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Rezümé 

Hosszú évtizedekig a modern nagy lakótelepek fizikai környezetének megújítását az épületek, 

építmények és szabadterek jellegtelen karakterének színesítésével és műszaki korszerűsítésével lehetett 

azonosítani. Ma Magyarországon több százezer lakás lakóépületeinek szükségszerű felújítása után egyre 

jobban látszik, hogy az elért eredmények ideiglenesek. Hosszútávon csak azoknak a városi 

együtteseknek a prosperálása tartható fenn, melyek eredeti vagy újszerű viszonya a befogadó várossal 

szintén fejlődik. Ezért doktori értekezésemben az 1954 után épült modern nagy lakótelepeket, mint 

sajátos városformával rendelkező együtteseket, a befogadó város, ebben az esetben Budapest, 

viszonyrendszerében vizsgálom.  

A kutatás azon nemzetközi szakmai diskurzusba ágyazódik be, mely a modern nagy lakótelepek 

fizikai környezeti elemei helyett, elsődlegesen egyéb térbeli sajátosságainak megújítását sürgeti. Az 

újszerű, de történetileg bizonyítottan originális urbanisztikai megközelítés indokolt, számos európai 

ország megújítási gyakorlatának eddigi tapasztalataira alapozott.  

A modern nagy lakótelep egy speciális városforma, mely építészetileg, várostervezési 

szempontból, valamint a megvalósítás gazdasági és társadalmi háttere révén is koherens tervezési 

egységként definiálható. Azonban a lakótelepek egykori tervezése és építése óta érvényesített számos 

elmélet, doktrína, szabály, kritérium és preferencia, valamint a használók tevékenységei által, az adott 

befogadó város és a modern nagy lakótelepek fizikai környezete is folyamatosan változik. Az értekezés 

ennek a megváltozott viszonyrendszernek a jellemzőit rögzíti hazai és kiemelten a fővárosi 

kontextusban.  

A dolgozat feladata, hogy a témakörhöz kapcsolódó szakmai kifejezéseket tisztázza és az 

urbanisztikai megközelítés eredendő szükségességét a definíciók szintjén is bizonyítsa. Hasonlóan 

elengedhetetlen a modern nagy lakótelepek nemzetközi és hazai fejlődés történetének áttekintése 

napjainkig, mely a kutatásban a városmorfológiai vizsgálati szempontok jelentőségére is reflektál.  

  Az értekezésben az alaktani vizsgálat a modern nagy lakótelepeket jellemző hazai és nemzetközi 

szakirodalomra épül, de a megépült városforma mások által már részletesen kutatott, statikus alaki 

sajátosságai helyett, az adott városon belüli térbeli méretének és relációinak időben változó jellemzői 

kerülnek előtérbe. A kutatásban a budapesti lakótelepek nagyságának, valamint elhelyezkedésének, 

sűrűségének, térszervezésének, területhasználatának és jellemző épülettípusainak jelenkori vizsgálata 

feltár számos jellemzően a fizikai környezetben láthatatlan, de időszerű megújítási feladatot.  

Végül a kutatás azonosítja azokat a megújítási típusokat, melyekkel a vizsgált városforma fizikai 

környezete alakítható. A hazai és nemzetközi jó gyakorlati példákkal bemutatott különböző megújítási 

típusok rendszerezése, valamint a dolgozatban három budapesti nagy lakótelep - a József Attila-

lakótelep, a Kelenföldi lakótelep és az Újpalotai-Páskomliget lakótelep - összehasonlítása, a modern 

nagy lakótelepek megújítása során változó térbeli viszonyok értékelésére is lehetőséget ad.  
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Summary 

For many decades, the renewal of the physical environment of modern large housing estates meant the 

colouring and technical modernization of featureless buildings, structures, and outdoor spaces. Today, 

after the long needed renovation of the flats in hundreds of thousands of residential buildings in 

Hungary, it is becoming increasingly clear that the results achieved are temporary. In the long run 

prosperity can be maintained for those urban elements only where original or new relationship with the 

host urban environment is also developing. Therefore, this doctoral dissertation examines modern large 

housing estates built after 1954 as complexes with specific urban forms in the relational system of the 

host urban environment.  

The research is embedded in the international professional discussion which urges the renewal 

of other spatial features instead of physical environmental elements of modern large housing estates. 

The latest but historically proven original urban approach is justified and based on the recent experience 

of renewal practices in many European countries. 

A modern large housing estate is a special urban form that can be defined as a coherent planning 

unit from an architectural, urban planning point of view and also through the economic and social 

background of implementation. However, due to the many theories, doctrines, rules, criteria and 

preferences that have prevailed since the original design and construction of housing estates, as well as 

user activities, the physical environment of a given host city and modern large housing estates is 

constantly changing. The dissertation records the characteristics of this changed system of relations. 

The primary task of the dissertation is to clarify the professional terms related to the topic and to 

prove the inherent necessity of the urban approach at the level of definitions. It is equally essential to 

review the history of the international and domestic development of modern large housing estates to 

the present day, which also reflects the importance of urban morphological aspects in the research.  

 In the dissertation the urban morphological study is based on the domestic and international 

literature characterizing modern large housing estates. However, instead of the static shape of the built 

urban form that have already been studied in detail by others, the time-varying characteristics of its 

spatial size and relations within the given city come to the fore.  The research studies the size of housing 

estates in a local system, and by examining their location, density, spatial organization, land use and 

typical building types, it reveals many necessary urban regeneration tasks that are typically invisible in 

the physical environment.  

Finally, the research identifies the renewal forms which the physical environment of the studied 

urban form can be changed with. I examine the renewal of the spatial extent and relations of housing 

estates by evaluating the different types of renewals presented in well-known domestic and 

international good practice examples. Finally I also present a comparative case study of three large 

housing estates in Budapest - the József Attila-housing estate, the Kelenföld housing estate and the 

Újpalota-Páskomliget housing estate.  
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1 Bevezető 

„Ma a történelem dialektikája a lakótelepi műfaj ellen fordul. De valószínű, hogy ugyanennek a 

dialektikának a jegyében – talán egy emberöltőn belül, talán a lakótelepek várhatóan tömeges 

mértékben jelentkező rehabilitálásával – a következő generáció ismét fölfedezi ellentmondásos, de 

érdekes világukat.”  

Meggyesi Tamás, A városépítés útjai és tévútjai, 1985 

Talán még soha nem volt relevánsabb a városi lakhatás kérdéskörével foglalkozni, mint ma, 2021-ben, 

amikor a városi élet fenntarthatósága oly sok szempontból megkérdőjelezhető. A város, mint lakótér 

működtetéséhez, komplex fejlesztéséhez és alakításához azonban csak akkor járulhatunk hozzá, ha 

valóban jól ismerjük a lakozáshoz szükséges társadalmi és fizikai alkotókat, építészmérnökként 

elsősorban a természeti és épített környezetünket (Heidegger 1951; Vis 2018), s azok rendezett egészét 

(Kropf 1996). Ezek az alkotóelemek közel azonosak, mégis különböző történeti korok különböző 

archetípusokat mintáznak, melyek az adott kort tükrözik. A jellemző városforma érzékelteti a kortárs 

urbanisztikai és építészeti elméletet és gyakorlatot, ezért megismeréséhez a kontextualitás 

elengedhetetlen. Vannak olyan formák, melyek képesek jól beilleszkedni a különböző korszakok rétegeit 

hordozó városi kollázsba, más városformák folyamatosan keresik a helyüket a település bonyolult 

struktúrájában. A II. világháborút követő tömeges lakásépítés korszakának formai lenyomata, a modern 

nagy lakótelep, már egy emberöltőn belül, a 21. század eleji urbanisztika világában megújításra szorul. 

1.1 A kutatásban vizsgált lakótelepek 

A lakótelepeket a szakirodalom általánosan az építészeti stílus és formaváltozások kronológiája (korai 

modern, szocialista realizmus, modern, posztmodern, kortárs) vagy az épületek építési technológiája 

szerint vizsgálja, de a fizikai környezet megújítása során az egyes elemek (építmények és szabadterek) 

formavilága és kompozíciója csak egy városépítészeti, építészeti részkérdés a sok egyéb jellemző 

mellett. A kutatás hipotézise, hogy a fizikai környezet megújításában elsődlegesen nem az azonos 

architektúrával, hanem az azonos városalakítási körülmények között és urbanisztikai elvek mentén épült 

lakótelepek csoportját érdemes együtt vizsgálni. Ezért ez az értekezés azokra a nagy lakótelepekre 

fókuszál, melyek Hruscsov 1954-ben elhangzott beszédét követően a tömeges lakásépítés több mint 35 

éve alatt épültek Budapesten. Ezek többségében a modern elveknek megfelelő, nagypaneles, 

magasházas lakótelepek, de néhány kivétel a periódus kezdetén szocialista realista jegyeket, mint a 

végén posztmodern karaktereket is visel.  

 A disszertáció a budapesti kontextusra fókuszál, de elengedhetetlen a hazai és nemzetközi 

párhuzamok rögzítése mind a nagy lakótelep témakör kronologikus vizsgálata, valamint a városforma 

kutatás elméleti hátterének tekintetében. A városforma kutatás, az alaktan, mint tudományterület 
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megerősödése időben és térben elválaszthatatlan a modern nagy lakótelepek kritikájától. Lewis 

Mumford (1961) és Kevin Lynch (1958) alapvető hozzájárulása óta a városforma fogalmában „nem csak 

fizikai-térbeli elemekről, hanem azok kapcsolatrendszeréről is beszélnünk kell” (Locsmándi 2000, 66). A 

megközelítés viszont lokalizálja is a vizsgálatot, amellett érvel, hogy az épített környezet alakításáról 

valós következtetésekre csak egy adott viszonyrendszerben juthatunk, azaz az adott városi 

kontextusban, melyben a nagy lakótelepek elhelyezkednek. Ezért mint pozitív lehetőségek, a globális 

nemzetközi ismeretanyag az értekezés folyamán a hazai lokális kérdésekkel párhuzamban jelenik meg. 

A lakótelep városforma egyes elemeinek jellemzésében viszont a budapesti példák állnak a 

középpontban, melynek oka, hogy a kapcsolatrendszer vizsgálatát csak lokális kontextusban, így a 

disszertációban Budapest és nagy lakótelepeinek tanulmányozásával lehet elvégezni. A fejezetekben így 

három térbeli vizsgálati szintet alkalmazok (nemzetközi, hazai, budapesti) (ábra 1).  Összességében a 

disszertációban előtérbe kerülnek a kortárs nemzetközi lakótelep megújítási szemléletek, átfogó 

elméleti ismeretanyag születik a hazai nagy lakótelep városforma megújítás mindenhol érvényes 

kérdéseiről, de a disszertáció koncentráltan Budapest nagy lakótelepeivel kapcsolatban ad gazdag 

vizsgálati anyagot. 

 

1.2 A kutatás céljai és kérdései 

A nagy lakótelepek megújítása már az államszocializmus éveinek végén előtérbe került. A 1985-ben a 

hazai lakótelepi „műfaj” leáldozóban volt. Nem csak az empirikus megfigyelők, de az alkotó építész-

városépítész szakmai diskurzus is új lakóegyüttesek építése helyett, az eddigiek tévedéseit korrigáló 

rehabilitációs program mellett érvelt (IFHP Nemzetközi Kongresszus 1985). 1989-ben a 

rendszerváltással a történelem beárnyékolta a szakmai törekvéseket, majd a privatizáció következtében 

a mérnöki kudarcról a mérleg a gazdasági és a társadalmi kérdések felé billent.  A kilencvenes évek 

végére a nagyléptékű lakótelepeket súlyosan övezték mind gazdasági, társadalmi és környezeti 

fenntarthatósági kérdések, melyeket az ezredfordulót követően számos diszciplína rögzített 

1. ábra A kutatás térbeli vizsgálati szintjei (a szerző szerkesztése) 
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(szociológia, antropológia, társadalomföldrajz, környezetpszichológia, közgazdaságtan stb.). Ma már 

nem kell bemutatnunk ezeknek a lakótelepeknek a problémáit. Az igazi kérdés az, hogy hogyan kellene 

kezelni a kérdéskört. 

 Az elmúlt 30 évben a városalakítás gyakorlata, ezen belül a tömeges, sok esetben egykori szociális 

lakásépítés teljesen új irányt vett Magyarországon, ahogy szerte Európában. Mára a meglévő 

lakókörnyezet nagy léptékű fizikai alakítása hazánkban teljesen lekerült a politikai napirendről, az állami 

direkt beruházások helyett a lakhatást más eszközökkel támogatják. A politikai attitűd változása 

lehetőséget nyújtott a modernizmus által hirdetett, majd hazánkban az államszocializmusban 

kiteljesedett fizikai determináció – a meggyőződés arról, hogy a térbeli beavatkozások a legmélyebb 

szociális problémákat is orvosolják - jogos elvetésére, ugyanakkor kihívás elé állította az építész, 

városépítész szakmát (H. Engel, Van Velzen, and Van der Wal 2013), szerepkörük a városfejlesztésben 

hazánkban mind a mai napig definiálásra vár.  Ennek a folyamatnak viszont a nagy lakótelepek az 

egyértelmű vesztesei lehetnek hosszútávon. „Az az érzésem, hogy Magyarországon az urbanisztika 

meghalt vagy legalábbis haldoklóban van. Nincsen rá semmi, legalábbis valós társadalmi és valós 

politikai igény, és ez nagyon elkeserítő. Mert ha nincsen, akkor ezek a nagyobb összefüggésbe ágyazott 

megújítási feladatoknak nincsen gazdája.” (Meggyesi, Tamás. 2019, 00:30:13) 

Mindennek tükrében az értekezés elsődleges célja, a nagy lakótelepekkel kapcsolatos hazai 

diskurzusban az építészet alapú urbanisztikai szemléletet megerősítse. Célkitűzése annak igazolása, 

hogy a városforma megújítása eredendően urbanisztikai kérdés, s hogy az eddigi hazai megújítási 

kísérletek sikeressége és sikertelensége az urbanisztikai megközelítés jelenlétében vagy hiányában 

keresendő. 

Ahogy Wassenberg (2013) írja, fontos rögzíteni, hogy „nem minden lakás épült a második 

világháborút követően nagy lakótelepen, s nem minden nagy lakótelep van bajban” (Wassenberg 2013, 

8). A vizsgált nagy lakótelepek közötti különbözőségek empirikus rögzítése nem célja az értekezésnek, a 

hangsúly a városfejlesztés indukálta fizikai változásokon van. Ebben az értelemben ugyanolyan 

mértékben kerülnek előtérbe a problémás nagy lakótelepek, mint a prosperáló példák.  

Ez a doktori kutatás felvállalja azt a feladatot, hogy reagál a társterületekre, az elmúlt évtizedek 

történései alapján aktualizálja a hazai történeti háttérismereteket, valamint nemzetközi kontextusba 

helyezi a hazai gyakorlatot. A kutatás az építészettudomány keretein belül az elmúlt 7 évben végzett 

(doktori képzés előtt Tudományos Diákköri Konferencia, egyetemi diploma projekt) saját vizsgálatokra 

épül. Legfontosabbak: 

▪ az előregyártott nagypaneles technológiával épült épületek és a szabadtér találkozásában az 

átmeneti, földszinti zónák vizsgálata, értékelése 

▪ a nagy lakótelep városforma térbeli és közigazgatási léptékének problémái és a kortárs 

fenntartható városi ideákhoz köthető szomszédsági lépték tervezéselméleti összefüggései 
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▪ a nagy lakótelepek környezetének minőségi vizsgálata, érintve egyes élhetőségi kérdéseket 

▪ valamint a telepek és egy adott befoglaló város kapcsolatában az elhelyezkedés szerepe.  

 

A kutatás az egyes épületektől egészen a teljes városi lépték tanulmányozásáig terjedt, egy-egy kortárs 

urbanisztikai felvetésre reagált, melyek szintézise további vizsgálatokkal kiegészítve az értekezésben vált 

teljessé.  

Kutatási kérdések:  

I. Miért kell és hogyan lehet összekapcsolni a nagy lakótelepek eddigi kutatásaiban jellemzően 

elkülönülő kvalitatív és kvantitatív meghatározásokat?  

II. Miért fontos a lakótelep városforma térbeli alakja mellett, méretét és relációit is vizsgálni?  

III. Miért szükséges a nagy lakótelepek lokális nagyságának vizsgálata a fizikai környezet megújítása 

során? 

IV. Hogyan változtak a nagy lakótelepek fizikai környezetének térbeli relációi az elmúlt 25 évben? 

V. A nagy lakótelepek városmegújítása során a fizikai környezet műszaki és esztétikai jellemzői 

mellett, változik-e a városforma lokális mérete és térbeli viszonya? 

VI. Összeegyeztethető-e a megújítási terület lehatárolása a nagy lakótelepek sajátos térbeli és 

territoriális tagolásával?  

VII. Az elmúlt 25 évben milyen jellegű és léptékű beavatkozásokkal alakították a budapesti nagy 

lakótelepek fizikai környezetét?  

1.3 Az értekezés logikai váza 

 Az értekezésben a kutatási téma kifejtése három fejezet ölel fel, az értekezés logikai vázát az 2. ábra 

foglalja össze. A bevezetést követő 2. fejezetben a nagy lakótelep terminológia magyar nyelvű 

áttekintésével és a témakör bemutatásával az értekezés kronológiai szisztematikájával összhangban 

kerül rendszerezésre a rendelkezésre álló, több tudományterületre kiterjedő meglévő ismeretanyag. A 

harmadik fejezet a városforma kutatás szakirodalmának áttekintésére alapozva a térbeli méret és a 

térbeli relációk vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. A térbeli kiterjedés elemzése a 3.1 fejezetben a kutatási 

területet szűkíti a tárgykörön belül, a témamegjelölésben említett lokális viszonyrendszer 

bevezetésével. Majd a 3.2 fejezet újra kitágítja a vizsgálatot térben, időben a történeti kutatásokra 

alapozva, a jövőbeli megújítás szempontjait beágyazva tárja fel a városforma térbeli relációinak jelenlegi 

értékeit és negatívumait. A negyedik fejezet a városmegújítás témakör kifejtésében módszertanilag 

követi az eddigieket (rendszerezés, lehatárolás és feltárás). A fejezet feladata a nagy lakótelepek 

megújítását szolgáló eddigi fejlesztési gyakorlat rendszerezett ismertetése, a megújítás léptékét illető 

gyakorlati kérdések tárgyalása és a városforma megújulásának értékelése a harmadik fejezet 

szempontjai szerint három budapesti nagy lakótelep összehasonlításában.  
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2. ábra Az értekezés logikai váza (a szerző szerkesztése) 

1.4 A kutatás módszertana 

A kutatás módszertana részben követi a tradicionális akadémiai elméletorientált kutatás formáját az 

eddigi ismeretek rendszerezésében, az adatok rögzítésében, de el is tér attól, mivel céljaihoz mérten 

gyakorlatorientált alkalmazott kutatás, városépítészeti kutatás, mely a stratégia alkotás és tervezés 

megalapozója. Ennek következtében a kutatás célja, hogy a szakirodalom rendszerezése, a forrás 

dokumentumok elemzése és az egykori tervezőkkel készített személyes interjúk során megszerzett 

tudást közelítse a gyakorlatban - helyszíni bejárások, a lakótelep megújításban érintett szakmai 

résztvevőkkel folytatott beszélgetések és interjúk során feltárt - felmerülő és tapasztalt szakmai 

problémákhoz. 

A kutatás során hét szakmai szerepelővel készítettem interjút, a nagy lakótelepek építését és 

tervezését illetően: Prof Meggyesi Tamás DSc. okleveles építészmérnök, városépítésszel; Fábri Ferencné 

Dr. Körner Zsuzsa PhD okleveles építészmérnök, városépítésszel; Dr. Locsmándi Gábor PhD okleveles 

építészmérnök, városépítésszel; Csongor Rezső, okl. gépészmérnök, egykori építésvezetővel, valamint 

megújításukkal kapcsolatban:  Dr. Nagy Béla DLA okleveles építészmérnök, okleveles 

településmérnökkel; László Tamás okleveles építészmérnök, városépítési, városgazdasági szakmérnök, 

szakpolitikussal; Dr. Birghoffer Péter okleveles építészmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, 

épületszerkezet tervezővel; Dr. Gyergyák János DLA, okleveles építész, településmérnökkel. A félig 

strukturált, 60 és 140 perc közötti időtartamú interjúk elsődleges forrásai az értekezésnek. Az interjúk 

hanganyagát írásosan a SONIX hangfelismerő program segítségével rögzítettem, a teljes anyagból 

címkézési technikával kiemelten a lényeges részeket. A kiemelt interjú részleteket strukturáltan 

prezentálom az I. Mellékletben az egyes alfejezetek témái szerint.  

A témához kötődő hazai és nemzetközi szakirodalom átható megismerése elsődleges volt. 

Áttekintettem a téma 20. és 21. századi szakirodalmát, számos folyóirat cikket, konferencia kiadványt 
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és kiadott könyvet, valamint tanulmányt, melyekből kiemelt ábrákat, térképeket a négyes mellékletben 

prezentálok és „ábra MIV.” elnevezéssel, további számozással a kifejtés során folyamatosan referálok 

(lásd MIV.). A hazai építéstudományterületi háttér mélyebb megismerésének érdekében a Magyar 

Építőművészet, a Városépítés folyóirat és a Településtudományi Közlemény összes 1989-ig megjelent 

lapszámának átnézése során saját gyűjtést készítettem a releváns cikkeket rendszerezve, melyekre 

számos esetben az értekezés során hivatkozom. Fontosnak tartottam, hogy megismerjem a nagy 

lakótelepek tervezésében és építésében kiemelt építészek, városépítészek tudományos munkásságát, 

megjelent írásaik jelentősen segítették kutatásom előrehaladását. A kutatás forrásaként szolgált tervi 

dokumentumok, tervezési segédletek és tervpályázati anyagok néhány lényeges táblázatos, ábrai és rajzi 

anyaga szintén a négyes mellékletet gazdagítják, a szöveg megértését segítik. A nagy lakótelep 

városforma jellemzésében a tervezésben alkalmazott és érvényben lévő igazgatási dokumentumok 

(kéziratok, jelentések, irányelvek és útmutatók) ismerete elengedhetetlen volt, az anyagok áttekintése 

során 2020. évi és az azt megelőző időszakot vizsgáltam.  

Az elmúlt években különböző hazai lakótelepek néhány esetben ismétlődő helyszíni bejárása 

során folyamatosan készített fotók közül számos a törzsszöveg része. Az esettanulmányokhoz 

kapcsolódó fotók viszont az ötös mellékletben kaptak helyet, melyekre szisztematikusan a szöveget 

követve „fotó MV.” elnevezéssel és további számozással hivatkozom a 4.3. fejezettől (lásd MV.).  

A nagy lakótelepek városmegújításához kapcsolódó szakirodalom tanulmányozásában a hazai 

diskurzus követése mellett, kitüntetett figyelmet fordítottam a nemzetközi ismeretek felderítésére. A 

számos nemzetközi tudományos együttműködés eredményeként kiadott összegző angol nyelvű 

tanulmányokon kívül, igyekeztem megismerni minél több európai ország megújítási gyakorlatát, s minél 

több lakótelepet személyesen is bejárni (leginspiratívabb külföldi bejárt helyszínek: FR Grenoble - Le 

Villeneuve, DE Drezda - Gruna, SK Pozsony - Petržalka, NL Amsterdam - Biljmermeer, Utrecht – 

Overvecht, Delft – Voorhof, Rotterdam – Pendrecht, UK London -   Broadwater Farm Estate). Hollandiai 

tanulmányi ösztöndíjaimnak köszönhetően a holland szakmai anyagok hozzáférhetősége kiszélesítette 

a kutatás spektrumát. Valamint a kutatást inspirálta, hogy a második világháborút követően épült 

holland nagy lakótelepek megújításában sok éves tapasztalattal rendelkező építész, városépítészekkel 

(Klaas Waerheid (Vanschagen Architecten) 2018.04.04., Erik van den Berg (De Nijl Archietcten) 

2018.04.06., dr.ir. Machiel van Dorst (TU Delft) 2018.11.23.) folytatott személyes beszélgetéseimben, 

tapasztalataikra hivatkozva igazolták az általam megfigyelteket, mint az urbanisztikai szemlélet 

mellőzésének szakmai jelentőségét, melynek megteremtésére munkájukban kiemelt figyelmet 

fordítanak, s az általam későbbiekben hivatkozott publikációikban is kitérnek.    
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2 A nagy lakótelep  

A hazai, valamint nemzetközi lakótelep terminológia a forma és a lépték jellemzésére épül, a szerzők 

tudományterületi vonatkozása, vizsgálati megközelítése által azonban eltérő hangsúlyt kaphatnak. Az 

építés- építészettudományi kutatásokban általánosan kvalitatív jellegűek a meghatározások, a formai 

sajátosságok kerülnek előtérbe, hangsúlyos retorikai különbözőségek alkalmazásával. Az építés- 

építészettudomány mellett, más diszciplínák egyre intenzívebben vesznek részt a második világháború 

után épült lakótelepeket érintő jelenkori kihívások vizsgálatában, ezzel a terminológia alakításában is. A 

lakótelepek megújításával kapcsolatban számos olyan problémakör kerül előtérbe, mely távol áll az 

alkotó építőművészettől, sokkal inkább a lakók szociális státuszát, a város és a befoglaló városrész 

gazdasági eszközeit, financiális helyzetét és a végrehajtás igazgatási keretét illeti. Így nagy érdeklődést 

tanúsítanak a téma iránt az olyan multidiszciplináris, az urbanisztika részeiként is kezelhető tudományok 

művelői, mint a városszociológia, városföldrajz vagy a városgazdaság. Multidiszciplináris közegben a 

leíró kvalitatív megközelítések mellett a kvantitatív lehatárolásokra is szükség van, azaz a lakótelep 

léptéke jelentőssé válik a terminológiában. A következő fejezet célja a kvalitatív és kvantitatív 

terminológiai megközelítés bemutatása a hazai és a nemzetközi szakirodalom vizsgálatával.  

2.1 A nagy lakótelepek kvalitatív definiálása a nemzetközi és hazai kutatásokban 

Lakótelepek nem csak a 20. században épültek, a telepszerű építés hagyománya egészen a római kor 

építészetéig visszanyúlik és napjainkban is jellemző (Körner 2004), formája viszont változik. A telepszerű 

építés archetípusa a csoport, melynek lényege a városépítészetben „ az összetartozó, de korlátozott 

számú építmények relatív zárt térbeli együttese, amelyek között valamilyen eszmei, társadalmi vagy/ és 

funkcionális kapcsolat van”  (Meggyesi 2009b, 102). Tehát ha a második világháború után épült modern 

nagy lakótelepek jellemzőit szeretnénk vizsgálni, a térbeli együttest alakító egykori eszmei, társadalmi 

vagy funkcionális kapcsolatrendszert is meg kell ismernünk, melyek a terminológiát is meghatározzák. 

