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B l 6 s s Ó 

A "~omán~os Hüszaki Bibliogrttiák" c. kiadváD~lorozatuDk 
15. kötete az ut6bb1 évek lakótelep-épitéséaek tervezési kérdései
vel foglalkoz6 szakirodalsat tekinti át. 

A lakáskérdés a világ vala.eDD~i országáB8a a legégetőbb prob
lémák közé tartozik. A lakámhel~zet sziDvonalának eeláthat6 időD 
belüli és jelentős növelése a tömeges lakásépitéssel éraető el, 
mel,nek megjelenési formája a lak6telep. ! tömeges lakásépités -
és ezsel a lakótelep-épités - azonban ce.csak mennJiségi kérdés, 
technológiai, gasdasá!essági, infrastrukturális, szocio16giai, 
pszichológiai, egészségüg~i és esztétikai problémák várnak megel-
4ásra. A lak6telep-épités szakirodalmának !yüjtéaekor igyekeztÜDk 
figyel"'e veDni a téma k~le% jelle@ét, és felvettÜDk a bib
liogrttiá8a ol,ao, nem épitészeti szakirodalmi dokumentumokat is, 
melJek a lak6telepet tervező szakemberek számára tanulságosak le-
betaek. 

J§aton is kérjük s kisdvásayal kapcsolatban a felhasznál6k 
ész~&Vételeit, tamtessit, javaslatát. 

Dadapest, 1980. április 

Dr.Héberger Károly 
kÖD~vtárigazgató 
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B e v e z e t Ő 

A "Lakótelepek" c. bibliográfia a kis-, közép és nagy lakó
telepek tervezési kérdéseivel foglalkozik. A lskótelepek sokféle
ségének megfelelően a bibliográfiában is változatos témáju szak
irodalmi dokumentumok szerepelnek az alacsony, középmagas vagy 
magas, vegyes vagy homogén beépitésű.lakótelepekről, a városépi
tészet i, lakóépülettervezési és az előszóban is emlitett egyéb, 
más tudományágakat is érintő kérdésekről. A tételek tulnyomó ré
sze folyóiratcikk, ezek gyüjtésekor az utolsó 4 év terméséből vá
logattunk. A könyvek esetében hosszabb időazakra tekintettünk visz
sza és a 70-es években megjelent anyagból adunk gyűjtést. 

A bibliográfia anyagát nyelvi korlátozás nélkül állitottuk 
össze, de tulnyomó részben európai szakirodalmat kerestÜDk.' A la
kótelep-épités igen szoros kapcsolatban van a földrajzi és éghaj
lati adottságokkal, a lakosság életformájával és igényeivel - az 
európai országok lakótelep-épitészete ezért tanulságosabb számunk
ra, mint távoli földrészeké. 

Az egyes létesitményeket bemutató folyóiratcikkek szerzőinek 
nevét általátan nem adtuk meg ,hiszen szerepük csupán egy más épi
tész vagy tervezőcsoport munkájának rövid ismertetése, személyük 
nem jellemző sz épitészeti alkotásra. Természetesen ez a megálla
pitás nem vonatkozik azokra a szerzőkre, akik cikkeikben az épit
mény puszta bemutatásán kivül értékelő elemzést is nyujtottak, 
vagy valamilyen tervezési-elméleti kérdést tárgyaltak. 

Az idegen nyelvü dokumentumok cimei nem szó szerinti forditá
sok, gyakran bővebbek annál és utalnak a be~utatott lakótelep fő 
jellemzőire. A f~lyóiratcikkeknél minden esetben megadjuk az ábrák 
számát, ami az épitészeti témára tekintettel igen fontos informá
ció. A bibliográfiai adatokat minden esetben annotác~ó követi, mely 
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a publikáció sul:ypooti kérdé.sére, a bemutatott lakótelep főbb jel
lemzőire, elsősorbao a lak6épületek épitészeti megoldására hivja 
fel a figyelmet. 

A lakótelepek komplex kérdéséo belül az irodalomgyüjtésoél 
elsősorbao a lakás fuokció kielégitéséoek módját, a lakóköroyezet 
megteremtéséoek sikerességét vizsgáltuk, számos kérdés /pl. keres
kedelmi, közlekedési és köziotézméoy ellátottság/ kivül maradt a 
vizsgálat köréo. 

A bibliográfia haszoálat~t a tartalomjegyzékeo tul a'tárgy
mutató, a folyóiratmutató és a folyóiratcikkek földrajzi mutatója 
köooyiti meg. 

:; 



! LAKárELEP-TERVEZÉS ÉS -ÉPITÉS w...JlÁNY KÉRDÉSE 

! SZAKIROD!LOM TÜKRÉBEN 

A lakáskérdés korunk egyik égető társadalmi problémája, melyre 
szerte a világon kp-resik a megoldást, uemcsak &z épitési szakeaberek, 
hanem társadalom- és természettudományi szakemberek és politikusok 
is" Ils máI' ugyanis eg:;értelGüV'é vál t ~ hogy tévedés pU3zté.n müszakt 

intézked.é,sektől várni s lakáskérdés megoldási:.t II szeli 2 t0:ren" elen .... 

gedhetetlen az érintett valaroenoji tudomáo~ág egJütt8ü~ödéae~ A gaz
daságossági kutatások pontosan felmérik a különböző beépitésformák, 
beépHési magasságok és alkalmazott épitésmódok péDzügyi következ
&,éDyeit, a szociológia a té.I'Badslom igényeit, az. együttélés össze<~ 

függéseit tárja elénk, a pszichológiai kutatások az ember lelki szük
E::égletei t ~ az egészségügyi kl..l"0atások 'a test:L egészség fel tételeit 

fogalmazz~k: rneg., Az alapvető követelmén~ekeD -}jul további SZeiTIpi:HJtok, 

p!;ldául meteorológiai ~ topográfiai~ vá.rossz:er~eZe ti adot; tságok~ 8SZ"'" 

té::;i}:ai Blvek rdS célok iE hatással vaDoak eg:'! lBk6'Gelep kialakitiás&-

ut'iJefBztőjébeE:! az épit;észre ól.'iási feladat hárul<> Z.oo::.'diné.loia kell tS 

kiüörJböző Szsfnl;úntoKei;, dön G 82:1:Le i\:e II ~ mikor, rú21.Jik téu:;ezöt b.~lJe= 
zi. E;16térbe. Dön téöi fel.elosség G több okb'Ól 5~s Z.1::~é~'· ~ t~t;yr6SZ1] széL'i;, 

fJ91."'t B lakói;"2l1epBh: te.r-vezésénél elkövetet"G hibák; tS·'ledések és ::lU

laszt~aok az uj objektum méret~c41 és értékéDél fpgva igeD uagJok l~
!::::3tüek. és utólag má:::- egJ8~';;33~áL) nem; vagy eBek né1~J x'é.for!.1itásoh:ksl 

ak:!.-t61 a mai tudományos Bpeeié.llizá16dáB fOkáD 8B..r !JBm "Vru:[lzt6 01~ 

u:;@J illinde~ szakterületen Ot~b.O~1 legJ'eD. El"léxható azoL!bet.!~ lhf)g;y tá-
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~6k.só4jék s kapcsolód6 tudo.áa~álak legujabb eredményeiről, s ese
ket a terveaémbeD sktivaa alk81ma~za. Egy félre~ezet5 gazdasági vag~ 
szocio16giai iDformáci6 sulyos városépitészeti-épitésseti hibák o~o
s6ja lehet. 

A lak6telep a "Hagy ar nyelv ártelmes6 sz6tára" szeriDt: "Yala
aely város vagy község igazgatási területén lévő, elkülömülő, de ösz
szefüggő egységet alkotó lakóház-csoport és a hozzátartozó létesitmé
nyek együttese ••• ". Ez a meghatározás igen általáaoa. leeD belül la
kótelep lehet az egységes kODcepci6 alapján tervezett, akár esak 10 
egységb ől ál16 családi ház-csoport, és lak6telep a több 10 OOO lakos 
számára épült, város nyi embert befogad6 nagy lak6esyattes is •. A la
k6telepek sokfélesége nemcsak a lak6k lélekszáaának külömböz5aégéból 
adódik, bár azzal miDdig szoros összefüggésben van. A beépités ma
gassága szerint szintén megkülönböztethetók a lak6telepek: a magas, 
középmagas és alacson~, valamint a vegyes beépitésü lak6telepek más 
és más prOblémákat rejteaek mscukban. 

NaIY lak6telepek 

Yárostervezési szempontb61 a lakáskérdés megoldása DapjaiDkbsn 
annyiban tér el a korábbi évtizedekétől és -századokétól, hogy ma 
többezer, sőt több tizezer lakost befogadó, városnyi méretü lak6ne
gyedek épülnek egyetlen, vagy időben igen közel eső - s a lakótelep 
élettartamához képest egynek tekinthető - több ütemben. A régi város 
ujabb és ujabb háztömbök hozzáadásával növekedett, melyek miDdenkor 
alkalmazkodhattak az ujabb követelményekhez, az egy csapásra a föld
ből kinövő uj város vagy városrész esetében azoDban DiDcs lehetőség 
e megváltozott feltételek szerinti mÓdositásra, helyesbitésre. Az 
épitészetben minél nagyobb egy objektum, aDDál kevésbé alakithet6, 
mig e másik véglet, a kis családi ház mindenkor, kis müszaki és soys
gi ráforditásokk~l alkalmazkodhat az igéDyek változásához. A Deey la
kótelep tervezése tehát 6riási veszélyeket rejtő feladat, aart egy 
adott rövid időszak /max~ oéháDY évi helyes vagy hely tales város- és 
lekáeépitészeti elképzeléseit magváltoztathatstlsD formábaD rögziti 
és több geserációra kéoyszariti rá. 

A nae~ lak6telapekDél miDdeD probléma széleőségasen jelentke
zik: egy gazdaságtalan megoldás melletti dÖDtés hatalmas többletrá
forditásokat igényel, egJ elhibázott lakókörnyezet Dagy mennyiségben 
termeli a lelki sérül~aekat. 
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Mindezek a problémák élénken foglalkoztatják a szakembereket, 
a nagy lak6telepekkel k~csolatos kutatások igen változatosak és a 
legmélyebb összefüggések feltárására irányulnak. 

Az épitésm6d kérdése 

Épitésmód tekintetében a legegységesebb az egyes országok nagy
lakótelep épitészete, a nagyszámu lakás koncentrált helyen való fel
épitése kedvez az iparositott épitésmódok, a házgyári szerkezetek al
kalffiazásának. Az iparositott épitésmód alkalmazása elengedhetetlen 
feltétele a tömeges lakásépitésnek. A munkaerőhiány, a jobb gépeait
het~ség, az állóeszközök centralizálásának és az épitési idő lerövi
dités1nek köve~elménye még akko~ is ezt az épitésmódot indokolja, ha 
a keletkezett termék ára igy nemhogy nem csökken, hanem emelkedik. 
Az iparositott épitési rendszerek közül az un. nyitott rendszerek 
felelnek meg a korszerü követel~ényeknek, a későboiekben erre rész
letesebben kitérünk. 

A beépités sürüségének kérdése 

A lakótele~ek, lakónegyedek tervezésének legtöbb következmény
nyel járó vezérelve általában a beépités süritése, mely a városi te
rület széttagolódásától való félelemből ered. Ez a törekvé~ abból a 
felismerésből is táplálkozik, hogy valódi városi életet és kulturát 
csak sürün lakó embertömeg képes létrehozni. Mai városépitésünkben 
a süritésnél elsősorban a gazdasági szempontok irányadók. Kevésbé 
érvényesülnek a biológiai szempontok, nevezetesen az, hogy valameny
nyi élőlénynek, igy az embernek is igénye, hogyatöbbiektől bizo
nyos távolságuan éljen. A tul ritka telepités azonban ugyanolyan ma
gatartási zavarokat okoz, mint a tul sürü. lA mindenkori beépitési 
sürüségek megállapitásánál meg kellene kérdezni a magatartáskuGatók 
és humáoökológusok véleményét is.1 

Az épülettipus ha ct,s a a b eépi' -;~, sürüsésére 

Egy lakótelep maximális beépitésének mértéke több tényezőtől 
függ, ezek közül legfontosabb az egyes létesitmények elrendezése és 
a lakóépületek tipusa. A lakótelep beépitési sürüségét abeépitett 
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és beépitetlen területek aránya határozza meg, a laksürüséget a be
épitett összterület és a lakók számának aránya jellemzi. Csehszlová
kiai kutatások szerint a lakóépületek hosszuságának, szélességének 
és magasságának a laksürüségre gyakorolt hatását vizsgálva'kiadódik 
/lásd bibliográfia 64. tétel/, hogy az épületszélesség befDlyásolja 
legerősebben a laksürüséget: 4 sziotes 100 m hosszu lakóépületnél 
47 %-kal nő a laksürüség, ha az épület szélességet 8 m-ről 14 m-re 
növeljük; 12 szintes 300 m hosszu háznál ugyanez a növekedés 62 %-os, 
Az épületmagasságnak különböző épüleöszélességek és -hosszat mellett 

l- a la ks ÜX'üs égre gyakorolt hat ásó a követ kező ~ 8 tn sZBles II 100 fi hosz .... 

szu épületek esetén a 8 szint 8agB~ság Eellett adódó lSKsürüség 20 %
kal nö~ ha az épületmagassá.g 12 szintre Bwelkedik" Az épülethosszu-

a 

összefüggés~ a 8 fi széles; 4 szintes épületek 
100 8-~B3 h~sszuságáDál k.i~dódó laksli:rüséget 100 ;:b-nak "i;ekiotv8 a 

300 :::~"2:S UOSSZ:"l8S2úá.l 113 %-ré nő 2Z elérhetb laksü..rüség;; ug~;anez a 

cóYe~ed~s 14 8 szé~e3 és 12 szio~ ~agas lakóh~zakntl 24 %-05. 

:Da:ximáljéJ: .az épü13t:szélességet. 
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ségét jellemzi a lakóépületazintek összagének és a telekterületnek 
a hányadosa is, ennek elfogadható értéke uj lakóterületen. NSZK?beli 
források szerint 0,6 - 1,0 /lásd bibliográfia 63. tétel/o A jelenle
gi nyugati városbővitésekDél az 1,0 - 1,8-as érték elérésére törek
szenek. ! felsD érték csak középmagas épületekkel, az alsó határ s
zonban már háromszintes házakkal is elérhető. utóbbiak lényeges elő
nye, hogy kellemes emberi léptéküek és nem kötelező bennük lift fel
szerelése. 

Az épületek magasságának hatása a lakótelep épitészeti megjelenésére 

A lakótelep épitészeti megjelenését nemcsak a szintszámok abszo
lut értéke, hanem az épületek egymáshoz viszonyitott magassága is be
folyásolja. A szakirodalom áttekintése során azt tapasztaltuk, hogy 
plasztikusabbak a különböző magasságu.épületekböl álló lakótelepek, 
még akkor is, ha azonos beépitési magassági kategóriába tartoznak. 
Még szebb, változatosabb képet mutatnak a magas-, középmagas és ala
csony házakból komponált lakótelepek, mint például a csehszlovákiai 
Teplicé-ben /lásd bibliográfia 202. tétel/o 

Az épületek magasságának és gazdaságosságának kapcsolata 

A szintek száma nemcsak a beépités sürüségével, megjelenésének 
esztétikusságával, hanem a beruházás gazdaságosságával is szoros kap
csolatban van. Szovjet vizsgálatok /lásd bibliográfia 68. tétel/ az 
5, 9, 12, 16, 20 és 25 szintes panelos lakóépületek és az 5 és 9 
szintes tömör téglafalas lakóépületek különböző szériáinál elemezték 
a szintszám hatását a gazdaságosságra. A vizsgálatokat végző tervező
intézetek módszertani utmutatót dolgoztak ki az épületek optimális 
szintszámának technikai-gazdasági mutatók alapján való meghatározá
sához. A vizsgálat eredményeinek táblázatos összefoglalása egyért el
müvé teszi, hogy az épületek l m2 szintterületre vetitett épitési 
költségei asziotszám növekedésével emelkednek. A panelos épületek 
egyik szériájáoál például az 5 szintes épület épitési költségét 
100 %-oak véve a 9 szintesé 103.5. a 12 szintesé 111,5, a 16 szinte
sé 112,5, a 20 szintesé 118 %, a 25 szintesé pedig 127 %-nak bizo
oJult. A téglaépületek 4,5 - 8 %-kal drágábbsn épithetők meg, ha 9 
sziotesek, mintha 5 szintesek. 

Aszintszám növekedésével emelkednek a fenntartási és üzemelte-
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tési költségek. Ismét az 5 szintes épületekhez viszonyitva 120, 144, 
159, 208 és 244 %-osak a fenntartási költség.ek sz emlitett szint szá
mok esetén. Az összevont költségek aránya 100: 120 : 144 : 159 : 
208 ~ 244 a vizsgált paneles épülettipusoknál. 

Az épületek gazdaságos szintszámát befolyásoLó másik tényező a 
müszaki előkészités, a mélyépités, a tájrendezés, az uthálózat és a 
tömegközlekedés beruházásigénye. Ezeknek a ráfol'ditásoknak az l m2 

szintterületre vetített értékei csökkennek az épületszintek magassá-
gával /pi. 100 : 80 : 79 : 77 .: 75/. ldivel azonban az összes költsé
gen belüli részarányuk csupán 20-30 %, csökkentő hatásuk csak a 9 
szintes épületeknél érezhető, ott is csak az 500 OOO főnél nagyobb 
lélekszámu városokban. A többi épületmagasságnál tervtipustól és vá
rosi adottságoktól függő mértékben, de egyértelmüen, ismét nőnek a 
szintszámmal az összköltségek, a nagyobb szintszámból eredő megtak~-
ritások már nem képesek ellensuly~zni a magasabb épitési és fenntar
tási költségeket. 

A táblázatokbó~ kiviláglik, hogy kisebb, 250 OOO - 500 OOO 18-

kosu városokban csak akkor gazdaságos 9 szintes lakóházak épitése, 
ha a müszaki-geológiai beruházások költségei igen magasak, vagy ha 
oagyarányu szanálások szükségesek. A gazdaságossági szempoot~k elle
nére, egyéb városkép-alkotó épitészeti okok miatt, a Szovjetunióban 
a jövőben tovább nÖVekszik a 9 szintes lakóépületek részaránya. 

A nagy lakótelepekkel kapcsolatos alapvető gondok azonban első-
lk sorban nem gazdaságossági eredetüek, hanem egyrészt az épitészeti-
~ap- városépitészeti alakitás problémáiból, másrészt a szociológiai-pszi-
lZ chológiai problémákból fakadnak. 

iék 

lz6-

;e-

;6-

A lakótelep funkcionális szerkezete 

Mind az épitészeti-városépitészeti, mind a szociológiai problé
mákkal szorosan összefügg a lakótelep funkcionális oegoldásának kér
dése. A régi városban keveredtek a funkciók, századunk közepére azon
bao ;)l~:an eszmék kerültek előtérbe, ::lel~yek szerint a modern város

ban térbelileg el kell választani egymástól az egyes funkciÓkat, a 
különböző tevékenységek számára ti2ZG9.C elkülönülő körzeteket kell 

teremteni. Ezt a CIAM funkcionalistái iütal képviselt elvet azonbsn 
a gyakorlat nem igazolta. A 60-as években felmerült kétségek kés6~b 
be is igazo16dtak: a steril, csak lakásra tervezett, mégoly tö~éle
tes Jolygóvároeokbao vagy az eloéptelanedö ~ kora estétól kihal t oe1-



városi igazgatási és kereskedelmi oegyedekbeo szerzett tapasztalatok 
alapjáo oyilváovalóvá vált, hogy az uoslmas, sivár mODofuokciooális 
városokat /városrészeket/ csak a multifuokciooális struktura meothe
ti meg. Ma számos uj lakótelep bizooyos számu muoli:ahelyet is tartal
maz és szó ba jön a lakóköroyezetet oem zavaró ipari, kisipari léte
sitméoyek iotegrálása is. Ez egyrészt csökkeoti a kéoyszerü közleke
déseket és megköooyiti ujabb lakosságrétegek muokábaállását, más
részt változatosabbá teszi a városi strukturát. 

A lakóépület multifuokciooális kialakitása 

A multifuokciooalitás iráoti követelméoy érvényes a lak6házra 
is. Le Corbusier a j;;arseille-i lakóházbao felső emeletú.re helyez tie 
az üzleteket, ez a megoldás azoobaD Dein vált be. f.. 70-es évekre az 
üzletek elfoglalták egyedül ésszerü helyüket: az épületek földszint
jeit. Ezen a téreD léoyegében Kétféle a gyakorlat, az egyik szeriDt 
a lakóépületek földszint jére kerüloek az üzletek, a másik szeriot a 

magas lakóházaK közöt ti alacsooy, lepéoyszerü j öoálló épületekbeo 
kODcBDtráltao tapoak helyet a kereskedelmi és szolgáltatási létesit~ 
méoyek. 

Az éDületelhelyezés hatása az utcai térre 

Az üzletekDek és szolgáltató egységeknek a lakóépületek föld
szintjén való elhelyezése lén:yegeseo hozzájárul a lakosság kommuni
kációjához, az utcai tér aktivizálásához. EODek azoobao sz is fel
tétele, t!;)g:y az épületek oe az utcára merőleé!esen, haoeCl azzal pár
huzamosaD álljanak. Az utca rshabilitációjáDak MagyarországoD is van 
képviselője: a József Dénes által javasolt lakásépitési reodszerben 

az ujabb g:yakorlettól eltérőeo a lakóépületek ujra utcákat jelöloek 
ki, mig a középületek tereket veszoek körül flásd bibliográfip 65. 
tétel/o 

A lakótelep épitészeti me~jelecése 

A lakótelepek épitészeti alakitásáoak kérdése szorosaD össze~ 
függ a lakótelep méretével és az alkalmazott épitésa:óddal. A oagy
számu lakás ad;)tt előreg:yártott elemkészlet felhaszoálásával kivite-
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lezett nagyméretü épületekben való elhelyezése csak igéoyes tervező 
kezében eredményezhet szép, otthonos lakótelepet. A homlokzat vég
falainak pl. geometrikus minta szerinti szioezését nem érezzük elég
nek az épitészeti változatosság megteremtéséhez. Egy-egy loggia el
hagyása sem teszi a szó nemes értelmében mozgalmassá a homlokzatot, 
arról nem is beszélve, hogya loggia, ill. erkély oélkül maradó la
kás tulajdonosa joggal érezheti. hogya "forma játék" az ö kárára. tör
tént. Követendő utat mutatnak azonban például Vadász György zalaeger
szegi házgyári épületei, melyek bár nem a szó szoros értelmében vett 
lakótelepen, hanem egy felujitott városi lakóterület en épültek, de 
meggyüzően szemléltetik, hogy a tervezői gondosság és ötletgazdagság 
az előregyártott paneles házakat is képes megszépiteni. Egyetlen e
lemnek, a loggia-mellvédnek ujszerü megoldása, a tömör betonfal ho
moru vagy domboru felületü rácsos korláttal való felcserélése fella
zitoota a merev épület tömeget , hullámzóvá tette a homlokzatot /lasd 
bibliográfia 59. tétel/o 

Finta József házgyári elemekböl épit ett szállodái szintén azt 
bizonyit ják, hogy az előregyártott paneles épület is lehet szinvona
las, vonzó megjeleoésü. A pozsonyi Bratislava szálló piros loggia
mellvédjei - vagy más ötletes épitészeti elemek - alkalmazhatók len
nének a lakóépületeken is. Az épülő paksi lakótelepen a loggiák 01-
dalfalainak hullámzó vonala eredményez lazább épületprofilt, s mind
össze egy uj elem bevezetésével volt elérhető. 

De látunk hasonló törekvéseket külföldön is: egJ kölni lakóte
lep /lásd bibliográfia 166. tétel/ szürke n:yersbeton homlokzatát 
könnyedebbé, szinessé, de nem tul tarkává teszik a pirosra, kékre 
vagy zöldre mázolt könnyü acélcső erkély- és lépcsőkorlátok. Az ut
ca felé piros nyilászárók ellensulyozzák a betonfelület ridegségét. 
A bulgáriai Plovdiv uj lakótelepén szintén a loggia-mellvédek áttö
résével és szinezésével oldották fel az előregyártott sokszintes há
zak merev me~jelenését /lásd bibliográfia 196. tétel/o 

A szakirodalomból látható, hogy szerte a világon keresik az épí
tészek a töme2es lakásépítés keretében, korszerü iparositott techni
kával megvalósuló épületek esztétikus alakitásának ut jait, melyhez 
fel kell oldani a sorozatban való gyártás és a termék egyedi megjele
nése iránti igéoy közti ellentmondást. 

