsoportok közötti területet újragyepesítették. A 

növényalkalmazás során szempont volt a magas fajgazdagság megteremtése, kevés fenntartást 

igénylő, szárazságtűrő növények választása, az ott lakók esztétikai kívánságainak való megfelelés. 

Család és Lakóház Mentorálás (LP5)  

A komplex városrehabilitáció keretében a projekt infrastrukturális ’hard’ beavatkozásait közösségi, 

’soft’ programelemek egészítik ki. Az LP5 program célja, egyrészt, hogy a lakók folyamatosan 

tájékoztatva legyenek a kivitelezés állásáról, másrészt, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az 

öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, harmadrészt a halmozottan 

hátrányos helyzetben élő, szegény családok lakhatási rendszerből való kihullásának megakadályozása. 

Az LP5 programelemet konzorciumi partnerként a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ (JSzSzGyK) önállóan valósítja meg. 2020-ban 11 szociális munkás dolgozott az ügyfelekkel, heti 

20 órában. A munkatársak jelentős hányada másodállásban végzi a projektmunkát, míg főállásban 

JSzSzGyK alkalmazottja, ami lehetőséget ad arra, hogy az akcióterületen élőkkel olyan személyek 

végezzenek szociális, családsegítő munkát, akiket a lakók már jól ismernek, és ez megkönnyíti bizalmi 

kapcsolatok kiépítését. 

Lakóház mentorálás 

A Lakóház Mentorálás tevékenységi körébe tartozik a lakossági tájékoztatás és tanácsadás egyéni- és 

csoportos formában, valamint lakossági fórumok és közösségi rendezvények szervezése a Program 

előkészítéstől az utógondozásig. A szociális munkások 

feladata, hogy a lakók számára elérhetőek legyenek, a 

munkálatokkal kapcsolatos jelzéseket és visszajelzéseket 

fogadják és közvetítsék, nyomon követve az 

építkezés/felújítás a folyamatának előrehaladását és a 

munkálatok, valamint a közösség állapotát. A 

projektmunkatársak a hozzájuk érkező lakossági 

panaszokat, jelzéseket a projektfelelősön keresztül 

eljuttatták az érintett szakembereknek. További feladatuk 

a közösségszervezés, valamint a közösségi zöld udvarok 

létrehozásához kapcsolódóan a közösségi tervezés 

segítése. A közösségi programok szervezésével a Külső 

Józsefvárosi Diakónia Alapítvány is hozzájárul program 

megvalósításához. 

Az év során a változó járványügyi korlátozások nehezítették 

a közösségi programok megvalósítását, így például a 

zöldudvarok elkészülését követő, arra felépülő 

közösségfejlesztési folyamatot. Ezek helyettesítésére a 

programban résztvevő házakban élő gyerekek számára 

rajzpályázat, a téli időszaban pedig mikuláscsomag osztás, 

valamint egy ünnepi fotópályázat valósult meg. 

Család mentorálás 

A Család Mentorálás 6-12 hónapos időintervallumban megvalósuló, komplex vállalásokra alapuló, 

családközpontú mobilitási programelem, melynek célja a család belső kohéziójának erősítése és a 

8. Plakát a közösségi zöldudvar programhoz 
kapcsolódó rajzpályázat díjátadó ünnepségéről 
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családtagok társadalmi kompetenciáinak egyénre szabott továbbfejlesztése. A program keretében a 

szociális munkások egyéni fejlesztési tervet készítenek, melyek rögzítik az ügyfelek meghatározott 

céljainak eléréséhez szükséges lépéseket (egyéni fejlesztési tervekről bővebben ld. FP1 program alatt). 

Az igénybe vett szociális munka eszközei többek között az egyéni esetkezelés, a mediáció és segítő 

beszélgetés, valamint az intenzív családsegítés- és családmegtartó szolgáltatás. Feladata szorosan 

kapcsolódik az LP1-3 és LP7 programelemekben megvalósuló hard típusú tevékenységekhez. 

Utolsó Esély program 

A programelem célja, hogy a Projekt akcióterületén élő, lakbérhátralék miatt kilakoltatási eljárással 

veszélyeztetett, vagy már lakás kiürítési, bírósági végzéssel bíró családok lakhatása megmentésre 

kerüljön, a lakbérhátralék adósságkezelése és a család fizetésképessé tétele révén.  

Jelenleg a program felülvizsgálata folyamatban van. 2018-ban, a Program előkészítés során, JGK-tól 

kapott kilakoltatási lista alapján a JSzSzGyK munkatársai felvették a kapcsolatot a veszélyeztetett 19 

családdal. Mind az aktuális helyzetüket, mind a lakbérhátralék felhalmozódását és kezelésre tett 

kísérleteket, valamint a lakó együttműködését a Díjhátralék Kezelő Csoporttal feltérképezték. Ezt 

követően közös megbeszélésre került sor a JGK Zrt-vel, ahol megoldási javaslatok születtek az egyes, 

együttműködő ügyfelek megsegítésére.  

Több kilakoltatással veszélyeztetett, pszichés problémákkal küzdő, alacsony jövedelmű, illetve a 

nagyon magas lakbérhátralékkal rendelkező, deprivációban élő ügyfél számára nem sikerült megoldást 

találni. 2020 januárjában már csak 14 ügyfelet, illetve családot veszélyeztetett a hajléktalanná válás, 

közöttük pszichiátriai betegeket és nagyon időseket. Bár a projektmunkatársak minden lehetőséget 

biztosítottak az ügyfelek számára többen anyagi okokból nem tudtak megfelelni a díjhátralék kezelés 

feltételeinek, nem tudták kifizetni az önrészt, így a Hálózat Alapítvány segítségét nem vehették 

igénybe. A program felülvizsgálata azt célozza, hogy a program fennmaradó idejében mégis a lehető 

legtöbb ügyfél esetében születhessen megnyugtató megoldás.  

Motivációs csomag 

A sérülékeny csoportokhoz tartozó, háztartások élethelyzetét, körülményeinek javítására „motivációs 

csomagok” (pl. bútorzat, műszaki cikkek alapvető szükségletek kielégítésére) is a program részét 

képezik. A JSzSzGyK 2020 nyarán elkészítette a csomagok kiosztását célzó protokollt. Motivációs 

csomag azoknak a lakóknak jár, akik teljesítik az egyéni fejlesztési tervükben foglaltakat (ld. család 

mentorálás pont), és kooperálnak a kivitelezések során.  A programelemhez kapcsolódó, összesen 

50 000 000 forint értékű, 100%-ban támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárást 2020 során 

sajnos újra kellett indítani, ezért a csomagok beszerzése és kiosztása 2021-re maradt.  