Az ezredfordulót követően egyre több építész által publikált összefoglaló alfejezet, rövid szinopszis, de 

számos teljes könyv is megjelent Magyarországon a lakótelepekkel kapcsolatban. Ferkai András: 

Lakótelepek (2003) című kötetében kronologikusan tárta fel a témakört, Körner Zsuzsa: A telepszerű 

lakásépítés története Magyarországon 1850-1945 (2004), majd Nagy Márta társszerzővel megjelent, Az 

európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig (2006) című műveikben a hazai 

első lakótelepeket a századfordulós munkás lakótelepekkel azonosították. Körner az egyidejűség, 

meghatározott népességcsoport és egységesség hármas elvét vezette be a lakótelepek 

meghatározására, mellyel megteremtette a csoportelv alapját, de a második kötetben rögzítették, hogy 

1945 után csak az egységesség elve érvényesült igazán. Ferkai András definíciójában -  „Olyan együttes, 

mely egyetlen építési akció során, viszonylag rövid idő alatt jön létre, általában meghatározott 
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társdalami réteg vagy népcsoport számára, és beépítésmódjában, architektúrájában valamiféle 

egységre törekszik” (Ferkai 2005, 5) - a viszonylag, s az általánosan szavak a hármas elv alóli kivételeket 

is érzékeltetik. Ferkai célzottan összegző definíciója kibővítette a lakótelepnek nevezhető együttesek 

sorát, globálisan is alkalmazhatóvá tette a meghatározást. Azaz a tematikus lakóparkok szerte a világban, 

s hazánkban ismert formái, valamint Ázsiában, a masszív urbanizáció révén épült, sokszor 20 emelet 

magasságot bőven meghaladó megastruktúrák együttesei ma is illeszkednek ebbe a lakótelep 

meghatározásba. Több nemzetközi kutatásban igyekeztek ezt a relatív tág terminológiát szűkíteni. A 

Docomomo International 2007-es konferencia kötetében kiemelték, globális szinten csak nagyon 

pragmatikus lakótelep definícióval lehet dolgozni. Az általuk használt definíció első sorban az 

urbanisztikai és tájépítészeti modernizmushoz kapcsolódó saját kutatásukat szolgálja: „… large-scale 

housing programmes backed in some way or another by the state, and whose built form usually involves 

large aggregates of buildings laid out in the diverse ways allowed for in the modern movement.” 

(Glendinning and Popescu 2011, 9). Azaz a modernista lakótelepek, az állami vagy egyéb konstrukciójú 

nagyléptékű lakásépítési programok során épült lakóegyüttesek, melyek épületeit a modern irányzatok 

szerint, sokféle formában helyezték el. Glendinning, mint az építéstudomány határait érintő 

művészettörténész, a modernista építészet jegyeit hordozó állományra korlátozza vizsgálatuk tárgyát, 

mellyel ez a kutatás is tud azonosulni. Ebben az értekezésben azonban nem helyezhetjük csak a 

modernizmusra a hangsúlyt, hiszen hazai és nemzetközi szinten is a modern lakótelepeknek jelentősen 

eltérő formájú és léptékű példái vannak. Fontos a további szűkítés.  

Európán belül a terminológia további szűkítését több tényező nehezíti, ilyen az időbeliség.  Egy 

nemzetközi példát kiemelve, Franciaországban az ún. grands ensembles (magyarra fordítva „nagy 

együttes”) megnevezéssel jól lehatárolható a vizsgálat tárgya. A grand ensembles formálisan a második 

világháború utáni 30 éves (franciául ún. Trente Glorieuses) modernizációban épült lakótelepeket jelenti 

(Bertho 2014). Maurice Rotival 1935-ös Les Grands Ensembles című cikkében, ahol a megnevezés 

3. ábra CITÉ DE LA MUETTE A 
DRANCY. ARCHICETSTES: 
BEAUDOUIN ET LODS. Une 
volonté. Mais Is qangréne déjá la 
cité. Fotó: Henrot 1935, 
Bővebben: Rotival, M. 1935. ‘Les 
Grands Ensembles’. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 1 
(6): 56–72. 
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először megjelent, mégis több nemzetközi korábbi példát is említ a L’Architecture d’Aujourd’hui 

folyóiratban (Rotival 1935). A lipcsei Rundling Siedlung, a berlini Großsiedlung Britz és a drancyi, Cité de 

la Muette (ábra 3)  azonos formai sajátosságokat mutat, mint később hazánkban az első háború utáni 

modern lakótelepek, például a Hamzsabégi-úti kislakásos lakótelep racionalizált típusterveivel, íves 

sávos beépítésével (Olgyay and Olgyay 1943). Ezért mint jellemzően a nyugat-európai források, 

beszélhetünk a második világháború utáni lakásépítés telepszerű formájáról, de kvalitatív 

megközelítésben a nagy együttesek építészetét nem lehet elválasztani az avantgárd születésétől (lásd. 

2.3.1 A nagy lakótelepek tervezésének előzményei).  

A lakótelepek építési periódusának vége is más és más időpontokhoz köthető az egyes 

országokban. A nagyléptékű építkezések leálltak az 1973-as olajválság okozta gazdasági 

bizonytalanságban a legtöbb nyugat-európai országban (Seraji 2007a; Schoonderbeek 2013). Továbbá 

jelentős hatása volt két Európán kívüli eseménynek. Charles Jencks egyenesen a modernista építészet 

halálaként jelöli meg az amerikai 1) st. loiusi 1972-ben és 2) 1974-ben történt robbantásos bontást 

(Jencks 1977). Miközben nyugat az amerikai lakótelepek szociális problémáinak felszámolása érdekében 

tett radikális beavatkozásokra a nagyléptékű lakótelepek teljes kudarcaként tekintett, a Keleti Blokkban 

még közel 20 évig, a rendszerváltásig folytatódott a modern lakótelepek tömeges építése. 

Ensembeles (FR), cité’s (FR), Wohnsiedlung (G,A), housing esates (UK), housing development 

(USA), minden szókapcsolatnak saját története van. A holland complex eredendően adminisztratív 

terminus, az orosz rayon és microrayon a térszervezési egységre utal, míg a spanyol polígonos de 

vivienda (poligon élettér) sokkal inkább jelszava egy lakáspolitikai stratégiának (Wassenberg 2018). A 

fogalom ilyen típusú árnyaltsága az építészet hazai művelőinek retorikáját is jellemzi. Sőt, ha a második 

világháború utáni időszak építés- és építészettudományi szakirodalmának narratíváját értelmezzük, 

talán lakótelepeket nem is terveztek ebben az időben, csak az építés során váltak azokká. „Sajátos 

eufemizmusnak” nevezi Locsmándi Gábor a korszak terminológiai sajátosságait (Alföldi et al. 2009a, 97). 

A pályázatkiírásokban, tervezési útmutatókban, szakmai könyvekben jellemzően kerülték a lakótelep szó 

használatát. Perényi Imre kézirataiban(Perényi 1952) és szakkönyveiben(Perényi 1954) megemlítette a 

Szovjetunióra referálva a lakótelep tervezést, de nem tartotta valószínűnek hazai alkalmazását. A 

hatvanas évek nagypaneles építési tervidőszakai alatt megjelent írásai is inkább lakóterület tervezést 

említenek (Perényi 1972). Ugyanebben az időben az Urbanisztika Tanszék szintén egykori vezetője 

Faragó Kálmán kutatásaiban fel is hívja a figyelmet arra, hogy az új, lakótelepnek nevezett városrészek 

távol állnak az új városrészekkel szemben támasztott elméleti optimumtól (Faragó 1968). A szakma, azaz 

az építészeti tervezéstől elhatárolódó városrendezők, akik még akkoriban Magyarországon mind 

okleveles építészmérnökök voltak, az előbbiekhez igazodva, ha egy központi városrész átalakításával 

tervezett lakóterületről volt szó, városközpont rekonstrukcióról beszélt, amennyiben külvárosi területet 

érintett a fejlesztés, új városrészről (Alföldi et al. 2009a). „Igen, Igen, rossz hangzása volt már akkor 
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ennek a telep szónak, ugye inkább szocialista városról beszéltek, s ez hosszú időn keresztül tartotta 

magát, szocialista új városok épültek. (...) Szóval nem a lakóteleppel önmagában van baj, ez a név is 

pejoratív. Nem is lenne szabad asszociálni hozzá valami konkrét, térbeli fizikai megjelenést, hanem ez 

egy nagyon általános gyűjtőszó, amit csak akkor kell használni, ha elkerülhetetlen.” (Meggyesi, Tamás. 

2019, 00:16:04) A terminológia elutasításának szakmai mélységét Perényi 1983-ban megjelent 

Lakótelep-építés vagy komplex városfejlesztés című kritikája igazolta. Talán a cél a tervezés során 

valóban a komplex városfejlesztés volt, de többek között a beépítési magasságok, a házgyári elemek 

monotóniája és a lakások méretei lakótelepszerű összképet eredményeztek. A szakmai kritika ma is 

érvényes: „az új lakókörnyezet a várostestben idegen szervként jelentkezik, önellátásra berendezkedve 

szinte távol tartja magát a környező városrészektől” (Perényi 1983, 5).  

Más országok szóhasználatára az iménti részletességgel nem áll érdekünkben kitérni, de az 

idézett holland (Wassenberg 2013) és cseh (Kohout et al. 2016), szintén urbanisztikai szemléletű 

összefoglalók is jól szemléltetik a lakótelepek definiálásával kapcsolatos általános lokális dilemmákat.  

2.2 A nagy lakótelepek kvantitatív definiálása a nemzetközi és hazai kutatásokban 

A hatvanas évek végétől egyre több kritika jelent meg hazánkban is a lakótelepekkel 

kapcsolatban, szerzőik a lakótelepi életkörülményeket vizsgáló társadalom tudósok: Szelényi Iván, 

Konrád György szociológusok, Hegedűs József közgazdász, szociológus, Tosics Iván matematikus, 

szociológus, Csanádi Gábor, Csizmady Andrienne szociológus, Kocsis János Balázs városszociológus, Dúll 

Andrea környezetpszichológus, Kovács Zoltán, Egedy Tamás és Szabó Balázs városföldrajz iránt 

elkötelezett geográfusok tudományos munkájukkal jelentősen hozzájárultak a témával foglalkozó hazai, 

s kiemelten a nemzetközi multidiszciplináris diskurzushoz. 

A nyolcvanas évekre egyértelművé vált, hogy szimplán építészeti beavatkozásokkal, nem lehet 

a lakótelepek egyre kritikusabb állapotán változtatni. 1975-től nyugaton a már megépült állomány 

rehabilitálása került előtérbe, eközben a Keleti Blokkban lelassult, de folytatódott a tömeges lakásépítés. 

Magyarországon 1976-ban új panel katalógus jelent meg, melynek pozitív hatása az utolsóként épült 

hazai lakótelepek környezetében ma is érzékelhető (Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Műszaki 

Tervezési Főosztály 1976), de az akkor már megépült lakótelepeken készített szociológiai felmérések 

jelentős problémákat mutattattak „a lakótelepi életforma” sajátosságaival kapcsolatban (Szelényi and 

Konrád 1969). A ismertebb kutatások mellett, egyéb szociográfiák is születtek, mint Csőregh Éva saját 

élményein alapuló felmérése a lakótelepi iskolásokról, a lakótelepen felnővő generációt sajátos 

lakótelepi életmóddal azonosította (Csőregh 1978). Azóta Dúll Andrea vizsgálatai révén tudjuk, hogy „a 

környezeti önéletrajznak elképesztő szerepe van”, így valóban létezett valamilyen a társadalomban is 

kirajzolódó határ a lakótelepen és más lakóterületen felnövők között (Dúll 2017, 25). A Csőregh féle 

empirikus szociológiai kutatásokban elegendő lehet a lakótelepek kvalitatív jellemzése, ugyanakkor 
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reprezentatív vizsgálatok során a legtöbbször statisztikai adatok szükségesek, melyek esetében meg kell 

határozni egy merítési rátát, azaz, hogy mit nevez lakótelepnek az adott elemzés. Viszont a 2.1.1 

fejezetben bemutatott definíciók inkább növelik az esetek számát, mint szűkítenék, az adott korszakra 

jellemőzen. Csizmady Adrienne A lakótelep (2000) című disszertációjában arra a következtetésre jut, 

hogy az építészeti sem, de a Központi Statisztikai Hivatal lakótelepekre külön kiterjedő népszámlásai 

adatok felvételénél alkalmazott meghatározás sem alkalmas a kvantitatív lehatárolásra (Központi 

Statisztikai Hivatal 1983). A korábbi szociológiai írások, mint Az új lakótelepek szociológiai problémái 

című kötet (Szelényi and Konrád 1969) a lakótelepeket „átfogó terv alapján létesített telepszerű, 

többszintes épületegyüttesként” határozza meg, melyet később Tosics Iván és Hegedűs József is 

alkalmaz, de ez a definíció szintén sematikus. Végül Csizmady Adrienne saját lehatárolását a 

következőképpen fogalmazza meg: „…azokat az épületegyütteseket tekintjük lakótelepnek, melyek 

1949-1990 között, részben vagy egészében állami beruházás keretében jöttek létre. A telepek 

környezetüktől jól elkülöníthetők, de nem szükségszerű, hogy saját infrastrukturális kiszolgáló egységei 

legyenek. …melyeken legalább 500 lakás található.” (Csizmady 2003, 25). Az időbeli lehatárolás 

egyértelműen az 1948 derekán zajló politikai irányváltáshoz kapcsolódik, melyet az államszocializmus 

kezdeteként rögzít a szakirodalom. A statisztikai adatok is bizonyítják, a koncentráltan megépült lakások 

száma ezt követően növekedett (Branczik and Keller 2011). Az 1949. évi 340/1949. (149) sz. 

4. ábra Csillagtelep, Zalaváry Lajos Ybl Miklós-díjas terve 
Forrás: Götz 2018, Bővebben: Götz, Eszter. 2018. ‘Csepel, 
Csillagtelep - Budapest 1956-60’. In Zalaváry Lajos 
Építészete, 1st ed., 52–59. Budapest: MMA Kiadó 
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minisztériumi rendelet szerinti meghatározott új elvek és az 1950-ben induló első ötéves terv is a 

lakótelep építést támogatta. A lakótelep építés azonban csak Sztálin halálát (1953) követően, Hruscsov 

1954-ben elhangzott beszéde folytán vált a lakóterület fejlesztés elsődleges formájává (Körner and Nagy 

2006), amikor jellemzően a szocialista realizmus háttérbeszorult és megjelentek az első több ezer 

lakásos modernista jegyeket tükröző lakótelepek, mint a 2186 lakásos csepeli Csillagtelep (lásd. MII.) 

(ábra 4). A definícióban említett lakásszám szerinti szűrést viszont a korszakban elfogadott urbanisztikai 

elvekkel összevetve kell megvizsgálni. A hazai adatok alapján általánosan a nagyléptékű lakótelepek 

tervezési egysége az általános iskolai lakókörzet volt, mely körülbelül 2500-10000 fős népességet szolgál 

ki; ennél kisebb egységben számolták a lakóházcsoportokat, bölcsőde zónát, körülbelül 500-1000 fővel; 

legnagyobb egysége, a lakónegyed vagy középiskolai körzet, lakosainak száma meghaladta a 10000 főt 

(Perényi and Faragó 1960) (példa: ábra 5). Az elv nem minden európai lakótelep esetében 

érvényesíthető, mert alkalmazása szorosan kapcsolódott az egyes országok különböző szocio-kulturális 

berendezkedéséhez (Daniel Baldwin; Hess, Tammaru, and van Ham 2018), de a hazai lakásépítést ezek 

a léptékbeli lépcsők határozták meg, még a hetvenes évek új irányzatai mellett is (a normatív 

térszervezéshez kapcsolódó számszerű adatokat részletesen lásd MIII.). Ezeket az adatokat a 

tervezésben laksűrűségi normatívák mentén alakították térbeli szerkezetté, így érdemes lehet a 

lakásszám szerinti lehatárolások esetén ezt követni. A lakótelepek laksűrűsége viszont sokat változott az 

5. ábra Debrecen Újkert, négy lakókörzete. 1 a 
lakótömbök és lakóházcsoportok, 2 alapfokú 
közintézmények 3 lakókörzeti zöldterület 4 
lakónegyedközpont épületei 5 lakónegyed szintű 
zöldterület. Forrás: Faragó 1968 Bővebben: Faragó, K. 
(1968) ‘A lakóterületi egységek rendszere a 
városrekonstrukcióban’, Településtudományi 
közlemény közlemények, (21), pp. 26–65. 
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elmúlt 50-70 évben. A vizsgált lakótelepek tervezése idején hazánkban, ahogy a nemzetközi 

dokumentumokban is, 3-3,5 fő per lakással számoltak (Abdallah Abd el Aziz 1963), míg ma például a 

budapesti lakótelepeken a lakossűrűség 1,5-2,0 (Központi Statisztikai Hivatal 2016) (lásd MI.). A változó 

laksűrűség miatt a szomszédsági-iskola körzeti egység elvei között általánosan említett 5000 fő (C. Perry 

2011), ma átlagosan 2-2500 lakásban lakik, mely összehasonlítva az egykori tervezési adatokkal akár 

kétszer akkora városi területet és az infrastrukturális igény ma töredéke a különböző lakótelepeken.  

2005-ben a RESTATE (Key Action 4: "City of Tomorrow and Cultural Heritage" in the "Energy, 

Environment and Sustainable Development" programme within the Fifth Framework Programme of the 

EU) az első olyan kutatási projekt volt, melyben teljes Európát tekintve készültek tanulmányok a háború 

után épült lakótelepek helyzetének felmérésére. A projekt során készült tanulmányban Anne Power 

közgazdász-szociológus könyve nyomán nagy lakótelepnek (angolul ún. large housing estates) nevezték 

azokat a legalább 2000 lakásos lakótelepeket, melyeket területileg is elkülönülő egységenként ismernek 

el és részben vagy egészben az állam által tervezett fejlesztések voltak (Power 1998). Anne Power 

könyvében Franciaország, Németország, Dánia, Anglia, Írország adatait tanulmányozta, a lakótelepek 

méreteit összevetve jutott el a 2000 lakásos lehatároláshoz, mely szerint a társadalmi problémák egyre 

kritikusabbak az ekkora vagy magasabb lakásszámú lakótelepek esetében, ha a telep a város perifériáján 

helyezkedik el. Egedy Tamás 2006-os összefoglalójában a német nagy telepeket (németül ún. 

Groβwohnsiedlung) hasonlítja össze a második világháborút követően épült hazai telepes állománnyal. 

Összehasonlításában előtérbe kerül, hogy míg a magyar meghatározások nem tesznek számszerű 

lehatárolást, a német Építési Minisztérium viszont 2006-ban nagyléptékű lakótelepekként jelöli meg a 

2500 lakásos, majd később a 2000 lakásos együtteseket (Egedy 2006). Frank Wassenberg holland 

építész, urbanista 2013-mas disszertációjában végül a lokális nagyság felvetésével a komplex épített 

környezet és a lakótelep városforma kapcsolatának megismeréséhez tereli a vizsgálót, elveti a 

számszerű abszolút lehatárolás lehetőségét (Wassenberg 2013).  

A disszertáció szempontjából az áttekintett terminológia lényeges elemei 

A kvalitatívan meghatározott lakótelep városforma jellemzéssel az építési forma megjelenésétől a 

napjainkig épülő telepszerű együttesek azonosíthatók, azonban a vizsgálat tárgyának meghatározására 

ezt a tág definíciót szűkítenünk kell: 

1) Elsődleges az időbeli szűkítés, a doktori kutatás időbeli tárgya, melynek középpontjában a hazai nagy 

lakótelepek állnak, az 1954-től a rendszerváltásig tartó időszak, mely a második világháborút követő 

hazai tömeges lakásépítés éveit öleli fel. 

2) Az adott időszakban épült telepszerű lakóterületek közül, ez a doktori kutatás viszont csak azokkal 

a nagy léptékű lakóteleppel foglalkozik, melyeken a lakás célú ingatlanok mellett, nem lakás célú 

ingatlanokban a humán közszolgáltatások is tervezetten helyet kaptak, tehát a korszakban érvényes 
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urbanisztikai elvek szerint a normatív ellátási egységek megvalósultak, vagy a tervekben legalább 

szerepeltek. 

3) A normatív ellátási egységek tervezési mutatói a vizsgálat tárgyának kvantitatív lehatárolására is 

iránymutatást adnak, de fontos kiemelni, hogy a társadalmi változások miatt csak a lakásszám 

vehető alapul. A jelenkori adatok szerint a minimum 2000 lakásos lakótelepek azok, melyek 

ellátásához komplex intézményes és infrastrukturális rendszer működtetése szükséges. Ennek 

értelmében abszolút érték szerint ma a legalább 2000 lakásos lakótelepeket nevezhetjük nagy 

lakótelepeknek. 

4) Mégis a nagy lakótelepek nagyságával kapcsolatos konkrét számszerű lehatárolásokat csakis a lokális 

kontextus vizsgálata szerint tehetünk, melyre a 3. fejezet prezentál irányadó szempontokat. 

2.3 A nagy lakótelepek fejlődésének általános ismertetése 

A következő alfejezet összegzi a nagy lakótelepek történeti, keletkezési hátterét, valamint a fejlődésüket 

befolyásoló jelenkori változásokat és a jövőbeni lehetséges folyamatokat vázolja fel. Nem csak 

építészeti, városépítészeti és -fejlesztési kérdések kerülnek előtérbe, hanem azok az ingatlanpiaci, 

politikai és társadalomi változások is, melyek a tömeges lakásépítés korszakát követték és ma is 

formálják a többnyire izolált, telepes formát. A fejezet három részre osztható, az általános 

előzményeket, az európai kontextust és a hazai helyzetet külön tárgyalja. Az elmúlt évek átfogó 

multidiszciplináris nemzetközi kutatások eredményeit, projekt anyagát könyvként is publikálták angol 

nyelven (Turkington, Kempen, and Wassenberg 2004; Dekker et al. 2005a; Daniel Baldwin; Hess, 

Tammaru, and van Ham 2018), melyek megismétlése nem célja az értekezésnek. A bőséges 

szakirodalomból kiszűrt, a dolgozat céljait szolgáló információk megosztása viszont fontos szegmense az 

írásnak, melyek a későbbi elemzéseket támasztják alá, s a következő kérdésekre keresik választ: 

▪ A 20. század első felének építészeti elvei, társadalmi kérdései milyen hatással voltak a 

nagy lakótelep tervezésre, s mindezek érvényesülése milyen szerepet játszik ma a 

megújulásban?  

▪ Mik azok az európai szinten vizsgált problémák, melyek már a megépítés során 

jelentkeztek, de a mai napig megoldatlan kulcskérdések?  

▪ Globálisan és konkrétan Magyarországon mikor és milyen formában vált a szakmai 

diskurzus részévé a lakótelep megújítás?  

▪  Hogyan és milyen kutatási és fejlesztési projektek támogatásával járul hozzá az Európai 

Unió és az adott állam a lakótelepek megújulásához?  
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2.3.1 A nagy lakótelepek tervezésének előzményei 

A 20. század elején formálódó új típusú építészet kialakulását, majd a tömeges lakásépítést 

több, a 19. század közepén megjelent technológiai újítás segítette. Ilyen találmánynak számított az 

építőiparban a vasbeton építőanyag (Lambot/1848) és az első biztonságos felvonó feltalálása 

(Otis/1852) (Nasrine Seraji 2007). A gyártási technológiák fejlődésében új fejlesztési szemléletek is 

kialakultak akárcsak a moduláris, majd a tipizálási rendszer, melyek alapjaiban változtatták meg az 

építőipart. Később az előregyártott elemek alkalmazása nem csak az architektúra, egyúttal a rapid építés 

kivitelezési szükségletei révén a városi táj racionalizálásához is vezetett. A modern lakóformák 

előfeltételeit olyan technikai újítások támogatták, mint az első háztartási hűtőgép piaci értékesítése 

(Dolmerle/1913) vagy később a frankfurti konyha megjelenése (Schutte-Lihotzky/1926). A 

munkaszervezését átformáló taylorizmus és fordizmus hatása a háztartások menedzsmentjében is 

érzékelhetővé vált (Pukánszky 2013), ami kihatott a lakásméretekre, de a városi infrastruktúra 

tervezésére is. A városok építészetét teljesen átformálta a gépjárművek elterjedésének utópikus 

csodálata, mely később autópályák, többsávos utak építésével zilálta szét a város egységét a forgalom 

alábecsült növekedése folytán. Az új szolgáltatások és használati tárgyak új térszervezést követeltek, 

mind a lakások és a várost illetően (táblázat 1). 

Technológiai fejlődés Hatása a nagy lakótelepek megformálására 

lift magasházak 

előregyártás tömeges építés, homogenitás 

háztartási gépek lakásméret csökkenés 

személyautó külvárosi lakóterületek, szuburbanizáció 

1. táblázat A technológiai fejlődések hatása a nagy lakótelepek megformálására Táblázat: a szerző saját szerkesztése (Seraji 
2017) alapján 

A húszas évekre új megközelítés bontakozik ki az építészetben. Az 1928-ban megalakuló 

Modern Építészek Nemzetközi Kongresszusának tagjai éveken át egy újszerű építészet lehetőségeit 

vizsgálják, mely korszakot Kenneth Frampton három periódusban szemléltet (Frampton 2009). Az első 

periódusban a német racionalisták, a Bauhaus alapítóinak koordinálásával a minimum lakás 

koncepcióját és a racionális beépítési módok variációit kutatják. Meggyesit idézve: „ez az a korszak, 

amikor a kis alapterületű munkáslakások alaprajzát tudományos alapra helyezik”(Meggyesi 2005, 75). 

A századfordulón épült kertvárosi hagyományokra alapozott, az utca vonalára szervezett beépítésű 

lakótelepektől eljutunk az utcától megszabadított É-D-i hossztengely mentén tájolt többemeletes 

sávházas lakótelepekig. Az ezt következő időszak szorosan kötődik Le Corbusier munkásságához, s 

egyben a várostervezéshez.  34 európai nagyváros összehasonlítása révén 1933-ban megszületik az 

Athéni Charta 111 pontja, melyet 10 évvel később publikálnak. A Charta 5 címszó alatt (lakás, pihenés, 
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munka, közlekedés, történeti épületek) fogalmaz meg állításokat a városok állapotáról, részben 

javaslatokat tesz javításukra, szigorú utasításokat rögzít a városok területi felosztására és a városi 

lakásépítés egyetlen módja mellett érvel, amely magas, egymástól nagy távolságra álló lakótömböket 

jelent nagy tömegek lakhatásának biztosítására. A harmadik periódus vizsgálatai már az első nagy 

lakótelepek kudarcait tükrözik, így a lakótelepek gyökereinek vizsgálatán túlmutatnak. Létrejön Team X 

(1953) csoport, mely a szociálpszichológiai igények fizikai forma kutatásában jut el az utca 

rehabilitálásához, miközben a városnövekedés strukturális elveinek feltárásához a családsejt lépétkénél 

eggyel nagyobb, de a szomszédságnál kisebb építészeti szempontból jelentős egységet keres. Hatásukra 

a hatvanas évek végére a lakótelep tervezésben újszerű, strukturalista gondolatok jelennek meg, 

miközben más diszciplínák radikális paradigma váltást követelő kritikákat fogalmaznak meg. Sajnálatos, 

hogy a Team X évekre épülő „humanizáló” lakótelep építő időszak talán kártékonyabb a hagyományos 

utca ideájára, mint az előtt. A megemelt gyalogos rendszerek megépítésével a bűnözési ráták 

növekednek, a mai átalakítások első lépése ezeknek a megemelt utcáknak a megszüntetése (Tunstall 

2020). 