II 



A lakótelepek szociológiai-pszichológiai problémái 

A lakótelep épületeinek méretei, a köztük léyő távolságok, azaz 
a létesitmény léptéke, döntő abból a szempontból, hogJan érzi magát 
.lakókőrnyezetében az, akinek mindez tulajdonképpen épült, az ember. 
A hatalmas épület ek !dzőtt, az épületméretb ől adódóan óriási szab ad 
térségek köz/epén elv-ász az embe.r j s méginkább elvesz B gyermek,: 11 
térben elszórt lak-ótömbök nem jelölik ki a Heni utcá13~:atl? D DZ egj~for

ma házak Dem válnak a umi házuuktá t1 l1 a jellegtelen tücatlakáBsal nem 
képes azonosulni a beotlakó = s e~zel tulajdonképpen a 18kó~elepek 

pszichológiai=szociológiai pro blémáihoz érkezvüD~ 2.'3 S " 
1:. ",}árosszéli .uj nag:y lakótelepeh: birálgt;ai :LéD:y6§ébeü az épi té-

témáju karikatUEái~~ 
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előoybeo részesitik a többg;yermekes családokat. A városoyi méretü uj 

lakótelepeo kezdetbeo tuloyomóao a 20-35 éves házaspárok lakoak 0-10 
éves g;yermekeikkel. A lakótelepek demográfiai összetétele ig;y kiri

vóao eltér a teljes oépességre jellemzőtől miod akorösszetétel, 

miod az átlagos családlétszá.m tekintetében, Ez a normálistól eltérő 

oépesség-struktura számos követi:ezG1éoo:yel jár; Féla9.ul: a lakótelep 
átadása idején hiáo;? van bölcsődei és óvodai iéröhel;?ekbeo, néc.áo;y 

év mulv~ szükké válna~: 82 iskolák:; ha a köziD"'CézméoJek befogadóképes

ségét 2Z országos átlag alapján kidolg~zot;t m'.ltatók sierint In6retie

zi}:, Ee 'pedig B kezdeti igéo:yek.re épi tik a g:iermekio tézméDyeket ~ ak-

kor néhAn:] év QD~Va vs.1Dak kinaszoálatlanná; mivel a lekót,slep g;ye:;;

mekei eg~szerre eBnek fel. 

ti Qsgos31is. E~oek épité3zeti feltételes h?~J miod0D lak6tele~en 

széles 1.skás\-ilcszték ,§;püljör:: létesüJ.j'2~}€~': s:;.eciál~.s laks.s:)k öregek 
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ken belűl már több az alakitási lebetőség, pusztán a vázkitöltö fa
lakat érintS kőműves munkákkal létrebozbatók egyes változ~atások, 
például nyilásáttörések, ill. -befalazások. 3:zena téren az un. nyi
tott épitési rendszerű épületek elave flexibilis, változtatható 1a
kásai bnhatnak kielégitő eredwén;yt. b. nj'ugati országok szakirodal
ma több próbáU:násról számol be. Ezeknél a lakóépiileteknél a tartó
szerkezeti rendszer és a belső kiépités rendszere elválik egymástól, 
utóbbiban a rendszer rugalmasságát ól függő váltJztiatáEok hozbatók 
létre a tartoszerkezet érintése nélkül. .:Ozekben a lakás0kban fixek 
a határoló szerkezetek és a vizes helyiségek falai, a tóbbi térelhe
tárolÓ szerkezet a lakók i~énj'ei alapján belyezhe;;ő el vagy át. 

Az ilyen épiGési reoCis<:erek egyik érdekes képviselője az un. 
4D rendszer /lásd bibliográfia 146. tétel/, ::iel;y szint,e korlátlan 
variációs lebet6séget nyujt a -cervezőkoek és haszoé.lóknak egyaré.ot. 
A laKás téo;yleges veg:j leendtJ lakója beleszólhat a la,~ás alaprajzi 
kialakitásába, a rendszer kicsio;yitett o;;ciellje ezt méi:! az épiöéeze
ti tervezésben járatlanok számára is könn;yűvé teszi. A nyitott épi
tési reodszerekben win d a tartószerKezet, wind a belső kiépités ele
mei előreg;yártottaK, utobbiak számára a szerelhető, köonyüszerkeze
tes megoldások tág lehettlségeket nyujtana,: a jövőben. 

Az egyéni lakáshoz a töme~es lakásépités keretén belül vezető 
másik ut az un. félkész lakás, melybek talán inkább kisebb lakótele
pekeD van létjogosultsé.ga. A megoldás el~oye, ho~y a lakók alacso
nyabb vételárért vehetik át lakásaikat, é.s az egJéni izlésük szeriot 
kiépitett otttlOnukilOz jobbaD kötődnek, hátránya, bog;! a fejlettebb, 
iparositott technológiákat a belső kiépitésbeo az alacsonyabb iparo
sitási foku, kézműves jellegü tecbnikák váltják fel. 

A lakosság mobilitása 

A lakótelep kor szerinti összetéGeléoek a norillálishoz való kö
zeledését segitené a lakosság oobiliö3.sánai:: f;)kozása,- 'Jelynek sok 
~setbeo ad~ioisztrációs akadálj'ai vanoa~. A mobili~áE feltétele eze o 
tul az elegeodb szé.':JU lakás is, a lakáshiáO:i gátolja a lakosság cse
rélödését. Ite azonban me~ kell jegj'eznünk, tog] a lak6~elepre köl
tözés és az onnao elköl.~özés elősegitése a lak6Ge~ep ko=összetétele 
szempontjából kedvez'), de ug,yanakkor t:á'Jr:ü:;;tja a köz:)sség eg:;segé
nek kialakulását. ~z is i~3Z, LO~J a sZ80aekai ellenére;; lakOtale
pen lakoi kéo:;sz&~~J.l:' er:..oer soha nem lesz af közösség Jl~JaD 8k::iv tó§: 

ja, mint aki önkéot v3.1asztoGta lakbelyét. 
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li nag~ lakótelep több, iaőben öávoleső ütemben való kivitelezé
se szintén járható ut a többgenerációs, normális népesség-struktura 

fa- eléréséhez . 
. , 
n~i- A lakótelepi népesség heterogén jellege 
la-

A lakótelepi népesség laz életkor szempontjáoól tapasztalható 
al

homogenitása wellett/ alaFvétően het;erogén. li legkülönbözőbo ilelyet
rt ó-

ről odalcöltöző emberek kélizetts§ge, kultu.rája, foglalkozása, élet
tól, 
k 

:ek 

10.a-

nt. 
zi 

sze-
pi
e10-
ze-

tő 

módja és életszinv~n~la igen nagy eltéréseket mutat. ~ivel a lakó-
telepre költözés az e€yes emQerekoeh: és csalidoknak eleve sok nehéz

séget okoz - me~v~ltozik az életük belyszine, módja, ritmusa - a la
kótelep néFessége egyéni gondokkal küzdő, uj bel~zet;ébeo még biz~n;y

talanul m0zgó~ eg:.'oÉlst nem isc)erő személ~jek 2okasága. Ez már akkor 

is nehéz helyzetet teremt, ha ssgukkal az eE:~;es családokkal nincsen 

semmi probléma. SC/kszD::: azonoan nem ez a helyzet: magán- és félhi
vataloE v·álen:ányek SZerint is pélciá.ul a :3élcásmeg:;e~i lakótelepre 

dobtik ö22ze ,9zokat a budapesti család.okat, Delyektől a kerületek 

szabadulni ak2.::'tak~ Ig:; ezen a tE::lepen az aszJcié..lis személyek és 

vesz.élj'8ztetett g:yermekeik nagyobb aráo~Ja miatt; fokozottak a társa-

dalmi problémák és i'okozottan Dehéz a telepre kerilt becsületes 7 

tisztes2é~es csalá.dok és g:;ermekeik életJ8. fi lakÓtielepi felnöttek 

és gyermekek viselkedésének a kö:ro:/ezeGváltozásra és a lakótelep 

sajátos ac.:>vtságaira vi2szaV~zéthető t.ed'1ezötlen ala~1).lása; az ag
ele-

resszi6s hajlao fDkoz6d~sa, a gyermekek iskolai e15meoeieléoek rom-
0-

rint 
bb, 
aro-

láss, az uj körn:,;ezetbeo hiáo:;zó társadalmi ~ontroll miatt a oünözés 

növekedése szaoo.s sZJciálpszicllológiai kU"G8liás targ:i 8 hazánkoBD és 

klilföldöo Be'Ysrán t, h DBE:: ar kut;a 1jói~ közül L:Jso oczi ágnes:f IL Bas 

Judit: Pataki Ferenc és Siklós Laszló lllunkásságá..ra hivjuk fel olva

sóink figyelwéG. 

5ZJcioló~iai v~zsg~latQk és felmérések 

kö- A la~ótelepek tervezésében igen oagy szerepet kapnak ~ SZJcio-
k 16giai vizs§~latJk~ A lak~e- és ~dle~üléssz~cio16giai felmérések 

ezeD egyfajG8 visszacsatolást jelent;enek: megtiudható belölük, nJeJ'an 

cse- reag~lDak a lakók arra a körcJ9zetre, ~elJet az épitészek elméleti 
öl- megfontolásoK alapján terveztek Ezimukra~ Bibliográfiánk is tartal
ele maz néhé.n~ hasonló vizsgálatot /pl, 55., 123" 186" 159. tétel/, 
i,gé- melyek több·-kevesebb idővel koré.bban épült lakót;elepek lakóinak vé
le- leméoyét elemzik kérdőíves vagJ szóbeli közvélemén~~utatások alapjáoo 
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Az egyik legnevezetesebb vizsgilatot két, Linzben felépült lakótele
pen végezték /lásd bibliográfia 55. tétel/, mely oamcsak az egyes 
lakótelepeket értékeli, hanem össze is hasonlitja a magas és az ala
csony beépitettségü lakókörnyezeteket. Az eredeti vizsgálat, melynek 
a folyóiratcikk csak rövidebb összefoglalása, 52 Dldalas tanulmány
ban és 352 oldaloyi táblázatban összegzi a kéG lakótelep lakóin~k 

véleményét. 
A vizsgálat néhány érdekesebb megállapitását ehelyütt is meg

emlitjiik. Az alacsony beépi;;ésü, kertvarosi jellegü lakótefepre köl
tozök többségénél a JODO lakókörnyezet iránti igény és neQ a korábbi 
lakással szembeni - plo müszaki hiánYJsságok miat~i - elég~detleDség 

vol;; a lakáscsere oka, mig a Uiagasházak lakóinál a hagyományos iodo
kak voltak elsődlegesek: hel:;:szüke;i ué.zasságkötés; hivatali és csa

ládi okok. Az alacsony lakótelepre koltözöknél erSsao hatott a rej
tettség ut~oi v~gyo A sorh~zak kertjeit l,~ fi magas betanfal v~laszt
ja el a ~akóutcától, de a bentlakók szá~ára sokszor még ez sem elég 
t;ömör. Ugyanakkor a tulzott lehatárolás a kivül lévőkre negativ ha
tást gyakorol, melynek csökkentése a jövöbeli tervezéseknél fontos 
feladat. 

b. lakásforma közvetlenül hat a lakosok mozgékon;yságára, szabad
idejük el tcltésének módjára. l.\inél inkább l.;;t.etövé teszi a lakásfor
oa a természetközeli lakók0rzetbe - erkélyre, kertbe - való vissza
vonulást, annál kevésbé igyekszik elhagyni a lakó otthonát pihenési 

célok miatt. A számadatotból kiviláglik, hogya családi házak lakói 
többször kénytelenek elhagyni lakhelyüKet társadalmi kötelezettségek 
miatt, mint ahogy azt valójiban szeretnék, mig a magasi1ázak lakói 
többször szeretnék lakisuktól t;í,vol ti:il:;eni .szabad idejüket, mint 
ahányszor ez módjukban áll. 

A vizsgilat azt is megmutatta, hogyalakásforma iHal kikény
szeritett tömörités nem hat kedvezően a kapcsolatok alakulására, a 
legnagyobb kapcsolatteremtési készséget a lazább beépitésü családi 
hizak lakóinil tapasztalták. Ez egyébként egybeesik azzal a megfi
gyeléssel, miszerint a lakosok közti kommunikáció fokozottabb akkor, 
ha a lakás g;yalogutakon át közelithető meg és kisebb mértékü a ver
tikálisan /lépcsőházon át/ elérhet5 lakások esetében. A követk.;;z5k
ben tárgyalandó, un. sürü, alacsony beépitésü lakótelepekoél az épi
tészek többek között ezt a tapasztalatot is hasznosit ják. 

Elvileg érdekes, a gyakorlatban még nemigen hasznositott meg
figyelés, hogya különböző lakásformák égyüttesében a lakók fokozot
tan pozitivnek érték21ik a hasonló lakásban élő személyek t'.üajconsá-
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gait és fokozottan negativoak a másik lakásformábaD lakók vonásait; 
ennek következmén~e erőteljes csoportképződési tendencia. 

Szintén szociológiai vizsgálatok tárgya a szomszédság kérdése, 
a térbeli közelség és az emberi közelkerülés kapcsolata, a passziv 
érintkezések jelentősége az aktiv ériotkezések kialakulása szempont
jából, a szomszédság jelentősége az ember életének különböző fázisai
ban és még számos ol~an kérdés, mel~eknek közvetlenül épitészeti kö
vetkezményei vannak. 

A lakás, valamint a közeli és távoli lakókörnyezet alakitása je
lentős mértékben hat az emberi pszichikumra. A tömegtermelés és az 
eg~edi termék iránti igén~ emlitett ellentmondása vonatkozik a lakó
telepre, a lakóutcára, a .lakóépületre és a legkisebb egységre, a la
kásra is. A sorozatban gyártott lakások tizezrei nem képesek azonosu
lást, otthonosságérzetet kelteni a lakókban. A környezetével va19 a
zonosulás pedig minden ember igénye, csakugy, mint a változatosság, 
a másiktól való különbözés, igaz csak olyan mértékben, mely nem zár
ja ki az embert a saját szociális csoport jából. 

Számos lakótelepnél tapasztaltunk tudatos tervezői törekvést az 
épületek közti terek és az épületek egyéni, összetéveszthetetlen jel
legének megteremtésére, ennek ellenére ezen a téren ~ég sok feltárat
lan lehetőség vár az épitészekre. 

A változatosság követelménye nem zárja ki az azonos épitészeti
városépitészeti elemek alkalmazását, csak azok monoton ismétlésével 
nem egyeztethető össze. A korszerü iparositott épitésmódok megfelelő 
számu elemeinek sikeres kombinálásával - kivált, ha nemcsak formai 
játék, hanem funkcionális tartalma is van - egyéni arculatu épületek 
és lakókörnyezet teremohető meg /pl. bibliográfia 221. és 222. tétel/o 
A változatosság fokozható különböző épületfajták Ipl. belső folyosós,' 
függőfolyosós, szekciós vagy pontházak/ kombinálásával egyazon tele
pen belül. 

Szanált területen épitett lakótelepeknél a változaoosságot segi
ti és gazdaságilag is megfontolandó egy-egy megőrzésre érdemes épület 
integrálása az uj együttesbe. A bi~liográfiában 85. szám alatt ismer
tetett publikáció az erre a célra kidolgozott, un. "fla:'lingó" mód
szert irja le, mely szerint a régi épülethez vizszintes vagy függő
leges irányban is csatlakozó uj épület füg§etleo tartósz9r~ezettel 
éplil meg. 

A szociológiai-pszichológiai felmérések vizsgálják a lakók 10-
l\i~:,'ial való e1égedettségét ü, mely szörosan függ a laká·s mére.tétől
":,, :Ce0;3z;;isé.tól. A lal"ás tágassá.gát nem ug,yanugy értékelik,a·.régi 
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lakások lakói, az uj lakásnál kisebb alapterület esetén is nagyobb 
elégedettségi szint egyéb kedvező tulajdonságok hatása miatt. A 

l);3zichológiai vizsgálatok szerint az egy főre eső 15 m2 lakásterület 
tekinthető optimálisnak, ha ez csökken, sőt 8 m2 alá süllyed, a gyer
wekeknél neurotikus tünetek, az egész családnál krónikus feszültségi 
állapot alakul ki /lásd bibliográfia 8. tétel/o A legfrissebb lakó
telep-termést áttekintve megállapitható, hogy Magyarországon a nemzet
közi átlaghoz képest kis lakások épülnek, és ami nem ugyanez: nem 
épQlnek nagy lakások. Tehát nemcsak az átlagos lakásterülettel van 
probléma, hanem a lakásválasztékkal is. A nálunk gazdagabb nyugati 
országokról most nem beszélünk, de a SZ::lvjetunió, Bulgária és Cseh
szlovákia házgyál'i elemes lakótelepein is száill::ls esetben találunk a 
mienknél tágasabb , változetosabb lakástipusokat /pl. lásd bibliográ
fia 179. és 196. tétel/o 

A lakóigeoyek vizsgála~a arra is kiterjed, milJeD la~ásformákban 
sze~etDéoek lakni az emberek. Ez az egyes országoko&n, s5w az Qrszá
gOkOD belül is igen eltérő~ t-... nJugati országokban eg~.'értelmUeo ural

kodó a családi ház utáni' vágy, cig ez pl. CsehszlovákiábóD inkább 
csak a munkások részéről és iol:ább csak vidéken jellemző. 

Egészségügyi kérdések 

A lakásokkal és lakótelepekkel kapcsolatos egészségügyi problé
mák középpontjában a magasház és ennek veszélyei állnak. A lakók ré
széről nem ujkeletüek a magasházakkal szembeni előitéletek és ellen
érzések, de az utóbbi években az orvosok, pszichológusok és statisz
tikusok is felhivják a figyelmet arra, hogy a felsőbb emeleten lakók 
között egyértelmüen gyakoribbak a különböző megbetegedések. A nyuga
ti országokban csökken is az utóbbi időben a oagasház-épités üteme, 
a magasan fekvő laká.sokat - a kereslet hiánya miatt - oem tudják ki

adni~ ill .. éI'tékesiteDi. 1,:egjeeJ8zzük, hogy az utóbbira nálunK is 

volt példa., PéCSett. Ausztriában /Linz/, az :t1SZK-oac /Köln/ és oás 

országok.ban uj - köziotézméo:yi - funkciókat keresnek az üresen álló 
házaknak; ce sor került már visz:;Qylag uj épület leb8Düé...sé..re is. 

A magf-s szinten lakók érrendszeri, légzőszervi, eiliészt5reodszeri 
és egj:éb ::negbetegedéseiDe~: az összlako2sági átlaghoz B:épest w.agasabb 

részarénya szorosan összefügg a magashéz jellegével. A lépcs5hézJa~ 
érvényesülő kürtőhatás felfelé viszi a kórokozók sokaságát, a r'c:" 
szioteken sokkal nagyobb a levegő csiratartalma, mint lejjebb, 
lakók a magassággal forditC'ttan arányosan' töltenek egyre ,=e-'0:; 
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időt a szabadban, fez abban az ideális esetben is ig~' van, ha müködik 
a lift/ s ez szintén fogékon~abbá teszi őket a betegségek iránt. 
Ug~anez érinti a g~ermekeket is: mig a max. 3-4,szintes lakóházból a 
vig~ázó anyai tekintet eléri a lenn játszó g~ermeket, a 8-10. emelet
ről már ez nem lehetséges. Ennek kétszeresen kedvezőtlen a hatása: 
eg~részt, mivel az an~a eg~edül nem engedheti le a kisg~ermeket, de 
nem is ér rá eleget a szabadban lenni, a g~erek a szükségesnél keve
sebbet tölthet a friss levegőn, ehel~ett a ráadásul többn~ire szük 
laKás szük g~erekszobájábao tartózkodik. !liem tartozik szorosan a té
mánkhoz, de megemlitjük, hog~ a felmérések szerint a lakásokban álta
lában éppen a mozgásigénnyel teli g~ermekeKnek jut a legkisebb hel~i
ség./ Másrészt, ha lejut végre a kisg~erek, ezt csak szülői felügye
let mellett .teheti, állandó ellenőrzés alatt, ami korlátozza a sza
bad kapcsolatteremtéseit és tevéken~ségeit. 

A Jlagasház eg~éb problémáit, a magasabb épiGési és üzemeltetési 
költségeket, a városi intimitás t és életteliséget megszüntető óriási 
méreteket és léptéktelenséget már korábban emlitettük. 

Alacsony, sürü beéuitésü lakótelepek 

A nag~, magas lakótelep - felsorolt és eg~éb - problémái eg~ uj 
beépitési formához vezették el az épitészeket. Ennek a beépitésnek 
még nincs elfogadott, tömör elnevezése mag~ar n~elven. Angolul "Low 
Rise, High Density", németül "Verdichtete Wohnformen" kifejezéssel 
nevezik ezt a beépitési formát, mel~nek két fő jellemzőjevan: 

1./ alacsony épületek 
2./ sürü elhel~ezésben. 

További jellemző vonása az il~en együtweseknek, hogy az épület
magasságok szük határok között változnak, nincsenek kiemelkedő, domi
náló tömegek. Az egységes megjelenés ellenére nem monotonok, sőt 

szebbnél-szebb példák tömege épült meg külőDböző országokban. 
Az alacson~, sürü beépités jellegzetes épületformája a sorház 

és az átriumház, asetenként a teraszház. Az épületeg~ségek legválto
zatosabb csoportositása, elforgatása, előre- és visszaugratása lehet
séges, s igy rendkivül tagolt, mozgalmas épülettömegek alakithatók 
k~. /1. és 2. ábra/ 

A szőn~egszerü telepitésü átriumhé.zak ige'J sürün helyezhetők el, 
a kis saját belső udvarok maximálisan intisek, védettek betekintés, 
szél ellen, Az udvar és az errefelé nyiló lakóhelyiségek megfelelő 
megvilágitása és benapozása csak eg~-, esetleg egyik szároyon két-

19 



, Ohl'r)!<.:,dwl.\ und (i,lknl' :'110 

: "...;... .. 
~i 

['fl 

J 
~.:> 

JIn . 1It-
".,"'~"D _ 

cl» 
r_" • • 

~ 

Lagt:r1an I: 1:;00 

l~ ábra 

Alacsony s'ürü beepitésü kislakótelep terasz

házakkal oz NSZK-baD. Helyszinrajz, metszet 
és a két falsó szint alaprajza. 

o 
(\j 



2. ábra 

Alacson:\, sürü beépités terve Japánban. 
Sematikus és perspektivikus metszet. 

szintes épület esetén érhető el. Az épület szintszáma növelhető pél
dául a terepadottságok szeren.csés kihasználásával; a csehszlovákiai 
Liberec uj kislakótelepén az L-alaprajzu átriumházak egyik szárnyánál 
a terep lejtése kétszintes kialakitást tett lehetővé. 

A 80rházas beépités magasabb lehet, nem ritkák a 4, max. 5 lakó
szintes sorházak sem. Ezeknél a lakások általában kétszintes ek, a fel
ső lakásnál esetleg a tetőtérben beépitett további szinttel vagy galé
riával. A felső lakás vagy függőfolYQsóról, vagy közvetlenül a lakó
utcáról induló zárt vag:\, nJitott lépcsőn közelithető meg, természete
sen épülnek hagyományos belsőlépcsőházas sorházas megoldások is. Né
hány nagy komple:xumnál kisérletet tettek az épület egy felsőbb, pl. 
harmadik szintjén vezető, Dövényekk:,l beül tet ett lakóutca kialakitá
sára is /lásd bibliográfia 86, 139, ·143. tétel/, s ezzel a felső la
kások lakóit a természettel való közvetlen kapcsolattal ajándékoz ták 
meg. 13. ábra! 

Néhol a lakóutcák is kétszintesek llá.sG bibliográfia 123, 287. 
tétel!, az alul bonyolódó mozgó és nyugvó aUGóforgalom nem zavarja a 
gyalogosok biztonságát, ugyanakkor a lakásokból könn~en elérhető a 
gépkocsi. !4. ábra/ Az alacsonyabb, sürün álló házak között intim, 
változatosan alakitható és használható emberi léptékü terek kelet kez-
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3. ábra 
Londoni lakóegyüttes felső szinten vezető lakóutcákkal 

1- udvar, 2- utca a 4. szinten, 3- parkoló, 4- gyalogut, 
5- játszótér, 6- nyilvános körzet 

nek. Itt nem feltétlenül érvényesek az épületek közötti távolságokra 
előirtak, a kétszeres épületmagasságnyi lakóutca-szélesség sok eset
ben leszükül. Nem ugy, hogy két párhuzamos homlokzat között szük si
kátor alakuljon ki, hanem ugy, hogy a homlokzatok előre- és vissza
ugrásai változatossá tegyék a lakóutca terét. A helyenkénti utszükü
leteket k:i.teresedés~k követik, ezek a különböző formáju szabad terü
letek alkalmas helyszinek a gyermekek játékához , futkározásához , ke
rékpározá~ához vagy az öregek üldögéléséhez, a felnőtt sétálóknak 
pedig az állandóan uj látvány élményét nyujtják. /5. ábra/ 

A változatosan ismétlődő azonos elemek jó feltételeket teremte
nek a korszerü iparositott épitési módok alkalmazásához. Nagyobb épü
let szám esetén az elemválaszték bővitése is gazdaságosan megoldható, 
Igyavároskép az egységes megjelenés megőrzése mellett élőbb, moz
galmasabb lesz, az egyes la~óépületek pedig egyedivé, összetéveszt
hetetienné válnak, s megkönnyitik a lakók számára oly fontos azono
sulást. 

Az alacsony, sürü beépitésü lakótelepeken jórészt ismeretlenek 
a nagy lakótelepek problémái. A külföldi szakirodalmat tanulmányoz
va az a meggyőződésünk, hogy egy követésre érdemes beépités-forma 
térhóditásának vagyunk tanui. Az ilyen lakótelepek nyujtotta felté
telek nem ellentétesek a magyarországi életmóddal és lakás-elképze
lásekkel, mivel nálunk is igen erős a saját kert, ill. a szeparáltabb 
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4. ábra 
Sorházas beépités kétszintes lakóutcával Hollandiában. 

Alaprajz, metszet és perspektivikus metszet. 
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5. ábra 

Sorházas beépitések változa tos utcai lierekkel 

Dániában, illetve Nagy-Britanniában. 
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saját házrész utáni vág~. Az utóbbi évek~en Mag~arországon már je
lentkezett egy o~an törekvés, mel~ szerint házgyári paneleket al
kalmaznak egyedi vag~ telepszerü családi házak épitéséhez. Ennek 
gJakorlattá való továbbfejlesztésével - és az elemkészlet választé
kának akár csak kismértékü növelésével, de bátor kombioálásával -
nálunk is gazdaságos és szép kislakótelepek épülhetnéoek a sürU, 
alacson~ beépitések példájára. A siker esélJe indokolja a kisérle
tet. 

