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Kedves Ferencvárosiak, Barátaim, Lakótársaim! 

 

A politika kifejezés az ókori görög polisz, azaz „város” 

szóból ered, jelentése a „köz ügyeivel való foglalatosság”. 

Márpedig a „köz”, tudjuk ezt jól, nem valami elvont, 

távoli fogalom. A köz, a ferencvárosiak, a kilencedik 

kerületiek közössége mi magunk vagyunk. 

Ferencvárosiak, akik büszkék a lakóhelyükre, a Belső-

Ferencvárosunk patinás utcáira, büszkék Budapest 

legotthonosabb lakótelepére, a József Attila-lakótelepre 

és büszkék a tömbrehabilitációban varázslatosan 

megújult Középső-Ferencvárosra, az Üllői útra és a Duna-

partunkra. 

 

Ferencvárosban otthon vagyunk. 

 

Egy közösség, legyen szó a hajdani városokról vagy a mai, 

városnyi kerületekről, például a mi Ferencvárosunkról, 

akkor működik jól, ha az egyén ügyes-bajos dolgai, 

boldogulásának lehetőségei benne foglaltatnak a 

közösség együttélésének szabályaiban. 

Azaz: a köz ügyeivel való foglalatosság akkor jár jó úton, 

ha az egyének, a város lakóinak ügyeiből tevődik össze, 

őket segíti és szolgálja. Az egyének boldogulása, jóra 

törekvése pedig akkor kap méltó keretet, ha nem csupán 

a saját érdekeikről szól, de amikor csak mód nyílik rá, a 

közösség, a kerület sorsának javítását, szolgálatát segíti 

elő. 

 

Ennek az együttélésnek, a közösség működésének a 

szolgálatára hivatott az önkormányzat. Úgy hiszem, egy 

jól működő önkormányzat nem csupán az ügyek 

intézésére felállított hivatal, hanem több is annál: 

találkozások, beszélgetések színtere, a köz ügyeinek a 

helye. 

A közös emlékezet ápolása mellett a jelen szolgálata és a 

jövő előkészítése: ez az önkormányzat hivatása. 

 

Ferencváros a Főváros egyik legdinamikusabbam fejlődő 

kerülete, folyamatosan megújul, bővül és változik. 

 

 

 

 

 

Történeti örökségünk, épületeink, és városrészeink a XXI. 

század legmodernebb technológiájával újulnak meg, 

bizonyítva, hogy az értékek megőrzése során szervesen 

együtt élhet a múlt és a jövő. 

 

A városrehabilitáció és kerületünk városmegújítási 

programja, megtartva eredeti céljainkat a történeti 

városrészekben, továbbléphet és kibővülhet 

lakótelepeink és azok közterületeinek megújítására és 

további teret adhat a fejlődésnek kerületünk külső 

részein is. 

 

A jogszabályok adta lehetőségekkel élve állítottuk össze 

Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyvét, mely a 

kerület településképének védelmét meghatározó 

jogszabály mellékleteként bemutatja értékeinket és 

egyben gyakorlati útmutatót ad és segítséget nyújt 

mindazon kérdésekben, mely biztosítja a minőségi 

fejlődés kereteit. 

 

Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyve 

mindazoknak készült, akik számára fontos, hogy 

környezetünk, kerületünk még szebbé és élhetőbbé 

váljon. 

 

Azért, hogy a kerületünk, Ferencváros az otthonunk 

lehessen! 

 

 

 

Dr. Bácskai János 

polgármester 
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2. Ferencváros bemutatása  

2.1. Általános településkép 

2.2. Településtörténet, történeti áttekintés 

2.3. Településkarakter, településrészek bemutatása 

 

3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, 

településképi jellemzők 

3.1. Műemlékek 

3.2. Fővárosi védett építészeti értékek 

3.3. Helyi kerületi védett értékeink 

3.4. Természeti környezet – Duna menti térség 

 

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati 

jellemzők és településkarakter bemutatásával 

4.1. Történeti városrészek 

4.2. Milleniumi városrész 

4.3. Lakótelepek 

4.4. Külső Ferencváros 

4.5. Településképi szempontból meghatározó területek egyedi lehatárolása 

 

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi 

útmutatója - utcák, terek, közparkok, közkertek 

5.1. Utcák, utcaképek, közterületek 

5.2. Közterek 

5.3. Közparkok, közkertek 

5.4. Közös zöldterületek 

 

6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, 

homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, 

6.1. Történeti épületek 

6.2. Új épületek: középületek, lakóépületek 

6.3. Építészeti részletek 

6.4. Díszkivilágítás 

6.5. Kerítések 

6.6. Kertek, zöldfelületek 

 

7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

7.1. Reklámhordozók 

7.2. Cégérek, cégfeliratok, címtáblák 

7.3. Köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak, közterületi bútorok 

7.4. Pavilonok 