A CIAM megalakulásával kifejezésre jutott az építész szükségszerű szerepe, melyet gyakorlatilag 

az ember számára megfelelő lakó és városi környezet kialakításában teljesít (Levine 2018). A racionális 

lakás tervezése céljából az építészek saját absztrakt emberképet vízionálnak, mely általánosan biológiai 

és társadalmi nemét tekintve is semleges individuum. Le Corbusier szavaival élve az ember élettani 

egység - pszicho fiziológiai érték (Le Corbusier 1946), ettől kezdve minden lakhatással foglalkozó 

tanulmányt az individuum igényeinek rögzítése határozott meg. Az egyenlőségre törekvő társadalom 

látta az építészeti próféciákban a lehetőséget, függetlenül, hogy szegény, gazdag, konzervatív, liberális 

vagy radikális, s főként, ha szocialista. Hiszen a szovjet avantgárd urbanisták ez időben szüntelenül 

keresték a választ arra, hogy hogyan építhető fel az új szocialista város, mely nem ismeri a társadalmi 

rétegek területi elkülönülését, mint ahogy a központ és a perifériák, a gazdag és a szegény övezetek 

vagy a városok és a falu közti ellenmondást sem (Meggyesi 2005). Le Corbusier Sugárzó Városa (1924) 

nem csak a franciául ún. „unité”-k építészeti és urbanisztikai  világa, hanem a vizualizált értékrend által 

vált a kor egyik legfontosabb alkotásává, mely magában hordozza egy új társadalmi identitás és 

életforma kibontakozásának ígéretét. 
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A szakmai kereteket átlépve, mélyebb szociológiai ismeret nélkül a korszak új társadalmi 

identitásához kapcsolódó néhány gondolat a lakótelepek térszervezésének későbbi vizsgálatát szolgálja. 

A korszakban a lakások kialakításban a fürdőszoba beépítése mellett, leginkább a konyha tere módosul, 

jelezve a női nem szerepének változását (Sedlmayr 2007; Seraji 2017). Míg a húszas években egy új 

formálódó nőtípust (franciául ún. femme nouvelle) jellemez a szakirodalom, „…az első világháborút 

követően meghökkentően rövid idő alatt megy végbe a nők szabadságfokának intézményes korlátozása. 

Mégis később a háborús gazdasági viszonyok is hozzájárulnak, hogy a fejlett országokban az újjászülető 

klasszikus társadalmi szerepfelfogás – amely az asszonyokat feleségként, háziasszonyként és 

édesanyaként kívánja látni – már nem marad egyeduralkodó.”(Pukánszky 2013, 1). Látszólagos radikális 

változás játszódik le a második világháborút követően kialakult keleti blokk országaiban. Schadt Mária a 

nők ötvenes évekbeli helyzetét elemző könyvéből kiderül (Schadt 2003), hogy „a politikai elit fő célja a 

két világháború közötti tradicionális, egyenlőtlen nemek közötti viszony felszámolása volt” (Gregor 2014, 

39). Korán világossá vált, hogy mindez sokkal inkább az ideológia érvényesítését, mint a valós egyenlőség 

megteremtését sürgeti, s lényegében immár a munka és a gyermeknevelés kettős terhét viselte a 

szovjet női társadalom. Ennek a kettős tehernek az enyhítésére jelent meg azonban több nem csak már 

említett háztartáson belüli, azon kívüli funkció, mint a bölcsőde és az óvoda. A gyermekellátási 

intézmények az államszocializmusban épült hazai lakótelepek esetében térszervező elemmé váltak 

(ábra 6). Így bár közvetetten, de bizonyossá vált, hogy a konjugális kiscsaládok meggyökeresedésén túl, 

a nők jogi, munkaerő-piaci és családon belüli szerepe is hatással volt a várostervezésre, s a nagy 

lakótelepek megformálására.  

 Az állam szociális felelősségvállalása iránti igény növekedésével változott az állam szerepe a 

lakásépítésben. A századforduló elején viszonylag kevés lakás épült az állam vagy a városi hatóságok 

6. ábra A mikrorajonok központjában a 
mindennapos szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények (helyiségek összejövetelek 
céljára, gyermekmegőrző, háztartási eszköz 
kölcsönző) jelölve 1-es számmal, 1964-ben, 
Moszkvában. Másodlagos forrás: Faragó 
1966. Bővebben: Faragó, Kálmán. 1966. 
‘Néhány Újabb Szempont a Lakóterületi 
Egységek Tervezéséhez’. 
Településtudományi Közlemény 
Közlemények, no. 18: 5–27. 
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által, befolyásuk sokkal inkább a városi földterületeket illető rendelkezésben és a belső város részek 

épületeinek szabályozásában nyilvánult meg (Körner 2004).  Ekkor még viszonylag képlékeny volt 

milyennek kellene lennie a jövő városának. Míg a decentralisták a nagyvárosokban uralkodó káoszból 

való szabadulás egyetlen lehetőségét a kertvárosi létformában látták, addig például a tengeren túl, a 

városi problémák megoldását kereső Chicagói Iskola egyre inkább a korábbiakban csekély keretek között 

létező központi igazgatás megteremtését szorgalmazta (Mo 1995; Kocsis 2008). Ezek a gondolatok nem 

csak a városok szabályozását érintették, hanem szociális bérlakások és ellátási intézmények építését is 

javasolták, azonban erre a kapitalista berendezkedésű Amerikában kevésbé volt hajlandóság. A két 

világháború között az állam Európában jellemzően inkább támogatóként és hatóságként, mint 

befektetőként lépett fel a lakásépítésben (Körner and Nagy 2006). Ugyanakkor a Weimari 

Köztársaságban elsőként, majd később a Szovjetunióban, a lakáshoz való jog még az alkotmányba is 

bekerült, így állami céllá vált a lakhatási lehetőségek biztosítása. A jogot, szintén elsőként, leginkább 

állami vagy állam által támogatott lakótelepek építésével érvényesítették, melyet később más nyugat-

európai államok is elismernek a lakásínség gyors megszüntetésének eszközeként, de a lakáshoz jutást 

akkor még nem minősítették állampolgári joggá (Macher 2010). A ’szociális’ állam befolyása a második 

világháborút követően nem csak a keleti blokk országaiban, hanem más nyugat-európai országok (pl. 

Egyesült Királyság, Franciaország és jellemzően a skandináv országokban) is megnőtt, a háborús károk 

felszámolásán túl, az urbanizáció okozta akut lakáshiány felszámolása céljából. Végül a tömeges 

lakásépítés különösen bizonyította az állam paternalizmusának ellentmondásos természetét, mely 

számos előnye mellett az elnyomás lehetőségét is hordozza ma is (Urban 2012). 
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2.3.2 A nagy lakótelepek tervezésétől a megújításig Európában  

A második világháborús károk gyors felszámolásának igénye és a felgyorsuló urbanizáció okozta 

lakáshiány az európai városokban nagyléptékű lakótelep építési hullámhoz vezetett, melyet a 

modernizáció, a társadalmi egyenlőségre törekvés, az állami paternalizmus megerősödése és az 

építészet nemzetköziesedése hajtott. A közösen megfogalmazott építészeti célok ugyanakkor 

különbözően érvényesültek Európa országaiban. Ahogy Florian Urban építészettörténész írja: „Like any 

other innovation, towers and slabs did not spread across national borders without profound 

modification.” (Urban 2012, 2) Azaz, mint bármely más innováció, a tornyok és sávházak építése sem 

terjedt az államhatárokon át jelentős módosulások nélkül, főként, hogy szépen lassan más 

kontinenseken is, globálisan adaptálódott a városforma. A téma európai keretek közötti tartását 

valójában nem a történeti vonatkozás követeli, sokkal inkább ma az Európai Unió által megteremtett 

politikai és gazdasági egyesülés, mely a társadalmi és fizikai környezetre is kihat.  

A különböző országokban még soha nem építettek annyira hasonló építészeti karakterű 

lakóházakat, mint a második világháborút követően jellemző tömeges lakásépítési hullámban. A CIAM 

alapelveinek alkalmazásában a kísérletek során és a stratégiák szintjén nem volt különbség kelet és 

nyugat között (Wassenberg 2013). Hasonlóan megfigyelhető mind Nyugat-Európában és Kelet-Közép 

Európában a kezdeti korszak (1945-1960) sikeressége, majd a hatvanas évektől „az Athéni Charta 

7. ábra „Tudod, még mindig nehéz úgy gondolni 
erre, mint az otthonunkra” Forrás: Prak és Priemus 
eds. 1985 Bővebben: Prak, Niels L., and Hugo 
Priemus, eds. 1985. Post-War Public Housing in 
Trouble: Papers Presented at the Congress ‘Post-
War Public Housing in Trouble’, Delft, the 
Netherlands, October 4-5, 1984. Delft: Delft 
University Press. 
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vulgarizálása” (Sámsondi Kiss 1986, 23) a gigantikus nagyságú, ellenben túlontúl egyszerű építészettel 

formált lakótelepek építésében (ábra 7). A nemzetenkénti különbözőség nem csak az 

építéstechnológiában, de urbanisztikai megközelítésben is érzékelhető, mely a lakásépítés szociális 

céljait és az adott ország társadalmi berendezkedését tükrözte. A szocialista Kelet és Észak-Európában a 

lakótelepeket koherens társadalmi-térbeli együttesekként, 2+2 fős típuscsaládok számára tervezték, 

mely együttesek az elvek szerint több azonos lakhatási minőséget biztosító kisebb területi egységből 

épülnek fel. Ellenben Európa más területein a hangsúly a szociális, többségében nagycsaládos lakásokra 

összpontosult, az együttesek fő erővonalait inkább az építészeti koncepció adta, s nem a társadalmi 

egyenlőség érvényre juttatása (Turkington, Kempen, and Wassenberg 2004). Később a Team 10 által 

megfogalmazott új irányok viszont a várostervezésben teljes Európában érzékelhetővé váltak, 

úgyszintén a szocialista országokban, de egészében nem tudta felülírni a sok helyen jogszabályokban is 

érvényesített általános normatív térszervezési elveket. A terminológia alkotásában a konfliktusokat 

tehát az is okozza, hogy a lakóegyüttesek különböző konnotációval rendelkeznek a különböző európai 

országokban, mely nem építészeti, hanem városépítészeti minőségben nyilvánul meg (Wassenberg 

2018). 

Az állam szociálpolitikai szerepvállalása Európában mindenütt dinamikusan nőtt a 20. 

században, de a jólléti államok fénykora gyakorlatilag a nagy lakótelep építési programok hatásával 

hozható párhuzamba 1950-1975-ig (Tomka 2008). Az államok az új lakótelepek építésében domináns 

szereplőkké váltak, mind a jogalkotás útján és/vagy különböző rekonstrukciós programok 

finanszírozásával. Franciaországban a Logéco program of the 1953 Plan Courant keretében hatalmas, 

szabványosított szociális lakótelepek épültek 1953-tól, mely zónák beépítését az 1958-as (Zones à 

Urbaniser en Priorité / ZUP) törvényben rögzítették elsődlegesként. A legutóbbi adatok szerint 1,3 millió 

lakás épült a program során (Cupers 2014). Számos szakirodalomban a svédek 1965-74-ig tartó 

Miljonprogrammet -ként elnevezett programjával találkozhatunk, melyet túl is teljesítettek 

ezidőszakban. Hollandiában 1962-ben Zwolleben adták át az egymilliomodik lakást az állam által 

támogatott lakásásépítés folyamán (Blom et al. 2016), amikor a hatalmas Biljmermeer együttes építése 

még el sem kezdődött. Európa keleti felén a szocialista tervgazdaság ideális feltételeket biztosított a 

nagy léptékű építkezésekhez, melyeket 5 éves tervekre szakaszoltak. Hruscsov 1954-es beszédében vált 

egyértelművé (Hruscsov 1954), hogy a kísérleti fázisban lévő minőségi és mennyiségi lakásépítést, a 

minőséget háttérbe szorítva, a mennyiségi váltja fel a további építési tervek során. Magyarországon az 

1961-75-ig tartó 15 éves terv (Körner and Nagy 2006). Dél-Európában a kollektív eszméket a kezdetektől 

magántulajdonú, de lakótelepi lakások építésének állami koordinációjával képzelték el, ami nem azt 

jelenti, hogy a privát lakásállomány leromlása nem jelente ma ugyanolyan problémát Spanyolországban 

vagy Olaszországban (Uceda, Sorando, and Leal 2018). A 70-es évekre azonban újabb nagy változás 

következett be, 1975 és 1980 között a gazdasági válság uralta a közgondolkodást. Az olajár robbanás 
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életre hívta a neoliberális gazdaságpolitikát, amikor is a jóléti intézkedések tudatos leépítése révén és 

az egyre harsányabb kritikák végett befejeződött a nagy együttesek építési korszaka, illetve elkezdődtek 

a privatizációs folyamatok. Csak az ideológia megvalósítása mellett végletekig kitartó Szovjetunió és 

fennhatósága alatt lévő országok folytatták a tömeges építést még a nyolcvanas évek végi 

rendszerváltásig. Magyarországon a teljes lakótelepi állomány kétharmada épült az időszakban 

(hivatkozva az épített lakótelepi lakások adataira tízévente 1946-, 1961-, 1971-, 1980-től 1990-ig) 

(Lakatos and Simor 2013)(ábra MIV.7), amikor Európa másik fele a gazdasági krízistől tartva leállította a 

nagyléptékű építkezéseket. 

A gyors, nagyléptékű építkezések elősegítették a lakásínség felszámolását, sokak számára 

lehetővé tették, hogy a kedvezőtlen lakhatási körülményeket hátrahagyva új, modern lakásba 

költözhessenek (Lelévrier and Melic 2018). Ugyanakkor már az intenzív építési programok kezdetén 

aggodalomra adott okot az új környezet alacsony minősége. Sorra jelentek meg olyan kritikák, mint 

Meggyilkolt város 1964-ben (Ward 2016), de egyéb drámai felütésű írásokkal J. Jacobs (1961), G. Cullen 

(1961), C. Alexander (1964), A. Mitscherlich (1965) vagy A. Rossi (1966) is hozzájárult a modern 

építészet, de leginkább a lakótelep építés negatív kritikájához. A bírálatok jól összefoglalták az új 

építészet okozta problémákat: a funkcionálisan elkülönülő területhasználat miatt a városi élet hiányát, 

az emberi lépték mellőzését, az izolált, a város egészébe szervesen nem illeszkedő együttesek 

megjelenését (ábra 8). Jól látszik, hogy elsődlegesen nem a lakások minőségét támadták, inkább a 

lakótelep városformája, működése, szerkezete volt dehumanizáló. Az első statisztikákat követően egyre 

több társadalomtudós fejezte ki aggályait.  Nem az építészet vagy a városépítészet volt önmagában 

felelős a problémákért, de voltak korlátai (Monclús and Díez Medina 2016). Meggyesi Tamás 

figyelmeztető kiállításként említi interjúnk során A funkcionalizmus térhódítása és válsága – Építkezés 

és lakás Svédországban, 1930–1980 címmel 1978-ban a Műcsarnokban megrendezett kiállítást 

8. ábra Kontrasztok. Üvegfestés 
az Onze Wereld Általános 
Iskolában, az amszterdami 
Bijlmermeer városrészben.Fotó: 
ismeretlen szerző, 1973 
Bővebben: a szerző 
dokumentumfotója az 
„Amsterdam viert 50 jaar 
Biljmer”kiállításról 2018-ban 
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(Személyes interjú, 2019. december 13.) (Sulyok 2020).  Svédország tömeges lakásépítési kudarca 

azonban nem szolgált olyan üdvözítő mintaként, mint korábban az építés során vélt sikerei. 

Mégis a lakótelepek ingatlanpiaci helyzete mind a mai napig nem egyértelműen rossz vagy jó. 

Egyes lakótelepek a kezdetektől mind a mai napig prosperálnak, más telepeket gyors vagy lassabb 

hanyatlás jellemzi (lásd a budapesti nagy lakótelepek ingatlanárait összehasonlításban MII.). A 

lakótelepeken két típusú hanyatlási folyamatot azonosíthatunk. 1) Az egyik esetben a kritikák a nagy 

lakótelepet a problémák helyszíneként jelölik meg, melyet a rossz megközelíthetőség, a nagy 

strukturálatlan szabadterek, a szegényes szolgáltatások, a kedvezőtlen lakhatási körülmények (a drága 

távfűtés, a rossz állapotú földszintek és lépcsőházak, valamint a kis lakásméretek) határoznak meg 

(Csizmady 2008). Az alapvetően problémás fizikai környezet további romlása olyan városi közeget 

teremt, mely szociális diszfunkciók kialakulásához vezet. Városépítészeti szempontból ez a megítélés a 

lakótelep, mint városforma alkalmazását elveti. Ezért Európa számos országában a hetvenes nyolcvanas 

években olyan települési szabályokat alkottak, melyek a nagy együttesek építését ellehetetlenítik, attól 

tartva, hogy a nagy lépték hasonló problémákhoz vezet (Seraji 2007b). 2) Egészen más narratíva jellemzi 

a lakótelepek természetes romlását, mely esetében a lakótelepet az egyszerre, tömegesen leromló 

lakások helyszíneként jelölik meg, jellemzően a kilencvenes években, majd a kétezres évek elején 

(Csizmady 2003). Ebben az esetben a megközelítés nem reagál a városi kontextusra, a lakó és az egyéb 

funkciójú, azonos helyzetben lévő épületek energetikai megújítása kerül előtérbe (Hrabovszky-Horváth 

2015).  

A hetvenes évektől a nagy léptékű területfejlesztések száma a különböző szabályozásoktól 

függetlenül is fokozatosan csökkent. Az intenzív lakótelep építési időszak óta a városalakítás jellege is 

szignifikánsan megváltozott. Korábban ezek az építkezések jelentős állami befektetések áramlásával a 

politikai szereplők részvételét követelték, azonban később megváltozott a politikai közeg fizikai városhoz 

való viszonya. Az olyan területek megújítása, melyek inkább a szociológiai problémák gócpontjai voltak, 

például a lakótelepek is, átkerültek a társadalomtudományok felelősségkörébe, melyben nagy szerepe 

volt a 20. századi fizikai determinizmus bukásának is (H. Engel, Van Velzen, and Van der Wal 2013). 

Európában elsődlegesen ezt az átmenetet a privatizáció ösztönözte, mely a kortárs megújítási 

szemléletre a mai napig nagy hatással van (Clapham et al. 1996). A RESTATE projekt összehasonlító 

elemzéseiben jól láthatóvá vált, hogy a legtöbb európai országban valamilyen típusú privatizáció 

végbement, mely különböző politikai érdekek folytán részben vagy szinte teljes egészében az épületek, 

s egyes esetekben a szabad terek tulajdonjogának át- avagy visszaadásával, s mindeközben a problémák 

átruházásával járt (Murie et al. 2005). A privatizáció negatív hatásait általánosan a lakók szempontjából 

mutatják be, de az értekezés szemszögéből a városkép változását kell rögzíteni, mely mindezek 

következtében jelentősen formálódott a lakótelepeken is. Változás figyelhető meg a lakóházak külső 

burkán. A privatizált lakások a kialakult társasházi épületek  egyéni vagy a közösségi tulajdonosai saját 
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pénzügyi keretük és ízlésük szerint alakíthatják át akár a lakásukhoz tartozó homlokzati felületet is, 

melynek általános példájává vált a különböző típusú új ablakok elhelyezése, vagy a sajátos erkély elemek 

felszerelése (Benkő, Balla, and Hory 2018). Mindemellett voltak pozitív példái is a privatizációnak. 

Lengyelországban, ahol lakásszövetekké egyesültek a lakók vagy Hollandiában, ahol nonprofit lakhatási 

társaságok vették át a lakásokat, a lakótelep arculata közös menedzselés során fejlődött tovább (Urban 

2012). Az épület léptékű gondoskodás azonban nem szükségszerűen járult hozzá a teljes lakóterület 

minőségi fejlődéséhez. A lakótelepek infrastruktúra hálózatának fenntartása, s a hatalmas 

zöldterületeinek gondozása egyes országokban, ahol a lakóházak speciálisan úszótelkeken helyezkedtek 

el, akárcsak Magyarországon, teljes egészében az államra vagy az adott önkormányzatra hárult. A 

privatizáció során az állam mentesült a lakótelepi lakásállomány fenntartása alól, azonban mindeközben 

megfeledkezett arról, hogy a lakótelepet ért eredeti kritikák korábban sem csak a lakóházakat illették. 

Egy másik stratégiát követve, Lettország, Csehország vagy Bulgária úgy határozott, hogy a lakások 

privatizációja mellett, a beépítetlen szabadtereket a lakótelepek építését megelőző 

telektulajdonosoknak visszaadja kárpótlásként. A nemzetközi piac felfedezte ezeket az értékes 

területeket, s hamarosan a lakó-ingatlanfejlesztés célpontjává váltak (Benkő 2015b).  Azokban az 

országokban, ahol az állam továbbra is felelősen részt vállalt a városrészek fejlesztésében, nem vagy 

részlegesen alkalmazta a privatizációs politikát, tapasztalhattuk azoknak az általános szcenárióknak az 

érvényesítését, melyeket a magyar szakirodalomban Novák Ágnes lassú visszafejlesztés – 

tájrehabilitáció; piaci átépülés; lakótelep, mint alvóváros; részleges átépülés – új karakter, 

lehetőségekként jelöl meg (Novák 2006). Magyarországon a privatizáció negatív hatása húsz éve 

leginkább a hátrányos helyzetűek, az egyének szintjén volt mérhető.  Hosszútávon sokkal komplikáltabb 

következménye, hogy a politika és a gyakorló szakma látószögéből kiszorult a problémakör, s a 

lakótelepek a városfejlesztésben csak akkor kapnak támogatást, ha önkéntes aktivisták lépnek fel 

lokálisan egy lakótelep érdekében. Mára képlékennyé vált, hogy kinek a felelősségi körébe tartozik a 

lakótelepek speciális fenntartása.  

 Szintén változó körülményként jelölhetők meg az európai integráció folyamatai.  A nyugati 

tagállamok lakásállományának körülbelül 10%-a helyezkedik el lakótelepes területen, addig Közép- és 

Kelet-Európában akár 40%-a, de a városok tekintetében az arány magasabb is lehet (Karien Dekker, 

Stephen Hall 2005). Európai Unióhoz csatlakozó új tagországok, köztük Magyarország 2004-es, majd 

további közép- és kelet-európai országok 2007-es 2013-as belépésével egyre inkább középpontba került 

a háború után épült leromló lakótelepi lakásállomány megújítása. Mindez kedvezően hatott a 

tudományos munkára, közös, nemzetközi kutatási hálózatok alakultak, mint “Restructuring Large 

Housing Estates in European Cities” (RESTATE) 2005-ben. A gyakorlatban először leginkább pilot 

projektek lebonyolításával járult hozzá az Európai Unió a lehetséges lakótelepi jövőképek 

felvázolásához. Egy-egy kiemelkedően nagy költségvetésű projektek után, mint például a SESAC (van der 
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Heijden 2011), később inkább az értéktartó megújítást szorgalmazták. Egyre nyilvánvalóbb azonban, 

hogy ez az új akciószerű városmegújítás nem elég kontextus érzékeny, sokkal specifikusabb eljárásra 

lenne szükség, melynek európai szintű megvalósítására kevés az esély (Hess et al. 2018). A jelenlegi 

eljárást sokan a naiv, értékalapú integrációs várospolitika folytatása miatt hibáztatják (Tasan-Kok et al. 

2013), mégis elgondolkodtató, hogy vajon az Unió feladata-e az akciószerű eljárás módszerének lokális 

implementálására is iránytűt adni.  A módszertan kidolgozása nem kötelessége minden tagországnak a 

saját társadalmának, gazdaságának és környezetének ismeretében, ez esetben saját lakótelepi 

kultúrájának e-célt szolgáló áttekintésével? 

Ez az értekezés szintén kiáll azon kutatások mellett, melyek nem fogadják el azt az állítást, 

miszerint az európai városokban a lakótelepek elérték hasznos létezésük korlátait, és már semmit nem 

lehet tenni a jövőjük érdekében. Az ezredfordulót követő projektek mindinkább azt bizonyítják, hogy 

jelentős sikereket lehet elérni ezekben a városrészekben is, azonban mindezek jól átgondolt 

partnerségek révén jöhetnek csak létre, melyben a központi irányítás a legfelsőtől a lokálisig, 

szövetkezetek, társaságok, lakóközösségek és a lakók, mint egyének vállalnak szerepet (Dekker et al. 

2005b). A 2018-ban megjelent Housing Estates in Europe című könyvben a lakótelepeknek (1) az intenzív 

beavatkozás mellőzése, (2) a teljes bontás és a (3) részleges bontás – átépítés, három lehetséges 

életpályát jósoltak, melyekre ma bőven találunk példát a szakirodalomban (Hess et al. 2018). Arról 

viszont nehéz döntést hozni, hogy érdemes-e belefektetni pénzt és energiát bármelyik típusú 

átalakításba, hiszen maga a bontás magas munkaigényű és környezetterhelő tevékenység. Az egyre 

bővülő lakossági igényekhez illeszkedő lakótelepi környezet mindenkori fejlesztése, fenntartása 

ugyanakkor hatalmas feladatokat róhat magára a városra, jelentős financiális kérdések mellett. Sokszor 

a részleges bontás révén értékesített telkek által teremtenek új pénzügyi forrásokat, de ez csak abban 

az esetben lehetséges, ha azt a tulajdonosi struktúra is lehetővé teszi. Ha viszont a bontásra kerül a sor, 

a felszabaduló területek veszélyes ingatlanpiaci spekuláció célpontjai is lehetnek, melyek megelőzését 

lokális szinten kell vizsgálni és szabályozni. Habár vannak olyan új trendek az ingatlanpiacon, amelyek a 

lakótelepek szélesebb körében adhatnak motivációt a megújításra, mint a fenntartható városi 

szomszédságok (SUN) témaköre (Muliuolyte 2013). A piac folyamatosan bővül nem csak épületszinten, 

város léptékben is fenntarthatónak minősített beruházásokkal, s egyre több szó esik a meglévő 

városrészek minősítéséről is (Gelesz 2012). Mint korábban felmerült, a lakótelepek városformája Európa 

nem teljes, de számos terültén, ahogy hazánkban is, szomszédsági egységek hierarchikus rendszerében 

épült fel. A lakótelepi struktúrák beépítési szabályaiban és a mai fenntartható szomszédságok tervezési 

elveiben sok áthallás tapasztalható. Mindemellett a fenntartható várostervezési szempontok 

(funkcionális sokféleség; megfelelő mennyiségű és minőségű zöldfelület, a vonalas infrastruktúra 

jelenléte, városszinten jelentős zöld területi hálózat, a szabad és  beépített tér közötti egyensúly, 

megfelelő sűrűség stb. (Lukovics and Mogyorósi 2013) ideális támpontot adhatnak egy egészségesebb, 
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környezetbarát életforma kereteinek megteremtésére a lakótelepeken is (Balla 2018). Az ökologikus 

szemlélet persze nem merülhet ki a fenntartható megoldásokban, Machiel van Dorst építész urbanista 

kutatásai azt vizsgálják, hogy az új környezettudatos életforma hogyan viszonyul az egyéni érdekekhez. 