„Settlement” típusú közösségi program 

A „settlement” típusú lakóközösségi program célja a kiválasztott akcióterületen, valamint ennek 

peremvonalán élő lakosság, kiemelten a gyermekek és családtagjaik számára a lakókörnyezetben 

megvalósuló közösségi programok szervezése és lebonyolítása, amelyek az integrációt, a társadalmi 

kapcsolatok építését és a közösségi felelősségvállalást erősítik. A „settlement” típusú lakóközösségi 

program témában a közbeszerzési eljárás 2020 őszén kiírásra került, pályázó hiányában azonban 

érvénytelennek minősült és lezárásra került, amit 2021 elején egy újabb kiírás követ majd. 

Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, 

együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok (LP6) 

A városrehabilitációs projekt előkészítő szakaszában, 2018-ban valósult meg a projektben résztvevő 

szakemberek tájékoztatása, egymással és a projekt teammel való megismerkedése, valamint 

továbbképzése. 



Magdolna-Orczy Negyed Program 2020. évi beszámoló 

14 
 

Speciális lakhatási projektek (LP7) 

A programelem részeként 4-4 támogatott és LÉLEK-lakás került volna kialakításra, olyan lakóházakban, 

amelyek 100%-ban önkormányzati tulajdonban állnak. A tervezett partner visszalépése okán mind a 

nyolc megújult lakás a LÉLEK program részeként kiléptető lakásként fog működni.  A LÉLEK-Program – 

Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program – célja, hogy 

munkahely és lakhatás biztosításával, valamint kiemelt szociális munkával támogassa a Józsefvárosban 

hajléktalanná vált embereket és a hajléktalanság veszélyének kitett családokat. A programelem 

költsége 67 320 569 forint volt, melyből 37 884 104 forint támogatás, 29 436 465 forint pedig önrész 

volt. A lakások felújítása, műszaki átadás-átvétel 2020 nyarán befejeződött, a kivitelezést a Felton 

Global Kft. végezte. A programban résztvevő lakások a következők: 

 Dankó u. 34. I/5., II/8., II/9., IV/1.,  

 Magdolna u. 47. FS/7., 

 Diószegi S. u. 15. II/30.,  

 Kőris u. 6. FS/2.,  

 Lujza u. 38. MFS/7. 

A lakásokban a következő beavatkozások történtek: 

 homlokzati nyílászárók fokozott légzárásúra történő cseréje, 

 fűtési rendszerek elújítása vagy a meglévő rendszer önállóan mérhetővé tétele, 

 komfortosítás, 

 belső falazat festése, burkolása, áthelyezése, 

 víz-és szennyvízelvezetés szükség szerinti cseréje, 

 padlóburkolatok szükség szerinti cseréje, felújítása, 

 elektromos hálózat szükség szerinti felújítása, 

 fürdőszoba és konyhai szaniterek cseréje.  
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2. Foglalkoztatási és gazdasági alprogram 
A krízisterületen súlyos problémát jelent a munkanélküliség, különösen a hosszútávú munkanélküliség. 

A probléma hátterében meghúzódó okok közül a legfontosabbak: az alacsony iskolai végzettség, a 

munkavégzéshez szükséges kompetenciák hiánya és a rossz egészségügyi állapot. Ehhez kapcsolódóan 

évről évre nő a megváltozott munkaképességűek száma a munkanélküliek csoportján belül. Az 

alprogram célja az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés 

esélyének növelése és a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban, a munkaerőpiaci 

elhelyezkedésben. 

Az alprogramban fontos szerepet tölt be a felújítási munkálatok után 2019-ben létrejött Foglalkoztatási 

és Közösségi Iroda (továbbiakban: FOKI). A Kálvária tér 13. alatt található helység foglalkoztatási és 

közösségi programok, képzések és szabadidős tevékenységek helyszíne, valamint a programban 

dolgozó szociális munkások bázisául is szolgál. 

Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1) 

Az akcióterület népességének foglalkoztatottsági szintje lényegesen alacsonyabb a kerület többi 

részéhez képest, így a foglalkoztatási iroda programjai segítenek a helyi alacsony végzettségű, 

munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek 

álláskeresésében, a munkaerőpiacra történő visszavezetésében. A programelem keretében a házi 

gyermekfelügyelet, a foglalkoztatási ügynökség, az álláskereső klubok, állásbörzék, valamint a 

foglalkoztatás- egészségügyi stratégia együttesen fogják segíteni a nehéz helyzetben lévő lakosság 

munkába való integrálását. 

Az FP1 tevékenységcsomag döntő részét a JSzSzGyK valósítja meg. Ahogy az lakhatási alprogram 

estében, úgy itt is a munkatársak jelentős hányada másodállásban végzi a projektmunkát, míg 

főállásban JSzSzGyK alkalmazottja, ami lehetőséget ad arra, hogy az akcióterületen élőkkel olyan 

személyek végezzenek szociális, családsegítő munkát, akiket a lakók már jól ismernek, és ez 

megkönnyíti bizalmi kapcsolatok kiépítését. 

Egyéni fejlesztési terv 

A JSzSzGyK munkatársai mind az FP, mind pedig az LP5 program megvalósítása során egyéni fejlesztési 

tervet készít a bevont kliensekkel. Az egyéni fejlesztési tervek kiemelten helyeznek hangsúlyt a 

lakhatással kapcsolatos problémákra, úgymint az egészségtelen lakáskörülmények, lakbér- és 

közüzemi hátralék, valamint a munkavállalás elsegítésére, amihez a szakmai képzések (ld. FP2), az 

Álláskereső Technikák Tréning és az Álláskereső Klub szervesen kapcsolódik. A projektmunkatársak 

kiterjesztik JSzSzGyK szolgáltatásait a valamennyi akcióterületen élő lakosra és családra, így nem csak 

a fenti szolgáltatások, de családi-kapcsolati és gyermeknevelési problémák is kezelésre kerülnek. Az 

egyéni fejlesztési tervek már a program kezdete, 2018 óta készültek, számuk 2020. januárjában 526 

volt, mely 2020. decemberére 586-ra bővült, ez azonban továbbra is elmarad a támogatási 

szerződésben szereplő 1680 db elkészült egyén fejlesztési tervtől. 

Egyéni mentorálás 

Az FP2 alprogram keretében zajló OKJ-s képzésekben résztvevők motiválását, informálását, segítését 

a JSzSzGyK megbízásából 4 szociális szakember, ’mentor’ végzi, akik heti 20 órában látják el 

feladataikat. 

Álláskeresési klub 

A JSzSzGyK a program keretében heti két alkalommal Álláskereső Klubot működtet, mely lehetőséget 

kínál az ügyfelek számára, hogy heti két alkalommal, csoportos foglalkozás keretében a megfelelő és 

hatékony álláskeresés ismereteit elsajátíthassák. Hasznos információk mellett a Klub eszközöket is 
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biztosít az ügyfeleknek a közösen megfogalmazott motivációs levelek és önéletrajzok 

megszerkesztéséhez, valamint kinyomtatásához. A Klubot 2 fő projektmunkatárs vezeti, helyszínként 

főként a FOKI szolgál. Tavasszal, majd november 30-tól szüneteltetni kellett a Klubot a járványveszély 

miatt. Azonban telefonon, facebookon és emailen keresztül folyamatos volt a kapcsolattartás, 

folytatódott az önéletrajzok elkészítése, illetve az ügyfelek tájékoztatása új állásajánlatokról. Az év 

vége felé átlagosan heti 4-5 fő vette igénybe a Klubot. Jelenleg személyes találkozások előre 

egyeztetett időpontban történnek, előjegyzés lapján. 