TanulmánJunkban áttekintettük a lakótelep-tervezés és -épités 
néhány kérdését. A rendkivül összetett téma egy-egy részletéről az 
azon a területen dolgozó szakemberek ismeretei természetesen sokkal 
alaposabbak. A vonatkozó nemzetközi szakirodalom legfrissebb termé
sének áttekintése során azonban előtünt, melyek a lakótelepekkel 
kapcsolatos sulyponti problémák, s milyen lehetőségeket látnak a 
szakemberek ezek, megoldására; erre kivántuk felhivni olvasóink fi
gyelmét. 
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I. K Ö o J v e k 

Mag:var oJel vec 

1. PERÉNYI I.: Korunk urbaoisztikája. Bp. }.lüszaki )r. 1979. 182 p. 
Bibliogr. 181-182. p. 
BMEKK ~08.4?3 OMKDK, ÉTK 

A városépitészet időszerü kérdései között a korszerü lakóterü
leti rendszerek kialakitását is tárgJalja a mü, ezen tul töb,.. 
bek között a lakóo9gJedekszempoDtjából is vizsgálja az uj 
európai és teDgerectuli vároaokat. 

2. LIPP T.: Hocfoglalás Ujpalotác. Bp. Kossuth K. 1978. 142 p. 
BMEKK 056.084 

Az ujpalotai lakótelep szociológiai vizsgálata. A riportok az 
épitészeti szakemberekDek, a lakótelep-lakókoak, a közigazgatá
si vezetőknek és más érdekeltekcek az ujpalotai lakóteleppel 
kapcsolatos tapasztalatait vizsgálják. Az igéo;yek megfogalmazá
sával, a jó, ill. rosSz részletmegoldásOk értékelésével, ill. 
kritikájávsl, a vélemécJek ösazeg;yüjtésével segitséget c;yujt a 
riportkötet a jövő lakótelepeinek tervezéséhez. 

3. PERÉNYI 1.: Városépitéstac. A vároaépités története és elmélete. 
lA 3. és 4. fejezet szerzőtársa: Major Jenő és Berczik Acdrás.1 
Bp. TSDkönJvkiadó, 1978. 625 p. jEgJetemi tanköDJvl 
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Bibliogr. 617-622. p. ' 
BMEliK 711.108 OMEDK, ÉTK 

Az egJetemi taDköDJv 4. fejezetében a város lak6területét tár
gJalja. Ezen belül a fő tárgJslttémák: a lak66pületek elhelJe
zéaa és az ezt befolJáaoló USJezők, a lcülönböz/S beépitési for
mák, az optimális kialakitás ~érőszámai és esyéb kapcso16dó kér
dések. 



4. Állami lak6telepi beruházáaok:. 1975. Közreadja a Központi 
Statisztikai Hivatal. Bp. 1976. 51 p. 
BMEKX 907.272 

Az épülő lak6tele.P,ek összefoglal6 adatai, kivitelezési ideje, 
készültségi fOka,beruházási költségei. A lak6telepi beruhá
zások különböző jellemző részadatai táblázatokban összefoglal
va. 

5. A lakásberuházások részletes rendezési terveinek IltAIt tipusu 
részletes reDdezési tervl tartalml követelméDyei. Kiadja az 
Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Területrendezési 
és Fejlesztési Főosztály. Bp. 1976. 29 p. 
BMEKX 810.932 

A tömeges, koncentrált lakásépités és az ezzel jár6 iDfra
strukturális beruházások szükségessé teszik, hogy a fejlesz
téseknél egységes, korszerü urbanisztikai elvek érvé~yesülje
nek. EnDel\: eszköze az uj kötelezően alkalmazandó szabályozás, 
melynek tartalmi követelményeit mintaterv és a mutat6kat tar
talmaz6 mintatáblázatok segitségével ismerteti a kiadvány. 

6. Lakásépités, lakásépitési költségek, lakótelepi beruházások. 
Adatgyüjtemény. Munkatársak: Vuics Lász16, Márfai Árpád stb. 
Bp. Központi Statisztikai Hivatal, 1976. 224p. IStatisztikai 
időszaki közlemények. 368. köt.1 
BMEKX 333.603 

Az országos lakásépitési adatok mellett első izbeD a 18kó
telepi b~ruházások adatait is tartalmazza a kiadvány. A hazsi 
adatokat nemzetközi adatok, fogalmi magyarázatok és módszer
tani megjegyzések egészitik ki. 

7. Nagyobb városi lakóterület ek komplex kialakitása a Magyar 
Népköztárssságban és a Német Demokratikus Köztársaságban. 
Alapelvek, példák és fejlődési irányzat"ok. Kiadja a Város
épitési Tudományos és Tervező Intézet, Budapest és a Német 
Épitési Akadémia Városépitési és Épitészeti Intézete, Berlin, 
1976. 170 p. 
Bibliogr. 80-81, 163-164. p. 
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A közös kiadvány első fele a téma magyarországi helyzetét, a 
második fele az NDK-beli helyzetét tárgyal~a. Tanulmányok a 
lakáatervezés és -épités fe~lődési iráoyairól és alapjairól, 
a lakóterületek alakulásáról, a lakóterületek közlekedéssel 
való feltárásár6l, közmüellátásáról, zöldterületeinek mérete
zéséről, kialakitásár61, a tervezés során adódó együttműkö

dési problémákról, koordinációs folyamatokról. Fontosabb fo
galmak meghatározása. 

8. MUSIL, J.: Lakásszociológia. /Sociologie bydleni. Ford.: 
Pfeifer Dániel./ Bp. Kossuth K. 1974. 372 p. 
Bibliogr. 361-369. ,p. 

BMEKK 053.722 ÉTK 

Szociológiai taoulmánykötet a lakáaépitéssel kapcsolatos kér
désekről, a mai városban, lakótelepeken és lakóházakban élő 
emberek fizikai és lelki igényeiről, a magasházak hátrányai
ról, a lakókörnyezet szociológiai szempontból is korszerü ala-
kitásáról. 

9. Budapest, XV. Frankovics utcai lakótelep. Bp. Fővárosi Tanács 
Végrehajtó Bizottság Terv és Közgazdasági, Városrendezési és 
Épitészeti Főosztály együttes előterjesztése beruházási program
jának jóváhagyásához. Felelős szerk.: Klein István. Bp. Terve
zésfejlesztési és Tipustervező Intézet, Budapest, 1973. 23 p. 
BMEKK 980.530 

A beruházás ismertetése, megvalósitásának müszaki és pénzügyi 
ütemezése, létesitmény-jegyzék, fontosabb mutatók és rajzos 
melléklet ek a regionális elrendezési vázlattal és a beépitési 
tervvel. 

10. GÁDOROSI F.: Lakásépités Dániában. Bp. Épitésügyi Tájékozta
tási Központ, 1973. 223 p. 
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Bibliogr. 222. p. 
BMEKK 709.610 ÉTK 

Beszámoló egy féléves dániai ta nulmáoyutról , az ország lakás
épités-politikájáról, texület- és településfejlesztéséről, a 



beruházás és a kivitelezés néhánJ kérdéséről. Alakástervezés 
alapjai, a tervek birálati szempontjai. A családi ház korszerü 
formáinak, a lánc-, sor- és átrium-házak telepszerü alkalmazá
sának áttekintése számos megépült példa bemutatásával. A több~ 
szintes lakásépités lakótelepcentrikus. Az l-2 ezer lakásos la
kótelepekoél a tervezők arra törekszenek, togJ sz együttesek 
jellegzetes, egJéoi megjelenésüek legyenek, 

ll. Budapest XI. ker. Gazdagrét lakótelep beruházási program. Ter
vezésfejlesztési és Tipustervező Intézet, Budapest. Felelős 
szerk.: Klein István. Bp, 1972,285 p. 
BMEKK 980.534 

Aberuházásban 5785 lakás valósul meg, közülük házgyári tech
nológiával épül 5385. A kiadvánJ tartalmazza a teljes beruhá
zási programot: a beruházás általáoo,s és részletes ismerteté
sét, a lakóépületek és ellát,ási intézmények leirását és terv
rajzait, a közrnüvesités müszaki leirását. 

12. A főváros uj lakótelepeinek kdzlekedési helyzete. Összeáll.: 
Fővárosi Mélyépitési Tervező Vállalat és a Budapesti Közle
kedési Vállalat, Bp. 1972. 72 p. 
BMEKK 906.056 

A tájékoztató jelentés a főváros 33 uj, ill. tervezett lakó
telepének, vala~int városrész-rekonstrukciójánsk közlekedési 
helyzet ét foglalja össze, A jelen helyzet ismertetésén tul 
utal a jelentés a közeli vagy távolabbi jövo közlekedéafej
lesztési léte~itményeire is. 

13. Győr, Kun Béla lakónegyed tervpályázat eredménye 1972. Bp, 
1972. 35 p. 
B1íEKK 906.161 ÉTK 

Győrben 165 hek"áros épitési területen megva1ósitandé kb. 10000 
lakásos lakótelep tervezésére hirdettek pályázatot. A tervpál;yá
zati kiirás házg;yári panelea épitésrnód alkalmazását követelte 
meg. A tervezésnél figyelembe veendő adottságot, előirások. A 
győztes pályarnüvek bemutatása a birálóbizottság véleményével. 
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14. Debrecen északnyugati városrész tervpályázat eredménye 1971. 
Felelős szerk.: Cseh István. Debrecen, 1971. 35 p. 

BMEKK 905.860 

Debrecen lakásépitésének legfontosabb szintere az általános 
rendezési terv szerint 52 OOOlakosu északnyugati városrész. 
A terület nagysága és a kötelezően 'előirt házgyári tipusok 
alkalmazása nehezitette a feladat megoldását. A dijazott és 
megvett pályamüvek ismertetése a birálóbizottság véleményé
nek részleteivel. 

Idegen nlel ven 

15. DEILMANN, H. - BICKENBACR, G. - PFEIFFER, R.: Wohnbereiche 
Wohnquartiere. Stadt, Vorort, Umland. !Lakó körzetek, lakó
negyedek. Város, előváros, városkörnyék./ Stuttgart, Kramer, 
1977. 144 p. /Dokumente der moderoen Architaktur. 11./ Angol 
és francia szöveg is. 
Bibliogr. 53. p. 
BMEKK 811.085 OMEDE ÉTK 

A világ legtöbb városában jelentős változás előtt áll a la
kásépités: a tömeges lakásigények kielégitése után a lakás
ellátás minőségi megoldása, a meglévő városok és városrészek 
gondos épitészeti kiegészitése a cél. A könyv gazdag példa
anyaga a világ különböző pont jain megépült, szinvonalas és 
korszerü lak6együtteseket mutat be. 

16. PETERS, P. - ROSNER, R.: Wohn-Rauser. /Lakóházak kislakó
telepeken./ Callwey, MÜDchen, 1977. 159 p. 
BMEKK 810.902 OMEDK 

A könyvben számos nemzetközi példával bemutatott beépitési 
forma jellemzője a viszonylag kis épületmagasság és a sürü 
beépités. Az alacsony, kompakt, többnyire egylakásos házak 
változatos kombioációibao közös az emberi léptékü várOSkép 
és lakókörnyazet. 

17. WohngebietsplaDung in dar DDR und iD der UdSS~. Sanmelbaod 
mit wissenschaftlicheo,Beitrage~ zur Nauplaaumg,uod Um-
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gestaltuog stadtischer Wohogebiete. (Lak6területek tervezése 
az NDK-bao és a Szovjetuoi6bao. Tudományos cikkek a városi 
lakóterületek tervezéséről és átalakitásár61.; Autorenkollek
tiv unt. Leitung v. W •. P.ietdorf u. LJ. Kontorovic. Berlio, 
Deutsohe Bauinformation, 1977. 159 p. IBauforschuog - Bau
praxis. 2.1 Orosz, angol és fraocia kivonat. 
Bibliogr. 154-159. p. 
BMEKK 907.504 

Az egyes taoulmáoyok a lak6terület-tervezés egyes részterü
leteit - az épitészeti-térbeli alakitást, a fuokcionális szer
kezetet, az átalakitás problémáit, a szabad területek szerve
zését és alakitását, a közlekedést, a talajszint alatti tér 
kihasználását és gazdasági kérdéseket - tárgyalják. 

18. DELGADO, M.: Die WohDsiedlung Reisholz-Hassels !Düsseldorf/. 
Sozialpsychologische Analyse der Situation ihrer BewohDer 
unter Berücksichtigung der Aspekte der Integratioo. Ergeb
nisse einer empirischen Untersuchung. lA düsseldorfi Reis
holz-Hassels lak6telep lak6i helyzetének szociálpszichológiai 
elemzése. A vizsgálatok eredménye./ Opladeo, Westdeutscher 
Verlag, 1976. 200 p. IForschuogsberichte des Landes Nord
rheio-Westfaleo. Fachgruppe Wirtschafts- uod Sozialwisseo
schaften.1 
Bibliogr. 76-81. p. 
OMKDK C 75545/2572 

Az 1512 lakásos /5000 fős/ lakótelep 12 többszekciós, közép
magas, ill. magas sávházból, két magas l'ontilázból, valamint 
közösségi létesitményekből áll. A szociológiai felmérés szá
mos kérdoőiv feldolgozásával és kiértékelésével keresi az 
ideális lakótelep ismérveit. 

19. RIETDORF, W.: Neue Wohogebiete sozialistischer Laoder. Eot
wickluogsteodeozeo, progressive Beispiele, Plaouogsgruod
satze. /Szocialista országok uj lakóterület ei. Fejlődési 
irányok, haledó példák, tervezési alapelvek./ Berlin, Ver
lag für Bauwesen, 1976: 296 p. 
Bibliogr. 292-296. p. 
BMEKlC 810.898 OMKDK 
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A lakásépitéssel kapcsolatos oéhány kérdés - szociálpolitikai 
célkitü~ések, tervezési alapelvek, kiindulási feltételek és a 
fejlődésre ható tényezők - áttekintése után Bulgária, Magyar
ország, Lengyelország, Románia, Csehszlovákia, a Szovjetunió 
és az NDK uj lakótelepeinek részletes bemutatása fényképek
kel, ábrákkal, adattáblázatokkal, ismertető szöveggel. 

20. Wohnungsbau in der UdSSR. Entwicklungstendenzen. Beitrage 
sowjetischer Autoren. lLakásépités a Szovjetunióban. Fejlő

dési iráoyzatok. Szovjet szerzők cikkei./ Bearb.: H. Strassen
meier. Berlin, Deutsche Bauinformation, 1976. 24 p>,/Schriften
reihen der Bauforschung. Reihe WoUn- und Gesellschaftsbauten. 
32./ 

BhlEKK 907.451 

A tanulmányok témái: a tömeges lakásépités uj létesitményei, 
épitészet és iparositott lakásépités, térelemes lakóházak, 
nagy panelek alkalmazása a lakásépitésben, a jövő tipuslaká
sai. A jövő lakótelepeinek épületeit és lakásait a szocioló
gusok prognózisa figyelembevételével tervezik. 

21. SChiVAB, G.: Differenzierte Wohnanlagen. Internatiooale Bei
spiele. Informationsdaten in Bild und Text. /Differeociált 
lakóegyüttesek. Nemzetközi példák. Tájékoztató adatok képek
ben és szövegben./ Stuttgart, Kramer, 1975. 112 p. Angol és 
francia szöveg is. 
ÉTK OMKDK 

A világ különböző pont jain megépült, különböző kialakitásu 
lakónegyedek áttekintést adnak a lakótelepek világszinvons
láról. Városszociológiai és müszaki tervezési kérdések. 

22. GOLDZAMT, E.: Stadtebau sozialistischer Lander. Soziale 
Probleme. /Szocialista országok városépitészete. Társadalmi 
problémák./ Berlin, Verlag für Bauwesen, 1974. 304 p. 
Bibliogr. 292:298. p. 
BMEKK 906.645 

A s~ocialista országok városépitészetének szociális probléQái, 
a tervezés eltérő feltételei, alapjai és módszerei, Uj telepü-



lési formák. A lakás és a család szerepe a szocialista lakás
ügyben. A települések társadalmi strukturája. 

23. SCHATTEL, J.: Wirtschaftlichkeit von stadtischen Wohoungsbau
standorten. Grundlagen fűr ein Verfahren zu ihrer Optimie
Eung. lA városi lakásépitési helyszinek gazdaságossága. Egy 
optimálási eljárás alapjai.1 Berlin, Deutsche Bauinformation, 
1974. 88 p. ISchriftenreihen der Bauforschung. Reihe Stadte
bau und Architektur. 54.1 
Bibliogr. 82-88. p. 
Bb'EKK 906.799 

A gazdaságos lakásépités-helyszin meghatározás ához javasolt 
eljárás lépései: a üársadalompolitikai célkitüúsek. lddolgo
zása, a helyszinek előválasztása, a feltételek. elemzése, a 
városépitészeti tervezési koncepció kidolgozása, a ráfordi
tások meghatározása a müszaki-épitéezeti megoldásváltozatok 
figyelembevételével, s végül ezek optimálás a az időtényező 
bevonásával. 

24. Wohogebietsplanung in der UdSSR. l. Neue Forschungsergebnisse 
zu Teilproblemen. ILakóépülettervezés a Szovjetunióban. R~sz
problémák uj kutatási eredményei. I Autoren: I,J. Kootorovic, 
A.N. Ceremisowa, etc. Berlin, Deutsche Bauinformation, 1974. 
75 p.' ISchriftenreihen der Bauforschung. Reihe. Stadtabau und 
Archi tektur • 48. I 
Bibliogr. 53-54, 73-75. p. 
BMEKK 906.585 ÉTK 

A tárgyalt részproblémák: meglévö várcsok részeinek korszerü
sitése, az épitési terület előkészitése a környezetvédelem ja
vitása érdekében, a közlekedés javitasa a központi kerületek 
rekonstrukciójakor, a lakóépületek szintszámának és a szabad 
területek elrendezésének összefüggése, a gyalogos forgalom 
jellegzetességei, módszertani alapok városok és városias te
lepülések sportlétesitmény-hálózatának tervezéséhez. 

25. K?.:3SS, S. - RIETDORF, W.: \'Iohneo in Stiidteo. Planung und 
G,~stal tung der l'iohogebiete. / A városi lekóterületek tervezé
.3& és a2.st:itás5,/ Berlin, "Verlag fiir Bauweseo, 1973. 288 p. 
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Bibliogr. 282-285· p. 
BMEliK 906.351 OL~K 

Az NDK lakóterületei tervezésének általános társadalmi cél
kitüzései. A komplex lakásépités tervezési folyamata és pénz
ügyi feltételei. A lakóterület gazda~ágos elhelyezése. A la
kóterület funkcionális elemei, tagolása, szervezése. Gazdasá
gi problém~k, városépitészeti, térbeli alakitási kérdések. 
Lakóterületek környezetének komplex alakitása. 

26. FRIOK, D. - WITTWEG, G. - EGGELTIiG, R.: Fritz Eggeling. Theorie 
und ~raxis im Stadtebau. /Fritz Eggeling. Elmélet és gyakorlat 
a városépitésben.1 Stuttgart, Kramer, 1972. 150 p. ISchriften
reihe der Technischen Hochschulen und Uníversitaten.1 
Bibliogr. 149-150. p. 
B1.íEKK 906.425 

F. Eggeling neves német városépitő munkásságának áttekintése 
alkalmat adott a szerzőknek a városépítészet elméleti és gya
korlati kérdéseínek elemzésére. Lakónegyedek, városrész-fel
ujitások, lakóterület ek beépitési tervei. 

27. Planung von Wohngebieten. ILakóterületek tervezése.1 Berlin, 
Deutsche Bauinformation, 1972 •. 91 p. ISchriftenreihen der Bau
forschung. Reihe StEidtebau und Architektur .• 38.1 
Bibliogr. 56., 71. és 91. p. 

ÉTK 

A városépités-szociológiai kutatás problémái az NDK-bao, az 
eddigi fejlődés, a jelenlegi helyzet, a jövőbeli feladatok. 
Az épitési terület jobb kihasználása érdekében a beépitések 
további tömörítése szükséges, ennek elméleti alapjai 5 szin
tes lakóépületek alkalmazása esetén. A laksürüség hatása a 
lakóterület ek társadalmi intézményeinek befogadóképességére. 
Lakóterületek zajvédelme többek között a perembeépités zaj
terjedést akadályozó hatásának felhasználásával. 

28. ~ohngebiete. Grundsatze und KeDnziffern zur Erarbeitung von 
Bebauungskonzeptiooen. !Lakóterületek. Alapelvek és irányszá
mok a beépítési koncepciók" kidolgozásához • 1 Autoreokol"lektiv: 
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R. Wittenb0cher, R. Wagner etc. Berlin, Deutsche Bauinformatioo, 
1972. 94 p. ISchriftenreihen der Bauforschung. Reihe Stádtebau 
uod Architektur. 42.1 

Bibliogr. 89-94. p. 

BMEKK 906.271 ÉTK 

Lakóterület-tervezési alapelvek a helykiválasztás, a váI'osépi
tészeti program, a funkcionális organizáció és a váI'osépitésze
ti-térbeli alakitás kérdéseioek megoldásához. Ajáolások és mu
tatószámok a, lákásépitéshez, a közösségi létesitmények, a zöld
területek, a közlekedés és a közmüellátás megtervezéséhez, a 
területfelhasználáscoz és a váI'os-higiéniai szempontok érvénye
sitéséhez. 

29. BOUDON, P.: Die Siedluog Pes sac - 40 Jahre Wohcen a Le Corbusier. 
lA Le Corbusier tervezte Pes sac település vizsgálata.1 Güters
loh, Bertelsmann, 1971. 162 p. IBauwelt Fundamente. 28.1 

Bibliogr. 161-162. p. 
BMEKK 605.198 

A szociológiai-épitészeti esettanulmány a franciaországi Pes sac 
oevü településen kb. 40 évvel ezelőtt Le Corbusier tervei sze
rint megépitett ~uartier Fruges lakótelepet vizsgálja.! lakó
telep tervezési koncepciója. A kb. 40 éves használat szocioló
giai elemzése a lakók körében végzett ioterjuk alapjáo. 

30. DAHINDEN, J.: Stadtstrukturen für Morgeo. lA jövő városszerke
zetei.1 Stuttgart, Hat je, 1971. 220 p. 
Bibliogr. 217-220. p. 
BMEKK 809.783 

A jövő tervezése elképzelhetetlen az utopisztikus gondolatok 
nélkül. A jövő váI'osszerkezeteit kutató mü számos merész ter
vet mutat be az elkövetkezö idők 1akóteíepei számára. A külön
böző nemzetiségü épitészek terveinek többségénél jellemző a 
lakásokat tartalmazó térelemek ujszerü térbeli csoportositása. 

31. Organisation und Gestaltung von Wohngebieten. Wissenschaft
liche Beitrage zu den Grundsatzen. !Lakóterületek szervezése 
és alakitásd. Tudományos adalékok az alapelvekhez.1 Autoren: 
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R. Wagoer, A. Schwaodt etc. Berlio, Deutsche Bsuioformstioo, 
1971. 174 p. /Schrifteoreiheo der Bauforschuog. Reihe Stadte
bau uod Architektur. 33./ 
Bibliogr. 131-132. p. 
BMEKR 905.&48 ÉrK 

A kötet két tudományos kutatási beszámolót tartalmaz, melyek 
az NDK-beli és a sznvjet szakemberek közvetleo együttmükö~é
se soráo kele tkeztek. Miodkét beszámoló 4-4 fejezetet taglal: 
a lakásél=,ités általános alapjait l a lakóterület ek funkciooá
lis tagolását és szervezését, épiöészeti és térbeli alakit~sát, 
valamint abeépitési sürüség és az emeletszám gazdasági szem
pontjait vizsgálja. 

32. StadtplanuDg. Wohobau. /Várostervezés. Lakásépités.; Stuttgart
Bero, Kramer, 1971. 122 p. /Architektur Wettbewerbe. 65.; 
BUiEKK 905.905 

Lakóterületek, ill. uj városok tervezésére kiirt pályázatok 
győztes, ill. megvásárolt pályamüvei bemutatása programki-_ 
irással, rajzokkal, fényképekkel és a birálóbiz:>ttság vélemé
oyével. 

33. Wohozentreo. P.rojekte uod Bauteo. !Lakóközpootok. Tervek és 
épületek.; Brsg. T. Reuter. Stuttgart, Deutsche Verlags
Aostalt, 1971. 118 p. 
BMEKK 906.625 ÉTK 

A lakosság városokba való tömörödéséoek fokozódása szükségessé 
teszi a lakások kooceotrált épitését. A bemutat:>tt lakótelepek 
és lakóegyütcesek tervezői flexibilis lakások tervezésére tö
rekedtek igéoyes, épitészetileg magas szinvooalon kialakitott 
épületekben. 

34. PUCSIN, É. - PIESIN'S, Ja. - LUSZE, M.: Zsiloj kompleksz malogo 
goroda. Opüt proektirovaoija i sztroitel'sztva v Latvijszkoj 
SZSZR. /KisvárOSOk lakóegyüttesei. Tervezési és épitési tapasz
talatok a Lett 3zocialista Szövetségi Köztársaságban.; Riga, 
"ZiDatne", 1977. 272 p. 
Bitliogr. 254-259. p. 
Bl:=:r:E 711. 062 



Lakóegyü"tesek épitészeti alakitásának követelményei. A lakó
telepek funkcionális szervezete; épitészeti-térbeli alakitá
sa, a lakóterület rendezése, parkositása. Az elméleti megálla
pitások szemléltetése megépült lakóegyüttesek példáin. 

35. ;:u..h.'lJHIN, V. F.: Placirovocsoüe resecija ntlvüh zsilüh rajocov. 
/Uj lakókörz0öek tervezése.1 Kiev, "Budivelnük", 1976. 68 p. 

Bibliogr. 68. p, 

B".lEKK 710.611 

Az uj lakókörzetek tervezési 2lapelvei, '" különböző tipusu 
la~ótele~ek szervez~téoek aoalizise. 

36. Arhitektura zsilüh komplekszov maszszovogo sztroitel'sztva 
3ZSZSZR. ITömegesen épite:t lakótelepek éFitészete a Szovjet
unióban.1 Moszkva, ONTI po grazsdanszkomu sztroitel'sztvu i 

arhice~ture, 1974. 52 p. 

Bibliogr. 51-52. p. 
É'J:K 

ri városszerkezetek és a lakóépületek formai alakitásának és 
az iparosit~snak az összefüggései szovjet lakótelepek és 
lakótelep-tervek példáján vizsgálva. 