Célja, hogy az olyan sűrűn lakott városrészekben, mint a lakótelepeken, az élhetőség és a 

fenntarthatóság eszméit ne egymással ellentétes, hanem egymást kiegészítő elvrendszerré alakítsa. A 

fenntartható és élhető környezet alakításának szempontjai közé emeli: a biztonság, a közösségi élet, a 

szellemileg jótékony zöld környezet, a társadalmi egyenlőség, az anyagi jólét, a tolerancia, a fizikai 

környezet feletti kontrol és elsajátításának igényeit is (van Dorst 2011). Minden egyes szempont 

releváns témák a nagy lakótelepek megújításában, melyet esettanulmányokkal is bizonyít egyéb 

publikációiban (van de Wal, van Dorst, and Leuenberger 2016). 

2.3.3 A nagy lakótelepek tervezésétől a megújítás felé Magyarországon 

 Az európai áttekintő során tisztázódott, hogy voltak különbségek a keleti és nyugati blokk 

lakótelep építészete között. A CIAM modern elveiben Nyugat a szükségszerű fejlődést, a Szovjetunió 

uralta kelet leginkább a kollektív ideológia érvényesítését látta a fizikai környezet megváltoztatásában. 

Az Athéni Charta 87. pontjára alapozva a szovjet tömeges lakásépítészet saját szomszédsági egységet 

alkotott, a mikrorayon tervezési alapegységét. Azonban a sokat emlegetett mikrorayon inkább a 

hierarchikus térszervezési elvek egy változata volt, melyet minden ország átvett a saját kutatásai szerint.  

Közép Európában a német Hans Schmidt nevéhez fűződő szocialista lakókomplexum térszervezési 

elveinek adaptálása történt: a legnagyobb lakókomplexum, az ezt követő lakónegyed és a legkisebb 

léptékben a lakókörzet egységekhez normatív tervezési irányelveket rendeltek (Körner and Nagy 2006). 

A hazai adaptáció elsődlegesen Perényi Imre és Faragó Kálmán kutatásaihoz volt köthető (Perényi and 

Faragó 1960), majd később a VÁTI intézményesítetten fejlesztette a normákat. Azonban míg a 

Szovjetunióban kemény diktatúrában folyt az építkezés, Magyarországon, mint ahogy szinte minden 

posztszocialista országban, a megépült lakótelepeken látványos nyomott hagytak a nyugati példák, kelet 

szabályai között, nyugati hatásra kialakult hibrid formát létrehozva. „Ugye a nyugat is a tömeges 

lakásépítés korszakát élte, csak hamarabb ért véget, mint nálunk. Ennek következtében mi mindig élénk 

szemekkel néztük a divatlapokat, a nagy építészeti magazinokat, hogy hol tartanak.”(Meggyesi, Tamás, 

00:11:48) Az olyan várostervezők mint Meggyesi Tamás, Bognár László, Radványi György, Locsmándi 

Gábor, Kotányi Zoltán, Tenke Tibor, Callmeyer Ferenc és még sokan mások (Alföldi et al. 2009b) munkáit 

áthatották az olyan nyugati példák, mint korai Roehampton-lakótelep (1952-55) Londonban, a Park Hill 

(1954-1961) Sheffildben, vagy később Toulouse le Mirail (1961-71) (Nasrine Seraji 2007) a nyugati 

modern organikus, majd a Team 10 artéria jellegű építészetének hatása. Mindamellett, hogy építészként 

tanulmányi utakra, konferencia látogatásokra például Ausztriába, Dániába, Finnországba vagy 
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Franciaországba ki lehetett jutni (G. Locsmándi. személyes interjú, 2020.január 29.). A különböző 

nagyléptékű városépítészeti koncepciók mélyén egyetlen bizonyosan közös a normatív háttér volt, mely 

a tervezés központosításával általánosan érvényesített számszerű irányelvek voltak. 

Az államszocializmus tervgazdaságában külön lakóterület fejlesztési programokat alkottak. Az I. 

ötéves terv 1950-ben indult még a sztálini diktatúra keretei között, s a negyvenes évek éles vitái 

folyamán (Major 1948) a szocialista realizmus jegyeit tükrözve (Körner 2004). Számottevően azonban 

csak 1953-tól nőtt a lakások száma Nagy Imre miniszterelnök július 4.-ei beszédét követően, mely 

előfutára volt az elkövetkező évek változásainak. Sztálin halálát követően a szovjet Kommunista 

Párt első titkára, Nyikita Hruscsov beszédében a lakásépítés iparosítását sürgette és a formalizáló 

szocreált elítélte, mellyel egy új átmeneti kísérleti korszak köszöntött be a hazai lakótelep építésben 

(Hruscsov 1954). A II. ötéves és egyben I. tizenöt éves terv kezdetéig teljesen átalakult az építészeti 

tervezés és az építés kivitelezés. 1960-ra teljesen új gyakorlati struktúra jött létre, melyet az Építésügyi 

Minisztérium igazgatott, az állami tervező és kutatás-fejlesztési irodák, építőipari vállalatok hálózatában 

(Schéry and Jeney 2001). Ebben a korszakban szerte az országban jelentősen növekedett a lakótelepek 

léptéke, ötezer, majd lassan közel tízezer lakásos telepek születtek, mint Szegeden, a Tarján (1968-

1975). A főváros tizezer lakásos struktúráit, Újpalotát, a Füredi utcát és Kelenföldet csak a következő 

ötéves terv folyamán fejezték be. Hiába érkeztek külföldről negatív visszajelzések, a hetvenes években 

további nagyléptékű lakótelepek helyszínét jelölték ki. Az államszocializmus utolsó éveiben még jelentős 

mennyiségű lakást építettek fel lakótelepi formában, sőt néhány lakótelep építkezéseit már csak a 

rendszerváltást követően tudták befejezni. Utolsóként a fővárosban Gazdarét (befejezés-1990) (Újbuda 

2014) és Káposztásmegyer (befejezés-1991) épült fel. 

Magyarországon az első 15 éves lakásépítési terv éppen, hogy véget ért, s ezzel elérte a közel 

100 000 lakást, ezzel a csúcspontot az éves szinten épített lakásszámban 1976-ban (ábra MIV.7), az 

Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium egy újabb, ötéves terv előkészítését rendelte el (Preisich 

1998). A hetvenes évek közepe meglehetősen vitás volt, nem csak egyre több társadalom tudományi 

kutatás mutatott rá a lakótelepek problémáira, építészek saját tapasztalataikat is hangoztatták. A  

Magyar Építőművészet és a Városépítés oldalain aggodalmait fejezte ki többek között Makovecz Imre a 

meg nem épülő lakótelepi szolgáltatásokról, s a lakóházak hiányosságairól (I. Makovecz 1974), Preisich 

Gábor a lakótelepek esztétikai kérdéseit feszegette (Preisich 1975b), de talán Hörcher Ferencné, a VÁTI 

munkatársaként fogalmazta meg legtisztábban a lakótelepek kritikáját és kudarcát: „Új lakótelepeink 

nem biztosítják a kívánt mértékben az egyén, mint individuum önkifejlesztéséhez, a család, mint 

legkisebb közösségi csoport stabilitásához szükséges környezeti feltételeket, nem segítik elő a szükséges 

mértékben a kisebb-nagyobb közösségeken belül és ezek közötti kapcsolatok kialakulását és tartós 

fennmaradását. Paradoxon módon a legjobb szándékú társadalompolitikai célkitűzések generálta 

tömeges lakásépítés a társadalom belső mozgástörvényének alapos ismerete és figyelembevétele nélkül 
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zajlik. Az ebből eredő – félő, hogy társadalmi méretű – negatív hatások legkorábban 1-2 évtized múltán 

kerülnek csak felszínre, amikor a visszacsatolás már csak minimális korrekciókat tesz majd lehetővé.” 

(Hörcher 1976, 13) A külföldi és belföldi intő jelek ellenére folytatódott a tömeges lakásépítés, noha 

néhány építés technológiai újítással az építészeti minőség javult (Építésügyi és Városfejlesztési 

Minisztérium Műszaki Tervezési Főosztály 1976) (ábra MIV.1-2). Paksy Gábor, az egykori VÁTI 

munkatársa, később vezérigazgatója, 2011-ben a Glokálisnak adott interjújában felfedte, hogy 1976-ban 

az ÉVM Területrendezési és fejlesztési Főosztályán az elvárt következő ötéves lakótelep építési program 

helyett, egy olyan tervet dolgoztak ki, mely a meglévő lakások és a városszövet megújítását tűzte ki célul, 

de még az ÉVM bizottsági ülése előtt behívatták, s nem csak a terv került tiltó listára, de az állásából is 

eltávolították (Paksy 2011, 00:10:32). A történelmünket már az ehhez hasonló történetek nem írhatják 

át, de szemléltethetik a kor hazai dialektikáját. A kutatást támogató interjúk is jól mutatják, hogy a 

szakmai orientáció a nyugatitól nem állt távol, a közpolitikai érdekek akadályozták, hogy egyidőben érjen 

véget a háborút követő nagy lakótelep építés keleten és nyugaton (lásd MI.). 

A nyolcvanas évek eleje a számadásról szólt, a 2.1 fejezet végén említett 1983-mas Perényi cikk is 

mutatja, gyakran erős önkritikák megfogalmazásával (Perényi 1983). Mindezeket követően a szakmai 

diskurzus a továbbfejlesztés, a rehabilitáció, a fenntartás és a felújítás körül folyt (IFHP Nemzetközi 

Kongresszus 1985) (B. Horváth et al. 1989). 1985-ben az ÉM, akkor nevezetesen Építésügyi és 

Városfejlesztési Minisztérium által kiírásra került Magyarországon az első lakótelep megújítási pályázat. 

A pályázatot bemutató cikkben olvasható, hogy 1985-ben, az ÉGSZI elkészült a paneles lakóépületek 

fenntartásának fejlesztési koncepciójával, s a pályázat célja, hogy az 1990-ben induló VII. ötéves terv 

célkitűzését, a meglévő lakásállomány műszaki felújításának előkészítését, gazdag mintaanyaggal 

alapozzák meg. A tervezési kísérlet számos értéknövelő felújítási ötletet adott, melyeket a fővárosi 

Kelenföldi lakótelep, valamint Győr-Adyváros egy-egy területi egységére kellett elkészíteni (Gantner 

1985). Az egyes lakótelepekre környezetalakítási terv is készült, jellemzően gazdag zöld környezetet 

ábrázoltak, fás, ligetes parkos terekkel és az akkor már jellemző kitaposott ösvények felerősítésével 

(ábra MIV.3, 4). A pályaművek lakóház felújítási terveiben jellemzően a posztmodern architektúra jelent 

meg, de mindenképpen a jelenkori energetikai minimális beavatkozásoknál esztétikailag és műszakilag 

komolyabb változtatást javasoltak (ábra MIV.5, 6). A pályaművek alkotói számára már akkor jelentős 

külföldi példa állt rendelkezésre, melyeket jól implementáltak, de korán nyilvánvalóvá vált, hogy csupán 

építészeti, tájépítészeti megközelítéssel a lakótelepek megújításához nem lehet hozzákezdeni (P. 

Birghoffer, személyes interjú, 2020. január 23.). A tömeges lakásépítés 30 évének távlatából sem látták, 

hogy sokkal inkább a lakótelepek működésének társadalmi, gazdasági és környezeti modelljét kellene 

megváltoztatni és akkor talán a lakóházak megújítását sem óriás teherként a kényszer szülte volna, 

hanem természetes úton bekapcsolhatók lettek volna a megújuló város ingatlan- és városfejlesztési 

folyamataiba. A rendszerváltás és az azt követő privatizáció viszont ezeknek a városban úszó hatalmas 
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lakószigeteknek a megújítását teljesen ellehetetlenítették, s maradt a kényszer, ami később csak a 

szabadtérben úszó épülettömegek kubusaira korlátozta a beavatkozásokat.  

A kilencvenes évek közepén a közpolitika figyelme a paneles lakótelepek felé irányult. Az 1995-től 

német hitelt igénybevéve, 2001-től a Széchényi Terv keretében magyar állami támogatással 

megkezdődött az épületek felújítása, amely a mai napig tart (Egedy 2003).  Az elmúlt évek kutatásaiban 

az építés módjának hangsúlyozása viszont egyre kevésbé jellemző, a megközelítés inkább morfológiai 

(Monclús and Díez Medina 2016).  Ennek oka, hogy az összehasonlító kutatások Európán belül, s kívül, 

jól mutatják, függetlenül attól, hogy előregyártott nagypaneles, vázas téglakitöltőfalas, csúszózsaluzatos 

helyszínen öntött vagy bármely egyéb technológiával készültek a házak, hasonló épített környezetet 

konstruáltak.  A szemléletváltáshoz jelentősen hozzájárult az is, hogy a legtöbb ország túl van egy 

nagyobb épületfelújítási hullámon is, melynek eredménye nem feltétlenül járt együtt magának a 

lakótelepeknek a felértékelődésével, ahogy azt hazánkban is tapasztalhattuk (B. Szabó and Bene 2019).  

Újra elfogadottá vált, hogy a nagy lakótelepek nem csak házak független halmaza, hanem városi, táji 

forma, egységét az urbanisztika diszciplína egészen tág spektrumában kell vizsgálnunk. 

Tézis I.  

Az elmúlt évtizedekben az Európai Unión belül a második világháborút követően tömegesen épült 

lakótelepek megújítása kollektív kérdéskörré vált, mely tekintetében fontos a lokális különbözőségek és 

hasonlóságok tisztázása. A kutatás ebbe a tudományos diskurzusba illeszkedik, a nemzetközi 

szakirodalomra támaszkodva elfogadja azt az állítást, hogy a második világháború után a modern 

építészeti és urbanisztikai elveknek megfelelően tömegesen épült lakótelepek fizikai környezete sajátos: 

léptéke, közvetlen környezetéhez való viszonya, beépítési elvei, az épületek karaktere könnyen 

beazonosítható formát alkotnak a városi tájban. Magyarországon az 1954 után épült modern nagy 

lakótelepek városformáját szintén a korszakban elfogadott urbanisztikai elvek határozták meg, ezért 

kvalitatív és kvantitatív megközelítésben is az urbanisztikai jellemzőik mentén azonosíthatók.  

Kapcsolódó publikációk: Balla, Benkő and Durosaiye (2017); Balla (2018); Benkő, Balla, Hory (2018); Balla 
(2019b); Losonczy, Balla, Antypenko and Benkő (2020); Balla (2021) 

Mivel ezekben az egyéni és társszerzőkkel alkotott publikációkban a vizsgált lakótelepeket a saját 
terminológiai kutatásaimra alapozva választottuk ki, így publikációim jelentős része kapcsolódik ehhez a 
tézishez.  
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3 A fizikai városforma: a nagy lakótelepek jellemzése Budapest példáján 

A nagy lakótelepek fizikai városformájának jellemzését elsősorban Budapest lakótelepeinek vizsgálatával 

mutatom be. A vizsgálathoz nagymértékben hozzájárultak a készített interjúk során megosztott, 

általánosan Budapesthez kapcsolódó információk, mely interjúk kivonata a Melléklet kötet I.3. 

fejezetében olvashatók. Valamint a jellemzést a hivatalosan elérhető statisztikai adatokra, a 

szakirodalomra és a térképes adatbázisra alapozott saját szerkesztésű budapesti nagy lakótelep 

adatbázis segíti, mely a Melléklet kötet II. fejezetében tekinthető meg.  

 

A településmorfológia ma már nem csak a különböző diszciplínák határterülete, az ismeretek bővülése 

folytán a város formai megismerését szolgáló önálló tudományterületté nőtte ki magát (Kropf and 

Malfroy 2012; Kropf 2014). Ahogy Kissfazekas és Gurdon (2015) említik, a morfológia egyes területeihez 

jelentős hazai kutatások fűződnek, de számos szegmense hazánkban még felfedezetlen. Ezeknek a 

területeknek a megismerésében a nemzetközi szakirodalomra, építészekre, urbanistákra, valamint 

geográfusokra, történészekre hivatkoztam, akiket leginkább a város térbeli tagolása, a jelölt és jelöletlen 

határok foglalkoztattattak kutatásaik során (Vis 2018). A szerzők a legismertebb három morfológiai 

iskola, köztük leginkább M.R.G. Conzen német geográfus kutatásit viszik tovább (Kornelia Kissfazekas 

and Gurdon 2015), céljuk a város sokféleségének, növekedésének és átalakulásának megértése, tehát 

összhangban állnak az értekezés céljaival. Az alaktanban a forma fizikai elemeinek (építmények és 

szabadterek) megismerésén, valamint azok különböző típusú kapcsolódásán van a hangsúly (Levy 1999). 

A fizikai elemek kapcsolatai egységeket képeznek, ezek alkotják a Conzien által tervezési egységnek (az 

angolul ún. plan unit) nevezett koherens formát, vagy az olaszul ún. tessuto-t, angolul tissue-t (Moudon 

1997). A tervezési egységet nem feltétlenül kell építészet-esztétikai szempontból is egységként 

tekintenünk, a koherenciát az idő, a várostervezési elvek, szabályok teremtik meg (Vis 2018). Mindennek 

értelmében a modern nagy lakótelep egy speciális városforma, mely építészetileg, várostervezési 

szempontból és a megvalósítás gazdasági és társadalmi háttere révén is koherens tervezési egységként 

definiálható. Egy városforma vizsgálható a tér minden 

léptékében, minden egyes szinten reflektál 

működésének minőségére (Burton, Jenks, and Williams 

2000), alakítása elsősorban a környezet fizikai 

tervezéséhez (új építés, átalakítás) kötődik, ugyanakkor 

ezt a fizikai keretet a használói tevékenységek 

átmenetileg vagy tartósan tervezési tevékenység nélkül 

is alakítják (Lynch and Rodwin 1958, Hory 2020). A 

városforma jellemzés módszerének keresésében Kevin 

9. ábra Egy városforma jellemzésének három alappillére 
Kevin Lynch nyomán. SZÜRKE: ez a kutatás a hazai 1954 
után épült nagy lakótelepek városforma jellemzésében 
a térbeli méret és relációk témaköreivel foglalkozik. 
Ábra: a szerző szerkesztése Lynch (1984) alapján 
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Lynch, Lloyd Rodwin: A Theory of Urban Form (1958) és Kevin Lynch: Good City Form (1984) című 

tanulmányából indultam ki. Lynch (1984) kutatásai szerint egy adott városforma elemeinek térbeli 

rendje és minősége által kialakult alakja, az egyes elemeinek és azok összességének mérete, valamint 

elemeinek összetartását, kapcsolódását biztosító térbeli viszonyrendszer, relációi (angolul ún. shape, 

size, configuration) határozzák meg a fizikai környezet karakterét (Lynch 1984). A hazai modern nagy 

lakótelepeket tárgyaló építészettudományi szakirodalom jellemzően az alaki tényezőkkel foglalkozik, 

térbeli méretükről csak túlméretezettségüket illetően, relációikról pedig vagy nem is esik szó, vagy a 

rendelkezésre álló ismeretek időben megváltoztak (ábra 9). Az értekezéssel a meglévő tudásanyag a 

nagy lakótelepek fizikai környezetének térbeli kiterjedése-mérete és térbeli relációnak jellemzésével 

bővül. 

Figyelembe véve, hogy minden egyes téma határtalan, több diszciplínát érintő kérdésköröket 

feszeget, s az értekezés terjedelme is véges, a kifejtés során a teljesség igénye nélkül, az elmúlt évek 

saját kutatási tapasztalatainak összegzésére törekszem, s publikációimra hivatkozom, melyek 

hozzájárulnak a tágabb ismertetéshez.  

3.1 A fizikai környezet térbeli kiterjedése: a nagy lakótelep városforma lokális nagysága  

Minél nagyobb egy lakótelep, annál összetettebb városi struktúra jön létre, ezért a nagyság 

kérdése a megújítási feladatok komplexitására is rávilágít. A lakótelepek abszolút nagyságát illetően az 

európai kutatások a következőket mutatják: 

▪ Magyarországon ma a legnagyobb lakásszámmal rendelkező lakótelep a budapesti 

Békásmegyeri lakótelep (17 973 lakás) és az Újpesti lakótelep (16 917 lakás) (Preisich 1998), 

népességük 35-40 000 fő (lásd MII.), de nemzetközi kontextusban messze állnak az óriás 

telepektől. Nyugaton és Közép-Európában átlagosan a pár tízezres nagyságendű együttesek 

számítanak a legnagyobb lakótelepnek, de keleten egészen grandiózus lakóteleppel is 

találkozhatunk. Például a bukaresti Balta Albanak 300 000 lakosa van (Soaita 2012), Talinnban 

a Lanamae lakótelepen 125 000 ember él (Daniel Baldwin; Hess, Tammaru, and van Ham 2018).  

▪ Magyarországon a vidéki egykori szocialista ipar és bányavárosokban a lakásállomány 60 %-a is 

lehet lakótelepi (Központi Statisztikai Hivatal 2014). A megyeszékhelyek szintén inkább 

érintettek, Pécs egy lakótelepe, a Megyeri-kertváros a lakások 22%-val koncentrálódik a 

városban, nem beszélve a hasonlóan nagy másik lakótelepéről, az Uránvárosról (13,4 %) (Egedy 

2000; Központi Statisztikai Hivatal 2014). Budapest lakásállományának 30%-a lakótelepes. Ezzel 

az európai mezőnyben átalagos képet mutat a hazai lakásállomány, Nyugat-Európában a 

lakásállomány átlagosan körülbelül 10 % lakótelepi, addig az említett Bukarestben ez az arány 

80%, mely jellemző a keleti régióban (Hess et al. 2018). 
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3.1.1 Lokális nagyság  

A lokalitás értelmezhető az építészet történet, a helyi és régiók szerinti ingatlanpiac és maga az 

igazgatási és politikai környezet szempontjából is, mely a lakótelep megformálását és jelenkori 

megújulását alapvetően befolyásolja. A helyi különbözőségek nem jelentik, hogy globális 

összehasonlításban nem érdemes a témát vizsgálni, ahogy a második fejezetben, hanem hogy ezt 

követően a helyi viszonyok határozzák meg, hogy az ami egyik esetben működött, alkalmazható-e 

máshol is (Wassenberg 2008). Wassenberg (2013) disszertációjában a lokalitást később a nemzetközi 

tapasztalatokra hivatkozva a lakótelepek nagyságával is párhuzamba hozza: „A common characteristic 

is their size: large areas with hundreds, and sometimes thousands of housing units: large as seen in their 

local context.”(Wassenberg 2013, 7).  Azaz a lakótelepek közös jellemzője a méretük: nagy területek, 

több száz vagy akár ezer lakóegységgel, nagyok, a lokális kontextust figyelembe véve. Felvetését nem 

vizsgálja tovább, pedig a feltételezéssel nem csak a különböző nemzetek lakótelepeinek összevetése 

során érdemes foglalkoznunk. A lokális nagyság az egyes lakótelepek és a befogadó város viszonyában 

is értelmezhető, mely hipotézis bizonyítása a 3.1 fejezet célja.  

Egy lakótelep a helyi kontextusban nem csak egy adott lakásszám szerint lehet nagy léptékű, hanem 

a teljes városra vagy a lakótelep szomszédos városrészeire vonatkozó jellemzőkkel összehasonlításban 

is. Ha például (A) a lakótelepi lakások a város vagy városrész lakásállományának jelentős részét teszik ki, 

akkor valószínűbb, hogy azon a településen a fejlesztési stratégiák nagyobb része irányul a lakótelepi 

állomány megújítására, mint ahol elenyésző a számuk. Az alacsony beépítésű települések (B) városképét 

szintén meghatározhatja csak egy néhányszáz lakásos lakótelep általánostól eltérő nagy léptéke, de 

Budapest városszövetében is jól elkülönül a nagyléptékű együttesek. Csongrád városban például az 

alacsonyabb fekvésű egykori mocsaras területet pontosan azért választották a Bökény lakótelep építési 

helyének, hogy elkerüljék a „látkép megerőszakolását”, melyet a későbbi városközponti tízemeletes 

lakóházcsoport elhelyezésében viszont kritizáltak (Kiss 1984; Takács et al. 1987)(ábra 10). (C) A 

10. ábra Csongrád látképe a 
Serházzugi Holt-Tiszáról a nyolcvanas 
évek elején épült tízemeletes 
lakóházcsoporttal a központban. 
Fotó: Révész Gábor 2021. 
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laksűrűség szintén a vizsgálati szempontok közé emelhető, hiszen a városi infrastruktúra kialakítását és 

a lakótelepek városon belüli szerepkörét is befolyásolja.  

Összegezve, ha a vizsgált lakótelep 

A. lakásszámának aránya a település teljes lakóállományhoz viszonyítva nagy 

B. az épületmagassági viszonyai a teljes város beépítési viszonyaihoz mérten magas 

C. a laksűrűsége a teljes város lakóterületeinek sűrűségéhez mérten magas 

fizikai környezetének alakításában egykor és ma az építészeti megközelítésén túl az urbanisztikai 

kérdések is jelentősen előtérbe kerülnek.  Ennek értelmében egy abszolút értelemben kisebbnek 

minősített 500 lakásos lakótelep (Egedy 2000) lokális szinten nagynak is tekinthető.  