Álláskeresési technikák tréning 

A tréning célja, hogy az álláslehetőségek felkutatásához, megpályázásához és az állásinterjúhoz 

szükséges készségek elsajátításával a résztvevők hatékonyabban tudjanak fellépni a munkaerőpiacon. 

A tréninget a JSzSzGyK megbízásából és finanszírozása mellett Várócziné Elekes Aranka tartja. Az első 

turnus 2019 október 1. és december 20. között zajlott. A második turnus első foglalkozására 

2020.március 2-ával került volna sor, melyet érdeklődés hiányában, majd pedig a vírushelyzetre való 

tekintettel el kellett halasztani. Végül a 12 alkalmat felölelő második turnus szeptember közepén 

kezdődött és november végére fejeződött be, és heti egy alkalommal, hétfőnként délután 14:00-17:00 

óra között zajlott.  Novembertől a járványveszély miatt a tréning második fele online formában került 

megtartásra. Átlagosan 6 fő vett részt a foglalkozásokon, de 2-3 további résztvevő alkalomszerűen 

csatlakozott a tréninghez. A tréning ideje alatt, az ott elsajátított technikák, valamint az Álláskereső 

Klub segítségével egy fő bejelentett, tartós munkaviszonyt létesített. A tréning következő, egyben 

utolsó turnusa előreláthatólag 2021. márciusában indul, az aktuális járványhelyzettől függően 

személyes kontaktus útján a FOKI-ban, vagy továbbra is online úton. 

Kálvária téri soft programok 

A programelem közösségi programok szervezéséből és lebonyolításából áll, célja a közösségfejlesztés 

és a különböző társadalmi rétegek integrációja. A programok szervezésével a JSzSzGyK az Egyszülős 

Alapítványt és a Diakónia Alapítványt bízta meg, ez utóbbi gyermekprogram szervezésével kapcsolódik 

az Álláskereső Technikák Tréning és az Álláskereső Klub tevékenységéhez is. A program részét képezte 

a Kálvária tér északi oldalán kialakított, lakossági tájékoztatást ellátó InfoPont működtetése is. Az év 

során azonban a járványügyi intézkedések miatt az InfoPontot szüneteltetni kellett, valamint a Kálvária 

téren tartandó nagylétszámú gyermek és közösségi programok megvalósítása is elhalasztódott. Az 

évben a Diakónia Alapítvány szervezésében kiscsoportos foglalkozások, kvízjátékok valósultak meg, 

valamint az InfoPont szolgáltatásai teljes mértékben a FOKI-ba helyeződtek át. 

Szupervízió 

A szupervíziós foglalkozások a programban részt vevő szociális munkások, szakmai programfelelősök 

és egyéb szakemberek mentálhigiénés támogatását tűzte ki célul. A foglalkozásokkal a Simon Coaching 

Kft. került megbízásra. Az év első felében a 2019-es évhez hasonlóan havonta 3 alkalommal, változó 

napokon és időpontokban zajlottak foglalkozások a FOKI-ban. A járványveszély miatt azonban április 

és október között a szupervízió szünetelt. Októberben online formában, a ZOOM alkalmazáson 

keresztül indultak újra a foglalkozások. 

Állásbörze 

Pályaorientációs- és Szakképzési Börzék, illetve Speciális Állásbörzék is a program részét képezik, a 

projektelem gazdája a JKN. Míg az előbbi a kerületi intézmények 7. és 8. osztályos tanulóit célozza, az 

utóbbi a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára kínál álláskeresési lehetőséget. 2020-

ban elindult a börzék szervezése, de a COVID-vészhelyzet miatt ezek a nagy létszámú programok nem 

valósultak meg.  A 2021. év szeptemberében a józsefvárosi végzős általános iskolások számára egész 

napos Pályaorientációs- és Szakképzési börzét tervez a JKN, illetve a 2021-es év folyamán, amint a 

COVID- helyzet lehetővé teszi, egy Speciális Állásbörzét. 
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Gyermekfelügyelet 

A projekt célja, hogy az úgynevezett „rejtett munkaerőt” képviselők csoportja, jelen esetben gyesen 

lévő, 0-3 éves korú gyermeket nevelő anyák/apák számára gyerekfelügyelet, illetve gyermekmegőrzés 

legyen biztosítva. A program a JNK szervezésében a Fókusz Közösségi Központban zajlik, heti három 

alkalommal. A munkatársak aktív kapcsolatban állnak a kerületi védőnőkkel, a Biztos Kezdet 

Gyerekházzal és intenzív jelenlétet tartanak fenn a közösségi médiában, így biztosítva a Fókusz Központ 

szolgáltatásának ismertségét. 2020-ban szolgáltatást 85 alkalommal 165 fő vette igénybe. 

Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési terv 

A program célja, hogy a hátrányos helyzetű kerületben, illetve elsősorban az akcióterületen élők 

egészségi állapotát (testi, lelki és szociális egészség vonatkozásában) javítsa a tervezett 

beavatkozásokkal azért, hogy a foglalkoztathatóságuk növekedni tudjon. Az alprogram pályázat útján 

kiválasztott megvalósítója a MENTOR Informatikai és Oktatási Kft.  

A program első szakaszában, a kerületben működő szervezetek és intézmények széleskörű szakmai 

egyeztetése és konzultációja után, 2020 január elején elfogadásra került a programelem részletes 

megvalósítási tervezete, mely három alprogramot határozott meg: Együttműködési, Lelki és 

motivációs, valamint Egészséget támogató alprogram. 

Együttműködési alprogram 

Az alprogram célja a VIII. kerület hátrányos helyzetű célcsoportjával érintkező szakemberek 

ágazatokon átnyúló együttműködésének előmozdítása.  

Az alprogram keretében 9 alkalommal tartottak programban részt vevő szakmai vezetők szinergiát 

biztosító megbeszélést, mely lehetőséget teremtett az előrehaladás nyomon követésére, a 

megvalósulás minőségbiztosítására, illetve a szükséges beavatkozások tervezésére. Az alprogram 

részét képezik szakértői workshopok is, melyen a kerület munkaügyi, szociális, egészségügyi, oktatási, 

felzárkóztatási, kulturális szakemberei vehetnek részt. Cél, hogy a Józsefvárosban feladatot ellátó 

releváns szervezetek ismerjék egymást és az általuk nyújtott szolgálatatások palettáját. Az első 

workshopra 2020. márciusában került sor a Józsefvárosi Szent Kozma Rendelőintézetben. A 

járványügyi helyzet alakulása miatt a következő workshop szeptemberében kerülhetett 

megrendezésre a JSzSzGyK irodájában. Júliusában az Ébredések Alapítvány közreműködésével a 

munkavállalók érzékenyítési találkozójára is sor került. 