37. LISZOVSZKIJ, H.G.: Gorod bez :Jkrain, Raj:Joü novosztroek 
Leoicgrada. iLeoiográd ujonoao épitett körzetei./Leoingrad, 
Leoizdat, 1974. 240 p. 

Bibliogr. 238. p. 
BifEKK 35.024 

Leoingrád uj lakótelepeinek ".ttel;:ic;;e,,,e ~;.,szefüggésb9o a 
v~ros épitészettörténetének Ut~~~0 h~r évtiz~dével és jele

Dével. 

38. KISZ:::~VICS, L.:;. - RA3INOVICS, LL.: Kompozicija maszszovüi:: 
zsilüh d::nnov i anszacblja z8.3ztrsjki. /Lakóépületek és épület

egyutteseK tömegkompnici6ja.1 1:oszKva, Szt;rojizdat, 1973. 
181. p. IG~szudarsztvenDüj Komitet po Grazedaoszkomu 3ztroitel' 
sztvu i Ar hi tekt\ll'e pri Goszsz troe SZ3ZSZR. I 
BrFIl( 709. 815 
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A lakótelepek épitészeti összképét legjobban befolyásoLó ténJs-. 
ző az épűletek tömegeinek hatása. A kérdés vizsgálata megépült 
lakótelep elemzésével, tervek és tervváltozatok kiértékelésével. 
Az épűlettömegek kapcsolata egymással, beilleszkedésük az épi
tett-vagy táji környezetbe. 

39. MASZETTI, SZ.: Krupnüe zsilüe kpmplekszü. /Nagy lakóegyüttesek.! 
Moszkva, Sztrojizdat, 1971. 184 p. 
Bibliogr. 180-181. p. 
BMElKK 809.045 

A lak6épület-együttesek, lakótelepek, korszerű lakóházak és kor
szerű városok elméleti kérdéseinek vizsgálata számos nemzetközi 
példával alátámasztva. A világ különböző városaiban megépült ma
gas beépitésü lak6telepek és lakóegyüttesek elemző ismertetése 
tanulságokat kinál a ma épitészeinek. 

40. Zsiloj rajon imikrorajon. !Lakónegyedek és lakókörzetek.! Red. 
V.A. Kvarikov. Moszkva, Sztrojizdat, 1971. 192 p. !Central'nüj 
Naucsno-Iszszledovatel'szkij i Proektnüj Insztitut po Grado
sztroitel'sztvo.! 
Bibliogr. 190-191. p. 
BMEKK 809.107 

Lakótelepek és lakókörzetek tervezési problémáinak elméleti és 
gJakorlati kérdései. Tervezést segitő grafikonok és segédtáb
lázatok egyes részletkérdések - közlekedés, éghajlati jellem
zók stb. - szemléltetésére. 

41. AILLAUD, E.: Chanteloup les vignes. Quartier "La Noé". !A "La 
Noé" lakótelep Chanteloup les vignes-ben.! Paris, Fayard, 1978. 
189 p. 
BMEKK 811.395 

A 75 hektároa területen 4000 lakás épült fel tulnyomóan ives 
vonalvezetésü épületekben. A több tervváltozat után született 
végleges terv változatos városi terek kialakitására törekedett 
a hagyományos izlés elvetésével. A különböző alaku tereket kö
rülzáró együttesek bemutatása. A "lakótelepet érdekes képzőmü
vészeti alkotásokkal diszitették. 



42. ERIKSSON, J. - HEMSTRÖM, E. - ULLSTAD, E.: Prcgramskrivcicg ech 
bedömciog vid plaoeriog ech upphaodliog av bostadscmradeo. /La
kótelepek tervezéséoek és kivitelezéséoek programozása és elbi
rálása./ Stockholm, Sveosk B~ggtjaost, 1973. 202 p. 
Bibliogr. 145-150. p. 
ÉTK 

A lakótelep-tervezés problémái, a program megfogalmazása, mioő
ségi és mecc~iségi ismérv ek. A követelmécylista a tervezéshez 
c~ujt segitséget. 

43. BOUDON, P. Lived-ic erohitecture. Le Corbusier's Pes sec revisi
t,ed. ,lA' Le Corbusier tervezte Pessac település vizsgálata. / 
Locdoc, Lucd Hump~ies, 1972. 200 p. 
Bibliogr. 199-200. p. 
BMEKK 709.529 

A szociológiai-épitészeti taculmác~ acgol forditása. Ismerte
tését lásd a 29. tételszám alatt felvett német forditásnál. 

II. D i s s z e r t á c i ó k 

44. BOZSÓ F.: A település infrsstruktura-rendszerének megváltozá
sa e tömeges lakásépités hatására. Bp. 1976. 86 p. 
Bibliogr. 78-83. p. 
BMEKX K-2248 

A tömeges lakásépitéssel és a lakások telepitésével foglalkozó 
disszertáció a téma infrastrukturális vonatkozásait elemzi. A 
meglévő infrastrukturális rendszer értékelését, a lakástelepi
tés infrastrukturális feltételeit és a feltételrendszerrel ki
épitett uj lakóterületek hatását a település meglévő infrastruk
tura-rendszeré;e először általánosságbao, majd Kecskemét város 
példáján tárgyalja. 

45. BITO J.: A t.ömeges lakásépités keretében épülő lakások funk
ciooális követelményei. Bp. 1973. 179 p. 
Bibliogr. 178-179. p .• 
BMEKK K-1719 
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A disszertáció első része a több tizezer fő számára rövid idő 
alatt felépiteodő lakóteíepekkel kapcsolatos szociológiai köve
telménJeket vizsgálja. A második részben a lakások jelenlegi 
funkcionális hiányosságaiból kiindulva a fejlesztés kivánatos 
iránJait jelöli meg. A harmadik rész az előző elemzésekből 1e
szürhető következtetések~cl foglalkozik, ezen belül a tömeges 
lakásépités távlati fejleszté2é~ek lehetőségeit vizsgálja, el
sősorban a várható városépitési feladatok szem?ontjából. 

4-5, VlELLER, H.-G. t Ein Beitrag zur Bewertung 1;00 Wob,osiedlungenc 
/Adalék Lakóce1epek srtékeléséhez./ Aachen, 1970. 164 p, 
Bibliogr, 3--8. p. 

BMEKK 60,!),. 311 

;, váltoc.·3t;)3 funkciókat ellátó lakótelepek értékelésénél prob
lémát jelelJt ~ i~Q~y itt nemcsak fizikailag leirhat6 - és ezzel 
mérhet c - folyam8éokról, hanem érzékelésekről s szubjektiv ér
tékelésekről is szó Ilao. A lehet;5ségekhez képest objektill er
tékelés érdekéb'3o a szerz-ő egy ismérv-rendszert dolgozott ki, 
:-,e1ynek alka188zását eg:: bJ:Jni lakótelep példáján mutatja be, 
A vizsgálat középpontjában a közlekedés és az ezzel határos 
problémák állnak. 

JII. li u t a t á s i jelentés 

47. BENKŐ Z.: Szociális kÖlleöelménJ'eknek nem megfelelo telepek 
1974 élli tanácsi felmérésenek feldolgozása. ÉGSZI. kutatási 
jelentés. Bp. 19'75. 410 p., t:390 
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ÉTK 

A s~ociális követelményekneK oem megfelelő telepek épületek, 
lakások, az ott lakó családok, ill. személJek megyénkénti rész
letes feldolgozása. Az ilJeo telepeken élők összetétele, la
káshelyzete. Az épitmények jellege, a telepek felszámolásának 
várható ideje. 



IV. S z a b á l y o z á e i kiadványok 

48. A lakás- és kommunális ágazatot érintő jogszabályok mutatója. 

/Összeáll.: Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Lakás

és Kommunálisügyi Főosztálys/ Bp .•. 1976. 105 p. 

BMEKK 810. 798 

49. Lakástelepitések városrendezési, müszaki és gazdasági mutatúi. 

Irányelvek a VÉr munkájához, a lakástelepitési tervek ké.szi.té

séhez. Bp. 1975. 96 p. 

Bl:lEKK 710.324 

50. Országos épitésüg;yi szabál;yzat. /4. utánn;yomás/ Bp. Épitésüg:ji 

Tájékoztatási Központ, 1978. 236 p. l mell. 

BhlEKK 606.177 

V. F o l J ó :. :;: tcikkek 

Magyar nyelven" 

51. BECKER, H.: Kisérleti lakétele);: Ludwigshafeoben. = ÉMGT, Bp. 

21.k. 1979. IC. sz. p. 18-20. á:8 

Az eredeti cikk megjelenési tel;ye: Be~onwerk + Fertigteil

technik, Wiesbadsn, 1979. 5.sz. p. 287-294. 

Az NSZK-ban !NTEGRA néven meghirdetett tervpályázat c4lja a vá

ros és városi élet értékének gazdaságDs eszközökkel, több módon 

hasznositható, egyszerUen formált épüL8te~kel való növelése volt. 

A tervpá1yázat elméleti ered,:é;:'~'elt egy ludwigshafeni szanóUt te

rületen létesitett kisérleti lakótelepen ültették át először a 

valóságba. A 78 darab 2-5 sZDbás lakást tartalmazó épületek be

mutatása. Az épületek teherhordó szerkezetét a müncheni .oli;:::piai 

falu épitésénél is alkalmazott "Bausatzsystem" eloeve:3ésü el:;·r8-

gyártott vb. szerkezeti rendszer elemeiből kivitele z:.;é l;:, 

;al Itt adjuk meg azolj:at az eredeüileg idegen ,.:?elvü folyÓi::Ei;ci~:ke-

;::~r~~M:;e~~~T~~~:;~~J;y~i~~a;~m~~i;~~~;s~;;~~~~;:~z~~~~e~do1;t, 
mert ezeK a publikáciok az, .ese:;es: tul~]ycmó tcbtségsben pót.:tlják őZ 
ersdeti fol;y6i=at;cikker:; ~ Ge J.J nek "sast aj~v t el.~rr:esZe tesen közö]. ~~k. 



j~. DAVIDSZON, B.: Lakótelepek tervezése az időjárási viszoo:yok fi-:
gJelembevételéveL = ÉMGT, Bp. 2l.k. 1979. l.sz. p. 1-2. á:2, 
t:l 
Az eredeti cikk megjeleoési hel:ye: Sztroitel'sztvo i Arhitektura 
!los7.kvü, Moszkva, 1978. 6.sz. p. 18-19. 

Lakótelepek lakóépületeioek ·tervezéséoél fig:yelembe kell veooi 
a mikroklimatiku.s &dottsé.gokat. A köroyezeti hatások vizsgálata 
8 égtáj iráoyábsD, az adatok összefoglalása a tipizált tervezés 
számára. A javasolt oormákat egy s~verdlovszki lakótelep terve
zéséoél próbál ták ki. 

53. DEDUL, A.: A XXI. század lakótelepe épül Moszkvábao. = ÉMGT, Bp. 
21.k. 1979. 4.sz. p. 7. 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Neue Heimat, Hamburg, 1978. 
ll.sz. p. 5-6. 

MoszkvábaD kisérleti lakótelep épül a XXI. század első éveibeo 
épiteodő lakások, lakótelepek miotájakéot. A lakások 3 szobásak 
a demográfu.sok szeriot a századfordulóo tipikus 3 fős moszkvai 
családok számára. A 77 hektáros területeo 7 lakóépület épül, 
egyeokéot 1000 lakással. A kommuoális szolgáltatásokat automati
kus 1:l.iszpécser közp~ot vezérli. Közösségi létesitméllyek és elh.e
l:yezésük. 

54. DÉNESI Ö.: Megyeri - Lvov - Kertváros, Pécs. 
szet, Bp. 1979. 4.sz. p. 38-43. á:2l 

Magyar Épitőmüvé-

A lakótelep tervezése 1966-msll kezdődött, majd az évek soráll 
számos tervváltozat született. A több lépésbeo kivitelezett, 
ill. kivitelezelldő lakótelep vegyes beépitésü, a széléll alacsollY, 
majd középmagas, végül a telep közpootjáball magas épületekkel. A 
kész lakótelep 5044 lakásábSll 17.654 fő helyezhető el. A tervezé
si folyamat áttekilltése. 

55. GUTTMANN, G. - KUMBERGER, F.: Két lakótelep összehaSolllitása. 
= ÉMGT, Bp. 21.k. 1979. 3.sz. p. 8-9. á:2 
Az eredeti cikk megjelellési helye: Bauwelt, Nyugat-Ber1io, 69.k. 
1978. 41. sz. p. 1526-1535. 

Liozbeo a Duna part j áll oéháoy éve két lakótelep épült, sz e~yik 



alacsooy, a másik magas beépitésü.A többéves tapasztalatok ösz
szehasoolitása. A szociológiai vizsgálat alakásválasztás moti
vumait, a lakosok mobilitását, a lakásformának a társadalmi kap
csolat-teremtésre gyakorolt hatását elemezte. 

56. MESSERSCHMIDT, r.: Kisérleti lakótelep Grazban. = ÉMGT, Bp. 2l.k. 
1979. ll.sz. p. 6-8. á:3 
Az eredeti cikk megjelenési" helye: Neue Heimat, Hamburg, 26.k. 
1979. 5.sz. p. 24-29. 

Az államilag támogatott lakásépités megfelelő városi formáinak 
kipróbálására épitett kisérleti lakótelep egy teraszházasbeépi
téa 509 lakással és 529 személygépkocsit befogadó garázzsal. A 
tervezési koncepció alapjául a magas lakóértékü családi ház hal
mozott formája szolgált. A különböző, max. 10-12 szintes épüle
tekben igen gazdag alakástipusok kinálata. A teraszos, mozgal
mas homlokzatokon éltek a lakók a növénytelepitési lehetőségek
kel, az épületeket szinte ellepik a virágok, diszcserjék. 

57. "Nya Bruket", Sandviken /Svédország/. Gyárvárosi lakótelep fel
uji tása és napközi csecse"mőotthona, böi"csődéje. = Magyar Épitő
müvészet, Bp. 1979. 2.sz. p. 46-51. á:19 

A kb. 70 éves gyárvárosi lakótelep felujitásakor teljesen meg
változtatták a lakóház-tömbök elrendezését. A párhuzamos épüle
teket nem teljesen zárt belső udvaros tömbök váltották fel. Egy
egy udvarhoz 35-50 lakás tartozik, a közösaégi helyiségek külön 
pavilonban kaptak helyet. A létrejött lakótelep hangulatos és 
korszerü, követendő példát mutat a századeleji beépitések fel
ujitásához. 

58. A társas kapcsolatokat előmozditó uj tipusu lakótelep Dániában. 
= ÉMGT~ Bp. 2l.k. 1979. l.sz. p. 2-3. áll 

"Az eredeti cikk megjelenési helye: Arkitektur DK, 
22.k. 1978. 4.sz. p. 164-167. 

A 33 lakás os kis telepen részbeu szabadonálló, részben ikerhá
zak épültek. A lakóházak 300 m2 alapterületü közösségi épületet 
vesznek körül, ez és a többféle funkciót betöltő szabad terek 
élénk közösségi élet kialakulását teszik lehetővé. 
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59. VADÁSz GY.: Egy megva16au16 terv. 
p. 26-28. á:6 

Városépités. Bp. 1979. 4.sz. 

Zalaegerszegen a négy ütemben megva16sul6 uj vároaközpontban 
600 uj lakás is épül OUTINORD reDdszerü alsgutzssluzsttsl. A 
vál tozé Illegasságu, 4-7 szintes lak6házak erne1ll:edó-aüllyedö, 
elóre-hátra lépő negativ-pozitiv tömegei nőtt várost idéz~ek. 
A házak térbeli elrendezése, tömege, szinezése, a részletek 
Ip!. loggia-ko.l'látok! ötletes kialakitása bizoDyitja, hogy 

a n5g~ tömegü, iparosított m6dszerekkel épit~tt lak6telap oeffi 
tör~éDyszerüen sivár. 

60. Alacsooy beépitéaü kislskótelepek. = RUGT, Bp. 20.k. 1978. 
7. sz. p. l·-;i. á:5 
bz eredeti cikkek megjelenési helye: Bauon und Wohnen, München, 
1978. 2.az. p. 50-64. 

A cikk több kislakótelepet mutat be, a svájci Burgdorfban és 

Möücb.altorfban , az lfSZK··beli Karlsruheban , valamint Chicago
ban. Valamennyi lakótelepen SürÜD elhelyezott sorházak fog~ák 
Közre a közös szabad tereket. 

o~. BOR, W.: Egy 1951-beo épült londooi lakótelep mai 5zemmel. 
= ÉMGT, Bp. 20.k. 1978. 6.9Z. p. 6-7. 
Az eredeti cikk meg~elenési helye: The Plaooer, London, 64.k. 
1978. l.sz. p. 10-13. 

Loodon egyik tulzsufolt D~gyedének szaoálásakor épült fel -
II szomszédsági egységgel kapcsolatban - a 9000 lakásu 
Lansbury lak6negyed. Az 1951-ben kivitelezett lakónegyed mai 
vizsgálata az uj tervezéaekhez tsoulságuk szolgál. 

62. CAffii, J.L.: Városias lakaürüség családiházas beépitéaael az 
Egyesült Államokban. = ÉMGT, Bp. 20.k. 1978. 2.az. p. 3. 
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Az eredeti cikk meg~elaoési helye: House and Rome, New York, 
52.k. 1977. 2.sz. p. 56-65. 

Az USA-bso ma is s családiházas beépitési forma s legnépsze
rtibb. A költségek miatt az eddigioél SÜ1.'übb beépités vált 
iJzükaégesBé .. F:il:re m.utat a cikk oégJ példát, melj'eknél 17=-;0 
lakálll/hektár beépitettséget értek el !il házak i4!yes c.'lOfort:o-



~itá&áva19 @mel1@tt biztositott a lakók függetleoségérzete és a 
telepek változétos, 62Ztétikus megjeleoése is. 

6,. GIE~M1N. R.: ! lakásépités városúervezési és épitészeti ve
zérelvei. = ~GT. Bp. 20.k. 1978. 12.sz. p. 4-5. 
Az \1)I'~eti cikk megjelenési helJa, D"mtsche Bauzeitschrift; 

Güter~loh~ 26.k. 1978. 6.sz. p. 811-814. 

! cikk azokat az elveket foglalja össze, melJek a 70-es évek 
végén él 18káeépitést jellemzik és ill-el:;'ek hatással vannak fej
lMésére. A lak6telepépités utóbbi három évtizedének áttekin
t.ése, A funkciooalista iráüJzat a városi funkci6k tiszta e1-
~.ö~itésére törekedett, ma azonban felismerték~ hogJ a 80DO

funkcionális sivár városokat csak a multifunkcionális struk
tura 'mentheti meg. 

64. E,iVRÁlJE3:, V, - BH!?, J. - STASKOVA', z.: fl lakóépület tipUfJának 
hatása a lakótelep laksürJ.ségére. = JtMG'l" Bp. 20. k. 1978. L sz, 
pc 4-5. t:4 
iz Gl:'0deti cikk megjelenési helJe: PDze~ni b'Gevby, Prága, 1977. 
6.sz. p. 258-260. 

A lall:ót®lep maximális beépitése tebb tényezőtől függ, közülill;: 
leg1éDj'sgesebb a létesitmények elrendezése és a lakóéplUet ti
pusa. A beépitettség kb, 60 %-kal növelhető az épületmélység 
8 ro-ről 14 ro-re való növelésével, ez sDkkal hstásosabb, mint 
az épülethossz vagJ a sziütszám növelése, 

65. JÓZSEF D.: Egy gazdaságos lakásépitési reDdszer, 
1978. 5.sz. p. 60-67. állO, b:13 

Valóság, Bp. 

A javasolt lakásépitési rendszer szerint lineáris beépitési for
mában helJ6zhetök el amaz. 5 szintes, kűl"őfolJoSÓ1.l l"kóépül@
tek, cl rendszerben a la!l:óépületek utcákat; a középületek tere
ket fognak közre. A felső kétszintes lakás a ), erneletről köz@
litllst6 mag, igy lift épitéee oem szükséges. Valamelloyi helyi
ség te~mészetes megvilágitáau és szellőzésü. A rendszer város
szerkezeti, lakáskialakitt~i és szociológiai elŐDJei, 
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66. EATIJN, W.: A lakótelépek tQrvezésének szociológiai szempontjai 
Nyugat-Európában. = ÉMGT, Bp. 20.k. 1978. 12.sz. p. 5-6. 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Werk, Architese, Zürich, 
65',k. 1978. 17-18.sz. p. 15-20. 

A lakótelepeken a széles lakáskinálat teremtheti meg a szük
séges társadalmi sokrétüsége~. Ugyanakkor a különböző szociá
lis kategóriák /ápolónők, diákok/, a rendkivüli háztartások 
/öregek, magánosok stb./ sajátos szállásformái a szociális 
különbségeket tartósitják l számukra több semleges jellegü la
kást kell elérhetővé teoni. 

67. REPENTHIN, C.: Szabadterületek tervezése sürü beépitésü lakó
területeken. = ÉMGT, Bp. 20.k. 1978. '3. sz. p. 2-6.' á:7 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Garten UDd Landschaft, 
Müochen, 87.k. 1977. 9.sz. p. 541-550. 

Skandináviában már kiemelkedő eredményeket értek el az alacsony 
és sürü beépitésü lakótelepek épitése teréD. A dániai Alberts
lUDd-SOO és Farum MidpUDkt, val amint a svédországi Salemstadan 
lakótelep bemutatása. A áürün álló házak közti magán, félmagán 
és közös szabadterületek.kialakitása. 

, 68. VAJNBERG, M. - LJUBIMOVA, M. - LAZAREVA, N.: A lakóépületek 
szintszámának és az épités gazdaságosságának összefüggései. 
= ÉMGT, Bp. 20.k. 1978. l.sz. p. 2-4. t:3 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Arhitektura SZSZSZR, Moszkva, 
1977. 6.sz. p. 25-27. 

A SZU-baD több te ... vezőintézet komplex vizsgálatot folytatott 
a lakóépületek optimális szintmagasságánsk megállapitására. A 
különböző épitésmódban létesült ~akóházak költség-ösBzehasonli
tásai, a szekciószálll, a szintalapterület és egyéb jellemzők ha
tásai. Bebizonyosodott, hogy aszintszám növekedésével jelen
tÖSBe nőnek az épület épitési és beruházási költségei. 

69. Alacsony beépitésü lakótelepek. = ÉMGT, Bp. 19.k. 1977. 7.sz. 
p. 4-6. á:5 
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Az eredeti cikk megjelenési helye: Baumeister, Münchsn, 73.k. 
1976. 12.sz. p. 1064-1080. 



Két hollandiai, egy angliai, egy USA-beli és egy Japánban meg
épült lak6telep bemutatása. A lak6telepek közös jellemzője a 
tagolt alaprajzu 1-2-3 szintes lak6épületek közötti változatos, 
emberi léptékü külső tér, a pszicho16giai szempontokat szem 
.előtt tart6 tervezés. Az alacsony beépités ellenére gazdaságos 
sürüséget értek el a tervezők. 

70. Gyöngyös, Mérges uti lakótelep, M 7/a, b, c, j lakóépületek. 
Magyar Épitőipar, Bp. 26.k. 1977. l.sz. p. 12. á:3 

A város központjában lévő mintegy 1000 lakásos lakótelep be
mutatott épületei II szintesek, középfolyos6sak. A földszinten 
5-5, az emeleten 6-6 lakást alakitottak ki, átlag 54,80 m2 

all;lpterülettel. 

71. MacCORMAC, R.: Lak6területek beépitése és a laksürűség. = ÉMGT, 
Bp. 19.k. 1977. 6.sz. p. 6-8. á:4 
Az eredeti cikk megjelenési helye: BuiIt Environment Quarterly, 
London, 2.k. 1976. 4.sz. p. 320-326. 

A lak6területek laksürüsége a beépitési módt61 és az épület
tipusokt61 függ. Angliában nem tudott tért hóditani a pont
szerü magasházas beépités. Teraszházas és hagyományos zárt. 
udvaros beépitések összehasonlitása. Elfogadott baépitési ter
vek és beépitettségi adataik. 

72. MOLNÁR A.: "A" tipusu részletes rendezési terVek. Műszaki 

Tervezés, Bp. 17.k. 1977. ll. sz. p. 25-28. á:G 

A tömeges lakásépités - ezen belül a nagy lakótelepek - terve
zési problémáinak megoldására metodikai kisérletek folytak, a 
kisérleti azakaszt 1976-ban az "A" tipusu részletes rendezési 
tervek metodikájár6l megje~ent ÉVM közlemény zárta le. Az azóta 
készült tervek /Békásmegyer, ill. Székesfehérvár Palota-város 
számáral már az uj metodika tartalmi és formai előirásait tük
rözik. 

73. RAINER, R.: A magasházak veszélyei egész~égügyi és városépité
si szempontból. = ÉMGT, Bp. 19.k. 1977. 9.SZ5 p. 7-8. 

Az eredeti cikk megjelenési helJe: Detail, llün,~hen, 1977. 3.az, 
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p. 279-283. 

A magasházak épitése az ut6bbi években csökkent a fejlett ipari 
országokban. A magasházakkal szemben a lak6k részéről mindig is 
fennál16 ellenérzésekhez csatlakozik az orvosok, pszicho16gusok, 
szocio16gusok és sok épitész elutasit6 állásfoglalása. A magas
házak hátráoJainak és veszélJeinek elemzése. 

74. Szomb~thelJ, Derkovits lakótelep. ; MagJaI' Épitőip3.t', Bp. 26.k. 
1977. l.sz. po 10-11. á:4, tIl 

A lak6telep 6 épitési ütemben valósult meg. Az épületek több
sége 5 lakószintes sáv-, ill. pontház,összesen 4117 lakással. 
A zöldterület-ellátottság mutatói a normativák alatt maradnak, 
de ezt enyhiti a város központi zöldterületének szomszédsága. 
A másfél évtizedre elhuzódó beruházás eredménJe egJ változato
sabb léptékü és ritmusu városrész lett. 