3.1.2 Budapest nagy lakótelepei 

Magyarország lakásállományának a 2013-as Statisztikai Szemle szerint 20,8 %-a lakótelepi, mely 

összesen 769 000 lakást jelent. Megközelítően 93%-a 1946-1990 között épült, de ennél pontosabb, 

1954-től mért adat nem áll rendelkezésre (Lakatos and Simor 2013). Egedy Tamás geográfus a magyar 

lakótelepeket nagyságuk szerint is rendszerezte. Összegzésében a lakótelepek közel 72%-a 1000 

lakásosnál kisebb, 16 %-a 1000-2500, 6,8 % 1500-5000 lakásos, a fennmaradó 6% 5000 lakásosnál is 

nagyobb, melyből 9, a hazai viszonylatban kiemelkedően, a 10 000 lakásszámot meghaladja (Egedy 

2000). Csizmady Adrienne szociológus, PhD értekezésében kitér a lakótelepek túldimenzionáltságának 

témakörére, szociológiai felmérésének eredményei azonban ellent mond Anna Power 1998-as 

megállapításának, miszerint a nagyság önmagában társadalmi problémákat jelent (Csizmady 2003). Az 

adatfelvétel során viszont a folyamatosan változó lakónépesség szerint osztályozza a lakótelepek 

nagyságát, mely önmagában megkérdőjelezi jelenkori validitását.  

Érdemes azonban Budapest esetében is először áttekinteni a kvantitatív, abszolút adatokat. A 

Housing Estates in Europe című tanulmánykötetben a nagy lakótelepek fogalmi meghatározásán túl két 

kitételt tesznek. Azokat a lakótelepeket vizsgálják, melyek legalább 1000 lakásosak és épületeik legalább 

5 lakószinttel rendelkeznek, mely esetében szükségessé válik liftek telepítése (Daniel Baldwin; Hess, 

Tammaru, and van Ham 2018). A budapesti telepeket áttekintve összességében az első kitétel történeti 

kontextusban megalapozott, a hazai tervezés során az „alacsonyszintű városi egységet (iskola körzet)” 

legalább 4000 fős lakóközösség kiszolgálására tervezték, akiknek legalább 1000-1400 lakást biztosítottak 

(lásd 2.2 fejezet). Ma azonban Budapest 1000 lakásos és annál nagyobb lakótelepeit áttekintve egy 

lakásban átlagosan 1,7 - 2,5 fő él (lásd MII.). Ez a laksűrűség viszont túl alacsony a legtöbb városias 

funkciók, például a lakótelepen jellemző általános iskolák fenntartására, mely értelmében a népesség 

fogyással ezek a lakótelep teljesen monofunkcióssá válnak. Mindent összevetve a jelenkori laksűrűségi 

tendenciák azt mutatják, hogy Budapesten hosszútávon, ha nem változtatunk jelenlegi helyzetükön, 

csak a legalább 2000 lakásos telepek lesznek alkalmasak vegyes városias funkciók befogadására. A 



35  
 

városias jelleg minimum lakásszámának meghatározása jól reflektál az utóbbi évek nagy 

lakásfejlesztéseire is. A főváros legújabb lakóterülete a Buda Part a maga 2,5-3 ezerre tervezett 

lakásmennyiségével és a betervezett szolgáltatási kínálatával jól reflektál a feltételezésre, hogy ezzel 

átlépte a kritikus (2000 lakás) határt, mely esetében bármilyen szintű helyi központ fejlesztése 

elengedhetetlen egy élhető városias lakóterület kialakítása során, ahogyan ezt a nagy lakótelepek is 

tükrözik. 

 A budapesti lakótelepek esetében a relatív, lokális nagyság vizsgálata is hasonló eredményeket 

ad.  

(A) Jellemzően Budapesten épültek a legnagyobb lakótelepek, mely hozzájárult, hogy  a 

folyamatos lakásépítés ellenére ma is közel 30%-a lakótelepi a fővárosi lakásállománynak, de ez a 

258 058 lakás az országos lakótelepi lakásállományban is jelentős hányadot képvisel, a teljes 33%-a 

(Lakatos and Simor 2013).  Nem véletlen, hogy a budapesti közigazgatásban a lakótelep folyamatosan 

újra előtérbe kerül és az sem, hogy a kis arányú lakótelepes lakásállománnyal rendelkező vidéki városok 

képviselői a parlamenti üléseken ezt demokratikusan rendszerint megvétózzák (T. László, személyes 

interjú, 2020. január 23.).  

A szintszámokat illetően a magyar település tervezésben külön területfelhasználási egységbe  

sorolják a nagyvárosias telepszerű lakóterületeket (jele: Ln-T), melyek 5-11 szintszámú épületek 

telepszerű halmazára utalnak és a kisvárosias telepszerű lakóterületeket (jele: Lk-T), melyek alacsony 

intenzitású, legfeljebb 3-4 emeletes épületeket határolnak le (BFVT Kft. and Urban-Lis Stúdió Kft 2017b). 

Az ezer lakásosnál nagyobb budapesti lakótelepek között a főváros 2021-ig hatályos Területszerkezeti 

Terve szerint csak a korai Csepeli Csillagtelep kapott Lk-T besorolást, a többi 58, 1954 után épült 

lakótelep nagyvárosias (BFVT Kft. and Urban-Lis Stúdió Kft 2017a), melyek (B) az átalagos szintszámot 

tekintve lokálisan is kiemelkedők Budapest szerkezetében (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ 

Zrt., BFVT Kft., et al. 2011). 

A lakótelepek laksűrűsége a releváns hazai statisztikai adatok hiányában csak megközelítőleg 

határozhatók meg. 2016-ban a hivatalos statisztikáról szóló CLV. törvényben kötelessé tették 

Magyarország nyilvános helységnévtárának elkészítését, melyben nem csak a települések, de az egyes 

településrészek szerinti alapadatok (népesség, lakásszám, etnikum) is felkerültek. Ebben a kategóriában 

a József Attila-lakótelep, X. kerület Újhegy lakótelep, XI. kerület Őrmező, XV. kerület Újpalota, XVIII. 

kerület Havanna lakótelep, a Szent Lőrinc-telep és a Lakatos utcai telep, valamint XXI. kerület Dunadűlő 

lakótelep a Helységnévtárban megjelenik, bár a nevesítés lehet eltérő. Viszont további lakótelepek 

sűrűségi adataival kapcsolatban csak becsléseket tehetünk, melyre jelenleg (C)  Budapest tekintetében 

az egyetlen rendelkezésre álló forrás az 516 városrész népsűrűségét ábrázoló 2011-es forrástérkép (ábra 

MIV.10) (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., BFVT Kft., et al. 2011). 
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A vizsgálat értelmében Budapesten azokat az 1954 után épült lakótelepeket nevezhetjük nagy 

lakótelepeknek, melyek a kvalitatív vizsgálat szerint legalább 2000 lakásosak, a lokális nagyság vizsgálata 

szerint pedig területfelhasználás szerint nagyvárosias telepszerű területfelhasználási egységbe soroltak, 

valamint népsűrűségük legalább 100-250 fő/ha. A fővárosban 40 olyan lokálisan nagy lakótelep 

található, melyek fejlesztésében a befogadó várossal való kontextusának vizsgálata is szükséges (ábra 

11), az értekezés a továbbiakban ezeket a lakótelepeket vizsgálja kiemelten. Közülük viszont 13 olyan, 

több mint 6000 lakásos, nagy lakótelep van a fővárosban, melyek közül 11 helyi központi szerepköre 

révén a teljes városszerkezet, Budapest fejlesztésében is kiemelt szerepet kap, kutatásukkal külön 

tanulmányban részletesen foglalkoztam (Losonczy et al. 2020). A szerző által végzett forrásgyűjtés 

eredményeit összegző budapesti nagy lakótelepek adatbázisa a kettes mellékletben található, mely az 

értekezés további részében is bővülő adatokkal támogatja az írást (lásd MII.). 

Tézis II. 

A mai Magyarországon abszolút érték szerint a legalább 2000 lakásos lakótelepeket nevezzük nagy 

lakótelepeknek. A lakótelepek nagyságának meghatározása azonban nem kizárólag abszolút érték 

szerint történhet, hanem relatív értékek mentén is. A lakótelepek nagyságának relatív értékelése 

szűkebb értelemben a befogadó város és a lakótelep egyedi viszonyának vizsgálata, így a kutatás a nagy 

lakótelep mellett bevezette a lokálisan nagy lakótelepek fogalmát is, melyek komplex városléptékű 

fejlesztési koncepciót igényelnek.  

Kapcsolódó publikációk: Balla (2016); Balla, Benkő and Durosaiye (2017); Losonczy, Balla, Antypenko and 
Benkő (2020) 

11. ábra A vizsgálat szerint az 1954 után épült 
nagy lakótelepek Budapest városszövetében 
Grafika: a szerző 2020 
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3.2 A fizikai környezet térbeli relációi: az időben változó nagy lakótelep városforma   

„Pedig a lényeg nem az egyes elemek, hanem a köztük lévő összefüggéseken, kapcsolatokban, a kialakuló 

városépítészeti együttesben rejlik.”  

Benkő Melinda és Fonyódi Mariann, Glocal city: Kortárs európai városépítészet, 2009 

Ez az értekezés az egészre koncentrál, az együttesre. Ahogyan a teljes nagy lakótelep létre jött, 

majd lassan felbomlik és a jövőben újra definiálja önmagát. Ennek a folyamatnak van története, vannak 

belső szabályai és különböző külső erők hatnak rá, melyek mind-mind különböző léptékűek és 

erősségűek. Az értekezés 3.2 fejezetében azokra a témákra helyezem a hangsúlyt, melyek a nagy 

lakótelep városforma fizikai környezetének jelenkori formálásában megítélésem szerint leginkább 

szerepet játszanak, a térbeli relációkra. A 3. fejezet bevezetőjében összefoglaltak szerint a megközelítés 

illeszkedik a mindenkori városforma kutatásokhoz, azonban az alfejezetekben csak a nagy lakótelepes 

környezetének térbeli kapcsolatrendszerének sajátosságait leíró szempontokat emelem ki. A 

városforma kapcsolatrendszerének értelmezése - melyet Lynch (1984) konfigurációként jelöl meg, majd 

Locsmándi (2000) a fizikai környezet térbeli relációiként fordít (Locsmándi 2000) - talán a legfontosabb 

feladat a nagy lakótelepek kutatásában és alakításában is. Elizabeth Burton, Mike Jenks, and Katie 

Williams, eds.: Achieving Sustainable Urban Form (2000), majd újabb kötetük, Mike Jenks, Colin Jones 

eds.: Dimensions of the Sustainable City, Future City, továbbá Serge Salat: Cities and forms on sustainable 

urbanism (2008) című munkái jelentős példaelemzésekkel szolgálnak ezeknek a relációknak a 

tanulmányozásához. A jellemzően öt témakörben vizsgált térbeli relációk - az elhelyezkedés, a sűrűség, 

a térszervezés, a területhasználat és a különböző funkciójú épülettípusok - vizsgálata (Jenks and Jones 

2008) (ábra MIV.8) a nagy lakótelepek 

esetében is jelentős tanulságokkal járhat. A 

témakörök további fejezetekre bontásával a 

nagy lakótelep városformára jellemző hard 

tényezők mellett (hálózati pozíció, normatív 

térszervezés, területhasználat, jogi-territoriális 

viszonyok, laksűrűség, beépítési sűrűség stb.), a 

fizikai környezetet alakító soft jellemzők 

(térelmélettel kapcsolatos észrevételek, a 

használói attitűd, participáció szerepe, formái 

stb.) is helyet kaphatnak (ábra 12). Az 

elemzésben a léptékek hierarchiáját követve, a 

legnagyobb táji léptéktől, egészen az épület 

tömegek határáig tárom fel az egyes elemek 

12. ábra Az általános térbeli relációk tematizálása a nagy 
lakótelepre jellemző kérdéskörök szerint. Ábra: a szerző 
szerkesztése Mike Jenks, Colin Jones eds. (2008) alapján) 
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közötti bonyolult kapcsolatrendszert, mely az időben folyamatosan változik és ezért a megújításban 

számtalan megoldandó feladatot rejt.  A 3.2.1 Elhelyezkedés című alfejezet a nagy lakótelepek egykori 

helykijelölésének sajátosságaiból kiindulva tárja elénk a jelenkori helyzetet, a 3.2.2 Sűrűség című 

alfejezet a mennyiségi kérdésekre reagál, mely szorosan összefügg a fenntartási és használói 

kérdésekkel, a 3.2.3 Térszervezés című alfejezet a korábbi két témakörre alapozva a térbeli rendszer 

alkotásáról, s annak kortárs értékeiről ad átfogó képet, a 3.2.4 Területhasználat című alfejezet a 

különböző építés- és településszabályozási kérdésektől a térelméleti vonatkozásokig tárgyalja a nagy 

lakótelepek  környezeti jellemzőit, s végül a 4.1.5 Épülettípus című fejezet a nagy lakótelepek 

épületállományát, mint a térszervezés elemeit mutatja be. A szemléletem multidiszciplináris, 

urbanisztikai. Az elemzés filozófiai üzenetének megfogalmazását hálásan köszönöm Meggyesi 

Tamásnak: 

„Magának azt hiszem tényleg ki kellene állni az urbanisztikai gondolkodás ősi értékrendje mellett, mert 

tulajdonképpen ezek a kérdések, amelyeket másoknak is feltesz, ezek végül is ezt piszkálják. Ezt az ügyet, 

hogy hova lett, van-e még helye az urbanisztikának, a teljesség érvényű világszemléletnek, a mi 

szakmánkban.” 

 Meggyesi, Tamás, Személyes interjú, 2019. december 13. 

3.2.1 Elhelyezkedés 

Az elhelyezkedés jelentőségét az ingatlanpiac jól reflektálja, ezért érdemes a nagy lakótelepi lakások 

piacát követni.  Egy ingatlan piaci helyzetét, az ingatlan termék minősége mellett (típusa, funkciója, 

építészeti kialakítása), az elhelyezkedés határozza meg (Soóki-Tóth 2016). A vizsgált lakótelepek fő 

terméke a lakás célú ingatlan, melyek piaci helyzete jellemzően jól követhető. A lakótelep ingatlanpiaci 

körülményei egészen mások a fővárosban, mint vidéken. Egy vidéki városban az 1954 után épült 

lakótelepi lakások között jellemzően a lakásminőség mozgatja az árakat (Ingatlannet 2020). A budapesti 

ingatlanpiacon viszont a lakásminőség mellett az elhelyezkedés jelentősen  diverzifikálja a lakáskínálatot 

(Balla, Benkő, and Oluremi Durosaiye 2017). Érdemes a legutóbbi összehasonlító vizsgálatokra is kitérni, 

miszerint az utóbbi 19 év értéktartó megújításai a lakótelepi lakások piaci pozícióját nem változtatták 

meg, de nyilvánvalóan egy adott telepen belül a megújított épületekben lévő lakások ára magasabb és 

keresettebb is (B. Szabó and Bene 2019). Jól érzékelhető az is, hogy a lakáspiac átrendeződik, melyben 

jelentős szerepet játszik, hogy minden lakásépítési támogatás ellenére, még mindig nem éri el a 40 000-

es küszöböt az új lakások száma, mely lehetővé tenné a lakásállomány 100 évenkénti megújulását 

(Farkas et al. 2005). Ez a folyamat kedvez a lakótelep társadalmi megítélésének, ahogyan erre Birghoffer 

is utal, azonban ne feledjük, hogy konzerválja is a jelenlévő problémákat, hiszen a lakásállomány 

természetes átépülését is lassítja (Személyes interjú, 2020. január 23.). Korábbi 2017-es kutatásunk még 
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azt mutatta, hogy Budapesten az elhelyezkedés még az ingatlan eredeti kialakításánál, minőségénél is 

fontosabb, az elhelyezkedés szerint alakul a lakótelepek piaci pozíciója (Balla, Benkő, and Oluremi 

Durosaiye 2017)(lásd MII:, 2017-es ingatlanárak), ahogyan hasonló volt a helyzet kilencvenes évek végén 

is (Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. 2005). A 2020-as adatok (lásd MII., 2020-as 

ingatlanárak) azonban változást mutatnak a tendenciában. A technológiai és szociokulturális fejlődés 

megváltoztatja a lakókörnyezetünkhöz való viszonyunk, a lakhatással kapcsolatos igényeink 

növekednek, s ezek a változások a nagy lakótelepeket is érintik (Wassenberg 2013). Nem beszélve a 

2020-ban bekövetkezett egészségügyi világválságról, melynek hatásairól még egyelőre vágyott vízióink 

vannak, de hosszú távú hatásaival a nagy lakótelepeken is számolhatunk  (Götz 2020). Mindez főként 

hatással van az elhelyezkedés témakörére, melyben nem elegendő a közlekedésfejlesztésre 

asszociálnunk, hanem a szomszédos fizikai környezettel való területi viszonyokat és a hálózati 

kapcsolatokat a szolgáltatások elérhetősége szempontjából is vizsgálnunk kell. 

Az elhelyezkedést az értekezésben két különböző nézőpontból közelítem meg. Kropf (1996) azt 

írja, „a városok elsődleges alapvető különbözősége egymáshoz viszonyítva abból következik, hogy 

különböző pozíciójú területeket foglalnak el ezen a bolygón” (Kropf 1996, 249). Ez a nagy lakótelep 

városforma esetében is igaz, hiszen a természetes földrajzi határok és a települési táj domborzati, 

vízrajzi viszonyaira ebben az esetben is ki kell térnünk. Azonban nem minden városformának olyan 

szerencsés a lokációja, hogy rendelkezik jó minőségű természetes környezeti kapcsolatokkal (Balla 

2019b), a legtöbb esetben a szomszédságot egy másik városrész épített környezete adja. A szomszédos 

városrész lehet akár a városközpont, de a legnagyobb lakótelepek a külváros részeként ipari 

területekhez és vagy családi házas lakóterületekhez kapcsolódnak. Egy másik megközelítésben Scott és 

Horner (2008) egy városforma elhelyezkedését a lehetőségekhez való hozzáférhetőséggel azonosítja 

(Scott and Horner 2008). A nagy lakótelepek úgynevezett hálózati pozíciója megépítésük idejében is 

kulcsfontosságú tervezési kérdés volt, azonban számos fejlesztés egykor elmaradt a költségcsökkentés 

érdekében. A lakótelepek úgymond hálózati újra pozícionálásában az említett új tendenciák is jelentős 

szerepet kaphatnak, hiszen a város használatban olyan változásokat generálhatnak, mely nem csak a 

tömegközlekedési vagy az autós forgalmi, de a területen és vonzáskörzetében elérhető szolgálgatási 

igényeket is átalakíthatják.  

 Ezek a telepek már léptékük tekintetében is fontos részei egy város egészének. Emiatt számos 

olyan körülmény határozza meg egy nagy lakótelep elhelyezkedését, melyek úgy fejleszthetők, hogy 

közben más városrészek is profitálnak belőle és az egész város egészséges fejlődése szempontjából is 

fontosak. A következő kérdések a város- és ingatlanfejlesztésben jellemzően felmerülnek a nagy 

lakótelepekkel kapcsolatban, ezért a területi és hálózati pozíció áttekintésében ezekre helyezem a 

hangsúlyt: 

▪ Milyen a kapcsolatuk a nagy lakótelepeknek a körülöttük elterülő természeti tájjal?  
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▪ Hogyan lehetetleníti el a nagy lakótelepek fejlődését a tömegközlekedési fejlesztések 

elmaradása? 

▪ Hogyan profitálhat a környező szomszédság a lakótelep fejlesztésből, vagy a lakótelep a 

szomszédság fejlesztéséből? Szabad és megéri-e a lakótelephez kapcsolni az új lakóterület 

fejlesztéseket? 

▪ Miért kellene korlátozni egyes városrészi funkciók lakótelepen kívüli letelepedését és miért 

kellene ezekből minél többet a nagy lakótelep központjába telepíteni? 

Területi pozíció  

Ha egy városforma, jelen esetben a nagy lakótelepek, területi pozíciójáról beszélünk, akkor a vele 

határos fizikai környezet viszonyát vizsgáljuk. 

 Vis (2018) kutatásában a városforma és annak határainak környezeti determinizmusát elemzi. 

Egyrészt egyetért Conzennel (1968) abban, hogy a természetes örökölt körvonalak és a tájoláshoz való 

illeszkedés meghatározzák egy forma fejlődését, de kitart amellett, hogy a végeredmény a döntéseinken 

alapul (Vis 2018). Az 1954 után tömegesen épült nagy lakótelepek kivitelezése jól tükrözte ezt a 

megállapítást. Az előregyártás térnyerését követően a természeti táj körvonala és a topográfiai 

viszonyok háttérbe szorultak. A nagy paneles technológia alkalmazásában csak az altalajjal való viszony 

nem volt tipizálható, az épületek alapját is szolgáló földszint monolit vasbeton falakkal épült, a 

munkálatokat erre specializálódott mélyépítő cégek végezték.  A fölszint monolitikus, változó formai 

kialakítása az épülettömbök bejárati zónáinak tervezése során is megengedett némi változatosságot az 

architektúrában (Benkő and Balla 2016). A standardizálásra törekedve jellemzően a helyválasztást 

igyekeztek síkterületre pozícionálni, ahol kevés a földmunka és a legkevésbé sem kell törődni a 

természetes környezettel. Amennyiben mégis, a legtöbb esetben kíméletlen tereprendezés történt. A 

néhány pozitív példa esetében, ahol viszont a természetes adottságok lehetőségeit kihasználták, az 

együttes beépítésének kompozíciója követte a befoglaló táj adottságait. A hegyvidéki területeken a 

szintvonalakat követő földpartokon helyezték el a házak sorát, mely végül remek kilátást eredményezett 

az ilyen területen épült lakásoknak, ezzel az egyik legértékesebb karaktert kölcsönözve a lakótelepnek. 

A változó topográfiai viszonyok mellett azonban jól láthatóan a legnagyobb érték, ha egy területnek 

épített városias szomszédságai mellett természetes határa is van. A főváros legdrágább nagy lakótelepei 

esetében (lásd MII.), a Pók utcai, a Kárpát utcai vagy a Gazdagréti lakótelep közvetlenül kapcsolódik 

erdős vagy vízparti területekhez.    

Ha egy városforma természetes határainak pozitív szerepe mellett kell érvelnünk, 

mindenképpen ki kell térnünk a vízkapcsolatokra. A víz az egyik legfontosabb tervezési elem a 

városépítészetben, mely pozitívan hat az ember fizikai és pszichológiai komfortjára. A víz lehet adottság, 
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de mesterséges elemként is fontos részévé válhat a lakóterületnek. Szeged Tarján lakótelepén például 

a Zápor-tavat valójában egy kivitelezési kényszer szülte, s csak később a lakók kezdeményezésére 

válhatott a lakótelep rekreációs központjává (ábra MIV.11) (Tóth 2019). A mesterséges vízpart 

revitalizációja az esztétika és a használat szempontjából is új funkciókat teremtett, felértékelve a 

meglevő épített környezetet (Benkő 2014a). A vízparti fejlesztések során új lineáris közösségi tér jön 

létre a városban, s általánosan ezáltal a szomszédos esetlegesen leromló városrészek is felértékelődnek. 

Mindezért a lakótelepeknek érdemes a vízpart felé nyitniuk, hiszen az élhetőség mondhatni a 

szomszédban van.  

Ebből a szempontból Magyarországon a Duna-parti adottsággal rendelkező nagy lakótelepek 

kivételesek. Az államszocializmus évei jelentősen átformálták a Duna menti városok arculatát. A Duna 

vizét használó ipari létesítmények telepítését általánosan a munkásoknak szánt lakótelepek építése 

követte. Így épült az Újváros Pakson vagy Százhalombattán, a szénhidrogén program megvalósítása 

révén a Déli lakótelep. Ezek a lakótelepek bár a városi látkép meghatározó elemei, a vízparttól való 

távolságuk miatt a Duna pozitív hatásait lakóik nem igazán élvezhetik, legfeljebb a kilenc, tizedik 

emeleten élők közvetetten a dunai panorámát.  Más nagy lakótelepek lakói szerencsésebbek (például 

Baja, Újváros lakótelep (ábra 13), Csongrád, Bökény lakótelep, Budapest, Vizafogó lakótelep), a vízpart 

akár négyszáz méteres gyalogtávolságon belül elérhető, mely távolság a kortárs várostervezési 

stratégiák szerint kedvező (Balla 2018). Az ideális vízparti helyzetben rejlő lehetőségeket egyre több 

lakótelepen ismerik fel, s magas minőségű természeti környezettel párosuló élhető építészeti környezet 

kialakításán és fenntartásán dolgoznak (Balla 2019c). 

Hasonlóan lehet pozitív, de akár negatív hatással a nagy lakótelepekre a szomszédos 

városrészek épített környezeti minősége. Egyes nagy lakótelepek a történeti városközpont körül 

markáns kontrasztot alkotnak, számos lakótelep a központ és a külváros között, például a közlekedési 

13. ábra Baja, evezés a 
Sugovicán, háttérben az 
Újvárosi lakótelep. Fotó: 
Somogyi Balázs 2018 
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tranzit zónában épült, míg más fejlesztések a perifériára szorultak, egy vagy akár több határa a város 

beépítetlen, természetes övezetével találkozik.  

Míg anno a lakótelepek nőtték körbe Budapestet, ma Budapest növi körbe a lakótelepeket 

(Józsa and Kulcsár 2014). Több nagy lakótelep szomszédságában már évtizedek óta újabb és újabb 

lakóterületekre készülnek tervek, s 2021-re számos új ilyen projekt átadását ígérik. Pakson a 2-es  számú 

erőmű beruházásához kötődő új lakóterületek az Újvárosi lakótelepet szinte körbe bástyázzák (G. P. 

Makovecz 2019). Az új fejlesztések pozitív hatással lehetnek a lakótelep működésére, ahol a gyermekek 

hiánya miatt korábbiakban iskola szárnyakat kellet lezárni (Balla 2017). Budapesten a város szélén, 

jelentős zöldmezővel körülvett Újpalota szomszédságában már 1997 óta folynak tárgyalások a 

szomszédos előbb „Kertváros”, majd „Parkváros” építéséről (Kelemen 2015). Hiába az újabb és újabb 

nagyvonalú terv, még mindig nem dőlt el a terület sorsa. Az Otthon Centrum Új lakáskörkép 2020/I.   

című riportjában feltüntetett legnagyobb volumenű projektekből hat projekt közvetlenül nagyléptékű 

lakótelepek szomszédságában épül fel: a „Sasad Liget” V. és VI. üteme 404 lakással Gazdaréttel határos, 

a „Waterfront City” 940 lakással Óbuda tízemeletesei elé épül (ábra 15), a „Tetris ház I.” most a 452 

lakásos II. ütemmel folytatódik a Fehérvári út végében, a „Kassák Residence”-t 737 lakással a Csángó 

(Tüzér) utcai lakótelep mellé telepítik, valamint a „Young City” 432 lakása konkrétan a Csángó (Tüzér) 

utcai lakótelepbe ékelődik (ábra 14), az egykori Vilmos főherceg laktanya átépítetlen területén épül 

(Otthon Centrum 2020; Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény 2020). A területi viszonyok pozitív 

15. ábra Csángó utcai lakótelep új 
szomszédja, a Young City Forrás: cordia.hu 
2020, Bővebben: ‘Young City’. 2020. 
Cordia.Hu. 2020. https://cordia.hu/wp-
content/uploads/2018/06/Young_City_latva
ny_utemekkel.jpg. 