Lelkiegészség és motivációs alprogram 

Az alprogram célja az akcióterületen élők jövőképének és egészségmagatartásának pozitív irányba 

történő kimozdítása, törekvés az öngondoskodó, önsegítő attitűd kialakítása, valamint a kerületi 

intézményekben dolgozó, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakemberek érzékenyítése, 

problémamegoldó készségeik fejlesztése. 

Az alprogram keretében kiválasztásra került 6 közösségi motivátor, akik egy rövid képzés után helyi 

szereplőkként mozgósítják részvételre az akcióterületen élőket. Ezzel egyidőben több kommunikációs 

anyag is készült, melyek minden rendezvényen elérhető. Továbbá a MENTOR Kft. pályázatot írt ki 

egyenként 200.000 Ft támogatás erejéig civil szervezetek számára, egészségmegőrzéssel, egészséges 

életvitellel kapcsolatos, illetve közösségépítő tevékenységek szervezésére.  

2020. februárjától elkezdődtek az akcióterületen élő ügyfelekkel kapcsolatban álló, vagy őket ellátó 

intézmények dolgozóinak szervezett estemegbeszélések. Az esetmegbeszélő csoport 

problémaorientált, középpontjában a segítőfoglalkozású szakember és kliens kapcsolat, az érzelmileg 

megterhelő esetek és szituációk állnak. A járványügyi helyzet miatt július óta az alkalmak online 

zajlanak. 
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Egészséget támogató alprogram  

Az alprogram célja az akcióterületen lakó népesség munkaképességének javítása az egészségkárósító 

magatartás visszaszorításán, az életminőség javításán, a betegségek korai felismerésén és gyógyításán, 

valamint a betegek rehabilitációján keresztül.  

Az alprogram keretében az év júliusában került sor életmód programok, rehabilitációs szolgáltatások, 

valamint egy szűrőnap megvalósítására. A lakosság tájékoztatásában, meghívásában a szűrővizsgálatra 

a közösségi motivátorok, valamint a JSzSzGyK projektmunkatársai aktív és széleskörű feladatot 

vállaltak. A szűrővizsgálaton megjelent 33 fő összesen 103 vizsgálaton vett részt. A pandémiás helyzet 

alakulása a további szűrővizsgálatok és a személyes találkozást kívánó foglalkozások megtartását 

megszakította, a programok további tervezése a szinergia megbeszéléseken folyamatosan zajlik. 

Képzések (FP2) 

A programelem célja az akcióterületen élők munkaerő piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési 

esélyeik növelése és a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban különböző képzési lehetőségek 

biztosításával. 

Informatikai képzés 

2019. év elejétől folyamatosan lehetőség van informatikai képzésen részt venni a Kesztyűgyár 

Közösségi Házban. A képzés Info Klub néven működik és heti három alkalommal biztosít lehetőséget a 

bekapcsolódásra. Az oktatás nem ütemezetten, turnusok indításával zajlik, hanem folyamatos 

bekapcsolódásra ad lehetőséget, hogy ezáltal rugalmasan tudjon alkalmazkodni a résztvevők 

igényeihez. Alapcélkitűzés a résztvevők digitális kulcskompetenciáinak fejlesztése, a Word, Excel, és 

PowerPoint programok, Internet- és Outlook levelezőrendszerek és az Internet használatának 

elsajátítása. A kiscsoportos foglalkozáson akár csak 1-2 alkalommal is egyénre szabott ismeretátadást 

kínál. 2020. őszén az Info Klub átkerült a Kesztyűgyárból a FOKI-ba és a járványveszély miatt jelenleg 

csak az előre bejelentkezett látogatókat tudja fogadni. 

Kreatív nevelés – mentor program 

A Mentor program már több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkezik a Kesztyűgyárban, nem a 

VEKOP pályázat kapcsán indult. Az eredeti pályázati elképzelésben a Mentor program elsődleges 

célcsoportja a magántanulói státusszal rendelkező tanulók voltak, akik számára a program alternatívát 

és támogatást nyújtott az otthoni tanuláshoz képest. Ezen felül a természetesen minden általános 

iskolai és középiskolai tanulmányokat folytatott diák számára nyitott volt a csatlakozás lehetősége. A 

program működését azonban erősen befolyásolta, hogy 2019. közepe óta a magántanulói státusz 

megszerzését egyre több kormányzati intézkedés tette nehézkessé, majd 2019. szeptember 1-ét 

követően már csak rendkívüli esetekben kaphatott egy-egy tanuló magántanulói státusz. Ennek 

megfelelően program egyre inkább iskola utáni fejlesztésre, korrepetálásra koncentrált.  

A programban szaktanárok, alsós tanító, szociális munkás, szociálpedagógus, végzős gyógypedagógus 

és angol anyanyelvű önkéntesekből álló team foglalkozik a gyerekekkel. Első osztálytól középiskolai 

érettségiig kérhető a tanulás támogatása, életkortól függetlenül. A résztevevő tanulók sokféle 

szükségletének megfelelően egyéni mentorálás zajlik, a tanulók döntő többségét a környező iskolák 

küldik. Tanév közben a programban 40 diák vett részt. 

A program rugalmasan reagált a járványveszély miatt változó körülményekre. Március hónapban az 

általános iskolák és középiskolák bezártak, digitális oktatást rendeltek el bizonytalan ideig. Az online 

tanulásra való átálláshoz, a mentor programban részt vevő családok többségének megvoltak az 

eszközei, de a leginkább hátrányos helyzetű családok a Józsefvárosi Zöldszámon keresztül 

igényelhettek olyan számítástechnikai eszközöket, melyeket a Kesztyűgyár adományozási akciójában 
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szerezhettek be. Azoknak a tanulóknak, akik eszköz, vagy leginkább technikai tudás hiányában nem 

tudtak részt venni az iskolai online órákon, külön segítséget adott a program. A Kesztyűgyár Közösségi 

Ház nyitvatartási idejében (heti két alkalom) a mentorok segítettek a KRÉTA program megnyitásában, 

a feladatok letöltésében, és kinyomtatásában és beszkennelésében. 