75. TIMON K.: Magánlakásépitési mintatelepek. Magyar Épitőipar, 
Bp. 26.k. 1977. 2.sz. p. 109-116. á:ll 

A mintalakótelepek szemléletformáló ereje óriási. 5 OTP mintate
lep megvalósulása után ujabb tervek készültek az ország küiönbö
ző települései - Emőd, Buda őrs , Békéscsaba, Kecskemét - számára. 
Egy- és kétszintes átriumházas, ill. kétszintes láncházas vagJ 
sorházas beé~itéssel gazdaságos laksürüségü, emberi léptékü, 
változatos megjelenésü lakótelepek létesithetők. A különböző 
épülettipusok bemutatása. 

76. WEIGAlm, J.: Uj lakótelepek funkciójának I!legjavitása. = ÉMGT, 
Bp. 19.k. 1977. 5.sz. p. l-2. 
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Az erede"ti cikk megjelenési helye: Bauwelt, NJugat-Berlin, 67.k. 
1976. 43. sz. p. 1328-1329. 

Az uj lakótelepek és bolygóvárosok funkciójának megjavitása a 
jövőben egyre sürgetőbbé váló gazdasági és szociális feladat 
lesz, mivel számos jó tulajdonságuk mellett lényegesek a hibá
ik is, Pl. kis- és középüzemek hiánya, rossz tájékozódás, rossz 
bevásárlási lehetőségek, elégtelen védelem a szél ellen stb. E

zek a hibák jórészt a lakó- és munkshelJek szétválasztásából, 
az épületek hibás elrendezéséből és kialakitásából adódnak. 



77. BOSZKO, R. - FRANTA, A. - SZEWCZYKI, T.: A Rozdzieoski-lakóteler: 
Katovicébeo. z ÉMGT. Bp. l8.k. 1976. l.sz. p. 2-4. á:2 
Az eredeti cikk megjeleoési helye: Przeglad Budowlaoy, Varsó, 
1975. 9.8Z. p. *,8-443. 

A lakótelepeo a Felső-Szilézia-i adottságok figyelembevételével 
kidolgozott "Csillag" tipusu lakóépületeket alkalmaz ták. A 25 
szintes monolit vasbeton szerkezetü épületben a központi ki:;zle
ked ő mag körül nyolc l.akás helyezkedik el csillagra eu;lékeLceGŐ 
elrendezésbeó. Az 1504 lakásos lakótelep jellemző adatai, gaz
dasági mutatószámai, beépitesi vázlata. 

78. GERICKE, H.l A lakótelepek tervezésének uj irányzatai az NDK
bau. ; ÉMGT, Bp. 18.k. 1976. 3.sz. p. 2-3, 

Az eredeti cikk megjelenési helye: Architektur der DDR, Berlin, 
24.k. 1975. 10.sz. p. 597-601. 

! lakótelep-tervezés elvi kérdései: a korszerü követelmények 
kielégitése~ a terv-véleményezés szempontjai, a tartalékok fel
tárása, a részletek szerepe, Az NDK-ben törekedoek 8 korszerü 
megoldások bevezetésére: a lakóépületek kétoldali feltárhetósá
gára, a szabadterületek megfelelő felo2ztására és differenciált 
alakítására, a közlekedési zaj elleni védelem megoldására, a 
társadalmi intézmények kODcentrációjára stb. 

79. HÖRCHER F.-né: Gondolatok a tömeges lakásépités lakóépületeiről. 
: Városépités, Bp: 1976. 3.sz. p. 13-14. 

Uj lakótelepeink egészséges, napfényes és jól f6lszerelt ott
hont nyujtanak az Dttlakók ezZ'eineb:. De bi:llógiai igéoJ'eken ki

vül közösségi, pszichikai :i.gén;yek is vannak a lakókörnyezettel 
szemben, melJ'ek Idelégibésére as épitész"k és városépitök nem 
forditanak kellö gondot. A lak6~el~~e~ egybaoguak, oem segitik 
elő a lakók társadalmi-közösségi élet8~, egyéniségének fejlö
dését. Elsősorban a tervezői szemlélecGG kelleoe vált:lzta~ni 
és fel kellene használni a társadelom tJu,7.Gmácyok eI'Edcén:yeit. 

80. József Attila uti OTP lakótelep, Sop.ron, 
Bp. 1976. 5.sz. p. 42-43. ál7 

bz öt ütemben kivitelezendő 538lakásos középmagas la~ó"elepeo 



az elEő ütembeo egy 178 lakásos 10 szekciós épület valosult ~eg. 
A lépcsőzeteseo előxe-, ill. visszaugxó szekciók alkalmazkodoak 
a terepadottságokhoz és a meglévő oövéoyzethez. A szekciók oégy
fogatuak, a lakások 3, ill. 4 férőhelJeaek. Az ötszintes épület 
OUTINORD alagutzsalus techoológiával készült. 

L NAZAROV, V. - NIKOLASCSELUO, B.: Lakóterületek beépitési tömör
::éga Leoiográdbao. = ÉYGT, Bp. 18.k. 1976. 6.az. p. 7-8. áll 
:.2 eredeti cikk megjelenési hel~;e: Sztroitel' sztvo i Arhitektura 

,niograda, Leoiográd, 1975. 12.sz. p. 9-13. 

LG,.,~ngrád beépitési tömörségéoek vizsgálatából a ma lakótelepei
Jek tervezésénél hasznositható tsnulsások adódnak. A két ural ko
dc tendencia a beépitési tömörség növekedése, valamint az épüle
tek magasságának oövelése. A laksüxüséget az épületmagasság nö
velése helyett a lakótelep szerkezeti tökéletesitésével kell 
oövelni. 

82. OBO~~SZKIJ, N. - KORZIN, O.: A lakótelepek esztétikai hatásáoak 
előrebecslése, = ÉMGT. Bp. lS.k. 1976. 4.sz. p. 4-5 •. á:l 
Az eredeti cikk megjelenési helye! Zsiliscsnoe Sztroitel'sztvo, 
Moszkva, 1975. 10.sz. p. 21-23. 

A vizuális élmécy meghatározott pszichológiai reakciót vált ki 
az emberekből. A vizuális élméoyt kialakító összetevők vizsgá
lata. Az esztétikai hatás előrebecslését szolgáló hipotézisek. 
A szubjektiv elbixáláson tul a kubatók számszerű jellemzők meg
állapitására is törekszeoek mérési görbék és segédábrák alkalma
zásával határozzák illeg előre a várható jfszichológiai reakciót. 
A módszer nem helyettesiti az épitőmüvészeti texvezést, de al
kalmas a durva hibák megelőzésére. 

07. PETROVA, Z.: Magasházak lakáatipusaioak egészségügyi értékelése. 
= ÉMGT, Bp. 18. k. 1976.· 9.sz.p. 17-18. áll 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Zsiliscaooe Sztroitel' sztvo, 
Moszkva, 1976, 4.sz. p. 19-21. 

A szovjet lakásépitésben elterjedt a magas és a f&ldrajzi szé
lességgel megközelitőleg páxhuzamos elhelyezésű uo. "kövér" sáv
házak épitése. Az ilyen épületekbeD kialakitható lakások vizsgá-



lata a benapozás, az átszellőztethetőség, a felvonó kihasználha
tósága, az épitési és üzemelési költségek szempontjából. A vizs
gálat eredménye szerint a kövér házaknál a folyosós-mezonett és 
a folyosós-szekciós rendszer a legelőnyösebb. 

84. REGDON GY.: A tömeges lakásépités tervezésének szempontjai. 
Magyar Épitőmüvészet, Bp. 1976. 3.sz. p. 47-49. t:4 

A tömeges lakásépités jól átgondolt és jól ütemezett müszaki 
tervezése nagyrészt a beruházási programok megalapozDttságától 
függ. Ezen belül elsődleges figyelmet érdemelne~ a lakóépületek, 
mert ezek költségei a teljes lakásberuházási költségek 70 %-át 
teszik ki. A lakásépitések müszaki-gazdasági értékelésének elvi 
alapjai, főbb mutatói. A beruházási programok müszaki-gazdasági 
értékelése. A lakóépülettervezés gazdaságossági szempontjai. 

85. TRUSIN' S, Ja. - KOZLOV, L. : Alacsony beépÚésü lakóterületek 
komplex rekonstrukciója. = ÉMGT, Bp. 18.k. 1976. 3.sz. p. 3-4. 
á:2 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Sztroitel'sztvo i Arhitektura, 
Kiev, 1975. 10.sz. p. 13-15. 

A lakótelepek gyakran épülnek elavult alacsony beépitésü terüle
teken. Ha az épitési területen még értékes épületállomány van, 
akkor az un.· "flamingó"-módszerrel ezeket be lehet vonni az uj 
épületek együttesébe. A meglévő épülethez csatlakozó, vagy afölé 
emelt uj épület szerkezetei teljesen függetlenek a régitől. 

86. Uj lakónegyedek Londonban.= ÉMC~, Bp. 18.k. 1976. 7.sz. p. 7-9. 
á:8 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Baumeister, München, 73.k. 
1976. 2.sz. p. 110-112.,126-128. 

1/ Az "Empire" lak6tömb egy 0,8 ha terülétü telek beépitésével 
jött létre. Az összetett funkcionális programot különböző 
használatu szintek egymás fölé helyezesével oldották meg. 
A 4 •• '5. és 6. szinten kis sétálóutcáról nyilnak a lakások, 
az utcakép egy földszintes település hangulatát sugározza. 

2/ A Covent Garden szanált területére tervezett lakótelepen két 
lakástipus épül: L alaprajzu lakások saját, kisméretü, zárt 
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belső udvarral, valamint 2, 4, 5, ill. 6 személyes lakások 
több lépcsőházas, de a 3. szinten körbefutó függőfolyosóval 
összekötött épületkomplexumban. 

87. BORVENDÉG B.: Tarjáni töprengések. = Magyar Épitőmüvészet, Bp. 
1975. 6.sz. p. 16-21. á:16 

A 21 OOO lakosu uj városrész tervezése, épitése és használata 
során szerzett tapasztalatok vizsgálata. 

88. BORUZS B.: Uj lakótelepek a DHK területén. = Magya~ Épitőipar, 
Bp. 25.k. 1975. 9-10.sz. p. 519-529. á:20 

A Debreceni Házgyári Kombinát termékeiből épült hét debreceni 
és egJ szolnoki lakótelep bemutatása. A lak6telepeken alkalma
zott épülettipusok és összhatásuk vizsgálata. 

89. Budapest, I. ker. , Szirtes uti lakótelep. = Magyar Épitőipar, 
Bp. 24.k. 1975. l.sz. p. 6. á:2 

A négy épületből álló kislakótelepen két házban 22-22, két ház
ban 9-9 lakás épült. Az épületek földszint + 3 emeletesek, klin
ker burkolatu homlokzattal, tagolt tömeggel. 

90. FEHÉR K.: Tarján a loggiák városa •.• Elfogult sorok Szeged uj 
lak6telepéről. = Magyar Épitőmüvészet, Bp. 1975. 6.sz. p. 22-
29. á:25 

A szegedi uj városrészt ujságiró-szemmel néző szerző - jó és 
rossz - tapasztalatai. A telep uj lakosságának szokásai, élet
módja. 

91. E. jelü lakóépületek, Budapest - Ujpalota. = Magyar Épitőmüvé
szet, Bp. 1975. 2.sz. p. 28-29. á:7 
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A lakótelep H tipusu épületei földszint + három emeletesek, át·· 

menetet alkotnak a meg lévő beépités és a középmagas házak, to
vábbá a zöldterület között. A kétfogatu szekciókban viszonylag 
tágas, 67,5 m2 átlagos alapterületü lakások épültek a Budapesti 
Házgyár termékeiből. 



92. KERTAI L.: Uj házgJári lakótelepek tervezési problémái a város
fejlesztésben, Debrecen belterületén. = Magyar Épitőipar, Bp. 
25.k. 1975. p. 530-533. á:3 

A jellegzetesen alföldi város városrendezési koncepciója alkal
mazkodik a történelmileg kialakult városszerkezethez és a kor-
8zerü követelményekhez. Ez számos nehézséget okoz az uj 1032 
lakásos Mester - Bethlen - Honvéd utcai lakótelep tervezéséoél. 

93- Lakóti)lep~ Perbál, ::: Ma~:Jar Épitöművészet, Bp. 1975 .. 2osz~ 

p. 38-41. á:23 

A Budapest melletti község uj laké telepe ötösével összefogott 
emeletes s~rházakból áll~ A kesk:eoj'~ mélJ telkeken álló össze
tett t'arü lakások ,4. tervvariáció szerint épültek J) átlagosao 
83 m2 alapterülettel, 4-6 személy számára. 

94·. Mintslakótele:p 7., 8., 9. jelü lakóházai 1 Debrecen, Hadházi llt. 
M.agJer ÉpiGőmüvészet, Bp. 1975. 2.sz. p. 50-51. á:8 

A lakótelep 224 lakása közül 128 a bemutatott három épület ti
pusbao va16sult meg~ A kétfogetu 9 eg]- vagy kétszekciós négy
szinteS épülettipusbao három k:ülönbejáratu szobás lakások ven
nak~ 8 főldbe süllyesztett alsó szinten 6ll~ garázs'épültp 

95~ PREISICH G~: Gondolatok a tö~ege8 lakásépités esztétikai kér
déseiről. = Magyar É?itőmüvészet, 3p. 19750 5.sz. p, 60-61. 

A városépitészet esztétikai problémái nem kevésbé fontosak, 
mint ó funkcionális és szerkezeti kérdések, a J.akóh~lyi kőz

érget szempontjából pedig igeD fontos téoJezőt jelaDtenek. A 
szépség és az ésszerl~.er.: értBlmezett gazdaságos,ság oem eg-ymásaal 

ellentétes fogalmak. li 1akótelepek:oél .az épités tömeges jellege 
miatt különő 1 en footos·az esztétikai szem:poot~k figyelembevé
tele. 

96. Szeged, Tarján városrész. 
6.sz. p. 13-15. á:9, t:l 

1966 és 1975 között oJolc ütemben épült meg a 6541 lakásos vá
rosrész. A 76 hektáros területen 21 OOO ember lakik középmagas 
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eS magas pont- és sávházakban. A városrész létesitményeinek meg
valósu:ási üteme táblázatban összefoglalva. 

Német nyelven 

97. Wohoanlage Steilshoop, Block 9, in Hamburg. !Középmagas lakó
együttes Hamburgban./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 
28.k. 1980. l.sz. p. 67-70. á:20 

A lakóépület-csoport gyürüszerüen helyezkedik el egy játszóte
ret is tartalmazó tágas park körül. A keleti oldalon a nem zá
ródó gyürühöz parkoló csatlakozik. A többnyire négy lakószintes 
házakban 219 változatos méretü és elrendezésü lakás épült. á 

lakóépületekhez számos, s közösségi életet segitő létesitmény 
is tartozik. 

98. Wohoanlage Sahara Towers io Riyadh. !Középmagas lakótelep Szsud
Arábiában./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 28.k. 1980. 
l.sz. p. 63-64. á:8 

Kb. 2,9 hektáros területen tiz egyforma, hatszintes lakóház 
épült 350 lakással. Minden szinten 4 háromszobás és 2 kétszobás 
lakás érhető el a belso lépcsőházból. A két sorban elnelyezett 
épületek között teniszpálya, uszoda és üzletközpont kapott he
lyet, melyeket kupolsszertezet fed le. Az íves vonal s lskóépü
letek párkányvonslán is visszatér. 

99. Wohosnlage für die Sicherheitskrafte in Riyadh. !Lakótelep Szaud
Arábiában./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 28.k. 1980. 
l.sz. p. 65-66. á:11 

A biztonsági erők számára tervezett, 3l6lakásos lakótelep épü
leteit a katonai rsngoknak megfelelően csoportositották. A telep 
közepén hat tábornoki villa áll, a 30 ötazintes épületben 310 
lakás létesült. A lakóépületeken kivül két iskola, uszoda, klub, 
bazár 20 üzlettel és egy mecset tartozik az együtteshez. 

100. Teils ge-;:lstJt, teils orgaois.ch gewacheen, ISorház8s kisla!::óte
le;' övé,jobao.! ::: Architektur und Wonowelt, Stöuttgart, S7. C,~ 
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1979. l.sz. p. 14-17. á:17 

A lejtős terepen épit ett kislakótelep kétszinoes sorházaiban 
a legváltozatosabb alaprajzu lakások találhatók. A féln~ereg
és nyeregtetős házak eg~séges an~agokból, egységes épitészeti 
formák alkalmazásávallétesültek, valamennyi ház más és mégis 
rokon megjelenésü. A házak közti terek a közösségi tevékenysé
geket szolgálják. 

101. Siedluog "Seldw;yla", Zumikom. /39 lakásos kis1.akótelep Svájc
ban./ = Bauen und Wohnen, Müncheo, 34.k. 1979. 1/2.sz. p. 10-
ll. á:4 

A sorházas lakótelep különlegessége, hogy nincs két egyforma 
ház, a beépités a nőtt lakóterületekre emlékeztet. A hat épi
tész által és a tulajdonosok közreműködésével tervezett telep
nél ugy választották meg a kifelé tekintő szerkezetek~t és a 
kivülről látha~ó szineket, hogy az összkép a házak különbözősé
ge ellenére is eg~séges legyen. Az épületeken visszatérő elem 
a kör keresztmetszetü oszlop, az ives fal- és ~ellvédfelületek. 

102. Siedlung Skraplanet, Jonstrup, DK. /Családi házas lakótelep Dá
niában./ = Bsuen und Wohnen, München, 34.k. 1979. 1/2.sz. p. 21-
24. á:13 

A szabadonálló és ikerházakkal beépitett kislakótelepen 33 
kétszintes lakás van. A külsőre azonos épületeket gazdag növény
zet veszi körül. Saj~t kertek niocseoek, a közös zöldterülete
ken kivül egy közpooti épület is szolgálja a közösségi életet. 

103. Wohnungsvielfalt auf barockem St~dtgruodriss. /Tervpályázat egy 
barokk alaprajzu város felujitására./ = Deutsche BauzeituDg, 
stuttgart, 113.k. 1979. 12.sz. p. 20-25. á:26 

Ludwigsburg barokk alaprajzu belvárosáoak felujitására tervpá
lyázatot irtak ki. A három győztes terv - alkalmazkodva a város
szerkezethez és -léptékhez - átlag háromazintes, tagolt tömegü, 
változatos lakásokat tartalmazó sorházas-keretes beépitéseket 
javasol. 
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827. á:2 

A Vastre Fiiladeo lakótelep három körzete eg;)' ~:özJ?ooti épület

csoportot vesz körül, A három lakókörzet 98, Ci; és 37 lakást 

tart51maz~ Az 1~5 szintes sorházelemek előre- és Vissz6ugrstá-
sa és az ee.:{€s házak eg:Jéoi alakitása .... változatos 3ziD:9zésB j 

sokféle erkél1:yel, külső lépcsővel beépi t~]tt tet .5te:,ekkal gaz

dagitott tömege - a n6tt kisvárosok haoE;:..:lsté.t idé2i~ !~ lakó<-

k bemuta~ott lak6telG~eD ~S további hét 

Lagas :2k6telep Eolleodiábsc./ 
p. 850-853, á,15 

. :~7 ~ W·ohi.lanla~e in Caste12ocdoJi'o bei Ro~ .. /Középmsgss beépités lej-o 

lepcs5b.é..z 



tömege a nyeregteöös épület fölé emelkedik. Az épület tengelyé
nek megtörése és a szekciók visszaugratása eg;yrész"G mozgalmassá 
teszi a tömeget, másrészt kellemes, tágas, félig oyitott udva
rokat alakit ki. A telep belsejében a háromszintes, peremén a 
négyszintes épületeket helyeziék el. 

108. Reiheoeisenheirn-\'lobnanlage Sindelfiogen. /Alacsoojl beépitésü 
sorházas kifJlakótelep Siodelfinfsoben, NSZK. / = Detail, f"ür:cheo, 
1979. 6,sz. p. 856-859. á:27 

~ lakók kiv~ns~gai szerint tervezett kétsziD~es sorh~zak mind
egyike egyéoi alaprajzua A t~g8S - 5, 5 és fél és 6 szob~s - la
kásokat tartalmazó egsségekeo belül kivülről oem látbató~ kis 
átriwnud"varokat is kialakitottak: A házak déli oldalán lejtősen 
megemelték alapostetőt, igJ a fsoJ a keskeny, hosszu lakások 
mélyébe is beju~. A 38 sorh~z-egység tuloJomó részben kettesé

vel és nég:yesével sorakozik fi párhuzamos, ele eltolt! tengel:yü 
lakóutcák mentén. 

109. Zur stadtsbaulicheo Koozeption des WOÍlnkomplexee Leipzig
Schönefeld. /Lipcsei lakótelep városépitéezeti koncepciója,/ 

Arcnitektur der DDR, Berlin, 27.k. 1978, l.sz. p. 26-31. á:13 

A 4332 lakásos uj lakótelepen ötszintes sávházak és 16 szintes 
pootházak épültek házgjlár:' techn:Jlógiával. Az átlag?s lakásterü
let 52,02 m2 , a lakások többsége két- és báromszobás. A lakó
telepen o;yugdijas otthon és rnunkásszállás is létesült. A köz
intézmények - üzletek, éttermek, óvodák, b61csődék, orvosi ren
delők, köojlvtár stb. - nem a "Gelep sul;ypootjában, hanem egJ ten
gely mentén épültek fel. 

no. 710hngebiet ·"Halbe Stadt" in ifrankfurt /Oder/. /liagasb.ázas beépi
tésü lakótelep F'rankfurtban. / = ArchiiJektu::c der DDR~ Berlin, 

27.k. 1978. 5.sz. p. 265-270. á:13 

A kor~bban ritka beépitésü sZ3D~lt te~~leten 266 lak~s lebont~
sa utáú 2891 lakásoE telepet épitettel: tulnyomó részben II szin

tes sávháza~ban és 12-16 szintes pootházakban" A meglévő épület-
tillomá;"::;:~1 eg~y rész.ét; korEzerüzitették részben lakó'-~, részben l:::öz .... 

éptlet;ekként bevjcták .. ·ez uj lakótelepbe. Ez a megoldás kedVeZŐ 

a vs.ito:catosabb város kép szempontjából. 
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U . .L., Wohnkomplex Waldstadt II. io Potsdam. /4000 lakásos lakótelep 
óerve Potsdambao./ = Architektur der DDR, Berlio, 27.k. 1978. 
5.sz. p. 271-273. á:6 

Az 1977 és 1983 között megvalósuló 4000 lakásos potsdami lakó.
telepet a városi erdős piheoőterület szomszédságábao épitik fel 
tuloyomó részbeo ötsziotes, részbeo keretes, részbeo sávos be
épitéssel, oéháoy magasházzal. A három lakókörzetre tagolódó 
lakótelep közpooti köziotézméoy-együtt~st vesz körül. 

112. Zur Eotwickluog der Stadt Veliko-Taroovo. /Uj lakótelep Veliko
Taroovo bővitésére./ = Architektur der DDR, Berlio, 27.k. 1978. 
5.sz. p. 300-304. á:15 

A régi bolgár város Veliko-Taroovo egyedülálló városképe és tá
ji köroyezete oehéz feladat elé állit ja az uj lakótelepek ter
vezőit. A Triagaloika lakótelep esetébeo oemcsak a tájba illesz
tést oldották meg, haoem maguk a mozgalmas, tagolt tömegü lakó
épületek is esztétikusak. 

113. Wohokomplex "Wilhelm-Kli1.z-Str82se" 10 Potsdam. /4790 fő lakosu 
lakóegyüttes Potsdambao./ = Architektur der DDR, Berlio, 27.k. 
1978. 7.sz. p. 393-397. á:9 

A felujitott vá.rosrészbeo 1752 uj lakás létesült, 163-at kor
szerüsitettek, a tervezésoél figyelembe vették a terület müem
léki jelentőségü épitméoyeit. Az uj lakóépületek részbeo sáv
szerü, részbeo pootszerü magas házak. A beépitésoek kedvezőbb 
léptéket adoak az egysziotes közösségi épületek, melyek a táj
ba való átvezet és elemei is egybeo. 

114. Bebauuogskoozeptioo Erkoer-Neubuchhorst. /1866 lakásos lakóte
lep beépitési koocepciója./ = Architektur der DDR, Berlio, 
27.k. 1978. 7.sz. p. 398-400. á:6 
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A Berlio melletti település uj lakótelepe három ütembeo valósul 
meg. A tervezett beépitést öt lakósziotes épületek alkotják, 
földsziotjeikeo üzletekkel és egyéb köziotézméoyekkel, a lakó
épületek előtt egysziotes középületek~el. 



115. ;'iohn@ebiet; "Neustadöer 8ee" in Magdebur@. /11 OOO lakásos lakó
telep Magdebur@ban./ = Architektur der DDR, Berlin, 27.k. 1978. 
8.sz. p. 464-469. á:15 

A 35 O~~ lakos számára tervezet" uj lakótelepen keretes oeépi
tés szerint 6, 10 és 16 szintes tipus lakóépületek állnak. 
Értéke a lakótelepnek a 32 speciális felszereltségü lakás fo
@yatékosok számára. A középüleöek tulnyomó része szintén 1;ipus
terv alapján épült fel, egy-eg::; szaküzlet egyedi tervezésü. 

116. RUBAN~{KO, B.R.: Der Experimentalwohnkomplex in Gorki. /Kisér
leti lakótelep Gorkij városban./ = Architektur der DDR, Berlin, 
27.k. 1978. 10.sz. p. 604-608. á:2, t:2 

A 20-25 ezer lakos sz~mára tervezett lakótelepe1; 1981 és 1985 
között fogják megépiteni. A lakások öervezésébeo a le@korsze
rübb elveket követték. A lakásválaszték széles: a lakosság ösz
szetételének megfelelő arányban l-5 szobás lakások épülnek. A 
lakótelep - ezen belül a lakó-, valamint a középületek - terve
zési el vei, a tervezés fol:Jamata, az u thilózat tervviü "";Dzatai
nak ismertetése. 