 

14. ábra az Óbudai lakótelep új 
szomszédja, a Waterfront City, Forrás: 
otthonom.com 2019, Bővebben: ‘Így 
Újulhat Meg Az Egykori Óbudai Gyártelep!’ 
2019. Otthonom.Hu. 31 January 2019. 
https://otthonom.com/blog/?lang_id=3&t
ovabb=1687. 
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változásán túl azonban figyelnünk kell azt is, hogy ezek a projektek hogyan profitálnak a lakótelepeken 

már jelenlevő szolgáltatásokból, vagy éppen hogyan szívják el a „kritikus tömeget” a már így is 

problémákkal küzdő közterekről (Jacobs 1961). Azaz hálózatilag milyen pozícióba hozza az új fejlesztés 

a lakótelepet. 

Hálózati pozíció  

Egy városforma városhálózaton belüli pozícióját több megközelítésből is tárgyalhatjuk.  A nagy 

lakótelepek hálózati kapcsolódásának és az elérhetőség vizsgálata elsődleges.  

  A konnektivitás, az angol ún. connectivity, vagyis egy városforma kedvező kapcsolódásának 

vizsgálata az adott várostest rendszerébe, az egyik legambiciózusabb szegmense a kortárs város- és 

hálózatkutatásnak. Ma a fenntarthatóság jegyében nagy hangsúly helyeződik a kapcsolódásokban 

gazdag városhálózat fejlesztésre (Salat and Nowacki 2010), így a település tervezést segítő eszközök 

fejlesztésére is. Az olyan módszerek segítségével, mint a Space Syntax (ábra MIV.12), ma könnyedén 

láthatóvá válnak a láthatatlan hálózati jellemzők (Rashid 2017). Azonban a módszert sok kritika éri, 

miszerint túl „determinisztikus” (Hillier and Hanson 1984; Racu 2016), hiszen valóban a város- és 

közlekedésfejlesztők által már jól ismert problémák vizuális feltárására alkották. Az információs 

technológiák fejlődésének köszönhetően ma már számos adat áll rendelkezésre a város hálózatáról és 

annak használatával kapcsolatban, melyek geoinformációs rendszerekben rögzíthetők. A különböző 

adatbázisok által például az idő és távolság közötti összefüggésekre alapozott vizsgálatban egy 

városforma hálózati beágyazottságának mérésére az egyik legegyszerűbb módszer az egyes útvonalak 

ellenőrzése a folyamatosan frissülő útvonaltervező oldalak használatával. Így például egyszerűen 

hozzájuthatunk friss adatokhoz a napi ingázásokkal kapcsolatban, azaz, hogy átlagosan egy lakos mennyi 

időt tölt utazással, azért, hogy elérje különböző tevékenységeinek helyszínét. A napi ingázással 

kapcsolatos felmérések szerint az Európában élők átlagosan több mint fél órát ingáznak, 

Magyarországon az átlagos érték 51,2 perc (Antipova 2018). Mint tudjuk az ingázással töltött idő 

jelentősen hatással van az ember mentális és fizikai kondíciójára. Kutatások bizonyították, hogy minél 

többet ingázunk annál inkább csökken az egészségügyi állapotunkkal való megelégedettségünk és valós 

kondíciónk is, hiszen az utazások 80%-a személygépjárművel vagy a tömegközlekedést használva 

történik (Künn-Nelen 2015). Mindezt szem előtt tartva, korábbi kutatásunkban arra kerestem a választ, 

hogy Budapesten az egyes nagy lakótelepektől mennyi idő alatt érhetjük el a Belváros egy belső zónáját, 

a Kiskörút bármely 4 csomópontját, a Deák Ferenc téri, az Astoria, a Kálvin téri és a Fővám téri 

metróállomásokat. Az adatokat összevetettem a nagy lakótelepek és a hozzájuk legközelebbi állomás 

légvonalbeli távolságával (lásd. ábra 16). „A városkörnyékre kiterjedő jó közösségi közlekedési rendszer 

alapfeltétele annak, hogy a munkahelyek, a városi kultúra és szolgáltatások mindenki számára jobban 

elérhetőek legyenek. Jó közösségi közlekedési rendszerrel a társadalmi kohézió közvetve nő, a 
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szegregáció negatívumai csökkennek.” (Tosics 2006, 247), ezért ez az egyszerű felmérés, melyet a kettes 

mellékletben korábbi publikációmban közölt 2017-es adatokat frissítve összesítettem, több 

megoldandó megújítási feladatra is reflektálhat (lásd MII.) (Balla, Benkő, and Oluremi Durosaiye 2017). 

Látható, hogy az átlagos napi ingázási idő 56 perc a lakótelepen élő tömegközlekedést használók 

esetében, mely a magyar átlagot meghaladja. Ahogy a Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ 

(továbbiakban BFVK) területfelhasználási egységek és a közforgalmú közlekedési potenciálja közötti 

összefüggéseket mérő térképe is mutatja, sok nagy lakótelep jól ellátott (Budapest Főváros 

Vagyonkezelő Központ Zrt., Kft., et al. 2011). Az átlagot leginkább a külső kerületi telepek rontják, az 

egykor beígért, elmaradt metrófejlesztések, továbbá a haránt irányú járatok szűkössége miatt. A 

periférián lévő lakótelepek belső problémái nem véletlenül, sokkal inkább az autós forgalomhoz 

kötődnek. A távolság kontra idő összehasonlításában jól látszik, hogy mely lakótelepeknek kiemelkedően 

jó vagy rossz a közlekedési kapcsolata. A rossz elhelyezkedés, a rossz közlekedési kapcsolatok nem 

segítik elő azt, hogy a környezet megújuljon, fűzi hozzá Meggyesi Tamás (Személyes interjú, 2019. 

16. ábra A budapesti nagy lakótelepek elhelyezkedése a belvároshoz viszonyítva. Grafika: a szerző 2020 
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december 13.), de az is bizonyos, ahogy Birghoffer Péter kiemeli (Személyes interjú, 2020. január 23.), 

hogy vannak olyan lakótelepek, amelyek mindennek ellenére nagyon is közkedveltek, említi a késői 

példát, Káposztásmegyert.  

 Az utóbbi 10 évben több kerület fellépett a lakótelepi parkolás szabályozásának ügyében 

Budapesten. Újpalota régóta küzd a lakótelepi parkolás és az elhelyezkedés kapcsolatának kérdéskörrel: 

„A buszmegálló környékén bejön az agglomeráció, leteszi az autóját, ott van egész nap és onnan kezdve 

az új parkolót, amire szántuk, arra nem lehet használni.” (László, Tamás. 2020, 06:15) Az olyan nagy 

lakótelepek is érintettek, mint Őrmező, Kelenföld, Újpalota, az Örs vezér térének két oldalán a Gyakorló 

utcai és a Füredi utcai lakótelep, továbbá a József Attila-lakótelep és még Óbuda is, ahol az 

agglomerációs ingázás komoly méreteket ölt. Néhány nagy lakótelepen részben, a József Attila-

lakótelepen és a Füredi utcain a fő közlekedési vonalak mentén, máshol teljes egészében, a Gyakorló 

utcánál, valamint Óbudán, fizetőssé vált a parkolás az utóbbi években (Nemezti Mobilfizetési Zrt. 2020). 

Más említett példák esetében az önkormányzat egyelőre visszalépett az indítványtól. Vidéken ez a 

kérdéskör sokkal kevésbé általános, de már megjelenik a fizetős lakótelepi parkolás, például 

Székesfehérváron a Köfém lakótelepen, ahogy Újpalotán, a fizetős parkolásra nem bevételi forrásként, 

hanem forgalomszabályozási eszközként tekintenek (Szekesfehervar.hu 2016). A parkolás a nagy 

lakótelepek fejlesztésének alapkérdése, de ahogy a példák mutatják néhány telepen hálózati pozíciójuk 

miatt ez a térségi közlekedés fejlesztés részeként is kiemelkedő téma, melynek tekintetében a 

lakótelepen vagy annak közelében P+R parkolók biztosítására lenne szükséges a közterületek 

tehermentesítése érdekében.  

Számos nagy lakótelep kerékpárral kényelmesen megtehető 2-8 km-es távolságban (McLeish 

2017) elérhető a belvárosból (lásd MII.). Az egészségre káros, negatív hatású ingázással töltött idő a 

kerékpáros közlekedés fejlesztésével pozitív irányt vehetne. A lakótelepi kerékpározás támogatása 

mellett szóljon, hogy a kihasználatlan zöld területeken mind az útvonalak, mind a tárolás kiépítésére van 

területi többlet. Valamint, ahogy Salat és Nowacki (2010) rámutat a magasabb házak benapozási 

szükségletei miatt a lakóházak távolabb állnak egymástól, s ezzel a nagy lakótelepeken belüli útszakaszok 

hossza is megkívánja valamilyen gyorsabb közlekedési eszköz használatát (Salat and Nowacki 2010). Ha 

azt a topográfiai viszonyok is engedik, jellemzően Pesten, az alföldi városokban, de sok dombosabb 

település síkvidéki részein a kerékpározás a városi, így a lakótelepi közlekedésnek is szerves része, mely 

kifejezetten összefügg a biztonságos tárolással és az enyhébb közúti forgalommal, melyben a fővárosnak 

és egyes megyeszékhelyeknek van hova fejlődniük  (Kerekparosklub.hu 2017).  

 A tágabb közlekedési hálózatban elfoglalt pozíció elemzésén túl a lehetőségekhez való 

hozzáférhetőség, kiemelten az úgynevezett közösségi célú funkciók gyalogos elérhetősége szintén része 

az elhelyezkedési viszonyok felmérésének (Scott and Horner 2008). Sok kritika érheti a nagy 

lakótelepeket, de humán infrastruktúrában kiemelten jól ellátottak, köszönhetően a normatív 
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tervezésnek. A hazai lakótelepek térszervezése kezdetben egyszerre kölcsönözte a szovjet mikrorajon 

formát és a Perry féle amerikai szomszédsági egység elvét a lakóterület tervezésben (Perényi 1952), 

mellyel a területek funkció ellátottságát is szigorú szabályokkal szabták meg (lásd 4.1.3 Térszervezés és 

4.1.5 Épülettípus). A hetvenes évek fiatal építész generációja erősen szembe ment a hierarchikus 

várostervezési modellek alkalmazásával, így a beépítésben az „egység” modellt egyre kevésbé 

alkalmazták, de az intézményi ellátottságára vonatkozó normatívák nem tűntek el. A kialakított alapfokú 

intézményi központok ellátottsága a különböző lakótelepeken a tömeges lakásépítés több mint 35 éve 

alatt közel azonos volt, a betervezett intézmények megvalósításában viszont voltak eltérések.  Sokszor 

előfordult, hogy egyes intézmények csak jóval a lakók beköltözése után, vagy meg sem valósultak 

(Losonczy et al. 2020). Arra a kérdésre, hogy ma szükséges lenne-e ezeket pótolni, interjú alanyaim 

között is megosztó a válasz. Az általános vélemény, hogy szükséges a funkcióbővítés, de mindenképpen 

új típusú funkciókra van szükség. Az ellátási rendszerek tervezésével a tömeges lakásépítés korszakában 

a kis- és középvárosok az elérhetőség szempontjából jelentős fejlődésen estek át. Sok helyen a 

lakótelepekkel együtt új középiskolák, egészségközpontok jelentek meg, melyek erősítették a 

települések városias jellegét és tágabb területi vonzáskörzetet is teremtettek (Kiss 1984). A nagyobb 

városokban a lakótelepek léptéke is nőtt és ezzel a funkcionális szerepük is. Az igazán nagy, több tízezer 

lakosságú lakótelepek akár egy kisebb város nagyságán is túltettek, ezért szükséges volt az alapellátási 

funkciók elhelyezésén túl, saját központ kialakítása. A nagy lakótelepeket, mint magasabb rendű 

központokat ma különböző, nem csak ezt a városformát érintő problémák sújtják. Hasonló gondok is 

felmerülnek, mint a történelmi belvárosban. Az autók mindennapos használati cikké válása, majd az 

információ forradalma, mint minden városrészre (Meggyesi 2011), a nagy lakótelepek környezeti 

leromlására is hatással volt. A nagy lakótelepek központi üzleteiben a kereslet egyre csökkent, a 

legtöbben a munkából hazafelé autóval a nagybevásárló központokban vásároltak. Európában máshol 

akadtak pozitív példák (Beliczay 2001), Hollandiában például a nyolcvanas években korlátozták a nagy 

bevásárló központok nyitását (Wassenberg 2006), mely mind a mai napig pozitív hatással van nem csak 

a lakótelepi központok, de a belvárosok utcaképére is. Magyarországon viszont a rendszerváltás után a 

nagy lakótelepekről az új bevásárló parkok végleg elszívták a vásárlóerőt. A Pólus Center ennek egy igen 

jó példája volt az Újpalota lakótelep szomszédságában.  

Az ezredfordulóra már nem csak a tv, de a telefon, a vezetékes internet is az otthoni szórakozást 

és az információ otthoni elérhetőségét támogatta. A hatvanas években alapellátási funkciónak vélt 

könyvtár, művelődési ház eredeti formájában háttérbe szorult. A kétezres évekre kiürült a lakótelepi 

központok épületeinek nagy része, s a helyi bűncselekmények mindennapos helyszínévé váltak. Mindez, 

illetve általában az életmód megváltozása, mely az embereket kimozdította (iskola, munkahely, 

szabadidő stb.) lakótelepi környezetükből, a megnövekedett autóhasználat révén elérhetővé és 

versenyképessé tette a város agglomeráció más részeit - egyre inkább árnyalta az egykor ideálisnak 



47  
 

festett gyermekbarát környezet képét, a szülők többé nem tartották gyermekeik számára 

biztonságosnak a szabadtereket, így a játszó- és sportlétesítmények is egyre inkább kiürültek. 

Mindeközben ahogy a lakóházak, a központi intézmények épületei is rövidesen korszerűtlenné váltak, s 

a kétes használói közeg megmutatta a lakóházakhoz hasonló, típus elemekből felépülő épületstruktúrák 

gyengeségeit is. Ezek a problémák a fővárosban kiemelten nagy léptéket öltöttek. Innen indultak 2010 

után azok a szociális városrehabilitációs projektek Budapesten, amelyeknek köszönhetően ma egy 

Újpalota vagy Havanna lakótelep egyre élhetőbb, hogy a legkritikusabbak között a megújult példákat 

említsük. Hazánkban az egyetlen ennyire kiterjedt metropolisz, a főváros nagy lakótelepei az 

elérhetőség témakörben külön megközelítést igényelnek, azért is, mert Budapest mai határai szintén az 

államszocializmus időszakában jöttek létre, nem jelentéktelen hatással a lakóterület fejlesztésekre 

(Perényi 1961). A budapesti nagy lakótelepek tervezett és nem tervezett központjait és a nagyvárosias 

funkciók jelenlétét vizsgálja 2020-as kutatásunk (Losonczy et al. 2020). 

3.2.2 Sűrűség  

A városi sűrűség az ember tér fogyasztásának (angolul ún. space consumption) leírására és előírására 

szolgál (Berghauser Pont and Haupt 2009). A lakótelep tervezés modern gyakorlatát egykor a tervezők 

azon meggyőződése keltette életre, hogy a túlzsúfolt ipari városok nyomornegyedeinek problémáit 

csakis a városi sűrűség csökkentésével lehet megoldani. Ugyanakkor az urbanizáció okozta lakáshiány és 

a beépíthető terület hiánya sűrűséget indukált. Végül a nagy lakótelepek a tömeges lakásépítés 

eszközeivé váltak, a lakosság számához (Sűrűség 1) és a lakásszámhoz (Sűrűség 2) kapcsolódóan magas 

sűrűségi mutatókkal, míg a terület beépítési sűrűsége (Sűrűség 3) a modern forma által kevésbé tükrözte 

mindezt.  

A sűrűséggel kapcsolatosan felmerülő kérdések meglehetősen komplexek. Egy meglévő 

városrész esetében fontos megvizsgálni, hogy egykor milyen sűrűségi értékek figyelembevételével 

tervezték a területet, valamint, hogy azóta hogyan változtak a nagy lakótelepek sűrűségi jellemzői. 

Hasonlóan megvitatható, hogy a sűrűségi adatokra hivatkozva formálhatók-e a lakótelepek. Miközben a 

magasabb sűrűség korrelál a gazdaságilag kívánatos bevételekkel (Gibbs 2011), illetve a fenntarthatóság 

egyik alapkritériuma, kérdéses, hogy a kereslet fokozása a fizikai környezeti minőséggel milyen 

viszonyban áll (Neuman 2005). Tipikusan az olyan alulértékelt városrészekben érdemes erre figyelni, 

mint a külvárosi nagy lakótelepek, ahol a kihasználatlan szabadterek könnyen válhatnak különböző 

üzletláncok parkolójává.  

A sűrűség különféle módszerekkel mérhető és kifejezhető, amelyek mindegyike más és más 

esetekben alkalmazható. Nincs nemzetközi konszenzus a sűrűség mérésének módszereit illetően, sem 

a sűrűségküszöbök használatáról a tervezésben és a szabályozásban. Magyarországon az Országos 
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Településrendezési és Építési Követelmények (továbbiakban OTÉK) a településszerkezeti terv a 

megengedett beépítési sűrűséget maximalizálja, továbbá a településeknek lehetőségük van azt tovább 

szigorítani a helyi szabályozásban. Míg más országokban ma egyre jellemzőbb, hogy nem a felső 

maximumot, hanem az alsó minimumot írják elő az új projektekkel kapcsolatban, a magas sűrűségre 

tudatosan törekedve (USGBC 2016). A beépítés jellegén túl a városi sűrűség jelentős  információkra 

reflektálhat, melyeket Churchman jól összefoglal: „a város méretére, az előnyben részesített épület vagy 

település típusára, a helyszín kialakítására, a gazdasági kérdésekre és a politikára, az övezetek 

kialakítására és más földhasználati kérdésekre, a társadalmi kérdéseket és értékeket kifejezve: a nők 

szerepére, gyermekek fejlesztésére, kognitív és észlelési folyamatokra, a stressz előidézésére, s persze a 

fenntartható fejlődésre, a kompakt városok, utcai és közlekedési rendszerek, a tömegközlekedés és a 

személygépkocsi közötti konfliktusra, városi terjeszkedésre, a környezeti minőségpolitikákra…” 

(Churchman 1999, 390) Azonban azt is tisztázni kell, hogy noha a sűrűség hasznos adatokat szolgáltat a 

meglévő városi formáról mennyiségi szempontból, a minőségi jellemzésben korlátozott. A sűrűség 

aránya például nem megfelelő arra, hogy megjósolja a használó viselkedését és más szubjektív 

következményeket.  Azaz az épített környezet jellemezhető számszerű adatokkal, de mindemellett az 

egyéni, társadalmi és kulturális tényezők éppen ugyanannyira alakítják (Živković 2019). A sűrűségi 

értékeket a kisebbtől a nagyobb léptékig haladva mutatom be. 

Sűrűség 1 - Lakos / lakás 

A lakótelepek egykor előírt tervezési laksűrűségét illetően az általános irányelvek szerinti becsült 

értékekkel számolhatunk, melynek jellemző dimenziója Európában, s hazánkban is 3,0 - 3,5 fő per lakás 

volt (Abdallah Abd el Aziz 1963). A nagy lakótelep városforma társadalmi megítélése és a lakótársadalom 

öregedése folytán a nagy lakótelepek laksűrűsége mára nagyon lecsökkent. A vizsgált 40 budapesti nagy 

lakótelep esetében az átlagos becsült érték 1,92 fő per lakás sűrűség a 2011 és 2016-os adatok szerint 

(lásd MII.). Az egy lakásban élők száma jól mutatja, hogy valószínűsíthetően sokan élnek 

családméretükhöz viszonyítottan nagyobb lakásban a lakótelepen, de ez bővebb statisztikai adatokkal is 

igazolható (Központi Statisztikai Hivatal 2013). Az összesítésben Káposztásmegyeren a legnagyobb a 

laksűrűség (2,47 fő per lakás), mely nyilvánvalóan köszönhető a kiemelkedő lakásnagyságoknak, melyet 

az 1976-os új fejlesztések, leginkább a 3,6 méterről 5,4 méterre növelt fesztávolságnak, ezzel a helyiség 

és a lakás méretek növekedésének köszönhetnek (Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Műszaki 

Tervezési Főosztály 1976; Józsa and Kulcsár 2014). A legkisebb laksűrűséggel rendelkező Vizafogó 

lakótelep (1,48 fő per lakás) lakásárai viszont jól mutatják, hogy a csökkenő laksűrűség nem feltétlenül 

utal a lakótelep negatív megítélésére.  
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Sűrűség 2 - Lakos / Terület  

A normatív térszervezés a lakótelep tervezésben Magyarországon is nagy hangsúlyt kapott. Míg a 

későbbi fejezetben a normatívák alkalmazásában létrehozott tér minőségi dimenziójáról lesz szó, addig 

most a laksűrűség változásának hatása kerül előtérbe. A normatív térszervezést a lakosság, a lakások 

száma és az adott terület nagysága determinálja. Míg az utóbbi csak a bontásos megújítások során 

változhat a lakótelepeken, a folyamatosan csökkenő lakosságszámból adódó problémákra kell 

kitérnünk. A KSH adatinak és a térképes mérésem alapján becsült adatok szerint (lásd MII.) a nagy 

lakótelepek lakos per területi sűrűsége a nemzetközileg bizonyítottan hatékonyan kiszolgálhatónak ítélt 

sűrűségi értéket (kb. 100-150 fő per hektár), valamint a gazdaságos közműellátás határértékét (kb. 35-

50 fő per hektár) bőven meghaladja (BFVT Kft. and Urban-Lis Stúdió Kft 2017b). Azonban hiába a 

gazdaságossági megerősítés, ha az esettanulmányban szereplő lakótelepeken mért, átlagosan 182 lakos 

per hektár sűrűség nem érzékelhető a nagy lakótelepeken.  

Érdemes idézni Mester Árpád elképzeléseit, aki az Újpalota lakótelep tervezésekor kellemes 

intenzív városias közeg megteremtésében hisz, mikor a nagyvárosi főtengelyeket vízionálja: „Az lenne 

kívánatos, hogy az utak mentén végig városias hangulatot teremtő elemek - színes kirakatok, hangulatos 

teraszok, eszpresszók, éttermek - helyezkednének el, hogy a járdák megvilágítását ne "kandeláberek" 

adják, hanem a kirakatok fényei, reklámok, a feliratok és - ami ugyancsak lényeges -, hogy ezekben az 

üzletekben belvárosi szintű áruk csalogassák a járókelőket.”(Rátonyi 2012) Reflexióként idézhetnénk 

bármely lakótelep kritikát, ahol közterek elhagyatottságáról írnak (pl. (Hörcher 1976)). A tervezett és a 

használt tér ellentmondásossága jól szemlélteti, hogy a városi térben az érzékelt sűrűség (angolul ún. 

perceived density) egészen más lehet a számított, úgynevezett fizikai sűrűséghez (angolul ún. physical 

density) viszonyítva (Berghauser Pont and Haupt 2009). Az olyan tömör vagy homogén beépítés esetén, 

mint a pesti belváros vagy egy kertvárosi területek a három dimenziós tér érzékelt sűrűsége hatékonyan 

vizualizálható a sűrűségi adatok ismeretében, de a modern, tágas, zöld térben úszó lakótelepi lakóházak 

hiába szemléltetnek hasonló nagyságú adatokat, ha a valóságban az érzékelt sűrűség merőben eltérő 

(Rogers 1999; Cheng and Steemers 2010; Á. Szabó 2010; Živković 2019)(ábra MIV.13). A lakótelep 

városforma megújításának egyik fő kérdése, hogy az érzékelt alacsony sűrűség és a valós nagyvárosias 

sűrűség közötti feszültséget miként lehet kezelni. A nagyobb lakossági sűrűség létrehozhat kritikus 

tömeget a gyalogosok számára a parkokhoz, a közösségi létesítményekhez, például a könyvtárakhoz és 

az iskolákhoz, valamint a bevásárláshoz (Churchman 1999). Azonban a megfelelő konfigurációhoz nem 

csak a jó értékek szükségesek. Noha sok tényező szerepet játszhat, de az emberi tevékenység fokozott 

intenzitása és a 24 órás nyilvános terek használata elősegítheti a biztonságosabb városi környezetet az 

„utcai szem” és a gazdaságilag dinamikusabb kiskereskedelmi környezetek révén (Jacobs 1961). 
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Sűrűség 3 - Épület / Terület 

Jellemzően a hazai nagy lakótelepek úszótelkes kialakításúak. Mivel az úszótelkek a lakóépületek csupán 

1 méterrel növelt területét határolják, így jellemzően az adott lakóterület zöldfelületeinek (közkert, 

játszó- és pihenőkert; játszó- és sportterület, közpark) és más funkcionális rendeltetésű (gyalogos utak, 

terek, gépkocsi tároló és várakozó helyek) szabadtereinek (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 

1974) minőségi tervezését a lakónépesség számosságához viszonyított területi értékekkel szabályozták 

törvények, rendeletek vagy tervezési irányelvek érvényesítése útján (Karlócainé Bakay 2012). Az 

alacsony beépítési százaléknak köszönhetően a lakótelepi zöldfelületek mind a mai napig a városi 

zöldfelületek nagyszázalékát teszik ki, mely a városi levegőminőség szempontjából valóban rendkívül 

értékes, de a biodiverzitás fenntartásában is szerepe lehet a lakótelepeknek (Badach, Dymnicka, and 

Baranowski 2020). Az építés során költségcsökkentési megfontolásból elhagyott kertek kivitelezése, 

valamint a közterületek megtartásáért elcsalt parkolók hiánya (Meggyesi T., Személyes interjú, 2020. 

december 13.) ma nagy nehézségeket okoz hazánkban az általánosan önkormányzati fenntartású 

szabadterek fejlesztésében. A tömeges lakásépítési időszak végét követően a 253/1997 (XII.20) 

kormányrendelet értelmében a normatív alapú szabályozás eltűnt (Karlócainé Bakay 2012), ma a 

területfelhasználási egységekre, tömbre és az építési telekre értelmezett beépítési sűrűséget, a 

zöldfelületi kötelező arányt és az építmény rendeltetéséhez viszonyított, jogszabályban rögzített méretű 

parkolók darabszámát írják elő, melyeket szigorúan be is kell tartani (Magyarország Kormánya 1997). A 

budapesti nagy lakótelepek a 2017-es Településszerkezeti Terv (továbbiakban TSZT) szerint a 

nagyvárosias telepszerű  (jele Ln-T) területfelhasználási egységbe sorolhatók, melyek beépítési sűrűsége 

átlagosan 1,25 m2 per m2 (BFVT Kft. and Urban-Lis Stúdió Kft 2017b), a megengedett beépítési sűrűség 

az általánosan elhelyezhető funkciók esetében (jele: bsá) 2,5 m2 per m2 , melyhez további szinteken 

épületen belüli parkolók elhelyezését is engedélyeznek 3 m2 per m2 -re növelve a sűrűséget (BFVT Kft. 

and Urban–Lis Stúdió Kft 2017). A lakótelepi beépítés sűrítése a fővárosi fejlesztésben nem igen kerül 

szóba, mégis látható, hogy van tartalék a területekben (lásd MII., ábra MIV.9). A parkoló mennyiségi 

biztosítása örök dilemma ezeken a területeken, azonban gazdaságilag a mélygarázsok létesítése 

lehetetlennek tűnik. A hatvanas évek óta szóban forgó kihelyezett többszintes parkolóházak építését 

(Faragó 1966), rendszerint a lakók szavazzák le. Sumonyi Zoltán Panel-halom című szépirodalmi 

kötetében ironikus arról ír, hogy valójában a lakótelepi közösség egymást nem neve, hanem autója 

szerint tartja számon (Sumonyi 1981). A társadalomkritika még ma is helytálló. 
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Kitágítva a kérdést, európai kontextusba helyezve, a népesség fogyása a lakótelepeken általános, 

léptéke viszont meglehetősen eltérő lehet. A budapesti Békásmegyer, az amszterdami Biljmermeer és 

a német Halle-Neustadt egészen más célzattal, más lakóközösség számára épült, a három lakótelep más 

életciklust járt be, de állapotuk számos nemzetközi, helyi erőforrásnak és erőfeszítésnek köszönhetően 

ma pozitívnak tekinthető (táblázat 2). A telepek utolsó ütemének átadásakor regisztrált adatokhoz 

viszonyítva ma körülbelül 50%-kal csökkent a népesség a területeken, a csökkenés mögött azonban 

egészen más okok merülnek fel (Központi Statisztikai Hivatal 1998; Wassenberg 2013; Daniel Baldwin; 

Hess, Tammaru, and van Ham 2018). Azaz a sűrűségi adatokról szintén csakis lokálisan beszélhetünk, de 

még hazai viszonyok között is lehetnek eltérő történetek. Magyarországon az elöregedő lakosság, 

valamint egyre inkább jellemzően a csonkacsaládok és egyedülállók határozzák meg a lakótelepes 

társadalmat, hangzik el 2017-ben a Fókuszban a Panelreneszánsz című konferencián (László 2017, 

00:02:26). A helyi gazdasági és társadalmi ismeretek nélkül szintén nem vizsgálhatóak a beépítési 

sűrűséghez kötődő adatok. Teljesen mások a kelet-német példák, ahol szinte elnéptelenedtek a 

lakótelepek és evidens volt a bontás (Kohout et al. 2016), mint a Biljmermeer vagy a Békásmegyer, ahol 

ha volt is mélypont, ma a befoglaló városok érdeke is, hogy a lakótelep épített környezete jól szolgálja 

azt a több tizezer lakost, akik ott élnek, akár a megújítás, akár új épületek építése árán (Wassenberg 

2013). Tehát fontos a nemzetközi kontextus ismerete, de még fontosabb, hogy a lokálisan vizsgáljuk 

ezeknek a nagy lakótelepeknek a sűrűségi mutatóit.  