A tavaszi időszak alatt elsősorban az 1. és 2. osztályos tanulók körében összegyűlt lemaradásokra 

reagálva szervezte meg a Kesztyűgyár nyolchetes napközis táborát. A tábor ideje alatt, a délutáni 

órákban fejlesztő foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, ahol játékos formában tudták gyakorolni 

azokat az alapfeladatokat, amelyeket az online időszak alatt nehezen, vagy egyáltalán nem tudtak 

elsajátítani. A táborban két alsós tanítónőt foglalkoztattunk, akik célzottan erre a korosztályra kitalált 

feladatokkal, játékokkal segítették a gyerekek fejlődését. Továbbá október végétől iskola előkészítő 

foglalkozás indult a Kesztyűgyár Közösségi Házban, ahol egy fő óvodapedagógus és egy fő végzős 

gyógypedagógus heti egy alkalommal foglalkozik leendő iskolás gyerekekkel. A program elsődleges 

célja a kudarcmentes iskolakezdés. Novembertől fogva pedig elindult egy szombati tanuló program is, 

mely alsó tagozatos diákok alternatív fejlesztését célozza, segítve azon készségek elsajátítását is, 

melyre az iskolában nincsen lehetőség. 

OKJ-s képzések 

Az egyes felmérési eredmények a területen élő lakosság iskolázottsága és képzettsége tekintetében 

arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós munkanélküliek esetében az elhelyezkedést leginkább nehezítő 

ok az alulképzettség, illetve a piacképes szakmák hiánya. A képzési program alapvető célja, hogy az 

akcióterületen élők munakerőpiaci esélyei jelentősen növekedjenek. 

Két sikertelen közbeszerzési eljárást követően végül 2020 őszén, sikeresen folytatott le közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárást a JKN. Ennek eredményeként két képző szervezet (az A2 Stúdió Kft. 

és a Vecsési Ipartestület) indíthatott november végétől 6 képzési területen, közel 110 ember számára 

OKJ-s tanfolyamokat. A képzéseken a JSzSzGyK által az elmúlt egy évben mentorált kliensek vehetnek 

részt. A Kesztyűgyár feladata a képző intézmény pályáztatása, szerződéskötés, illetve a tanfolyam-

lebonyolítás támogatása. A következő képzések zajlanak: 

 OKJ 54 140 02 Pedagógiai és családsegítő munkatárs: 11 fő 

 OKJ 32 140 01 Óvodai dajka: 30 fő 

 OKJ 31 341 05 Élelmiszer-vegyiáru eladó: 11 fő 

 OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló: 11 fő 

 OKJ 32 582 02 Targoncavezető: 30 fő 

 OKJ 31 861 01 Személy- és vagyonőr: 20 fő. 

Habár a felnőttképzési törvényt nem szabályozták rendeleti úton a COVID helyzet miatt, így lehetőség 

van offline tanfolyamok lebonyolítására, a résztvevők biztonsága érdekében az képzések online 

indultak el. A résztvevők tájékoztatását és motiválását a JSzSzGyK mentorai végzik (ld FP1). Továbbá a 

JKN-nel szerződésben álló informatikai oktató a FOKI helyiségében, heti rendszerességgel egyeztetett 

időpontban fogadja a képzési anyaga letöltésével nehezen boldoguló, vagy egyéb informatikai 

hiányosságok miatt segítségre szoruló hallgatókat. 2020 decemberére a képzési létszám szinte teljes 

egészében felöltődött, és két szakma vonatkozásában a képzés első szakasza, az első modul is lezajlott. 

A következő időszakban a résztvevők gyakorlati helyének megszervezése, a személyi szállítása, vizsga 

helyszín szervezése, egészségügyi alkalmassági vizsga lebonyolítása van napirenden. 
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Egészségtudatos életmód programsorozat (FP3)  

A programsorozat kiemelt célja az egészségtudatos életmód népszerűsítése mind a helyi 

közösségekben, mind a családi életközösségekben. 2020. folyamán több kisebb, specifikus téma-

fókuszált egészségnap volt tervbe véve, de a járványhelyzet miatt az összes program elmaradt. Ezek 

helyett nyár végén, egy COVID 

kompatibilis, street art jellegű 

figyelemfelhívó, mozgásra 

ösztönző kampány valósult meg: az 

akcióterületen és környékén 32 

helyen, 6 féle mozgásra ösztönző 

aszfalt játék került felfestésre 

buszmegállók, boltok, óvodák és 

iskolák közelében. Az 

önkormányzat kérésére ezek a 

felfestések környezetbarát, 

vízbázisú festékkel készültek, de 

még így elég tartósnak bizonyultak 

és élvezhető játékok maradtak a 

téli hónapokban is. A területen 

sétálva jól láthatóan használatba 

vették a játékokat az utcán 

közlekedő gyerekek. 

Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4)  

A partnerként résztvevő Moravcsik Alapítvány célja az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének 

javítása, valamint a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedés esélyének növelése. A program 

keretében a Kálvária tér 19. sz. alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett 

munkahely helyiségének felújítása lehetővé teszi további fejlesztő programok szervezését a 

megváltozott munkaképességűek számára. Valamint az akcióterületen lévő Kálvária tér 16. alatt 

található üzlethelyiségben kialakításra kerül egy Fejlesztő-Oktató Központ, melynek célja a 

pszichoszociális fogyatékossággal élők munkakészségének, testi és szellemi képességeinek 

munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. 2020-ban elkészült a két kálvária téri helység 

felújítása. 

Közösségi-szociális mosoda létrehozása (FP5) 

A VIII. kerületben, de kiemelten a Magdolna-Orczy Negyedben magas az egyszobás, kis alapterületű, 

alacsony komfort fokozatú lakások aránya. Ezekben a lakásokban nagy problémát jelent a személyes 

ruhaneműk, és a nagyobb textíliák mosása, szárítása, különösen azokban a lakásokban, amelyek 

dohosak, penészesek. A Diószegi u. 13. szám alatti üzlethelységben létrejött közösségi szociális mosoda 

azokat a személyeket, családokat célozta meg, akik a lakás vizes, dohos volta, az áramszolgáltatás 

szüneteltetése, a mosógépük elromlása, vagy egyéb okok miatt nem, vagy csak nehézségek árán tudják 

megoldani a mosást-szárítást. A Mosoda információs pontként is szolgál, így a mosodában dolgozó 

JSzSzGyK-s munkatárs szociális, foglalkoztatási, lakhatási kérdésekben, valamint a kerületben lévő 

felújítási munkálatokról is tájékoztatást ad. Mindennek célja, hogy a mosoda verbális közösségi 

kommunikációs ponttá váljon. 

Miután a mosoda 2019-ben megnyílt, a 2020-as év folyamán 102 fő új regisztráló volt, így összesen 

204 fő szerepel a nyilvántartásban. Az évben a szolgáltatás kihasználtsága 54-84% között ingadozott. 

9. Aszfalt játékok felfestése 
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A mosoda bevétele kizárólag a működéshez szükséges mosószerek beszerzésére fordítódik, a 2020-as 

év folyamán a mosási tevékenységből származó bevételek teljes mértékben fedezték a kiadásokat. A 

Mosodában elérhető szociális tanácsadás szolgáltatás keretében az év folyamán 29 alkalommal kértek 

a mosoda szociális munkásától valamilyen egyszeri vagy több konzultációt igénylő segítséget.  