117. WORONKOI'i, W.W.: Stadtebauliche Aspekte bei der Errichtung des 
Experilllentalwohnkomplexes in Gorki. /A < Gorkij városban felépü
lő kisérleti lakótelef létesitésének városépitészeti szempont
jaLI = Architektur der DDR, Berlin, 27.k. <1978. lO.sz. p. 609-
611. á:4 

Az 1,35 millió lakosu Gorkij város a Szovjetunió egyik legna
gyobb települése. A Voi@a partján elte~"ilő város uj lakótele
pét a városi adottságokhoz alkalmazkodva tervezték meg. A hely
kiválasztás szempontjai! az uj komplexum beillesztése a város 
meglévő rendszerébe. 

118. SAWELJEW, U.K.: Zur arcl:ütektonischen Struktur der Experimental
kOlllplexes. lA Gorkij városban épitendő uj kisérleti lakótelep 
épitészeti strukturájárÓl./ = Archi1;ektur der DDR, Berlin, 27. 
k.1978. 10.sz. p. 612-616. á:5 

A nagyváros uj 20-25 ezer lakosra tervezett lakótelepéoek épi
tészeti alakitási koncepciója az uthálózat szerkezete és a köz-
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intézményközpont elhelyezése. 

119. SHIWOTOW, D. F.: Zur 1-rojektierung des Wohnungsbaus io Gorki. 
!A Gorkij városban felépiteod5 uj kisérleti lakótelep tervezé
se.! = Architektur der DDR, Berlin, 27.k~ 1978. lO.sz. p, 620-

624. 13.:5, t:3 

A lakóépületek számára teherhordó b..aráDG:alas EZ6':'kezst;i rend

szert v~lasztottak 6, ill. 5 méteres feszt~vo13~g~al~ ~ ~ervezé2 

alapj~ul felvett 6 fi-es oasyraszter Ge~fele15e~ ~lazibili9 e 

vál 'JJZatJ3 méretü és eLreDdezésü l-5 SZOQ5.E lak::<:os: kiela~~i1íáE5.-

res33ráoy8, vala~io~ eloszl~suk a 4, 9, ill. 16 szintes éplile-

teK8en. 

120~ Stadtebaulicher Vlettbewerb fÜl' eas "Nohngebiet 3roda in l·:eubl"'ao-· 

denburg. !Városép~tészeti tervp13.l:yázat Neubraodeoburg Broda el
oevezésü vá.rosresz.soek tervezésérec/ = áL'chitektur der DDR~ Ber-

lio, 27.k. 1978. ll.sz. p. 692-695. á:10 

A tervpályázati ki irás szerint a kijelölt területen 25-28 ezer 
lakos számára kellett lakótelepeo tervezni. h dijazott, ill. di
cséretben részesitett bt p~lyamü bemutat~sa a bir~lóbizotts~g 

véleményének részleteivel. 

121. LAAGE, G.: Einfamilienhaus in der Stadt: Utopie oder baubare 
','iirklichkeit. !Eg;ylakásos várni családi házak.! = Architektur 
und Wohowe1t, Stuttgart, 86.k. 1978. l.sz. p. 11-15. á:21, b:10 

Az egJilakásos családi hazak. Korszerü városi formáit kereső cikk: 
a házak terüleGigén;yét, formáit, épitési és üzemeltetési költsé
geit, infrastruktur~lis következmén;yeit, valamint a városképre 
és -szerkezetre g:;akorolt hatását elemzi. Az egylakásos házak

ból oervezett lakótelepek otthGnosak, emberi léptéküek. 

122. "Wohniosel" .•. abgesch.irmt; gegen Lal'm. !38 lakásos kislakóte

lep Svájcban.! = A.rchitektur und Nohnwelt, Stuttgart, 86.k. 
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1976. l.sz. ~. 16-19. á:16 

b kGdvez5~1~D körnJez~ti adottságok - közeli vasut és autóu~ -

ellenére a bels5 udvart kÖl:ülöle15 Borháza!:: lakóértéke magas,. :~ 



zajtól véde~tt vilcozatosan ala~itott oelsb szeDed ~ér a kis
lek6telepet~hat~roló folyó parja felé oyilik me~~ A baéfités az 
adottsagokat figyelembe vevb Ge~vezés sikerült példija~ 

123. '!iohDbebauUD€ l.:archtr'eDk eiogéweiht élili 2. Oktober 1977. i.&isér

lel; i le!!:ót:elep Linz mellett. / = Ba1.:eo uodHohoeo, ;,:U.ooheo, 5';, t. 
19'78. l.sz. i). 29-40. á:39, t:8 

választható le. 

á:41 



kijelölt 2,5 hektáros területre max. 42 sorházat lehetett el
helyezni, egységeoként max. 100-130 m2 hasznos területtel. Elő
irás volt az elöregyártott épitésmód alkalmazása,az utólagos bő
vithetöség biztosi"ása és a teljes alápiocézés. 

127. Die "Herreomühle" in Heidelberg. /Uj középmagas belvárosi lakó
negyed Heidelbergben./ :::: Baumeister, München, 75.k. 1978. 6.sz. 
p. 491-496. á:22 

2 Heidelberg szivében a folyóparton elterülő 7700 m -es üres te-
rületen a lehető legsürübb, de nem tulzsufolt beépitésre töre
kedtek. Az összesen 187 lakást tartalmazó beépitést tagolt hom
lokzatu és tömegü 4 lakószintes épületekből valósitották meg. A 
különböző tipusu lakások kedvező társadalmi keveredést eredmé
nyezoek. Az épületek alatti kétsziotes garázzsal me~oldották a 
lak6~eltp paLkolási gondjait. 

128. Wohnquartier in Landskrona. /Alacsony beépitésü lakótelep 
Landskroná-ban, Sv~dország./ :::: Baumeister, München, 75.k. 1978. 
6.sz. p. 500-503. á:40 

A"Vastra Faladen" lakótelep jellemzöje a sürü, alacsony beépi
tés, a hasonló épitészeti alapelemek ötletes kombinálása, a vál
tozatos lakáskinálat következtében heterogén lakosság, a régi 
nőtt kisvárosok képének modern eszközökkel való megteremtése. 
Néhány épqlettipus variálásával mozgalmas utcakép, azonosulásra 
alkalmas lakókörnyezet keletkezett. Aháztipusok bemu"atása. 

129. Wulfen-Zentrum-West. /Kisérleti sorházas beépités l'Iulfenben./ 
= Baumeister, München, 75.k. 1978. 6.sz. p. 504-506. á:16 

A kisérleti kislakótelep ~gy kétszintes lakóutca két oldalán 
épült fel, az egy- és kétlakásos sorházak csoportokat alkotnak. 
A gazdag belső életü lakótelep 4-5 szintes lakóházai három ti
pus szerint épültek, s sokféle lakást tartalmaznak. A telep 
összképe a sürü beépités ellenére sem zsufolt, 
formák ellenére sem unalmas. 

az ismétlődő 

130. WOhnquartier in Horsens. /Alacsony beépitésü sorházas lakóne
gyed Dániában./ :::: Baumeister, MünChen, 75.k. 1978. 6.sz. p', 5.J7-

510. á:l8 
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A két tört vonalu sorba összefogott, aszimmetrikus f810yereg 
tetővel fedett sorházak a ma még kezdetleges növényzet miatt 
kissé sivár képet nyujtanak. A kétfogatu sorházaK egy földs,oio
ti, valamint egy galériás emeleti lakást tartalmaznak, a lejt5s 
terep az egyik házsornal lehetővé teszi a pince lakótelyiség
ként való használatát. A kis elökerteket alacsony szerszámkao
rák takarják az utca felől. 

131. LANDZETTEL, N.: Spaziergange in Kopenhagener Siedlungell. /3étó 
ko:nenhágai lakótelepeken./= Baumeister, i.:ünchen, 75.f~. 1978. 
6.sz. p. 511-515. á:26 

A meglátogatott koppenhágai lakótelepek eltérnek egymastol az 
alKalmazott épületfajták, a telepités jellege; a hagyományo2 
vagyelőregyártott épiöésmód alkalmazása és eg:;éb jellemz':ík 
tekintetében. Közös jellemzőjük az igén:;es, ecberi környezet
alakitás. 

132. Einfamilienhauser in Göteb~rg. /Családi házas kislakó;;alap a 
svédországi Göteborgban./ = Baumeistar, ~ünchen, 7j.k. 1973., 
6.sz. p. 516-518. á:21 

A 47 lakásos, hagyomio:;os épitésü családi h'.\zas !üslakótelepen 
rövid egységekké fogták össze az alápincézett, ké"szin;;es sor
házakat. A mozgatott homloksiku, házsorok előtt vál;,n8t;os sza
bad terek keletkeztek, melyek a lakótelep alatti mély~ará:s kö
vetkeztében jármÜillentesek. A magas térdfalu, ives ablako,~ka1 
megnyitott tetőtérbeépitések egyéni me~jeleoést kölcsönözne~ a 

kiElakótelepnek. 

13.5. At.riumhauser in Milton Ke;ynes. /Átriumhe.:.as kisl.akót;elep a 

Nágy-Britaonia-i M.ilton Keynes-ben./ = Bau:neister, tíüncheo', 
75.k. 1978. 6.sz. 519-521, á:12 

A 3,2 nektáros területeo 70 át.riumházbél áll c szőD~'e:::",zcr;;' be
épités létesült. A 15x15 m-es telekeg;ys':'ge':e:: ál l. CJ , 1-3l<:r3jzu 

5Z iotes szárny, lapos tet 5vel é;:ll t. A kil·jr;:;·:·:: ':' ::::':;~:u tereka:: t> 
~:vev5 h~zcsoportoKJo bels5 ~~ V~Z~~ ~==6~ __ ~1, mel~rj: ~~r!~~o 

~~ ~~~óv81 m~g~ö~21it~etj. 



134. Wohnquartier in Groningen. /Uj lakónegyed a hollandiai Groningen

ben./ = Baumeister, München, 75. 1978. 6.sz. p. 522-523. á:9 

A hagy:Jmánj'os nőtt holrand városképet idéző, nyers tégla hom
lokzatu, az utca felé keskeny oromfallal tekintő lakóépületek 
otthonos lakókörnyezetet nyujtanak. A változatosan ismétlődő 
épületegységek mindegyikén egyetlen lakás foglalja el a 10,4 m 
széles földszintet, de e fölött két darab kétszintes, fele szé
lességü lakás kapott helyet. Igyaháromszintes , kompakt beépi
tés ellenére minden lakás közvetlenül az utcáról li:özel:i.tb.ető 

meg. 

13). EinfamilienhauS-Wob.naolage mit Kiodergarten io ~ystrup, Dane
múl::. /Családi házas kislakótelep Dágiába D. / = Detsil , ldüocheo, 

1978. 2.sz. p. 167-168. á:15 

II földszintes beépitésü lakótelep 93 átriumházból§s öt, egyen
ként négy lakást tartalmazó, közös belső udvaros házcs)portból 
áll. A négyalaptipus szerin tr épült hs.zak tágasak, a közösségi 
életet tagolt szabad terek és több létesitméaJ is e15segiti~ 

136. Wob.nanlage in Fulham, Loodoo. /Folyóparti beépítés F'ulham-beo./ 
= Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 26.k. 1978. 4.sz, p. 505-

506. ál13 

A Te!!:lze partján elterülő telken íves vonalvezetésü~ teraszos 
kialakit~su lak6épület-eg~üttes léteslilt~ A k~15Db6z6 magasságu 
szekciók v~ltozatos ~6me~e~ alkotDak~ A teljes beépi~és alatt 
- beleértve a két belső udvart is - mél:vf8.r8.Zst alakitiottak ki" 

137. Wohobebauuog rtöhr1íberg in eham. /Változatos beépi"Gésü kíslakó
lakótelep a svá,jci Cham-baü&/ = Deuüsche Ea1J.zeit2ciu:ift, Gü-
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terslbh, 26.k. 1378. 4.sz. p. 507-508. á;lO 

A 14 h~zból ~lló lakótele~ao oég~ tipusu épliletet eoeltek: 6-10 
szintes ,iJonth0..sak:ót, 2-5 sziotes t:Btifogatu, e.r5seD tagolt SB.V-

h~zakat, az e16z5höz hasoDló~ de kevésbé tagolt s~vh~zakat és 

2-3 szintes csalé.di sor~~ázak8t. t.. lakó~ele~hez .320 autó s:tárnára 

földalatti garázs iE épült ~ Sportpal::f:k, h~t kicsi és eg"J' 03g~' 
játszótér és egyéb közös terek segitik a közösségi életet. Vala
meüoj'i épülethez a l-'eike.ct eloevezésü paDeles szerk.ez..evi rend
szert alkalmaz ták. 



138. Eioe auch stadtebaulich heispie1hafte Wohoform. jKislakótelep 
Hannover-Buchho1zban./ = Architektur und 'liohnwelt, Stuttga.L't, 
85.k. 1977. 6.sz. p. 456-463. á:38 

A 25 lakásos kislakótelep néhány családi há~ból és egJ többla
kásos házból áll. A tervezők a különböző lakóformákat egymással 
összhangbao, egységes tervezési elvek szeriot, ideális lakókör
oJezetben alakitották ki. il. kisla!!:ótelep SZ8p példija acélsze
rü épliletform~k gazdas~g8s, mégis ~t~etes ~s viltozatos kapcsJ
latáoak szemben a nag:.' lakótelepk GloDoüoniájával és gigantizmu
sáv31, vagJ .sorházegységek végeö nem érő ismétlé~ével. 

139. BebauuogsalternaG~ve 1íarquess Road, Londjn. /uj középmagas la
kótelep Loodonban./ = Architektur und Wonowelt, Stuttgart, b5.k. 
1977. 6.sz. p. 464-465. á:23 

Az 5,25 ill-es raszterbeo terveze~t lak6oeg~ed egJséges stilusu, 
tagolt épület;ei v::ilt:)zatos, moz~alm8S utc8bCápet el'edméoj'eztek. 

A töbosziot;es b.azi3k lat:ásai a fuldsziotr31, illel;v€ eg:.' a 2. 

emeleten kialakitott lakóutcár()l közeliiJhec5k meg. b. beé;;itéseo 

belül jól azonosithatók az egyes ép~letcsoporGok, a gJalogos és 
a közuti forgalmat következetesen széGválasztották. 

140. Anreguogen fiir künftige2 dohnen ... !2il;y:iza;:;i terv 6?:.:-i "SioiJer

thur-i la;:.ótelep szé.oára. / ::: Archi tiektur und Noho"Nel t, Stut G gart, 

85.k. 1977. 6.sz. p. 466-469. á:28 

Az 550 lakos szálLira tervezett, kisiparos müllelyeket és SZJlgál
tató létesitméo:yeket is tartalmazó lat~ót;elep tel"ve SZb.8:;)S tiBi 

problémára javasol lllegJloisG, pl. a lakó-, Illunká- bs pihenő

funkciók térbeli összekapcsolás~ra, különböző társaaalmi réöegek 
keverésére, egJedülállók és testi fogyatékosok integralására 
stb. A változatos funkcióknak megfelelően a tar~0s~erkezettől 
független, szerelt szerkezeti rendszert aj~nl a tervező a belső 
terek kialakitására. 

lLJ.l. Nya Bruket, Sandvikeo, Schweden. /700 lakasos alacsony beépiöé
sü lakótelep Svédországban./ = Bauea uno. 'Nonnen, !Jünchen, j2.k. 

1977. l.sz. p. 11-16. á:30 

A 700 kétszintes lakást belső udvarokat közrezáró egJ'ségekké fog-
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ták össze. Két egJség elhagJásával közösségi szabad területeket 
létesiuettek. A geometrikus elrendezésü beépités a természetes 
anJagok alkalmazása, az épületek, utcák és terek emberi léptéke 
révén JtthJOOS lakóhellyé vált. A tagolt szabad tereket SJk ját
szótér, pad és gazdag növénJzet teszi széppé és jól használható
vá. 

142. JOEDICKE, J.: Fűofzig Jahre Weissenhofsiedlung. /50 éves a 
stuttgarti Weissenhofsiedluog lakótelep./ = Bauen und Wohnen, 
Müncheo, 32.k. 1977. llosz. p. 405-407. á:17, b:2 

A lakónegyed 1927-ben - azóta hiressé vált épitészek tervei sze
rint - épült fel, a családi és sorházakból álló egységekben kü
lönböző uttörő elképzelések valósultak meg, pl. mobil alaprajzu 
lakás, galériás kialakitásu családi ház stb. A különböző meg
próbáltatások után fennmaradt, müemlékként védett részek ma is 
korszerüek és esztétikusak. 

143. #Jnatt street, Islington, Loodon. /440 fő/~a laksürüségü beépi
tés hagJomán:yos épületekkel. / = Baumeister, 1lünchen, 74. k. 1977. 
12.sz. p. 1153-1155. állS 

A nég:y utca által határolt területeo U alaku beépités létesült 
egJ földalatti parkoló felett. A változatos magasságu, mozgal
mas tömegü épületcsoportoo különböző 'szinteken is épitettek ki 
közlekedő utakat. A lakások egJ-, ill. kétszint.esek, változatos 
alaprajzuak. A téglaburkJlatu homlokzat anyagában és léptékében 
is a környezethez alkalmazkodik. 

144. FITZAU, S. - de GRAAFF, G.: Wohnquartiere: Modernisierung oder 
Neubau? /Lakóterületek felujititsának és ujonnan épitésének gaz
dasagl összehasonlitása./ = Bauwelt, N:yugat-Berlin, 68.k. 1977. 
36. sz. p. 1231-1254. á:l, t:4 

A város bővitése, azaz uj lakótelep épitése előtt megvizsgálan
dó, nem oldható-e meg a lakáskérdés meglévő lakónegJed feluji
tásával. A gazdasági összehasonlitó vizsgálat szerint utÓbbi 
1/3-oa1 olcsóbb az uj épitésnél. 

145. MARLOW, J.: Viele Zwischeoraume uod keine Raume. /Az épületek 
közti szabad terek néhány problémája./ = Bauwelt, NJugat-Berlin, 
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68.k. 1977. 39.sz. p. 1361-1)62. á:6 

Az épületek között elöirt védötávolság következtében kiadódó 
szabad tér számos probléma forrása. A tul nagy táv~lság akadá
lyozza a kellemes városias terek kialakulását, ugyanakkor nem 
biz"ositja a zaj elleni védelmet. A szerzö a legujabb sürü, 
alacsony beépitésü lakoterül~teket tekinti példaképuek, es ie
hetségesnek tartja a védötávolságok csökkentését. 

146. MÜHLESTEIN, :3.: Partizipative Siedlu~gsstrukt;uren. /Variálható 
és flexibilis szerkeze"i rendszerek lakótelepek sz~mára./ 

:Ierk, Zürich, 6,+. k. 1377. ll-le;. sz. p. 52-6C. á:62 

h jeleolegi zárt i~arositott épitéei renQszerek nem teszik le
het5vé a lakóigén:;ek alakulásához való alkalmazkodást és fok.;)z
zák a vs.ro30k eg:/tao,guss.gfit. i o:;ilt reodszerek megengedik, hog J 
a leend5 lako .részt vegyen a tervezésben. Az un. 4D rendszerben 
az elöregyárt~tt vb. tartóv~zon oelül mind az ala~rajz, mino a 
homlokzat tetsz51egesen alakitható ki, ill. utólag is változtat
lató a rendelkezésre álló elemkészlet felhasználásával. A hasz
náló ré2ztvételét a tervezésben erre a 'célra tervezett makett 
könnyi ti meg. 

147. HARTZSCH, G.: Frankfurt/Oder-Neuberesinchen. /uj lakónegyed ter
vezése az liDI;:-ban. / = Arc~itektur der DDR, Berlin, 1976. 4. sz. 
p. 212-215. á:9, t:3 

A város laza beépitésü déli területének rendezését az átfogó vá
rosrendezési tervek alapján végzik. Az uj lakótelepnél a terep
adottság~k figyelembevételével lelyezik el a különbözö tömeg
kialakitás'u iilagasépüle"eket és az ezekhez csatlakozó, f:>k:>zat:> s 
átiilenetet biztJsitó alacsonyabb többszintes házs;rokat. 

148. Berkel-Rodensijs Wohnsiedlun§:. !Lakónegyed F.ollandiáoaD./ 
Bauen und Wobneo, München, 31.k. 1976. l.sz. p. 30-33. i:15 

A Rotterdam közelében fekvö kö~ség uj lakótelepe állami támoga

t{,.ssal épült kisérh:ti jelleggel. Az 535 lakis 12 tipus szerint 
készült, köztük vaDnak öregek és nem házas férfiak számára ter
vezett kislakások is~ 
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149. LeusdeD WOhDsiedluDg. /Lakótelep LeusdenbeD./ = Bauen uDd 
WohneD, München, 3l.lc. 1976. l.sz. p. 3-+-35. á:13 

Az alacsony beépitésü lakótelep épületei egymásba metsző köriv 
elreDdezésüek, melyek kÖ3ött kisebb-Dagyobb szabad terek adód
Dak. 30-30 lakás alkot egy szervezeti egységet, melyekhez az 
ismétlődő kisebb, ovális terek tartozDak. A sorházszsgmeDsek 
hál~om szint magasa~, a földsziD~en garázzsal és hobbi-mühely
lyel, az e1s6 emeleten lak6helyiségekkel J a 8~sodik emeleten 
hálós zobákkaL 

150 Q 'Nohngebiet Wien-Kagrao. !A Kagrsn lakoüelep Bécsbecc/ 
meister, MÜDcheD, 73.k. 1976. l.sz. p. 56-59. 

Bau-

;. Bécs külvárosában lévő elavult lakótelep átépitése soráD 
figyelembe veszik a lakók jO€OS igényét" a nyugodtabb és ott

bon osabb lakóköro;yezet iránt ~ vslamint 8 beépi tettség sü.ri té
sének gazdasági követelmsoJét. A tervek változa~osabbá teszik 
a térkiképzéstw l-~ szint magasságu sorhazakkal és teraszos 
épületekkel bővitik a lak6területet, zártudvaros tömböket ala
kitanak ki. 

151. RERTZB11;ltGER, H.: Die DiagoolJ-WohnLingen io Delft - eirJe Form 
mit VorschlageD. /Lak6telep flexibilis lakásokkal Hollandiá
ban./ Bauwelt, Nyugat-Berlin, 67.k. 1976. 15.sz. p. 474-479. 

á:15 

i.z uo. "Diagoon-hé.zak" alapra jza oyi tott, a lakók maguk dönt
heti~ el a v~laszfalak, sőt az egyes funkcionális körzetek ne

lJ'ét is. Az alap.!:'ajz képes alkalmazkodni a változó igényekhez, 
maga az épület bizo8y9s mértékig bővithető. 

152. Neues Ví€>laaea in eioelii alteD Geeiet. !Lakótelep a l~ndoni C~vent 
Gara,HiI területén./ = Bauwelt, Nyu~at-EerliIl, 67.k. 1976. 15.sz. 
p. 450-483. á:13 
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A Covenl Garden negyed szanált terü1etéIl 0,6 ha oag;yságu terü
leten 6 szintes beépitést terveztek a meglévő épületekhez al
kalmazkodva. A 102 lab.?s 2-6 személyes. Az éj::ületkomp1exulll 3. 
szintjéo függ':ífol:'DSÓ fut körbe és köti össze a több lépcsőhá-
za5 egylittes elemeit. 



153. Fiz;aostad t. / A wulfeni Finostadt lakótelep. / :: Bauwelt, Nyugat

Berlin, 67.k. 1976. 3).sz. p. 1014-1017. á:18, t:2 

Az NSZK-beli Wulfeo várn uj lakótelepét finn épitészt:k tervez
ték. Az épületek kereszt alaprajzuak, az egyes sziDteken válto

zó alaprajzu és méretü.lakásokkal. 

154. EigeDtleiffi-WohnaDlage iD Essen-Ketöwig. !Kis lakóöelep régi oe

éfitésü köro:;ezetbeo./ = Detaii, l.lünchen~ 1376. 3.sz. p. 315-
520. á:2ö 

A kisv5.E:)2 uj lakotelepét régi, k~ssé elhan~r'agolt épületek kö

zöt;:, er:':·sen lejtős terepre épit;ették~ f.... töbolaKás:)s bLzak a

latt; L:Ö2:C2 osl:ygaráz::: is 2pUlt. Az 55-140 m2 ala:pteriletiü 1a

t~~~k ciodeg~ikéhez tartozik ~triumkert és tet5terasz is. g 

;ervez5k jól kihaszD~lt~k az égt~ji és terepadotts~gokat. 

155. lT;;"~~=-, :1. - KNOR?, 14: Projek'G Runv;ald j B-:::'lirr-Charloüteoburg. 

/Üj lakót;elei.:' N:;üsat-3erlinOdD. / = G3rten und Lanc.scb.sft, ~,:Un-

chen, 85.k. 1975. 7.sz. p. 439-440. á:3 

f<.Z áll3r:ii tá'TIogat.9.ssal épült 450C lakás reo9.eltet2se a V5..r08 

klilöDl~ges lakisok ir~oti igéoyeine~ kielégi~ése~ Viszonylag 

nag~; eriDJ'ban épültek lar:ások öregek 2zÉiC1ára, ezen wul szolgá

lstii laL:::,sok, diáklakások és a felajitaodó tierülelie~...r.51 kik.öl

tjö:;őt s ek S38.C18..!:3 átmenet-i la i:::. é.. s o k léti es J.l :~-::k a li e le~pen. it sok-

1.56 < 3iedluog II An deE Ach" 3regen z ~ /Slirj beépi tés ü kislakótelep . / 

:: Baufnm, B-Scs, l::í75. 52. sz. p. 18-19. á:ló, t:l 

l .-~ 
-7/ • 

Tervpé.1J'é..:~t erecl:1én~iekéD'G született 8 s{i:>ü beépit;'3SÜ~ vé.1GJZÓ 

p3I·kcs.ü:r03E8ssigokkal alsLi-c::>tt kislakótelep. A gé.;.:.kC)csik par-
kOl6helyét51 a letok ~yalog ~rhetik ~l az e~yru~stoz kbpcsolódó, 
fs:'ig zárt, félig o:;?it)tt uuvarokból n:liló lakásaikat. 