Nagy lakótelep 

Sűrűség 

Békásmegyer, 
Budapest 
Magyarország (1983-
ban terv szerint 
63 000 lakos) 

Halle-Neustadt, Kelet-
Németország (1964-
ben terv szerint 100 
000 lakos) 

Biljmermeer, 
Amszterdam, 
Hollandia (1968-ban 
terv szerint 110 000 
lakos) 

Sűrűség 1 (fő per lakás) csökkent csökkent csökkent 

Sűrűség 2 (fő per terület) csökkent csökkent csökkent 

Sűrűség 3 (épület per terület) változatlan csökkent nőtt 

2. táblázat A sűrűségi viszonyok változása három európai ország legnagyobb lakótelepein az építkezés befejezésének 
időpontjában rögzített adatokhoz viszonyítva Táblázat: a szerző saját szerkesztése (Központi Statisztikai Hivatal 1998; 

Wassenberg 2013; Daniel Baldwin; Hess, Tammaru, and van Ham 2018) alapján  
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3.2.3 Térszervezés  

A térszervezést Meggyesi Tamás (2009) rejtett dimenzióként jellemzi, mely a teret formáló rendező 

elvek összességét alkotja (Meggyesi 2009a). Számos diskurzus folyik arról, hogy hogyan érdemes a 

térszervezést tanulmányozni, e tekintetben Mahbub Rashid építész 2017-es The Geometry of Urban 

Layouts című könyvében rögzített megközelítésből indultam ki (Rashid 2017). Rashid (2017) a 

városforma elemek kapcsolódásának fizikailag látható jelenségeinek szervezéséhez kötődő 

szakirodalmat normatív-esztétikai, empirikus és morfológiai megközelítések szerint kategorizálja. A 

kategóriák segítenek összefogni a rendkívül szerteágazó kutatásokat a témában, azonban ez a 

geometriai áttekintés sokkal inkább geográfiai megközelítésű, mint urbanisztikai. A nagy lakótelep 

városforma esetében fontos, hogy külön vizsgáljuk az esztétikai (1) és a normatív (2) térszervezést, azaz 

a tervezést alakító stiláris-intuitív és előíró jellegű koncepciók szerepét. Valamint ma a megújítás 

szempontjából elengedhetetlen, hogy kitérjünk nem csak Lynch és Rodwin (1958), de főleg Lefebvre 

(1991) elméleteire hivatkozva az empirikus (3) térszervezés kérdéskörére, összefoglaló jelleggel a 

témában előremutató kortárs kutatásokra. Az alaktani megközelítés mindezek vizsgálatában 

folyamatosan jelen van, de a kategorikus áttekintés a jelen esetben nem releváns, hiszen a hazai 

nagylakótelepek alakja megépítésük óta csak nagyon kis mértékben változott, történeti vonatkozásban 

pedig számos kutatás áll rendelkezésre városépítészeti alaktanukat illetően. 

A térszervezés a nagy lakótelepek tervezésében központi kérdés volt, s az ötvenes-hatvanas évek 

meghatározó városkutatási területe. Jelentősége esztétikai és funkcionális, de mindenekelőtt ideológiai. 

A korszak jelmondata „a városi együttes prioritása az építészeti részletek felett” (B. Engel 2019, 30), 

melynek köszönhetően az előregyártás ideológiai jelentést nyert, a lakóterületek formájának 

kompozíciója a szocialista értékrend reflektív alkotásává válik (Kornélia Kissfazekas 2016). Tehát az 

esztétikai, valamint a funkcionális értékeket, melyeket a legtöbb kritika éri, nem elég az egyes házakban 

és lakásokban, hanem az egész telep formájában és működésében kell keresnünk. A megvalósítás 

eszmeisége, valamint ma számos nemzetközi kutatás is igazolja (Wassenberg 2013), hogy a lakótelepek 

regenerációja nem a házak, hanem az együttes formálásán áll vagy bukik. Az együttes kompozícióját 

elsődlegesen a térszervezés alakítja, melyben bizonyos elvekkel fel kell hagyni, míg más koncepciókat a 

fenntarthatósági és élhetőségi szemléleteket érvényesítő várostervezés hoz újra a gyakorlatba. A nagy 

lakótelepek térszervezése azért is érdekes, mert a városrész összes térbeli jelenségére hatással van, 

ideértve a megközelíthetőséget; a telep és építményeinek értékét; a telepen elhelyezendő nem 

lakóingatlanokat számát, funkcióját és pozícióját; a területhasználati mintákat és kifejezetten a 

sűrűséget.  
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1) Esztétikai térszervezés - a tervezői oldal 

 „A tervnek volt egy grafikai élete, mely kezdett teljesen öncélú lenni. Amikor az ember így nagyban 6B-

s ceruzával vagy krétával próbál vonalakat húzni, az egésznek a grafikai egyensúlya, a foltoknak, 

alakoknak a nyoma nagyon könnyen válik öncélúvá.” 

Meggyesi, Tamás, Személyes interjú, 2019. december 13. 

“Amikor már arról volt szó, hogy hogyan rakjuk le a lehető legszellemesebben a különböző magasságú 

házakat. Aztán ezt a nagyon merev rendszert, hogy tudjuk a nyolcvanas évektől, a hetvenes évek végétől 

lazítani. Akkor azt hittük azért, hogy akkor mi innoválunk. Csak nem vettük észre, hogy az innováció nem 

olyan erős, és sokkal távolabb van az igazi építészeti mozgásoktól, mint amennyire akkor ezt hittük. Ez 

egy önkritika természetesen ez érthető.” 

Locsmándi, Gábor, Személyes interjú, 2020. január 29. 

 

Számos kritikai írással lehetne referálni Meggyesi Tamás kétdimenziós grafikai és Locsmándi Gábor 

háromdimenziós térkompozíció alkotással kapcsolatos visszaemlékezésére. Azaz arra, hogy a modern 

építészeti eszmékből táplálkozó, később azokat megreformálásában eltökélt építész, városépítész 

generáció tervezői intuíciói, hogyan alakította ezeknek az együtteseknek az arculatát (lásd MI.).  Egyrészt 

építészként egyet kell értenünk Meggyesi Tamással, bármilyen kritikát is alkotunk, ezek a telepek 

„szobrot állítanak egy korszaknak” (Meggyesi, Tamás, 00:38:59), történelmünk részei. Ezt bizonyítja az 

is, hogy a nemzetközi gyakorlatban bizonyos nagy lakótelepek műemléki védettséget kaptak térbeli 

kompozíciójuk megőrzése érdekében (Franze Graf and Marino 2016). Azonban az a kérdés, hogy az 

időre, azaz a történetiség érvényesülésére, a nagy lakótelepek esetében reflektálhatunk-e, nem csak 

építészeti-városépítészeti esztétikai kérdés, sokkal inkább kulturális.  

Az esztétikai kutatások a vizuális szépséget a városok értékelésében is az elégedettség egy fontos 

komponensének tekintik. Ha nehezen is meghatározható, hogy az individuumok többsége mit tekint 

esztétikusnak, az olyan értékek, mint a magas minőségű zöld, a területi rendezettség-áttekinthetőség, 

a külső és belső terek biztonságossága, tisztasága és gondozottsága mindannyiunknak hasonlóan 

fontosak (Benkő 2014a). Ezek azok az alapvető elvárások, amelyeket épített környezetünkkel szemben 

támaszthatunk. Jól látható, hogy a lakáspiac csúcsán lévő együttesekben a felsorolt szükségletek 

kielégítésért sokat tesznek a városrész fenntartói. A nagy lakótelep, mint városforma térszervezésének 

esztétikai vizsgálata tekintetében ennél azonban többről van szó. Granasztói Pál már 1943-ban a külföldi 

példákat látva, aggódását fejezte ki az új lakótelepek építészetével kapcsolatban, az esztétikai minőséget 

szorosan kötötte a helyes, a használók igényeihez mérten kialakított térszervezéshez (Granasztói Rihmer 

1943). Preisich Gábor 1975-ös írásában elsődleges szempontként emelte ki, hogy a tömeges lakásépítés 
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esztétikai kérdései „nem közelíthetők meg az individuális igények, illetve az individuális ízlés 

szemszögéből”(Preisich 1975a, 65). Kijelentésében kereshetnénk ideológiai tartalmat, de valójában 

gondolatai éppen úgy igazak a hazai kortárs lakóterület fejlesztésre. Akkor amikor egy egész új 

városrészt hoznak létre (lásd 4.1.1 Elhelyezkedés, a korábbiakban említett nagy léptékű fejlesztéseket 

2020-ban), „az egyedi megoldást nem annyira az egyes épületek különbözőségében, mint inkább a 

városépítészeti egységet alkotó épületcsoport egészének megjelenésében kell keresnünk.” (Preisich 

1975a, 67).  A kérdés azonban az, hogy mit tekintünk ebben az esetben városépítészeti egységnek? 

Maga Preisich is kitér erre a kérdésre, elvetendőnek tartja, hogy magát a teljes lakótelepet kezeljük 

egységként. Ha így tennénk a nagy lakótelepek dimenziója folytán képtelenség lenne érvényesíteni 

bizonyos esztétikai követelményeket, melyeket ő maga is preferál, mint a megkülönböztethetőség vagy 

az ember szemmagasságában feltáruló kép hangsúlyozása. A ház és lakótelep léptéke között meg kell 

találnunk egy olyan szegmenst, amelynek az esztétikai formálásán dolgozhatunk. Elkészülhet egy, Lynch 

által már a hatvanas években szorgalmazott vizuális terv (Lynch 1960), legyen az az utca, néhány ház 

alkotta csoport, vagy ahogy a lépték kapcsán a budapesti nagy lakótelepek esetében jól látszik, egy 

szomszédság lehet a formálás alapja, ahol az emberi lépték jobban érvényesíthető.  

A nagy lakótelepek épületei eredendően alkottak házcsoportokat, klasztereket, környezeti 

egységeket, mely a normatív tervezés része volt (Perényi and Faragó 1960). Azonban fontos kitérni a 

magassági hangsúlyokra is. A legtöbb hosszú tíz-tizenegy emeletes sávház, semmiképpen sem tud 

vizuálisan egy kisebb egységben érvényesülni, csakis a lakótelep egészében értékelhető kompozíciós 

jelenlétük, a központ reprezentatív jellegének hangsúlya folytán (Kornélia Kissfazekas 2010).  Ebben az 

esetben a lakótelepek főütőereit (ábra 17), a közlekedési területek és az azt szegélyző házak alkotta 

tengelyeket, mint lineáris fejlesztési egységet kell vizsgálnunk (ábra MIV.26).  

17. ábra Csepel, a Kossuth Lajos 
utca keresztmetszete, a lakótelep, s 
a teljes kerület ütőere. Fotó: a 
szerző 2019 
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A térszervezés esztétikai megközelítése leginkább tervezés metodológiai kérdés, annak az eredendő 

koncepciónak az elfogadása, hogy egy ilyen léptékű lakóterületen a viszonyrendszerben kell az esztétikát 

újrateremteni. Az építmények és terek karakteréről a modernizált térszervezésből következetesen 

kellene később koncepciót alkotni.  

2) Normatív térszervezés – a fejlesztői oldal 

A háború utáni lakóterület tervezés első 30 évében hazánkban a központi szabályozások szerint kötelező 

volt a nagy lakótelepek tervezésében a hierarchikus normatív térszervezés, azaz a lakóterületek 

egységekre bontása. Mint a eddigiekben többször szóba került az elmúlt 20 év nemzetközi kutatásai 

bizonyították, hogy ez a térszervezés leginkább Európa észak, észak-nyugati és keleti részén vált 

hangsúlyossá, ahol a szociális szemlélet ezt támogatta (Turkington, Kempen, and Wassenberg 2004; 

Monclús and Díez Medina 2016; Kornélia Kissfazekas 2016). Magyarországon az 1954 utáni tömeges 

lakásépítés során alkalmazott lakóterület tervezési elvek megalapozója a magyar származású, de 

Szentpéterváron felnőtt, s tanult Perényi Imre volt, aki hazatérése után, többek között az Urbanisztika 

Tanszék  vezetőjeként és Budapest főépítészeként is emblematikus alakja volt a korszaknak (Alföldi et 

al. 2009a). Elsődlegesen az ő és kollégái, mint Faragó László, írásaiból tájékozódhatunk a normatív 

térszervezési elmélet hátteréről (ábra 4, ábra 5) (Perényi 1952; 1954; Perényi and Faragó 1960; Faragó 

1968; Perényi 1976; 1986), melyet később Meggyesi Tamás (2006;2009), Körner Zsuzsa (2006) és 

Locsmándi Gábor is saját tervezői és kutatói tapasztalataikkal gazdagítva publikált. A lakóterületi 

egységek, melyeket normatívák szabályoznak „egy határozott funkcionális és térbeli rendszert hoznak 

létre” (Perényi 1972, 170–71). A lakóterületi egységrendszer legkisebb egysége a lakóházcsoport, azt 

követi hierarchikusan az iskola vagy lakókörzet, majd a lakónegyed, s végül nagyvárosi egység (lásd MIII.) 

(ábra 18, 19). Az elnevezések között olykor vannak áthallások, de Faragó (1966) jól összefoglalja a 

különbséget, a városszövet hagyományos telek-tömb-városrész territoriális felbontásához viszonyítva: 

„A területi egységek szerkesztésének módja, méretezése legnagyobbrészt független attól, hogy melyik 

városban, a lakóterület mely részén jönnek létre. A kialakításukra vonatkozó előírások, a tervezés 

gazdaságosságát mérő mutatószámok minden esetre vonatkozóan általánosíthatók (…) Ezzel szemben 

a funkcionális egységek tervezésének alapelvei (…) nem vonatkoztathatók el az adott város és városrész 

jellegzetességeitől.” (Faragó 1966, 6). Az elmélet alapját az amerikai Clarence Arthur Perry 1929-es 

publikációjában megjelent szomszédsági egység elvéből eredeztetik (C. A. Perry 1929)(ábra MIV.14), 

melyet később az Athéni Charta 86, 87 és 88. cikkelyébe is beemelnek (Le Corbusier 1973). Perényi 
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elsődlegesen a szovjet rendszerre referál, a mikroraion, raion térszervezési egységek alkalmazását 

szorgalmazza (Perényi 1952), de később az angol, német, svéd és egyéb nációk kutatásai is felmerülnek 

a rendszer bevezetése során, melyeket a mellékletben rendszereztem (lásd MIII.). A Perry féle 

szomszédsági egység egy olyan 160 hold területű, 400 méter sugarú körrel lehatárolható gyalogos zónát 

jelöl, melynek bármely pontja 5 percen belül gyalog elérhető, a szomszédság központjában középületek 

helyezkednek el, mely jellemzően egy általános iskola, a kereskedelmi épületek pedig szélső pozícióban 

állnak. Az egység szovjet megfelelője, a microraion, szintén a gyalogos forgalmat preferáló, a gyors 

forgalmat elkülönítő, 500 méter átmérőjű zónát megjelölő elvekre épül (Maxim 2011). A század közepén 

ennek az elvnek a hierarchikus többszörözésében látja a szakma az angol és szovjet új városok racionális 

kialakításának módját, melyet később a nagy lakótelep tervezés során is alkalmaznak (Abdallah Abd el 

Aziz 1963; Meggyesi 2005; Körner and Nagy 2006) (ábra MIV.16-17) Ahogy Körner, Meggyesi és 

Locsmándi az interjúnk során is elmondja, később az egység elméletet bizonyos értelemben 

térszervezési szempontból vetik el, mert a közfunkciók központi elhelyezésével gátolják a használókat a 

választásban és egy-egy funkció elévülése esetén egy zárt egységen belül az épületnek kevesebb esélye 

van az új funkciók esetleges betelepülése által a megújulásra. Másrészt a mai napig tesztelik az elv 

mögötti szociológiai, közösségformáló, az egykori Szovjetunióban ideológiai vonzatú szemléletet. Míg 

egyes kutatók erősen támadják a feltételezést, mások inkább kedvezőnek, mint elvetendőnek tartják, 

de abban mindenki egyet ért, hogy csakis a térszervezéstől nem lehet a jó szomszédság beteljesülését 

18. ábra A Városépítés Tanszék által készített 
beépítési terv Újpestre, 1960-ban. Ennek a tervnek 
az alapja még a lakókörzetekre tagolás, majd végül a 
Team 10 hatására megemelt utcatengelyekre 
szervezett beépítéssel Bognár Tibor és Meggyesi 
Tamás 1969-es nyertes tervére alapozva alakult át 
Újpest. Forrás: (Faragó 1961; Alföldi et al. 2009) 

19. ábra Lakókörzeti terv a Városépítés Tanszék által 
készített ún. intézkedési tervből Újpestre, 1960-ban. 
Forrás: Faragó, Kálmán. 1961. ‘Az Újpesti Kerületi 
Központ És Környezetének Átépítési Terve’. 
Településtudományi Közlemény Közlemények, no. 
13: 23–32. 
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várni (Davies and Herbert 1993; Galster 2001; Patricios 2002).  Az bizonyos, hogy a hetvenes évekre 

nem csak az egységekbe szervezés, de a normatív tervezést is maguk a tervezési irányelveket alkotó 

szervek, mint a VÁTI, is kritizálták (Hörcher 1978). A tervgazdaság módszereihez igazodó normatív 

lakásépítés prognosztizálása valóban távol áll a kortárs városfejlesztéstől, de nem állíthatjuk, hogy 

nincsenek jelen a tervezésben a hatékonyságot biztosító standardok, amint azt a 3.2.1 Elérhetőség vagy 

a 3.2.2 Sűrűség című fejezetekben láthattuk.  Az olyan nagy dimenziójú lakótelepeket, mint a vizsgált 

fővárosiak, valahogyan működésükben strukturálni kell.  

 Nem meglepő, hogy a lakóterületi egység elve bizonyos módosításokkal a nyugati kortárs 

várostervezésben visszatért (lásd MIII.). Környezetünk további terhelésével, szennyezésével és 

károsodásával szembeni küzdelemben globális világunk mind gazdasági, társadalmi és környezeti 

kérdésekben a nyolcvanas évek végén kibontakozó fenntarthatósági attitűd mellett érvel közös jövőnk 

érdekében (WCED 1987). A jelentős volumenű urbanizációs folyamatoknak, valamint a városban még 

beépítetlen területek szűkülésének köszönhetően, a város fenntartható fejlesztési személetében a 

Perry-féle elvet újra definiálták (ábra MIV.15). Míg kezdetben ezek a törekvések csak az új városrészek 

tervezésében voltak jelen, a 2000-es évek első évtizedében a fenntarthatósági megközelítés 

érvényesítése a meglévő városformák megújításában is ambiciózus küldetéssé vált (Farr 2007). Az 

amerikai Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) zöldminősítési kritériumrendszer 

fejlesztéséről ismert U.S. Green Building Council (USGBC) kutatásaira érdemes kitérnünk. A 

szomszédsági egység térszervezési sémája ebben az esetben teljes egészében elvrendszerré válik. Victor 

Dover and Jason King (2007) a Doug Far által szerkesztett Sustainable Urbanism című könyvben öt 

főszempontban jelöli meg a fenntartható szomszédságokkal kapcsolatos kritériumokat: 

(1) egy jól azonosítható, a közösség számára ismert és kedvelt központi, vagy bármely kiemelt 

pozícióban lévő hely kialakítása 

(2) gyalogosan kedvező méret 

(3) a területhasználat és lakástípusok sokfélesége, jó munka és vásárlási lehetőségekkel együtt 

(4) integrált gyalogoshálózat 

(5) speciális területek fenntartása közösségi célból, mint parkok, játszóterek és egyéb rekreációs 

célú felületek 

Ha ezeket a szempontokat összevetjük az egykori lakóterület tervezési koncepciókkal, jól kirajzolódik, 

hogy ma miért irányul egyre nagyobb érdeklődés a kutatásokban a nagy lakótelepek fenntartható 

megújítására (Patricios 2002; Tosics 2004a; Muliuolyte 2013; Balla 2018; Malcovati 2019), de az is, hogy 

ebben a tekintetben a lakótelepek gyakorlatilag befejezetlenek, hiszen ezeknek a kritériumoknak az 

alapfeltételei adottak fizikai környezetükben, melyeket tovább lehetne gondolni. 

Magyarországon a lakóterületi egységekben való gondolkodás nem csak elméleti, de 

városrendezési szabályozás történeti háttere van. Hazánkban 1951-től a lakóterület tervezést 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Green_Building_Council
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rendeletekben rögzített normatívák határozták meg (Szilágyi 2003; Karlócainé Bakay 2012; Kornélia 

Kissfazekas 2016), valamint a nem jogszabályi, de az állami tervezőirodákban kötelezően alkalmazott 

tervezési irányelvek, városrendezési normatívák (F Körner and Nagy 2002, 145). Egy lakótelepes 

tervpályázat során, ahogy Meggyesi Tamás részletesen kifejti, a lakóterületek egységbe-szervezése 

egészen a hetvenes évekig kötelező volt, melynek alapját az érvényben lévő Országos Építési Szabályzat 

(továbbiakban OÉSZ) adta. Az 5/1961 (III. 19.) ÉM. számú rendelettel közzétett OÉSZ I. kötete megadta 

a lakóterület körzetekre bontásának fő irányelveit (É.M. Építésügyi Dokumentációs Iroda 1961): 

14. §  

(1) bekezdés: „A lakóterületeken szervezeti egységeket (lakókörzeteket) kell kialakítani.”  

(4) bekezdés: „A lakókörzet (ún. szomszédsági egység) a lakóterületnek az a része, amelyen általános 

iskolát, óvodát, bölcsődét, továbbá a mindennapos szükségleteket kielégítő üzleteket, műhelyeket és 

közszolgáltatási intézményeket (pl. posta- és távbeszélő berendezéseket) is kell létesíteni.”  

(5) bekezdés: „A lakókörzeteket az általános iskolával való ellátás, annak elhelyezése és kihasználása, 

valamint vonzáskörzete tekintetbevételével kell kialakítani. Egy általános iskola által kiszolgált lakosság 

száma – a tantermek számától függően – legfeljebb 10 000 fő lehet.” (11) bekezdés: „A lakókörzetet 

egyértelműen lehatárolt egységként (úttal, patakkal, parksávval stb. szegélyezetten) kell kialakítani.”  

A rendelet egy sematikus jellemzést adott a lakóterületek egységekbe szervezéséről, de a számszerű 

statisztikai adatok az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium által prognosztizált adatok szerint 

folyamatosan alakultak, melyeket azután tervezési irányelvekbe beépítve, rajzos formában is, a 

Városépítési Tudományos és Tervező Intézet segédletként publikált (ábra MIV.16-17). A hierarchikus 

rendszer csak a hetvenes évek közepén módosult, illeszkedve a nemzetközi tervezés elméleti 

trendekhez. Ekkor a VÁTI egy új, nagyobb léptékű, egylépcsős, úgynevezett ellátási egységet vezetett 

be segédletében (definíció: lásd MIII.), mely folytán a funkciók számára továbbra is, de elhelyezésüket 

illetően kevésbé érvényesültek a korlátozások, illeszkedve a szakmában az időszakban egyre népszerűbb 

Team X mozgalom tervezési megközelítéséhez. A normatív tervezés folyamatáról Karlócainé Bakay 

Eszter, a lakótelepek szabadtér-építészetéről szóló PhD dolgozatában részletesen is olvashatunk 

(Karlócainé Bakay 2012). 