3. Közbiztonsági és a közterületi alprogram 
A projektet megelőző felmérés alapján a közterület-közbiztonság témakörében a területen dolgozó 

rendészeti szervek vezetőinek véleménye szerint az Orczy negyed a kerület bűnügyileg legfertőzöttebb 

része, jellemzőek a kábítószerrel, prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények, a rablások, lopások. A 

városrész közterületei elhanyagoltak, az utcák szemetesek, mindez pedig negatívan befolyásolja az itt 

élők, erre járók közérzetét és biztonságérzetét is. Az alprogram célja a bűnözés csökkentése és a 

szubjektív biztonság erősítése, különösen a sérülékeny csoportok körében, a gyerekek, fiatalok 

szabadidős szolgáltatásainak összehangolása, a „holt időszakok” lefedése, a kábítószerkínálat és -

kereslet csökkentések, valamint az antiszociális viselkedések eredményesebb kezelése.  

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok 

tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP1) 

A tevékenység célja, hogy hétköznapokon a késő délutáni, esti és a hétvégi időszakokban állandó 

programok legyenek elérhetőek a környékbeli gyermekek és fiatalok számára a Magdolna és az Orczy 

negyedek különböző helyszínein. A programelem gazdája a JKN. 2020 elején már több partnerből állt 

a hálózat, amelyek a következő programokat valósították meg: 

 FECSKE Egyesület: szociális munkára épülő szabadidős közösségi programok szervezése heti 6 

órában.  

 Józan Babák: klubfoglalkozások szenvedélybetegségben és párkapcsolati erőszakban érintett, 

14 év feletti lányok és nők, illetve gyermekeik részére, kiegészítő szolgáltatások biztosításával, 

heti 6 órában.  

 Hazavárunk Alapítvány: közösségi szociális munkára épülő prevenciós célú miniprogramok, az 

akcióterületen élő, hátrányos helyzetű családok aktív bevonásával. 

 Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány: interaktív, rögtönzéses színházi technika 

alkalmazása, amatőr irodalmi, zenei és iparművészeti tevékenységre épülő klubfoglalkozások. 

 Szövetkezetiséget Támogató Egyesület (Gólya): a nyári szünet alatt, általános iskolás gyerekek 

számára hetente két break-tánc és boksz foglalkozások, valamint egy alternatív sportnap. 

A járványhelyzet több partner tevékenységét is befolyásolta: 

 Félúton Alapítvány: akcióterületen élő, 16 év feletti bármely szenvedélybetegségben érintett 

prevenciós célú szabadidős programok. A járványveszély miatt online folyik a kapcsolattartás 

a kliensekkel. 

 NemAdomFel Alapítvány: szabadidős és készségfejlesztő programok sérült gyermekek és 

családjaik számára. A márciusi zárás óta a program nem indult újra. 

 Református Diakóniai Alapítvány: 2020-ra 4 alkalommal többnapos bentlakásos szünidei nyári 

tábor volt betervezve, ami sajnos nem valósult meg. 
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A hálózatban központi szerepet játszik a Kesztyűgyár. 2020-ban alkalmi rendezvények mellett 

rendszeres sport, szabadidős programoknak volt házigazdája, úgymint ökölvívó és foci edzések, cirkuszi 

foglalkozások, Hiphop és cigánytánc oktatás. Az utcai szociális munka keretében “megtalált” csellengő, 

unatkozó gyerekek számára, nyitott ház koncepció alapján, kötetlen szabadidős programot nyújt a Chill 

Zóna. Alkalmi rendezvényként valósult meg február végén a Télűző Karnevál, zenével, kézműves 

foglalkozásokkal és zsonglőr bemutatóval, a Mátyás téri dallamok családi zenés programsorozat, és a 

családi piknikek a Mátyás téren a Biztos Kezdet Gyermekház bevonásával. 

Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team (KP2) 

A programelem célja, a szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) 

érintett családok segítése alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtásán, a szociális és egészségügyi 

ellátórendszer végpontjaihoz történő eljuttatáson, valamint az ellátás tartós, családi színtéren zajló 

egyéni támogatásán keresztül. A JSzSzGyK megbízásából a programelem megvalósítója a FECSKE 

Egyesület.  

A megvalósításban önkéntesek és szakemberek – szociális munkás, addiktológus, pszichológus, jogász 

– vesznek részt. A kliensek többféle függőséggel küzdenek, leggyakrabban az alkohol és a kábítószer 

jelent gondot, de ide tartozik a szerencsejáték-, internet- és pornófüggőség is, és nemcsak felnőttek, 

hanem már 14–16 éves gyerekek is érintettek. A team által nyújtott szolgáltatások a tanácsadástól a 

krízisintervencióig terjednek. A munkatársak egyidejűleg több módszert is alkalmazva veszik fel a 

kapcsolatot az akcióterület lakosságával, úgymint szórólapozás, családlátogatás, ügyfélfogadás (a 

Dankó u. 16 szám alatt), hozzátartozói beszélgetés, fiú klub, tájékoztató előadás a C19 kapcsán, 

„Terített asztal” szolgáltatás (rendezvényekre, közösségi programokra, közterületre kitelepülve a 

lakosság megszólítása). A hozzátartozóknak nyújtott mentális megsegítés és szakszerű tanácsadás a 

családon belüli támogatást és a család mint támogató, megtartó közösség megmaradását célozza. 

13. Télűző Karnevál 12. Mátyás téri dallamok 

10. Chill zóna a Kesztyűgyárban 11. Ökölvívó edzés 
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A CSMT számára is nehézséget jelentett a járványhelyzet, elsősorban az első hullám. A tavaszi 

időszakban új módszer kidolgozásába kezdtek és elindították a CSMT Facebook oldalát, ahol 

szakembereik és tapasztalati szakértőjük folyamatosan elérhetőek voltak interaktív ill. tematikus 

programokkal. A csoportos foglalkozásaikat videó híváson keresztül tartották meg hetente, létrehoztak 

egy 0-24 hívható krízistelefont, valamint facebook live bejelentkezéseken keresztül és egy podcast adás 

létrehozásával is igyekeztek elérni az ügyfeleket. A megfelelő egészségügyi körülményeket biztosító 

berendezés és kiegészítők beszerzését követően krízis helyzetekre korlátozva a személyes 

ügyfélfogadás is elérhető volt az ügyfelek számára. Az ügyfeleiket az általános szolgáltatásaikon kívül 

is igyekeztek segíteni a szorult helyzetben (segítség delegálása, adományszervezés stb.). Májusban egy 

szűrővizsgálat szolgáltatást is bevezettek: HIV/HCV szűrésre teremtettek lehetőséget a Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központtal, valamint a Pozitív élet Alapítvánnyal együttműködve, heti egy 

alkalommal. 