JA:JC3Y j i. - l.lAliTIl~, V.: Stedt und ',lJouobereicc 3eispiel 'Nest

Berlin . /Város ·ás lakótelel_ N3'ugat-Eerlic f)eld:ijs.r:. / = Bau

welt, Nyugat-Berlin, 1975. 48.sz. F. 247-252. á:10 

A oagJvárosok épitészetében mindjobban előtérbe ;:"el'ül 8 forma 
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és funkció összehangnlásának igénye. Szükséges a lakóterületek 
decentralizálása, tervezésüknél figyelembe kell venni a helyi 
sajátosságokat. Az épületek lakókaszarnya jellegének elkerülése. 
A távolabbi lakóterületek kapcsolata, a közteruletek alakitása, 
a forgalom szervezése. 

158. FRANKE, I.: Methoden zur Erfassung der Erlebnisquali tat in 
Wohngebieten. /Módszerek a lakótelepeken kialakuló élmény min ő
ség feltárásáh~z./ = Gartenamt, Hannover, 23.k. 1974. 4.sz. 
p. 221-229. á:9, t:2, b:5 

A tervezőnek előre kell látnia az embereknek a környezetük ala
kitásával kapcsolatos reakcióit. Ehhez még nem alakult ki elfo
gadott módszer, a megérzésre nem lehet hagyatkoEni, a kikérde
zés nem ad megbizható ereoményt. A szerzők a lakótelepek kiér
tékelésére igyekeznek objektiv módszert kialakitani. Az ismer
tetett eljárás - az un. 'szemantiku's differenciál - kisérleti 
személyei táblázatokna foglalt minöségpárok oszt~lYDzásával 
fejezik ki a véleményüket. Husz személyadataiból már átlag
itéletet lehet megállapitani. 

Francia nyelven 

159. 350 logements, Givors. /350 lakásos beépités a francia~rszági 
Givors-ban./ Architecture d'Aujourd'hui, Párizs, 1978. 196. 
sz. p. 8-ll. á:12 

A domboldalra is felkuszó 3501akásos középmagas lakótelep két 
épület alaptipus változatos kombinálásával létesült. Az együttes 
hangsulyozottan geometrikus jellegü épületein az átlós vonalak 
uralkodnak, amibő.l csillag-csoportra emlékeztető kompozició szü
letett. 

lSO. "Wyler am Teieh" Embraeh, Suisse. /Vegyes beépitésü lakótelep 
a svájci ~mbraehban./ = Architecture d'AUjourd'hui, Parizs, 
1978. 196.sz. p. 16-17. á:6 

72 

A lakótelep 31 háromszintes sorh~ . ol és egy 18 laké.sos ötszlo
tes lakóépületből áll. A nép- -_~el-hatosával összefogott sor-



házak és a részbeo teraszos többlak~sos h~z azooos épitészeti 
formajegyekkel épült, melyek közül a külöoleges tetőforma em
litendő meg. 

161. MaisooFJ. "Diagoon" , Delft. I A "Diagooo" h~zak I)elftben, Hollan
dia.1 = Architecture d'Aujourd'hui, Fárizs, 1378. 196.sz. p. 
20-23. á:27 

A "Diagooo" házak kiválóao alkalmasak v~lCDzatos igéoyeket ki
elégitő, alacsooy beépitésü lakotelepek képzésére. A oyolc pro
totipus t~lajdooképpeo csak félkész haz, a végső kiépicést a 
szükségletekoek megfelelően alakok v8gezheöik el. A reodkivül 
flexibilis házak homlokzati meEjel~nés~ is v~l"ozatos. 

162. Habitations a Chalvedon, Basildon Essex, G.B. 13~rtázas lakó
telep NagJ-Britaooiábao. I = Archite.cture d' AUj:Jurd' Qui, J:-árizs, 
1978. 196.sz. p. 24-25. á:ll 

Basildoo város melletti Chalvedon lakóGelep 1400 lakásos, ÓO-
60 sorházegJség alkot egJ lakókörzetet. A kétszi~tes aszimmet
rikus oyeregtetős házak különböző formáj u kisebb-nagJobb tere
ket zárnak közre. Az alkalmazott anyagok - nyers téglafal, be
too, festett fa - azonosak, de a házcsoportok mérete, formája 
és elreodezése egJéni. 

163. Appartemeots pour personnes agées et familles. !Kislakótelep 
részbeo idős emberek számára.1 = Architecture d'Aujourd'hui, 
Párizs, 1978. 196.sz. p. 26-27. á:5 

Az egy iotimebb és egy Dyitottabb tér köré c.soportosuló so1'
házakat elsősorbao az idős emberek igéoyeit szem előtt tart
va tervezték. A többoyire kétsziotes beépítést nyers tégla
falai és geometrikus tömegei rusztikus megjelenésüvé teszik. 
Az öregek számára tervezett 35 kislakásoo és a sZ:.l1e:ált3tó 
létesitméoyekeo tul a laksürüség növelésére 4-5 2ZS~1,jl:'i,,'s la
kásnkat tartalmazó sorházakat is oeilleszten;"ek al: eg.jú"tes
be. 

164. Maisons semi-particu1ieres, Evry. !Közé.fmögas beépitésü kis
lakótelep terve Evryben, Franciaország.1 = Architecture d'Au-



jourd'hui, Párizs, 1978. 196.sz. p. 28-29. á:14 

A 3-4 szintes épületek egyéni alapxajzuak, változatos tömegüek 
azonos épitészeti forrnajegyekke1. Az épületek általában egy 
földszinti lakást, majd e fölött egy többszintes lakást tartal
maznak: A kislakótelep a nőtt kisvárosok utcahangulatát idézi. 

165. 188 habitations, Eelmont. 1188 lakás os lakótelep a hollandiai 
lielmontban.1 = Architecture d'Aujourd'hui, Párizs, 1978. 196. 
sz. p. 42-45. á:20 

A kulturális központ körül épiteodö 188 lal!:ásból az első épité
si ütemben 18 valósult meg. Hármat mintalakásként be is rendez
tek. Az egylakásos épületek tégla homlokzatu, vasbeton szerke
zetü lábazati szint je fölé sarkára állitott kocka-elemek emel
kednek, melyek három lakószintet tartalmaznak. A sarko knál ab
lakokkal megnyitott tömegek belsejében különleges élményt nyuj
tó terek keletkeztek. 

166. Habitatioo diversifiées, Oologne. IBelső lakóutcás beépités 
Kölnben.1 = Architecture d'Aujourd'hui, Párizs, 1978. 196.sz. 
p. 46-49. á:6 

A jármümentes lskóutca két oldalán kialakitott épületegyüttes 
max. 7 szintes elemei nyersbeton homlokzatuak. A szürke felület 
azonban k6Do~eddé és szinessé - de oem tul tark~v~ - vilt a pi
rosxa ms.zolt aola·kszerkezetek, .9irosra, kékre és zöldre festett 
könnyü acélcső erkély- és lépcsőkorlátok révén. A lakóutca rész
ben ives homlokzatu épülettel lezárt térbe tork.ollik, mely a 
lakóegyüttes szive. 

167. 300 logeweots socisux, karne-la-Vallée. 1300 lakásos lakóoeg;jed 
a franciaországi l;;arne-la-Valléeben. 1 = Archi tecture d' Aujourd' 
hui, Párizs, 1978. 196.sz. p. 50-55. á:16 
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A 900lakásos középmagas beé.9itésü lakótelep első kivitelezési 
ütemébeo eg:; 3001akásos együttes épült meg, egJ jármümentes 
lakóutca két oldalán és egy erre merö10Ees többszekciós épület
ben. A lakóutca felé részben teraszos kialakitásu épületek 
hangsulyozottao geometrikus jellegüek, a homlokzaton erőtelje
sen kirajzolódik a tartószexkezet rendszere. 



168. 132 10gements a Maurepas. /132 lakásos épületegyüttes terve 
láaurepasban, Franciaország./ = Architecture d'Aujourd'hui, 

Párizs, 1978. 196.sz. p. 56-59. á:17 

A három teret körülölelő és egy lakóutcit kisérő max. 4 szin
tes lakóházak egységes, mégis változatos homlokzatuak. A la

postetős épületek több kocka-elemből tevődnek össze, melyek 
előtt henger alaku tömegek formájában jelenne~ me~ a kör alap

rajzu lépcsőházak. 

169. lBO lpgements E.L.~. ~ Melun-Senart. /lBO lakásos lakónegyed 

Melun-Senartban, Franciaország. / = Architecture d' Aujourd' hui, 

Párizs, 1978. 195.sz. p. 64-65. á:B 

A teraszos, max~ o~gyszintes lak6h~zak egJ t~gas, sportp~ly~t 

is tartalmazó teret, egy szükebb játszüteret és e§;y jármüfor
galommentes lakóutcát vesznek körül. A oeépités alat" r:ölo.alat

ti garázst alakitottak ki. A földszinteket töbooyire a közös

ségi helyiségek és az üzletek foglalják el, a belső lépcsőhá
zakból szintenként kettő, kúlönböz:'> méretü, átmenő alaprajzu 
lakás érhető el. -Az épül eGek nem teraszos hátsó homlokzatát a 
két szint magas árkádsor és a keskeoy, magas nyilászárók jel

lemzik. 

170. 250 logements, villa nouvelle d'Evry. /250 lakásos kislakótelep 
Evryben, Franciaország./ = Architect~e d'Aujourd'hui, Párizs, 

1978. 196.sz. p. 66~67. á:lZ 

A vegyes beépitésü, részben e~ylakásos sorházakat, részben négy
szintes, teraszos kialsKitisu többlakgsos hazakat tartalmazó la
kótelep el5regyárto"t panelekből épült .. A tagolt tömegek iSClét
lődéséb5l elkerülhetetlenül adódó illonotóniit a belső és külső 
terek viltozatJs alakitisa enyhiti, utóbbi a gyakorlatban i~en 
haüisDs orientációt is nyujt. A többlakásos házak lépcs5házai
ból szintenként két vagy h~rolli, vBltozat~s Dafys~gu és alap~aj

zu lakás nyilik. 

l ~~l . ...JB ?reoai:::, iJeutschlaodsberg. /5:;rtizas kislakótele:J az auszti

..::."''::}i :Üs:"'l~:3cL::.laDdsb~.rgbeo./ = Archit;ecG"ure d't:.ujourd'bui, l-áriZ2, 

1070. leb. sz. p. 76-77. i:9 
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Gazdaságos, de az egyéni igényeket kielégitő lakásépités uj 
formájával próbálkoztak az épitészek. A leendő tulajdonosok 
egy 6,50x12,00 m-es félkész előregyártott sorházat kaptak, 
melyek végleges kialakitását az épitész a tényleges szükség
letek szerint tervezte meg. Ily módon egyéni, de mégis rokon 
épületek sora jött létre, a nőtt utcákra jellemző változatos 
utcaképpel. 

172. 25 habitations, Hanovre. /25 lakásos kislakótelep Hannoverben, 
NSZK./ : Architecture d'Aujourd'hui, Párizs, 1978. 196.sz. 
p. 78-79. á:17 

A 25 lakásos kis minta-lakótelep középpontjában egy 19 lakásos 
négyszintes épület áll szellemesen kombinált egy- és többszin
tes, ill. félszinteltolásos lakásokkal. A központi épülethez 
két oldalról átriumkertes földszintes családi házak csatlakoz
nak szabálytalan, szönyegszerü telepitésben. Az egységes össz
kép ellenére minden ház és lakás egyéni kialakitásu, eltérő 

formáju és méretü. 

17.3. 1624 logements, Farum lüdtpunkt. /1&24 lakás os sorházas lakó
telep Dániában./ :-Arcnitecture d'Aujourd'hui, Párizs, 1978. 
196.sz._ p. 80. á:4 

A 24 párhuzamos, háromszintes épületblokkban l-4 fős, egy-, ill. 
kétszintes lakások épültek. A teraszos kialakitásu, belső lép
csőházas, középfolyosós sorházak előtt összefüggő közös zöldte
rület fut. A teljes beépités alatt gépkocsitárolót épitettek 
ki, lakásonként két autóra méretezve. A lakóépületekkel párhuza
mos tengelyü három közösségi épületben klubok, sportszobák, mo
zi, óvoda stb. kapott helyet. 

174. Ensemble résidentiel a Mishina. !Lakóegyüttes Mishiná-ban./ 
= Recherohe et Architecture, Párizs, 1977. 29.sz. p. 42-4.3. 
á:6 
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A lakóegyüttes tervezöje -a régi japán városok szük utcáinak 
fél-közösségi tereit kivánta létrehozni korszerü eszközökkel. 
Ezek a közlekedők átmenetet-képeznek a közösségi és magánterü
let között. A kb. 22 fokos lejtésü domboldalon 120 lakás épült. 



A teraszos együttes hossza 200 m, szélessége 50 m, magassága 
20 m. Minden lakáshoz tartozik eg;y 35-60 m2_es kis kert is. 

175. Melun-Sénart quartier du IRéveil-lIatin". /3400 lakásos lakó
telep a franciaországi Meluo város agglomerációs körzetében./ 

Urbanisme, Párizs, 46.k. 1977. l62/l63.sz.·p. 47-49. állO 

A Párizs közelében fekvő Melun város tervezett 3400 lakásos la
kótelepe a terület adottságai miatt kis beépitési sürüségü lesz, 
fele részben családi házakkal, fele részben többlakásos épüle
tekkel. A lakótelepet két hasonló jelentőségü egységre tagolták, 
az első épitése már a befejezéshez közeledik. 

176. Eabitation Cerra San Bernardo. /Középmagas beépitésü lakótelep 
'Argentinában./ = Architecture d'Aujourd'hui, Párizs, 1976. 183. 
sz. p. 82-83. á:7 

Eg;y központi amfiteátrum-szerü tér körül csoportosulnak a külön
bözőképpen kapcsolt, de hasonló lakóépületek. A 3-5 szintes, 
visszaugratott felső emeletü h~zak mozgalmas együttest alkotnak, 
mely szépen illeszkedik a dombos tájba. 

177. Groupe d'habitation Centra San DDmingo. rvegyes beépitésü lakó
telep az argentinai Cordobában./ = Architecture d'Aujourd'hui, 
Fárizs, 1976. 183.sz. p. 84-85. á':9 

A telep 372 lakását nég;y 16 szinte.s torDnyházban és tiz 6 szin
tes kétfo§atu épületben helyezték el~ A csillag alaprajzu, bel
ső lépcsőházas, négyfogatu pontházakban és a kétszintenként füg
gőfol;yosóval összekötött hatszintes házakban 3 és 4 szobás laká
sok épületek összesen 20 alaprajzi yáltozatban. 

178, Eabitations individuelles Udiversitas. /Családi házas kis lakó
telep Cordobában, Argentina./ = Architecture d'AUjourd'l:mi, 
Párizs, 1976. 183.sz. p. 86. á:12 

A 25 egJ-, ill. kétszintes családi ház nég;)' külöGbc.zően tájolt 
tipus szerint épült. A kétszintes éyületek a beépítési terüle" 
sarkain, az ikerházak a középső részeken állnak. A n;yers tégla
falas, cseréptetős házak egységes, de nem monoton összképet 
nJujtanak. 
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Orosz nyelven 

179. Csertanovo szevernoe: nacsinaetszja puszkovoj periDd. lA pane
los épi tés ujabb eredmén;)'ei a moszkvai Csertanovo lakótelepen . I 
= Sztroitel' sztvo i Arhitektura L;oszkVü, Moszkva, 1979. 2.sz. 
p. 27-30. á:5 

A kisérleti lakótelepen átadták az elsö 1360 lakást a 7,2 ID-es 
modulban tervezett ujszerü lakóépületekben. A nag~ fesztávolság 
sok lakásalaprajz-változat kialakitását tette lehetövé, a tipu
sok kö~ött többféle kétszintes lakás is van. 

180. 1:.ERZSAl"10V, B.: Szlagaemüe zsiloj szredü. lA tömeges lakásépités 
komplex tervezéséoek kérdései.1 = Sztroitel'sztvo i Arhitektura 
Leniograda, LeoioErád, 1373. l.sz. p. 40-44. á:ll 

li város méretoövekedése cliatt az épitészoek inkább a térrel és 
kevésbé a formákkal kell foglalkoznia. A fő törekvés a köroJe
zet humaoizálása. Az egységes városépitészeti koocepción tul 
faotos a részmuokák egységes szellemü kivitelezése. A komplex 
tervezés gazdasági előo~ei. 

181. RUBANENKO, B.: Arhitektura maszszovogo zsiliscsoogo sztroi
tel'sztva. lA töme~es lakásépités épitészeti kérdései.1 
= Sztroitel' sztvo i Arhitektura Moszkvü, Moszkva, 1978. 10.sz. 
p. 4-8. á:6 

Nag~ lakótelepek tipusépületekből való tervezésének esztétikai 
kérdései. 

182. Juzsnoe Izmajlovo. 135 OOO lakos u lakóteler; Moszkvában.1 
= Sztroitel'sztvo i Arhitektura Moszkvü, 1~oszkva, 1978. 10.sz. 
p. 12-13. á:4 

A magasbeépitésü lakótelep 9-16 szi.ntes hé.zai részoen sávhé.zalc, 
részbeo lcözépfolyosós pootházak, valameonyi tipus terv szerint 
épült. 

183. URBANSZKI, V.: Razvitie zsiliscsn:::go sztroitel'sztva v GDR i 
problemü arhitekturü. lAz NDK lakásépitésének fejlődése és épi
tészeti problémái.1 = Arhitektura SZSZSZR, Moszkva, 1978. l.sz. 
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p. 21-26. á:12 

Az nDK lakásépitésének, ezen belűl a lakótelepek fDroájában 

megvalósuló tömeges lakásépitésnek az áttekintése. A lakó

telep-építés tapasztalatai,az építészeti alakitás prDblémái 

különböző NDK-beli városok példája alapján. 

184. SZAFER, ':r.: Isztoricseszkaja i szovremennaja zasztrojka 

gorodov Pol' si. !Törtéoel mi és korszerü épi tés a lenE: yel váro

sokban.! = Arhitektura SZSZSZR, goszkva, 1378. l.sz. p. 40-45. 
á:12 

Varsóban, Krakkóban és más lengyel városokban a lakásépités 

vezet;ő formája a lakótele~p, cl lakótelep-épités fejljd~se. n~

h~n~.me~épitett és tervezéct példa beQutatása. 

185. OVSZJAm~EOVA, Ii'.: l.iolodezsnüj zsiloj kom:pleksz. !Ifjusági 

lak6tele~,1 = Artitektura 3ZdZSZrt, UJszkva, 1978. lO.sz. p. 14-

16. á:3 

fo.. 300lakásos,' 3000 fiatalnak otthont n:yujtó eg:yüttes 16 szin

tes épületekből é.11, eg:'- és kétszobás laké.sokat tartalsaz. Az 

eg~üttes épitészeti értékelése és szocio16giai vizsgila~a. 

'.}iJ3E?NSZ?~IJ j Ju. - GOL1JB:GV, I~ «- KA?l:iA3EVA~ K~: K voproszu o 
gigienic2esz~om optimu~e zsiloj ~losc2adi~ lA lakóterület O~-

tarija, li;oszkva, 1976. Lsz. p. 7-10. t:3 

A szovjet tipus és kisérleti lakásépités tervezésével foglal
kozó közpootj~i tudomáo:yos kutató- és tervezőintézet v~z2gál~a 
az optiQ~lie lakóterület-nag~sigot a lak6k foglalkoz~s~oat 
függvéoJ·ébeo. Történeti áttekintés a lakóterület-norma alaku

lasáról a SZIT-ban. f.. családok foglalkJzás szerinti u:egoszlás8o 
Kikérdezéses alapoD vizsg~ltik az adott lakásalafterlilet pszi
chofiziológiai nSéé.sát. 

187. VA3UEIN, Ao -- ATA3AEV, 1:.: Ekszper~mental'nüj poszelok v Ra
re~ii. (Kisérleti lak6velsf a Karél Autonóm Köztársaságban./ 
= Szel'szkoe Szt~oitel'sztvo, Moszkva, 1376. 6.sz. p. 27-28. 

á:6 
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A finn tervek alapján épit ett házak négyszintesek, 40 lakáso
sak. A telepen tömören egymás mellé kerültek a lakó- és középü
letek. A természetes környezetbe szépen illeszkedő település és 
épületeinek ismertetése. 

Angol nyelven 

188. Vernacular variations. /Két- és háromszintes sorházas beépités 
az angliai Milton Keynes-ben./ = Architect, London, l24.k. 
1978. 4.sz. p. 45-48. á:12 

A két- és háromszintes sorh~zak tömeg- és homlokzatalakitása 
egységes, a nagy töme'gü, beépitett terii tetőszerkezet kellemes 
arányu épületeket eredményez,. melyek különböző csoportokban 
kisérik akislakótelep lakóutcáit. 

189. Perimeters in perspective. /Keretes beépitésü családiházas la
kónegyedek jövője./ = Architect, London, l23.k. 1977. ll.sz. 
p. 40-43. á:4, b:8 

Angliában az l-3 szintes családi házas lakónegyedek kedvelt for
mája a keretes beépités, melynél a viszonylag sürü beépités mel
lett a saját kerten ·tul nagyobb közös zöldterület ek is adódnak. 
A szociológiai felmérés szerint a lakók elégedettek ezzel a 
lakókörnyezettel, de az indokok mások, mint az épitészek által 
hangoztatottak. 

~ 190. HALE, G.: From the in side out. /Vélemények lakótelepekről./ 
= Architectural Design, London, 46.k. 1976. 8.sz. p. 472-475. 

á:? 
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.Egy 1975-ben befejezett 850lakásos uj lOndoni lakónegyed la
kóinak véleményét gyüjtötte össze egy ott élő fiatal egyetemis
ta. Ismer'teti az építész gondjait, a hatósági előirások egyez
tetése és a gazdasági korlátok betartása miatt. A lakosság 
gondjai között szerepel az egyhanguság, a pihenő- és zöldterü
letek, játszóterek hiánya', a lakók közcmbösséglil, a közösségi 

·élet hiánya, a zaj miatti ellentétek, a fiatalság szórakozási 
lehetőségeinek hiánya. 



191. Housing, Central Hill, Lambeth. !Kisla:;:ó:e:ep London. mellett./ 
= Architectural Review, Lonoon, l59.k. 1~76. 348.sz. p. 97-106. 
á:33 

Az 5 ha nagyságu lejtős épióési területen 574 lakást helyeztek 
el 28 három-, ill. négyszintes épületben. A gépkocsitárolók 
többnyire a talajszint alá kerültek. A lak6telephez üzletköz
pont és közösségi épületek is tartoznak. 

192. Housing at ','lest Bill Fark, London. /uj lakótelep Lo",ooooa, .. / 
= Building, London, 1976. ll. sz. p. 53-90. á:24, t:2 

London egyik dombos, ősfákkal benőtt kül városi részén 2,8 ha 
beépitett területen épült fel az uj lakótelep négy épülettipus 
felhasználásával. A lejtős terepen teraszos és szinteltolásos 
házakban nagy lakásválaszték létesüly '. a legkisebb lakás egy
szo.bás, a legnagyobb ötszobás. A beépi tés hangulatos, vál toza
tos, jól illeszkedik a tájba. 

193. CERARDI, N.: Waterfront condos with a wiew from every unit. 
!Vizparti kislakótelep az Egyesült Államokban.; = House and 
Home, New York, 50.k. 1376. 6.sz. p. 88-89. á:5 

A régi vizparti település több sZ:Jmszédo" teH:en lebootották a 
régi házakat. Az uj kislakótelep épületei kettesével, hármasá
val helyezkednek el a vizpartot és a domborzatot követő laza 
sorban. A 3-4 szintes többlakásos háza~ tagolt tömege és a fa 
anyagu homlokzat jól illeszkedik a tert:leszetes tájba. 

194. Big uoits for nove-down buyers. jKislakótelep átlagos igények 
kielégitésére./ = House aDd Home, New York, 50.k. 1976. 6.sz. 
p. 90-91. á:8 

A vizparti telep kétféle tipusu epliletból áll. A házak kettesé· 
vel helyezkedneK el a területen, szabil::,'n, méGis laza elreode· 
zi; sbeo. A tula jaon Képpen silrü beépi eés elle Dére zőldőve::'c t i la· 
kocelep keletkezeot. 



üieceoata zona. IBlagoevgrác. uc lakótelepeio/ 

~~.jria, 1979. l.sz. p_ 19-22k ~;14 

Arhitektura, 

A bOlgár város uj nag~' lakót~lep:?iDel.{ áttekictése, Különböző 

lakóépülettipusok bernutatásG. il. ';iszon~.'leg ':iegolt. poot- ée sé.v

uizak e15=egyártott paoelekból épültek. 

Zeiliscsnijat rajon "Trakija" v Plovdiv. lA "Trakia" lakótelep 

Plovdivbao.1 = Arhitektura, Szófia, 1979. 3.sz. p. 12-28. á:48 

A 12 lakókörzeüee batalrJas lakótelep első ütemekéot egy 8000 

lakásos körzet valósult Qeg. A teljes terv és a felépült első 
ütem bemutatása. A. tag::::lt tömegü épületek többféle tipust kép
vie elnek, vál tOZ3 tos és k:::rszerü alapra jzu lakfls okkal. A loggia

mellvédeket több f:::rrnában és all~agkornbillicióbao kivitelezték, 

ez feloldja a paneles hé.zak mereveégét. 

lJ7. Zsiliecsoijat rajoD "Zsdezoik" " Sztara Zagora. /Uj lakótelep 

a bulgáriai Sztara Zagoribao.1 = ~xhitektura, Szófia, 1979. 3. 
sz. p. 29-33. á:17 

. b. :neredek Leg:joldalra "Gervez8tt oaf:~/ lai:6-selep k:czé~pmagas és 

~agas épUletei t6bb 1500-2000 lakosu lak6k6rzetet alk2tosk, 
köz];:ootjukbao a köziotézméo:iekkel. 

198. Komplek,'3zeo szociölen i arhitekt~oo-sztroitelen ekszperiment 

v Lovecs. /Kisérlelii lakóvelel! terve a bulgáriai Lovecs v3.ros 

szé.['~~ .. ::'a./ = A~hite~:tura, Szófia, 1979. 3.sz. ;. 34-38. á:19 

~ h6~.;Jlci31b\:;io fekvő ereSs terület; beé~itési G8rVe egy komplex 

~~ sz-ál -, , :)üüll::JO::)2 f.:.8ogulDtu lakóteli~p L:....zai tbbbsé e'ikb80 h;;..rOffi

.::zio~esek, 8 p:,:Q,:.:les techoJlógia ellenére ieen v.s.lvozatJs laké..s-

kioálöttal . 

. ~j;;. ~2ii.i:::csDijaü k:08f·leksz nTritl8 Csucsurat: i zapadnijat raj::Jo8n 

C'2Cp-:i.>:. !:r3.~:'Jt;elel) s Qulgá..ri8i 3ztara Zagoriiban ~/ = ArhiiJektura, 

Szofia, 1?7B. 3.sz. p~ 15-21. ~;19 



me€ a két lakókörz8tre Ga€oloao, középmagas sávházakból és ma
gas ponGházakból álló lakotelep. Az épitészek v~ltozatossa~ra 
törekedtek mind az épülettömegek és a homlokzat kialakitásánál, 

mind az épületek elhelyezésérél. 

200. Zsiliscsnijat kompleksz "Tejmzmijd" v London. lA Ths",esoead 
lakótelep LOGdonban • I Arhi cektur3, Szófia, 1978. i3. sz. ]J. 

33-35. Éi: lG 

Nagy-London eg~ik le~érdekesebb lakóGele;e, mel~eo a lak6-, ter
melő és pihenő körzGiJek-:::: CE2zevootan helJ? 9Z-C éJ: el. Az i'par~3i-

zstos területkihasználás, v:Jnzó lakókörn;,ezet, .cun!:.cionális és 
eszté~ikai igények eg~'idejü kielégitése~ A lat6~elepec n0h~n~ 
magas PODDház mellett v~ltozatcs elreodezési$ i~eD cugolt ho 0-

lokzatu teraszos oégyszintes é?ületek alkoGj~k. 

201c Maloetazsooto zsiliscsno sztr~itelsztvo - realizacii i ~roekti. 

/Alacsony lakótelepek tervezése és épicé.se./ = J.~rh.l.tektu.:ra~ 

Szófia, 1978. 9.sz. p. 11-12. á:3 

álacs:ony beépitésü lakótel.epekkel kapcsolavos .kérdés8k a cset.
szlováki8i .?ostiornábao felépitend5 uj sor- és :::ZbD~"eghé.zss la

kótelep tervezése kapcsán. Javaslat uj sZervezési, j02i és e186-
leti feltételek meg teremtésére az alacsJny lakásépiGés tbkéleGe
sitése érdekében. 

202. Ziiliscsnijat rajon "Bila ceszta n v Teplice, CsebJszlovakija. 
IVeg'jes beépitésü lakótelep a csehszlovákiai l:'eplicében.1 

Arhitektura, Szófia, 1~7ó. 10.sz. p. 1,+-19. á:20 

A lejtős terepre épiteet lakóöelep ~özéppon~jabao bárom 10 szin
tes pontház j mellettük harom töb::'8zekciós, elo.!'e- és v,i2szaugra
to~t homlokzatu 5 SZiD::;~S .sávház :ill. ~z~t:Lez néhán:; h2U'omszin

tes töbclakásos épület c28tlakQzi~~ ~ójci 2 telep szélén sorhá
zak és szabadonállb csalá'ii né.zak ~:aptG(\. Lel:vet. ri sikerült; la

kótelep hangulatos lakókörnyezeGet nyujt. 

203, At:riu80i zsilisc.sa v zsiliscEoija kOITl1Jleksz lIAloizina Visina ll 

v Liberec, Csehoszlovakija. IKislakéJ1;elep a csehszlovákiai Li-



berecben./ = A~hitektura, Szófia, 1378. 10.sz. p. 20-22. állO 

A 29 lakásos kislakótelep domboldalon, erdő mellett épült fel 
kiemelkedö minöségü kivitelben. Az L alaprajzu fél-átriumos há
zak különbözőképpen csatlakoznak egymáshoz és szerencsésen si
mulnak a terepre. 

Leng-vel n:yelven 

204. Osiedle 13ernardynska-Powsioska w Warszawie. /Veg::Jss beépitésü 

lakótelep Varsoban./ = Architektura, Varsó, 32.k. 1978, 7-8. sz. 
p. 2.2. á:6 

A lakótelep első ütemében harom magasházat kiviteleztek. A má
s2dik ütem 17. szabadonalló vagy kettesével, ill. hármasával 
összekapcsolt, har2mfo€atu.2, 3, ill. 4 szintes épületében 134 
la~~s fog megépülni ötféle :laprajzi elrendezés és méret szerint. 

20). usiedle Hilaoów III vi :/iar2Za~Cjie. /1810 lakosv. laléótele:p terve 

Varsóban./ = i-..rcili'Gektu.ra, Varsó j 32 .. k. 1978. 7-6.sz" p'J 13. 
ál8 

A történelilli palota sz~mszédságába tervezett alacsooJ beépitéeü 
lakótelepen 378 lakis létesül e15re- és hátraugratDet homlokza

tu, 3-4 szintes, e15regJártott szeri{ezetü függöoJfalas házakban. 

Az 6~ csoportba 6sszef~gJtt lak6h~zakbao nagyméretü lak~sok épül-
nek. 

2C6 . .:3~yst;eGJ :3~ lA System ~1J3 elnevezés ü cs&:i.ádiház-t;ervezési .r;end

Ezer./ ::: J....rchitektura) V3rsó~ 32.k'. 1976. 7-8~sz. p- 83-98. 
á:47 

Az e~~/ krakkói tervez3int;sze~tbtSo kidolg:)z:d;t ]:.3-rendszer 

4,2 x 4,2 ill-es vagy 4)2 x 0,3 m tbbbszóröse oéretü mJdulh~16 

alal-ulvét;cl.§~vcl s::ervez':' e családi b.::-.z Luob:cióit és we:Ivezi weg 

eQ:Jek :negfele15en magát sz épüleGet~ f..* "telel_,.szerü:;: sőt többszin-

sa tervek és oegvalósult épületek alapján. 

207. Urs~!Qóv; FóXo:)cn-y vi };arsza'lf.J...e.~ ,(Nag;y la'=:ótelep Varsóban. / 

= Architektura, Varsó, 32.k. 1970. 11.8z. p, 8-13. á:22 



Varsó Észak-Urs:/,nów elnevezésü, ujonnan· felépül t lakótelepének 
bemutatása. A középmagas és magas lakóházak előreg~ártott pane
les szerkezetüek. 

208. Osiedle Targówek w'liarszawie. IVegyes beépitésü lakót ele]? Varsó
ban.1 = Architektura, Varsó, 32.k. 1978. ll.sz. p. 22-25. á:15 

Fénykép-riport a fol:/,óirat 1976. évi 4. számában ismerte~ett la
kótelepről. Az ives vonalak mentén elhel~ezett előreg~ártott 
szerkezetü magas-·és középmagas sávházak eg~forma homlokzatát 
egyes felületszakaszok szinezé·sével próbálták felélénkiteni. 

209. Zespól mieszkaniow;y "Stella" w T~chach. lA "Stella" lakótelep 
terve a leng:!elorszagi T~chy· város számára.1 = Architektura, 
Varsó, 52.k. 1978. ll.sz. p. 34-43. á:45, t:l 

A oervezett vegyes beépitésü lakótelep lakossága 10 2jO fő lesz, 
közülük 635-eo régebbi, megőrzött épületekbeo fognak lakoi. A 
lakótelep beépiöési terve. A középmagas és alacsoo:! lakóépüle
tek, valamint lekasalaprajzok és szerkezeöi részletek bemutatá-
sa. 

210. Osiedla iiarszawszkie. /VarSÓi lakótelepek.! Architektura , 
Varsó, 3C.k. 1976. 4.sz. p. ll-24. á: 7 

Varsó 8 uj oagJ lakótelepéo&K beQutatása. A kizárólag ház~Jári 
technológiával épült telepek jellemző adaoai, a lakóépületek es 
lakasok tipusai, az épiGészek és lakók véleméoyei. 

Hollaod p;ye1veo 

211. Woningen te Zeist. 1444 lakisos , alacsony beépitésü lakótelep 
a hollandiai Zeistben.! = 30uw, Rotterdam, 33.~. 1975. l.sz. 
p. 49-51. á:2) 

A lakótelep uj é~itési ütemeben 444 lakás épült fel 2- és 3 szin-
tes, tet5térbeé'pit~2es sJrházakb8lJ ~ A. lakások tcoJn:;i:ce kétsziD~ 
tesek 1 a felső lakások függ5folJosón át közelithet5k me~. A.la
kásokat oJolc méreG és alaprajzi elreo68zés szerint kivitelez ték 
2-5 fős családok számára. 

85 



212. Woningen te Obdam. /Sorházas kislakótelep a hollandiai Obdam
ban./ = Bouw, Rotterdam, 33.k. 1978. l.sz. p. 52-53. á:8 

A végső kiépitésében 4501akásos lakótelep megjelenése a hagyo
mányos holland kisvárosok képét idézi. A magastetős, egyenletes 
ütemben visszaugratott kétszintes épületegységek L alaprajzuak. 

213. Woonwijk te Alkmaar. /Sorházas kislakótelep a hollandiai Alk
maar községben./ = Bouw, Rotterdam, 33.k. 1978. 7.sz. p. 57-
60. á:30 

~ 168 lakásos sorházas beépitésü lakótelepen 12 lakástipus 
épült fel épitészetileg hasonló jellegü épületekbeoe .. ';'z eg~l-, 

ill. kétszintes, beépitett tetőteres házak esztétikus együt
test al~otnak. 

214. Woningen te Almere Haven Oost. !Keretes, alacson;)' beépitésü 
lakótelep Hollandiában./ = Bouw, Rotterdam, 33.k. 1978. 8.sz. 
p. 67-70. á:22 

A lakótelep 20-25 kétszintes egységb ől álló sorházcsoportjai 
csaknem teljesen körülzárják a kis belső tereket. Az egyes ház
csoportok változatosan kapcsolódnak eg;ymáshoz .. 

215. 43 ·Sooingen te Eindhoven. /43 lakásos sorházas kislakótele:p 
Eindhovenben, Hollandia./ = Bouw, Rotterdam, 33.k. 1978. 9.sz. 
p. 60-61. állO 

Az U alaku beépitésen korszerü formában fogalmazták ujra a ha
gyományos holland sorházat. Az egy- és háromszintes tömegek 
váltakozása szép utcaképet ad. 

216. Woningen te Klijndijk. !Kislakótelep Klijndijkben./ 
Rotterdam, 30.k. 1975. 6.sz. p. 113-114. állO 

Bouw, 
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A hollandiai Klijndijk uj lakótelepe ikerházas beépitésü 44 

lakással. A tájba illeszkedö épüleGek földszintesek, a tetötér 
beépitett. A laka.sok három nagysá,:;bac, öt tipll', SZerÜl"i; l",t o -

sültek:, or:r:deg:/ikr.ez tsl. ... tozik gar,::,sE ia. 



telep tervezése a lakók kiváns'ágai figj'elembevételével,Hollan
diában./ = Boaw, Rotterdam, 30.k. 1975. 4l.sz. p. 759-761. á:4 

Holy-Uoord 85 lakásos sorházas lakótelep 2-3 szintes lakások
kal. A lakók részt vettek lakásaik tervezésében, ehhez az uo. 
"lakásválasztélc-csomag" nyujtott segitséget , mely tulajdonkép
pen egj' alaplakás sok variációs lehetöséggel. 

Dán nyelven 

218. Kvarter Blasippan, raekkehuse i Helsiogborg. /Scrházas kis
lckótelep Eelsingborgb~c, Dánia./ = A~kiöektur DK, Koppenhága, 
2l.k. 1977. Lsz. y. l-j. á:12 

Eg3l lakóneg:ted elsj megvalüsitáei üterneben 12tesült a bemuta

tott 33 lakásos sorházas ~isl&~ótelep. A 4-6 lakásos egységek 
egy kis teret zárnak közre. il Dyerstégla homlokzat előtt erő
teljes faszerkezetli erk~lJ- és teraszoellvédek készültek. A 
teljesen alápinc0zett t:étsziotes laKások miodeg:yikéhez tarto

zik saját l<:ert, a házak előtti területek fél-privát zónák . 

. 219~ 'SkalbJrg Gr.iDoegard, boligbeb:,;ggelse i AalooI'g. /Kétszintes 

kislakótelep Aalborgban, Dánia./ = Arkitektur DK, Kop]?enhága, 
21.t. 1977. l.sz. p." 12-16. állO 

A kislak.ótelep egy törtvooalu~ két teret közrezáró g~yalog;)s 
utca két oldalán elhelj'ezett egj'for;;;a házakból épült fel. h 

szük anyagi keretek a lakást;ipusok eg:;ségesitését} a változa

tok minilLUQra szoric3.sé.t tették szUkségessé. 'soDek ellenére éi 

lakótelep szép~ kellemes ar~n~u ~S otthonos. 

220. Ellekildehave~ Alsgarde - samlet bebJggelse af eDfamiliehuse. 

/Csal:;.di h::iZ8S lakótele,I.I jjé..oiában, Alsga.rdeten . .I = :·i..rL-citektu.r 

DK, KDppenhága, 2l.k. 1377. 8.sz. :;" .506-313. á:29 

A dán haliszfalvak s1Jilusá.bao, hag:yorré.n;Y:ls anonim é1Jületti:pu
sokbol tervezett 400-5GC lsks.sos családi házas lakótelep első 
épitési ~~teoében 4-0 eg~:s~ g épUl t mef:. A forCIáiban hagyomán:yo s 

épületeket kOI'szerü elöreeyártott elemes épí tssmódbao ~ modern 

felszer·sléssel kivitelezték. A három házGipus i!:ülönböző lét-

87 



számu családok számára készült. A fehér falu, piros cseréptetős, 
sötétbarna és sötétzöld fa nyilászár6s, nyers fa keritésekkel kö
rülvett házak eredeti falusi hangulatot árasztanak. 

221. Hy1despjae1det, bo1igbebygge1se i Alberts1und. /Sürü, alacsony 
beépitésü lakótelep a dániai Albertslundban./ = Arkitektur DK, 
Koppenhága, 21.k. 1977. 8.sz. p. 31~-323. á:27 

A lakótelep az előregyártott paneles épitésmódban kivitelezett, 
alacsony, sürü beépitésü lakótelepek ritka képviselője. Az ele
mek változatossága a lakótelep me~jelenését szinessé teszi. A 
10 különböző tipusu 30~ lakáson kivül elszórtan létesitéttek 
86 szobát is, melyek utólagos bővitésre kibérelhet5k. Az l-3 
szintes házakat ugy helyezték el, hogy mozgalmas, tört vonalu 
utcácskák, változatos terek keletkezzenek. 

222. Gadekaeret, bol:Lgbebyggelse i Ish;6j. !Alac8ony beépitésü lakó
telep a dániai Ish;6jban./ = Arkitektur DK, Koppenhága, 2l.k. 
1977. 8.sz. p. 32~-329. á:13 

Az 563 lakásDs telep terviizéséhez a nőtt dán kisvárosok szolgál
tak mintául. A beton falpanelekbö1 és szendvicselemekből álló 
épitési rendszer segitségével, az elemek variálásával, változa
tos megjelenésü, de egységes összképü beépités keletkezett. Az 
l, 2 és 3 szintes lakások sorházakban kaptak helyet. A telep 
központi tere piac- és disztér egy kis tó partján. A parko1ókat 
a lakott terület körül épitették ki. 

223. Vildtbanegard II, boligbeoyggelse i Ish;6j. !Lakótelep Ishijban, 
Dánia./ = Arkitektur DK, Koppenhága, 21.k. 1977. 8.sz. p. 330-
333. á:1~ 

A középmagas lakótelep 644 lakását 25 négyszintes blokkba fog
ták össze. A sávházak egJ központi tér körül ugy helyezkednek 
el, hogy az egyforma épületek között viszonylag változatos, 
egyedi me~jelenésü szabad terek keletkezzenek. Az elöregJártott 
panel harántfalas épületek loggiás, francia erkélyes és ablakos 
homlokzatmezőit helyiségméretü asztalosszerkezet tölti ki. 

22~. Boelholm gardhavehuse i Stenlise. /Szőnyegtelepitésü fél-átrium-
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házak Dániában./ 
p. ,3,34-,3,36. á:8 

Arkitektur DK, Koppenhága, 21.k. 1977. 8.sz. 

Koppenhága közelében, lejtős terepen 178 fél-átriumház alkotja 
a kis lakótelepet. A lakások öt tipusu házban épültek meg, 2-4 
szobával. A bérlakásokból álló telephez közös hel~iségekből ál
ló épület is tartozik. A hagyományos épitésmódban felépült, 
nyers téglafal homlokzatu, földszintes lakótelep kellemes, em
beri léptékü lakókörn~ezetet n~ujt. 

Finn nyelven 

225. Malminkartanon koerakentamiskilpailu. /Kisérleti középmagas la
kótelepek Helsinkiben./ = Arkkitehti, Helsinki, 75.k. 1978. 8. 
sz. p. 22-,31. á:43 

A bemutatott öt lakótelep tervezési elvei hasonlók: a 2-5 szint 
magas, hasonló épületek .sorolásával kialakitott beépitések közel 
U alaprajzuak, a tömb belsejében változatosan használható szabad 
területtel. Az alapelvek hasonlósága ellenére a lakótelepek meg
jelenése egyedi, összetéveszthetetlen. 

226. Kiinteistö-oy. Soittajantie 6, Kannelmaki Helsinki. /Középmagas 
beépitésü lakótelep Helsinkiben./ = Arkkitehti, Helsinki, 74.k. 
1977. 7.sz. p. 26-29. á:ll 

Három-, ill. nég~szintes, többszekciós sávházakból álló lakó
telep, az épületek között parkokkal és játszóterekkel. Egy bel
ső lépcsőházas négyfogatu és egy kétfogatu szekció alaprajza, 
szerkezeti részletek. 

227. Ollinsaari - Rautaruukkin asuntoalue, Raahe. /Alacson~ beépité
sü lakótelep a finnországi Raahe városban./ = Arkkitehti, Hel
sinki, 74.k. 1977. 7.sz. p. 34-37. á:14 

Dombos terepen, fás környezetben felépült lakótelep 2500-3000 
lakos számára. A tagolt alaprajzu és tömeg ü két- és háromszin
tes házakban változatos alaprajzu és méretü lakások létesültek. 

228. Suutarilan pientalot, Suutarila Helsinki. IAlacsony beépitésü 
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lakótelep Helsinkibe~.1 
sz. p. 38-40. á:7 

Arkkitehti, Helsinki, 74.k. 1977. 7. 

Az egy~ és kétszintes iker- és láncházakból álló kislakótelep 
a változatos utvezetás, a kisléptékü mozgalmas épülettöroegek és 
külső terek következtében hangulatos, vonzó lakóhely. A 2-5 szo
bás lakások alapterülete 55 és 120 ro2 között van, ezen tul min
den lakáshoz saját szauna is tartozik. 

Svéd nyelven 

229. Borlange : Jakobsgardarna. 1 Alacsony beépitésü lakótelep Svéd
or"szágbao, Borl.s..oge városban. / = Arkitektur s Stockholm, 79 ~ k. 

1979. 9.sz. p. 6-ll. á:19 

A lakótelepen egy- és kétszintes sorházak és négyszintes terasz
hs.zak épültek, ·utóbbiak a telep két szélén hel316zkednek el. il 

második Bpitési ütemben megvalósuló, hasonló beépitésü résszel

együtt össze,sen 1200 lakásos lesz a lakótelep. A már megépült 
és az épülő körzet közöüt iskola és egyéb közösségi létesítmé
nyek kaptak helyet. Az épületek bemutatása. 

230. Hacka: Ostra Orroioge. 1700 lakásos alacsooy beé9itésü lakóte
lep a svédországi Hacka váro sban. / = Arkitektur , StockhDlm, 
79.k. 1979. 9.sz. p. 12-17. á:17 

Az l-3 sziotes é:pületek különböz~ számu, tagolt töoegü sorház

egységekb,)l álloak. 5-6 eltérő roéretü ház kb. 30-30 la~(ással, 
v&ltozatos for~áju kis tereket vesz kBrUl. A h~zak és a köztük 
lév5 terek és utc~csk~k v~ltozatossiga m211et~ egységes az é?i-
tészeti összkép. A táj elemeioek - fák, sziklák - m5€Ő~Z~Se ",:;>:: 

a természetes é?it5aoyagok alkalmaz~sa haogulatoss~ teszi a kis-

lakótelepet. 

231. Stockhclo: ~v. Dalen, ~oskede. IAlacsony ~s beéI--,ité-
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sü lakótelep Stoc':holcban./ = Arkitektur, StockholiI!, 73.k. 1979. 
9.sz. ~. 18-22. á:12 

Az l7GC lak~sos lakótelepen a tetőtérbeépitésekkel e€~~]ütt há

rom-, ill. ötszintes, előregyártott paoelekből épitett lakóhá-



zak keretes beépitési forma szerint csoportosulnak. A házak kö
zött különböző alaku és kertészetileg változatosan alakit ott 
terek vannak. A 14 házcsoport mindeg~ike egyéni arcu annak 
ellenére, hogy tulajdonképpen csak két épület-alaptipust va
riáltak az épitészek. 

232. Norrtalje: Vaster Knutb~ och Solbacka. /Két kislakótelep Svéd
országban./ = árkitektur, StOCkholm, 79.k. 1979. 9.sz. p. 24-
28. á:17 

A Vaster Knutb~ lakótelep egyetlen, különböző irán::;ba forgat:lt;t 
és eg~mással változatosan összekapcs~lt épülettipusból épült 
fel. A központi lépcsőházból és a belső folyosóról öt eltérő 
alaprajzi rendszerű és méretü lakás nyilik. A n:yers piros tég
lafalak, a fehér erkél~mellvédek, a tagolt épülettömeg és a 
dombos táj hatásos eg~üttest eredwényezett. A Solbacka telep 
kétszintes sorházakból áll. A 45 egységet öt házsorba fogták 
össze, az egységek többféle módon kapcsolódnak egymáshoz. 

233. Göteborg: Pauli Backe. /Teraszos sorházas kis lakótelep Göte
borgbaG./ = Arkitektur, Stockholm, 79.k. 1979. 9.sz. p. 29-32. 
á:12 

A város fölötti meredek domboldalon a rétegvonalakra simuló 
három sorban 47 teraszos kialakitásu sorház-egység épűlt meg 
négy épület-alaptipus alkalmazásával. A n~olc épületbe össze
fogott lakások az alaptipusok különböző variációi 3-7 szobával. 
Az épületek tömegformálása, a tájba való beillesztése és a la
kóutcák alakitása példamutató. 

Cseh nyelven 

234. Komplexni bytová vystavba. rűj lakótelepek Csehszlovákiában./ 
= árchitektura CSSR, Prága, 37.k. 197ö. 2.sz. p. 56-79. á:59 

Nyolc nagy uj lakótelep bemutatása. A tipizált középmagas és 
magas beépitésü lakótelepek kivitelezéséhez különbező előre
gyártott szerkezeti rendszereket alkalmaztak. 
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235. Pardubice - prestavba oblasti Karlovy ulice ••• lVárosfelujitás 
Csehszlovákiában, uj lakótelepek./ = Architektura CSSR, Prága, 
37.k. 1975. 6.sz. ~. 259-277. á:53 

Hat városfelujitási példa. ?rágai városrészek, ill. más cseh
szlovákiai városok elavult negyedeinek szanálása és uj beépité
si tervei. 

236. STASKOVA, R.: Obytna zastavba pro zhorsené prostredi. /Lakás
épités kedvezőtlen környezetben./ = Architektura CSSR, Prága, 
35.k. 1976. 2.sz. p. 93-94. á:3 

A rekultivált teruleteken való lakásépités problémái. Az akusz
tikailag kedvező telepités megva16sitásának feltételei. A forga
lom és a zajhatás ellensulyozását bizöositó beépitési javasla
tok. Zajcsökkentő épitmények hatása és javaslat azok helyének 
megválasztására a vizsgált lakótelepeken. Különleges tájolásu 
épüleöek vagy kis szerkezeti magasságu lakóépületek. Tervezési 
példák lakóépületek és lakások tájolására a zajhatás szempont
jából. 

Olasz nyelven 

237. Vivere meglio a ~archtrenk. /123 lakásos lakónegyed Ausztriá
ban./ = Domus, Milano, 1979. 600. sz. p. l-6. á:31 
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Az aUEztriai ,liarchtrenk városka mellett épül t fel egJ 1972. évi 
pályázat győz tes terve alapján a 123 lakásos épületcsoport. A 

tömeges lakásépités magas szinvonalu megoldására tett kisérlet 
ersdményesnek lát szik. Az előregyártott vb. elemekből épitett 
épi tett 8 ház szic:!J1etrikus elreodezésü eg7j kétszintes lakóutca 

két oldalán .. Az· egJüttesben számos lqkástipue épült, ezek be
m~tatása ala~rajzzal, fényképpel, axonometrikus képpel. 



Román n;yelven 

238. 1IEBEDINCU, S.: Modele matematice de proiectare a zonelor re
ziden~iale in orape. /Liatematikai modell lakótelepek beépité
si tarvének gazdasági összer~sonlitásához./ = ~xhitectura, 
Bukarest, 27.k. 1378. 4.sz. ~" 30-33. á:20, b:6 

A matematikai modell felélfitése és alkalmazása. l.latematikai 
modelllakótelepek beépitési tervének gazaasági összehasonli
tásához Romániában. 
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