A vírus első hullámának lezárulását és a korlátozások feloldását követően az egyesület újult erővel 

vágott bele a munkába arra törekedve, hogy a személyes, bizalmi kapcsolataikat újra biztos alapokra 

helyezzék az ügyfeleikkel, valamint a lehető legnagyobb mértékben bővítsék az ügyfélkörüket, ennek 

elérésére új módszerekkel is kísérletezve. Az online megjelenésüket is igyekeztek megtartani, hogy 

minél több felületen és fórumon tudják elérni az érintetteket. A koronavírus járvány második 

hullámával érkező országos korlátozásokkal járó nehézségeket már rutinosan fogadta az egyesület: a 

csoportokat ismét az online térbe helyezték át, valamit a személyes ügyfélfogadási időt az országos 

kijárási korlátozásokhoz igazították. A közterületi jelenlétük (prevenciós asztal szolgáltatás) nem szűnt 

meg, ezáltal a klienskutatás, kliens elérés mértéke sem csökkent – ebben az is közrejátszott, hogy az 

ügyfeleik és az utca emberei ezúttal kevésbé voltak bizalmatlanok és visszahúzódóak, mint az év első 

felében életbe lépett korlátozások időszakában.  

Problémaorientált közösségi rendészet (KP3) 

A tevékenység keretében az akcióterületen problémaorientált közösségi rendészet kialakítása a cél, 

mely segítségével a drogkereskedelem, a prostitúció és a kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének 

száma jelentősen csökkenne, javítva az objektív és szubjektív biztonságérzetet. A már megvalósult 

városrehabilitációs programok tapasztalataira építve a program három összefüggő elemből áll: a 

közösségi rendész egységek felállítása, police café programsorozat és szomszédsági házfelügyelők 

alkalmazása krízisházakban. A program koordinátorai a Rév8 Zrt. megbízásából dr. Molnár Katalin, 

Németh Zoltán, Bajusz Ferenc és Győriné Nagy Margit. 

Közösségi rendészet 

A közösségi rendészet szemléletének központjában a hely- és személyismeret, valamint a szolgálatot 

ellátók és az akcióterületen élők közötti bizalmi viszony áll. A már megvalósult MNP II és MNPIII 

Szomszédsági Rendőr Program alapján a programelem célja, hogy a közösségi rendőr feladatra 

alkalmas, e beosztásban is szakképzett és gyakorlattal rendelkező, a helyi viszonyokat és az ott élőket 

ismerő, kb. 10 fős állandó rendőri stáb alakuljon ki és dolgozzon a területen.  

2019 óta napi nyolc órában munkát egy rendőr és egy speciális továbbképzésben részesült közterület 

felügyelő dolgozik párban a Magdolna–Orczy Negyed területén. Az egység együttműködik a közterület-

felügyelettel, a polgárőrséggel, a szomszédsági házfelügyelőkkel, a szociális szervezetekkel és nem 

utolsó sorban az ott élő emberekkel. A program keretében a rendészek a program szemléletének 

gyakorlati alkalmazását elősegítő kommunikációs, konfliktuskezelési és szociális érzékenyítő 

képzéseken is részt vettek. 
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Police café rendezvénysorozat 

A Police Café a World Café módszeren alapuló közösségfejlesztési technika, mely a civilek, különböző 

ágataban dolgozó szakemberek és a rendőrök együttműködését erősíti. Lényege, hogy különböző 

meghívott szereplők szervezett körülmények között, de informális módon átbeszélhetnek egy adott 

témakört. A módszer egyaránt alkalmas különböző intézményi szereplők – pl. szociális, rendészeti vagy 

vagyongazdálkodási ágazatban dolgozók – vagy a lakosság különböző csoportjainak bevonására, 

összeismerkedtetésére. 

2020. márciusáig három Police café zajlott le, a téma az Illés utcai Nemzeti Dohánybolt körül 

megfigyelhető, helyi lakókat, illetve a közterület rendjét sértő viselkedés volt. A járványhelyzet miatt a 

márciustól májusig terjedő időszakra tervezett öt további Police Café alkalom elmaradt, de június 

végén megtartásra került szerhasználat témájú Café a FOKI-ban. Az eseményeken különböző hatósági 

és civil résztvevők képviseltették magukat. 2021-ben további police café alkalmak vannak terve véve, 

online és offline formában. 

Szomszédsági házfelügyelők 

Az MNPIII programhoz hasonlóan az önkormányzat egyes közbiztonsági helyzetük szempontjából 

problémás önkormányzati tulajdonú bérházban úgynevezett „szomszédsági házfelügyelő-t” alkalmaz. 

A szomszédsági házfelügyelők feladata az épületek közbiztonságának elősegítése és a házak 

tisztántartása, s így a házfelügyelők szinte „együtt élnek” a lakóközösségekkel.  

2020-ban zajlott a program előkészítése, a házfelügyelők kiválasztása, képzése és munkába állása. 

Fontos volt, hogy rátermett, konfliktusos helyzetekben magabiztosan helytálló és a konfliktusokat jól 

kezelő egyének kerüljenek kiválasztásra a feladatra. A járványra való tekintettel csúszott a közösségi 

házfelügyelők képzése, mely végül júliusban tud megvalósulni. A képzés célja, hogy felkészítse a leendő 

szomszédsági házfelügyelőket az előttük álló munkára, tekintetbe véve, hogy nem csak klasszikus 

házfelügyelői munkát kell végezniük. Augusztusban állt munkába a három házfelügyelő, tevékenységük 

a következő bérházakra terjed ki:  

 Illés utca 20., 

 Dugonics utca 14., 16.,  

 Dankó utca 34., 40. 

Augusztus elejétől fogva a házfelügyelők heti rendszereséggel számolnak be tevékenységükről.  

Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4) 

Az akcióterületen a szabálysértések, bűncselekmények egy része a lakóépületek előtti közterületeken, 

és a lakóépületeken belül zajlik (lopások, besurranásos lopások, rablások, betörések, kábítószer 

terjesztés, prostitúció stb.). Ezek a cselekmények az ott élők szeme láttára zajlanak, de az emberek 

nagyon sok esetben – jogos félelemből – mégsem vállalják a rendőrségi bejelentést, feljelentést, így 

ezek a cselekmények nem, vagy csak részben kerülnek felderítésre. A projektelem célja különböző 

akcióterületen elhelyezkedő háztömbökben működő Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása, 

amelynek szervezésében és működtetésében a Józsefvárosi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapott volna elengedhetetlen szerepet. A programterv alapkán 

Szomszédok Egymásért Mozgalom (SzEM) önként vállalkozó tagjai mindennapi tevékenységük során 

figyelik lakókörnyezetüket és szükség esetén jelzést adnak a rendészeti szerveknek a fenyegető vagy 

már megvalósuló cselekményről. A lakosságon kívül 21. századi SMART technikák bevonása is tervben 

volt,  ezért 2019-ben beszerzésre került egy segélyhívó rendszer, mely lehetővé teszi a felmerült 

gondok gyors és azonnali megoldását.  
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2020-ra azonban világos lett, hogy a Rév8 megbízásából a programelemet megvalósító Polgárőrség az 

előző évben nem teljesítette a megbízási szerződésben foglaltakat. A Polgárőrséggel a szerződés 

felbontására döntés született. A programelem tovább folytatható esetleg egy új szereplő vagy 

konstrukció bevonásával. A beszerzett SMART lakossági ügyviteli rendszer a program végéig 

rendelkezésre áll. 

Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED) (KP5) 

Az építészeti (környezeti) bűnmegelőzés arra a tudományosan alátámasztott felismerésre épül, hogy a 

közterületen történő deviáns viselkedések vagy bűncselekmények jelentős részében a támadó és az 

áldozat mellett a bűntett harmadik meghatározó eleme maga a helyszín. Ha a helyszínnek van gazdája, 

a környezet rendezett, jól kialakított és fenntartott, akkor a használók szubjektív biztonságérzete nő, 

és a potenciális elkövető eltántorítható tettétől. A programelem, melynek gazdája a Rév8, a 2018-ban 

készült előkészítő tanulmány alapján több kisebb viszonylag könnyen megvalósítható 

környezetalakítási beavatkozást tartalmaz. A beavatkozásokhoz kapcsolódó költségek összege 39 348 

500 Ft, amit teljes mértékben támogatás fedez. 2021-ben elkészül az Illés utca 20. tűzfalfestése is.  

Világos kapualjak 

2020 végére a program keretében megújult a Kőris utca 8. és 10., valamint a Lujza utca 15. bérház 

kapuja és kapualja. A felújítás magában foglalta a kapuk javítását és felületkezelését, kapu 

környezetének újravakolását, valamint a kapuk fölé mozgásérzékelős lámpák beépítését. 

Kálvária téri gyalogos burkolat felújítás 

2020 évben újult meg el a Kálvária teret körülvevő járda déli oldala. A program eredetileg tartalmazta 

a keleti oldal szakaszát is, ezt azonban időközben a Fővárosi Önkormányzat saját beruházásában 

átépítette. A kivitelező a ZÖFE Zöldfelület Fenntartó és Fejlesztő Kft. volt. 

14. A Kőris utca 10. kapuja felújítás előtt és után 
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Kálvária tér megújítása (KP6) 

A tevékenység célja egy, a programba illeszkedő kulturális és szociális tevékenységeknek helyet adó 

közösségi tér kialakítása. 2014-ben, a Magdolna Negyed program III. ütemében újult meg a Kálvária 

tér, amikor is kialakításra került egy új 

játszótér és egy szolgáltató ház. A Magdolna-

Orczy Negyed Program keretében a tér 

délkeleti területére koncentrálva olyan 

kiegészítő munkák valósultak meg, melyek a 

tér használatát bővítik. A téren megújult a 

burkolat és a növényzet, illetve új bútorok is 

elhelyezésre kerültek. A játszótérre új, 

többféle korosztályt célzó játékok lettek 

telepítve, és street fitness lehetőségekkel 

bővültek a tér funkciói. A programelem 

megvalósítója a JGK volt, a kivitelezés 

költsége 63 286 614 forint volt, melyből 29 

276 877 forint támogatás, 34 009 737 forint 

pedig önrész volt. 
15. Új fitness park a Kálvária téren 



Pénzügyi összefoglaló táblázat 
Programelem Konzorciumi partner Előirányzott Megvalósult 2021-ben 

felhasználható 
támogatás 

Támogatás Önrész Támogatás Önrész 

LP1 Önkormányzat 395 894 374 Ft 53 341 091 Ft 386 548 250 Ft 53 341 091 Ft 9 346 124 Ft 

LP2 Önkormányzat 78 890 596 Ft 12 348 529 Ft 65 081 457 Ft 2 928 669 Ft 13 809 139 Ft 

LP3 Önkormányzat 324 260 587 Ft 44 336 211 Ft 215 004 192 Ft 44 336 212 Ft 109 256 395 Ft 

LP4 Önkormányzat 79 655 824 Ft 77 913 702 Ft 76 725 532 Ft 4 747 000 Ft 2 930 292 Ft 

LP5 JSzSzGyK 269 228 460 Ft 0 Ft 112 657 395 Ft 0 Ft 156 571 065 Ft 

LP6 Önkormányzat 5 978 968 Ft 0 Ft 5 978 968 Ft 0 Ft 0 Ft 

LP7 JGK 41 172 174 Ft 29 436 465 Ft 40 017 704 Ft 29 436 465 Ft 1 154 470 Ft 

FP1 JSzSzGyK, JKN 149 411 144 Ft 20 000 000 Ft 47 618 242 Ft 0 Ft 101 792 902 Ft 

FP2 JKN 93 244 300 Ft 0 Ft 36 625 416 Ft 0 Ft 56 618 884 Ft 

FP3 JKN 28 745 082 Ft 0 Ft 8 777 074 Ft 0 Ft 19 968 008 Ft 

FP4 Moravcsik Alapítvány 20 000 000 Ft 0 Ft 17 917 500 Ft 0 Ft 2 082 500 Ft 

FP5 JSzSzGyK, 
Önkormányzat 

56 605 187 Ft 1 631 966 Ft 39 680 468 Ft 1 631 966 Ft 16 924 719 Ft 

KP1 JKN 175 322 303 Ft 0 Ft 54 937 091 Ft 0 Ft 120 385 212 Ft 

KP2 JSzSzGyK 30 267 149 Ft 0 Ft 2 477 000 Ft 0 Ft 27 790 149 Ft 

KP3 Önkormányzat 79 763 921 Ft 0 Ft 36 082 786 Ft 0 Ft 43 681 135 Ft 

KP4 Önkormányzat 12 969 550 Ft 0 Ft 7 246 340 Ft 0 Ft 5 723 210 Ft 

KP5 Önkormányzat 46 905 000 Ft 0 Ft 40 532 520 Ft 0 Ft 6 372 480 Ft 

KP6 Önkormányzat 33 334 477 Ft 34 009 737 Ft 30 394 477 Ft 34 009 737 Ft 2 940 000 Ft 

Közbeszerzési szakértői díj Önkormányzat 18 000 000 Ft 0 Ft 15 049 500 Ft 0 Ft 2 950 500 Ft 

Projektmenedzsment Önkormányzat 50 000 000 Ft 0 Ft 41 177 513 Ft 0 Ft 8 822 487 Ft 

Közbeszerzési eljárás díja  Önkormányzat 2 000 000 Ft 3 891 000 Ft 2 000 000 Ft 1 891 000 Ft 0 Ft 

Könyvvizsgálói díj Önkormányzat 4 392 642 Ft 52 358 Ft 1 016 000 Ft 0 Ft 3 376 642 Ft 

Kommunikációs költségek JKN 3 130 000 Ft 0 Ft 244 160 Ft 0 Ft 2 885 840 Ft 

Adók, közterhek-
reprezentációs adó 

JKN 828 262 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 828 262 Ft 
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