Csongor Rezső gépészmérnökkel, a Kelenföldi lakótelep egykori kivitelezőjével készített interjúm 

során arra kerestem a választ, hogy ezek az elvek a kivitelezésben mennyire köszöntek vissza. A 

szomszédságokról és a körzetekről csak halvány emlékei voltak a szerelési munkálatok kapcsán 

(Személyes interjú, január 24, 2020). Valójában a tervezési elvek és a szabályok ellenére csak az igazán 

nagy lakótelepek esetében érvényesül a tér egységekre bontása. Ebben az esetben viszont még a 

hetvenes éveket követő, a Team X mozgalom új megközelítésében is, ha részlegesen is, de megmaradt, 

s a tapasztalt térben is markánsan jelen van a normatív térszervezés, azonban szomszédsági egységek 

helyett, környezeti területekben gondolkodtak (Buchanan 1963)(definíció: lásd MIII.). 
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3) Empirikus térszervezés -a használói oldal 

Vis (2018) a városforma kutatások módszertani összegzésében többször utal Henry Lefebrve 1991-es jól 

ismert, a The Production of Space című munkájában megjelenő elképzelt-tervezett (angolul ún. 

conceived), észlelt (angolul ún. perceived) és megélt (angolul ún. lived) tér megkülönböztetésének 

jelentőségére (Vis 2018; Hory 2019). A nagy lakótelep esetében fontos, hogy a különböző ideákra épült 

városformának a megvalósult, a tapasztalt, azaz az észlelt és a megélt térszervezésről beszéljünk.  

A legtriviálisabb kapcsolatunk a környezetünkkel az észlelés (Dúll 2017). A külső szemlélő a nagy 

lakótelepeket más városformával összetéveszthetetlen, izolált, egy óriás egységként észleli, melynek 

mind ismerjük megítélő hangzatos szlogenjeit: „betondzsungel”, „panel rengeteg”, „panel 

halom”(Mészáros 2007; Sumonyi 1981). Ahhoz, hogy az orientáció, majd az érzelmek szintjéig eljussunk, 

kell, hogy legyen a telephez kötődően több- kevesebb élményünk (Dúll 2017). A környezetpszichológiai 

tanulmányok ebben a témakörben is egyre inkább bővülnek. Zelenák Fruzsina (2018) disszertációjában 

a lakótelepi táj minőségének mérését „a helykötödés, vagyis a hely és az ember közötti érzelmi kötelék 

kutatásában” látja (Zelenák 2018b, 20). Zelenák (2018) vizsgálja a nagy lakótelepen élők viszonyulását a 

lakótelep térbeli struktúrájához, helyszíni felmérései során arra jut, hogy a lakók beszámolói sejtetnek 

„egyfajta belső léptéket”(Zelenák 2018a, 40). A nagy lakótelepek dimenziója és monofunkciós jellege 

tekintetében helytálló lehet az a feltételezés, hogy a lakók a lakótelepet teljességében csak úgymond 

észlelik, de mivel nem használják csak saját körzetüket, valamint a központi területeket, így az egészet 

nem érzékelik, sőt az orientáció terén is lehetnek fekete zónák. Ez a belső lépték Lynch mentális térkép 

vizsgálatával lefedhető (Lynch 1960), de a térszervezés tapasztalatairól konkrét képet csak akkor 

kapnánk, ha a lakókat a normatív térszervezési elvek érvényesüléséről kérdeznénk. A kortárs 

várostervezést segítve, magának a szomszédsági egység és elemeinek térbeli észlelését illetően számos 

kutatás folyik (The Young Foundation 2010; Berk 2010; Permentier, Bolt, and van Ham 2011; Cheynet 

2013), de a nagy lakótelepekkel kapcsolatban tudományosan megalapozott eredmények még nem 

születtek. Pedig a nagyléptékű vizsgált lakótelepek megújításában, főként azokban az esetekben, amikor 

bontás történik, a forma empirikus térszervezésének feltárására a jövőben mindenképpen szükségünk 

lesz, annak érdekében, hogy megfelelő döntések szülessenek a tér alakítását és megbontását illetően. 

3.2.4 Területhasználat 

A területhasználat, az egyik, ha nem, a legfontosabb városforma karakter (Dempsey et al. 2010). A Jenks 

et. al (2009) szerint is megjelölt városforma jellemző, az angolul ún. land use, angolszász szakirodalom 

szerint leginkább településszerkezet tervezési terminus, a hazaihoz hasonlóan, de tágabb értelemben 

számos fordítás a használói aktivitást is vizsgálja a kategóriában, gyűjtőszóként értelmezi a 

területhasználatot. A területhasználat, mint ernyőfogalom alatt, az elemzés szempontjai széles skálán 
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mozognak. Jelen vizsgálat célja egyúttal a nagy lakótelepek területfelhasználásának (1)) és a lakótelepi 

tér territoriális használatának (2),3)) vizsgálata. 1) A javasolt területhasználat meghatározása a 

településrendezés feladata, amely országos, megyei és kiemelt térségi szinten térségeket, 

települési szinten pedig (a településszerkezeti tervben) területfelhasználási egységeket, majd 

(a helyi építési szabályzatban) övezeteket határoz meg. 2) A telekstruktúrának, a terület tulajdonosi 

viszonyainak és a nyilvánosság szintjeinek feltárása viszont territoriális megközelítést kíván. 3) Valamint 

éppen ugyanennyire fontos rögzíteni, hogy mindezek által kialakult látható és láthatatlan határokat a 

használói attitűd hogyan alakítja (Lynch and Rodwin 1958, Hory 2020). 

1) Területfelhasználás 

„…a lakótelep esetében a szabályozási terv az a táncrend, tehát a különböző mozgásformák 

meghatározása érdekében kell elkészíteni.”  

(László, Tamás, Személyes interjú, január 23, 2020) 

A nagy lakótelepek tervezése során érvényesült az Athéni Charta 78. cikkeje, azaz a funkciók 

szétválasztása (Le Corbusier 1973), ami a hazai szabályozásban az 1961-es OÉSZ hármas paragrafusában 

kapott helyet: „A lakóterületeket az ipari és egyéb rendeltetésű területektől el kell különíteni és közösségi 

életre alkalmas, közintézményekkel ellátott belső – a gazdaságosság határáig csökkentett laksűrűségű 

és beépítettségű – egységekre kell tagolni, oly módon, hogy ezek az átmenő forgalomtól lehetőleg 

mentesek és a munkahelyektől jól elérhetők legyenek.”(É.M. Építésügyi Dokumentációs Iroda 1961) A 

kortárs előírások azonban a vegyes területfelhasználás felé tolják el a hangsúlyt, illeszkedve a 

fenntartható, kompakt, funkciógazdag, hatékony térbeli kapcsolatrendszereket támogató épített 

környezetialakítási kritériumokhoz (Nagy 2005; Á. Szabó 2010). 

A nyolcvanas évek végén a településtervezési diskurzusban már maga Perényi (1986) is a 

területfelhasználat diverzifikálása mellett érvelt: „a település területi és hálózati elemei bizonyos 

összefüggő csoportosításban (pl. lakóházak a hozzájuk csatlakozó kertekkel, utakkal …) jelentkeznek. 

Ezek a lakóhelyi, munkahelyi stb. ún. mikrokörnyezeti rendszerek, mely rendszereket meghatározó 

funkciók bizonyos átfedése, sőt vegyítése célravezető lehet”(Perényi 1986, 10,12).  

Az új szemlélet azonban új szabályozási környezet megteremtését követelte, melyet a 

rendszerváltás után az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben 

(röviden: Étv.) és az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendeletben (röviden: OTÉK) fogalmaztak meg. Budapesten, a fővárosi településszerkezeti 

tervben (röviden: TSZT) a nagy lakótelepek teljes területét általánosan egy összefüggő nagyvárosias 

telepszerű lakóterületbe (jele: Ln-T) sorolták. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet azonban lehetőséget 

adott arra, hogy „a településszerkezet, a természeti adottság, a tájhasználat, tájszerkezet védelme, az 

épített örökség, az építés vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő területekre”, azaz 
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ma az olyan településszerkezeti egységekre, mint a nagy lakótelepek, külön Területi Szerkezeti Terv 

(továbbiakban TSZT) és Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) készüljön. Az új megközelítésben 

előtérbe kerültek a területfelhasználási egységek ellentmondásai. A 2015-ös TSZT-ben a 

területfelhasználási egységek lehatárolása során a homogén lakóterületi egységet megszakítva a 

lakótelepeken vegyes területi egységek kijelölésére is sor került (BFVT Kft. and Urban-Lis Stúdió Kft 

2015). A kiemelt jelentőségű település (jele: Vt-M) és helyi központ (jele: Vt-H) egység gyakorlatilag 

egyrészt a térszervezés során kialakított lakókörzetek központi magját, valamint a teljes város szintjén 

is fontos helyi területeket emelte ki. Mindemellett megjelentek az intézményi, helyi lakosság 

alapellátását szolgáló területek (jele: Vi-3) („igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 

ellátását szolgálják, vagy a helyi jelentőségű kulturális, hitéleti és sportfunkció számára nyújtanak 

területet, … (…) … más célra való felhasználásuk csak kivételesen lehetséges” (BFVT Kft. and Urban-Lis 

Stúdió Kft 2015, 39)) (ábra MIV.53-55). Az összefüggő Ln-T egységek megbontását viszont nem 

funkcionális szempontból kezdeményezték (többnyire a kerületek), hanem a fővárosban a különböző 

szintű közigazgatási hatáskörök egymásrautaltságának feszültségeit akarták enyhíteni. A főváros 

hatásköre a TSZT és a Fővárosi Rendezési Szabályzat (továbbiakban FRSZ) készítése, de a kerületek 

jogköre a kerületi építési szabályzat (továbbiakban KÉSZ) készítése. Ebből a szituációból származik a 

feszültség, mert a kerületeknek követniük kell a TSZT lehatárolásaiban előírt területfelhasználását, és az 

FRSZ-ben meghatározott maximális beépítési sűrűséget nem léphetik túl. A korábbiakban összefüggő 

területfelhasználási egységben egy-egy épület bővítés, vagy bontást követően az új épületek 

elhelyezése során a teljes terület beépítési sűrűségét kellett megvizsgálni, míg most a Vt-M, Vt-H és Vi-

3 egységekre vonatkoztatva elengedő mindezt megtenni.  

László Tamás a lakótelepek jövőjét mindenképpen egy változatosabb területfelhasználás 

létrehozásában látja, ami a lakóterületekre is kiterjeszti a vegyes területhasználatot, valamint a beépítés 

területi sűrűségét diverzifikálja, esetleges új, vagy újra osztott telekalakítással (Személyes interjú, 2020. 

január 23.). A Europan 10 tervpályázat Ajka városközponti helyszínének győztes terve ezt a gondolatot 

sajátos módon illusztrálja, „a tervezőcsapat egy olyan javaslattal állt elő, amely a középkori város térbeli 

rendszerét vetítette rá a rehabilitáció előtt álló nagyméretű lakótelep túlegyszerűsített funkcionális 

központjára.”(Á. Szabó 2010, 126). Nem minden lakótelepnek vannak történeti gyökerei, de a 

zöldmezős beruházásban épült nagy lakótelepeken is lehetne hasonló gondolkodás mentén újszerű 
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struktúrákat létrehozni, melyekre egyre több nemzetközi példát látunk (Dams, van Acker, and Van 

Gassen 2007) (ábra 20). 

 

2) Territórium 

„Míg a tér (space) semleges, befogadó, megnevezés és határ nélkül való, addig a terület (territoire) 

társadalmi tartalommal, elnevezéssel és határral bír.” írja Sonkoly Gábor értekezésében Daniel 

Normand nyomán (Normand 1998; Sonkoly 2013, 64). A nagy lakótelep városforma, mint egység 

alapvető territoriális kérdéseit (társadalmi tartalom és az elnevezést illetően) a későbbiekben a 

megújítás léptéke kapcsán 4.2.1 Territoriális lépték című fejezet rögzíti, most az egyes építmények, a 

szabadterek, s a köztük lévő territoriális viszonyokról lesz szó. 

 Egyfelől a nagy lakótelepek telekstruktúrája egyedi, melynek alakítása is egyedi megoldásokat 

követel. A hatvanas évektől „az OÉSZ lehetővé tette ún. tömbtelkek kialakítását. A tömbtelek olyan 

nagyobb méretű telek, ahol több főépület is elhelyezhető. Néhol egy egész lakótelepet tekintettek 

tömbteleknek, aminek egyetlen helyrajzi száma volt” (Meggyesi 2006b, 21). A tömbtelkeken elhelyezett 

házak között kialakult szabadterekről hamar kiderült, hogy a lakosság nem tudja és nem is akarja azokat 

fenntartani. Budapest esetében jegyzőkönyvvel igazolható, hogy maga a Fővárosi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága határozott a saját helyrajzi számmal rendelkező úszótelkek bevezetéséről a lakók kéréseinek 

eleget téve már a hetvenes években (Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 1970) (ábra 

MIV.18).  

Az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény a tömbtelkes 

és úszótelkes telektípusokat eltörli, de a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet visszahozza az úszótelek ügyét 

(F Körner and Nagy 2002), mely mind az építmények, mind a magán és közös kertek bővítésének 

megvalósításához, a jogi keretek tisztázáshoz szükséges lehet. Azonban 2011. év ezeket a törekvéseket 

20. ábra BE, Atwerpen, 
Europark lakótelep új 
mestertervében a magas 
sávházak közötti terület 
intenzifikálása és 
diverzifikálása. Fotó: Filip 
Dujardin, 2017 Bővebben: 
Complex Buildings: Mixers.De 
Smet Vermeulen. Linker 
Oever Intergenerational 
Project (IGLO), 2017 
https://aplust.net/blog/comp
lex_buildings_mixers__de_s
met_vermeulen_linker_oeve
r_intergenerational_project_i
glo_/ 
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jól aláásta, az Építési törvény (továbbiakban Étv.) módosítása szerint „közterület, a közhasználatra 

szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván”, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

értelmében semmilyen jogcímen nem adhatók a társasház használatába vagy tulajdonába a helyi 

önkormányzati vagy állami tulajdonában lévő területek. Így nem csak, hogy nincs jogszerű lehetőség a 

bővítéses megújításokra (CDC-ACZÉL Konzorcium 2017). Mindenesetre ezt a jogi helyzetet valahogyan 

kezelni kell, mert ezzel gátat szabnak a lakótelepeken egyre többször jelentkező pozitív közösségi 

kezdeményezéseknek, melyeknek helyet kellene teremteni, de a helyi önkormányzatnak, mint 

fenntartónak sem adja meg a lehetőséget, hogy némiképp átadjon a teherből. A korábbiakban említett 

extrém koncepciókat pedig, mely a lakótelepi struktúra sűrítését jelentené, teljesen kizárja. Amennyiben 

a tulajdonosi és a területhasználati akadályok kiküszöbölhetők, érdemes a telekalakítás egyéb 

problémáiról beszélni, mely, mint azt az esettanulmányok mutatják majd, szintén problémás.  

Másfelől a nagy lakótelepek területén a felvázolt jogi korlátokat a használói attitűd folyamatosan 

megbontja. Történeti kontextusban érdemes idézni Lotte Stam-Beese holland építészt, a rotterdami 

Pendrecht városrész tervezőjét, aki a szabadterek kidolgozatlanságát szándékosnak tekinti:  „egy üres 

színpad, ahol a nyilvánosság és a polgárság folyamatosan változó imázsa megmutathatja magát” (van 

Winkel 1999, 31). Felvetése elég nagyvonalú, de azt sem mondhatjuk, hogy a nagy lakótelepeken nem 

lennének jelen az egyén vagy a közösség által informálisan elsajátított territóriumok (Certeau 1984; Hory 

2020). Korábbi kutatások során az Újpalotai lakótelep esetében az informális beavatkozásoknak a fizikai 

lenyomatait gyűjtöttük össze (Benkő, Balla, and Hory 2018). A földszinti zónákban, valamint az ahhoz 

21. ábra Nincsenek arculati szabályok a 
nyílászárókkal kapcsolatban sem, így 
ennek a földszinti lakásnak nem csak az 
erkélyajtóján, minden nyílászáróján 
spalettákat helyeztek el körben a 
házon, láthatóan nagy gondossággal. 
Csillagtelep. Fotó: a szerző 2019 
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kapcsolódó közös és magánkertekben identifikáció zajlik (Dúll 2010) (ábra 21). Ezek nem minden 

esetben járnak a területek lehatárolásával, sok esetben úgymond csak egy jel, egy üzenet a világ felé: 

„ez az én területem” (van Dorst 2011). A nagy lakótelepek esetében ezeknek a kezdetben önkényes 

területhasználati mintáknak fontos szerepe van, s az elmúlt években sok esetben hozzájárultak a 

lakókkal közösen kezdeményezett közterületfejlesztési projektek megvalósításához. A témakör egy 

újabb széles spektrumot nyit ki a nagy lakótelep városforma jellemzésében. Amit érdemes a 

területhasználat kapcsán kiemelni, hogy létrejöhetnek olyan kompromisszumok a lakótelep territoriális 

rendszerében, melyek nem feltétlenül járnak a terület tulajdonosi struktúrájának változásával. Hiszen 

az, hogy Magyarországon a tömbtelek állami vagy önkormányzati tulajdonban van méginkább 

lehetőséget adhat az olyan megoldásokra, melyeket a holland, francia és angol városfejlesztésekből jól 

ismerünk: a szabályok alkotása mellett, hosszú távú telekbérletek vagy közhasználat céljára átadott 

területek kialakítására (Borbély and Körmendy 2008) (Zs. Körner, Személyes interjú, 2020. január 29; G. 

Locsmándi, Személyes interjú, 2020. január 29.). 

3)  Határ, átmenet  

Függetlenül, hogy formális vagy informális a területfoglalás, a nagy lakótelepek területén számtalan 

határhelyzet alakul ki. A szakirodalom igazolja, hogy ezeket a helyzeteket nem lehet csupán 

vonalmentinek tekinteni (Benkő 2005; Meggyesi 2009b; Vis 2018), a nagy lakótelepek esetében még 

inkább felerősödik, hogy ez „bizonytalan és névtelen terep” (Agamben and Heller-Roazen 1998, 187; 

Schoonderbeek 2013, 160).  Mégis ezeknek a köztes, plurális tulajdonságokkal rendelkező téri és területi 

zónáknak (Benkő 2005) nagyon fontos szerepe van a lakótelep egészséges fejlődésében, a biztonság 

fenntartásában, a szociális kapcsolatok kialakulásában és a társadalmi kontrol jelenlétében, melyek 

korábban is említetten egy fenntartható élhető városforma alapjai (van Dorst 2011).  

 A nagy lakótelepek egyértelmű territoriális egységek a városszövetben, a hazai közigazgatásban 

rendelkeznek saját névvel. A territoriális megkülönböztetés fejlesztési szempontból fontos, azonban a 

térbeli elkülönülés, az együttes és a települési táj viszonya a városforma integritása szempontjából 

rendkívül kényes. A városforma határ helyzeteiben éles kontrasztok lépnek fel. A legnagyobb 

lakótelepek többsége zöldmezős beruházás volt, így őket megelőzően és utánuk is jellemzően kertvárosi 

környezet épült köréjük. Ma a legtöbb együttest szerencsésen magas minőségi zöld, fás környezet övez, 

de a terek és a tömegek eltérő dimenziói közti kontraszt enyhítése fontos tervezési feladat a jövőben.  
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 A nagy lakótelepek szomszédsági egységeinek kapcsolata szintén vizsgálandó. Főként azok az 

együttesek, melyek településszinten is kiemelt központi jelentőségűek, s széles felvonulási utak mentén 

esnek részekre. Ezeken az utakon az átmenő forgalom fokozott, a tömegközlekedés fő vonalai az út 

mentén horizontálisan is távlatot nyújtó középmagas házakkal, számos esetben egy-egy ikonikus 

magasépülettel jelölődnek ki (Kornélia Kissfazekas 2010). Ezeknek a tengelyeknek jellege reprezentatív, 

viszont ezzel éles határt szabnak a szomszédságok között (ábra 22, 23). A szomszédsági egységhez 

kötődő kutatások szerint egy ideális szomszédság határai nem tisztázottak, azaz a lakótelep egység része 

a városhálózatnak (The Young Foundation 2010; Berk 2010; Permentier, Bolt, and van Ham 2011; 

Cheynet 2013).  A nagy lakótelepeken kialakuló szomszédságokban viszont a határt képző 

épülettömegek és a széles útkeresztmetszeteknek köszönhetően, valamint az egységekben lévő 

funkciók diverzitásának hiánya miatt, bőven lehet, hogy az egyes lakók számára csak a saját gyalogos 

távolságban lévő környezetük jelenti a lakótelepet, tehát az integritás teljes hiánya jellemzi. 

 A nagy lakótelep territoriális viszonyai mégis leginkább szemmagasságban mérhetők fel.  

Általánosan igaz, hogy a városi közegben csak az épületek távolban kirajzolódó tömegeit és a közvetlen 

környezetet, csupán az épületek egy szegmensét érzékeljük mindennapi útvonalainkon járva (Hajnóczi 

1992; van Dorst 2011; Karssenberg and Laven 2012). Azaz a fundamentális tér szerepe kiemelt. A 

nagylakótelepek lakóházainak esetében a külső nyilvános és a belső félprivát vagy magántereket, a 

földszintet határoló falfelület választja el. Minősége nemcsak a belső helyiségek kialakíthatóságát, 

hanem a külső tér fundamentális, használati zónáját is meghatározza (Benkő and Balla 2016) (ábra 

MIV.19) (ábra 24). A földszintek újraértelmezése az ehhez hasonló kérdésekkel nem csak építészeti 

feladatként, területhasználati megközelítésben válhat részévé a városforma megújításának. Számos 

22. ábra Újpalotai lakótelep, a 
Nyírpalotai út keresztmetszete. 
Fotó: a szerző 2020 

 23. ábra Újpalotai lakótelep, a 
Páskomliget utca keresztmetszete. 
Fotó: a szerző 2020 
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építészeti megoldással lehetne formálni a földszinti átmeneti zóna környezeti minőségét (ábra MIV.20-

21), de az úszótelkes rendszerben az adott épület körül csupán 1 méter széles saját terület áll 

lakóközösség rendelkezésére  (Benkő and Balla 2016). Hasonlóan fontos a különböző szolgáltatások 

épületeinek esetében az átmeneti zónák kezelése, ahol a terület elsajátítás legáltalánosabb típusával 

nézünk szembe, s amelyek a lakótelepi bűnözés fókuszpontjai. Azonban ebben az esetben a probléma 

kiemelten az építészeti rekonstrukció tárgykörébe tartozik, hiszen a jelenlegi nem lakáscélú 

épületállomány a legtöbb példa szerint sem funkciójában, sem minőségében nem felel meg a jövő, de a 

jelen generációja számára sem.  

3.2.5 Épülettípus 

A nagy lakótelepek épületei rendszerint lakás célú és nem lakás célú, az alapfokú ellátást biztosító 

humán, kereskedelmi-vendéglátási, valamint a közüzemi infrastruktúrának helyet biztosító ingatlanok. 

A lakás célú ingatlanok megújítására vonatkozó szakirodalom nemzetközi szinten ma már nem csak 

elméleti síkon (Birghoffer et al. 1993), de a gyakorlatban is egyre bővebb (De Nijl Architecten 2008; 

Weiszkopf 2015; Cutieru 2020). Épp úgy látunk műszaki és esztétikai megoldásokat épületek bővítésére, 

24. ábra Új-Régi. Teljesen általános, hogy 
a homlokzat felújítása során az előtetők, 
vagy a bejárathoz kapcsolódó korlátok 
festésére már nincs keret és sokszor 
igény sem. Csepel-Belváros. Fotó: a 
szerző 2020 
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ezzel a lakáskínálat sokféleségének pozitív változására, mint a különböző léptékű bontásokra, a lakótelep 

szerkezetének újra rendezésével új lakótömbök megjelenésére. Mégis Magyarországon mind a mai 

napig csak az épületek energetikai megújítására koncentrálnak. A nem lakáscélú ingatlanokra az utóbbi 

években egyre nagyobb figyelem irányul, melyek az egykori szociális tervezési szemlélethez igazodva a 

városforma alakításának fontos elemei.  

 Míg ma a humán közszolgáltatások biztosítása leginkább települési, regionális, országos, vagy 

ezek közötti szintek feladatai, s a lakóterület fejlesztője általában csak területfejlesztési hozzájárulás 

megfizetésére kötelezett (Rechnitzer and Smahó 2005; Meggyesi 2006a), addig a tömeges lakásépítés 

korszakában nem volt kérdés, hogy minden új lakótelepen, az együttes dimenziójához mérten 

alapellátást is biztosítani kell a lakófunkción kívül. A háborút követően megváltozott szociális szemlélet 

következtében (lásd. 2.3.1. A nagy lakótelepek tervezésének előzményei) az alapellátás is reformálásra 

szorult, melyben az egyik legnagyobb kihívás a fizikai keretek helyes megteremtése volt. Mint láthattuk 

bizonyos szolgáltatások építése a lakóterületeken bekerült az országos szabályozásba (3.2.3 

Térszervezés). A VÁTI 1974-ben kiadott tervezési segédletében az alapfok és magas szint szerint 

osztályozza a megépítendő ellátási intézményeket: 

„lakóterületek alapfokú ellátásának intézményei: bölcsőde, óvoda, általános iskola, kiskereskedelmi bolt, 

vendéglő, általános -, gyerek-, fogorvos  

+ ajánlott: gyermekmegőrző (óvodához kapcsolódó), tanmedence (általános iskolához kapcsolódó), 

iskolai étkeztetés”  

„lakóterületek alapfokúnál magasabb szintű ellátást biztosító létesítmények: 

ABC + szakipari cikk szolgáltató létesítmények, öregek napközi otthona, klubkönyvtár, művelődési ház, 

posta, szabadtéri sportlétesítmények (atlétika + labda)” 

(Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 1974, 1 .sz. táblázat, 2. sz. táblázat) (ábra MIV.22-23) 

Ahol az irányelveket tartották, a nagy lakótelepek megépülésük idején a város legjobban ellátott 

területei voltak. A szakirodalom és a forrás interjúk is alátámasztották azonban, hogy a magasabb szintű 

funkciók a kivitelezés során sokszor csak később épültek meg, vagy teljesen elmaradtak (T., Meggyesi, 

Személyes interjú, 2019. december 13.; R., Csongor, Személyes interjú, 2020. január 24.).  

 Az közszolgáltatások intézményei az adott korban hasonlóan, mint a lakások, innovációnak 

számítottak, de mára építészeti minőségük és sok esetben funkciójuk is elavult. Ezek az épületek 

kezdetben hagyományos, majd a hatvanas évektől szintén előregyártott technológiával készültek, 

tervezőik nem épületenként, hanem funkciók szerint változtak. Az adott 5-10 évben, minden egyes 

oktatási, egészségügyi, gondozási, kulturális vagy kereskedelmi épület terve egy építész kezei közül 

került ki. Preisich Gábor részletes gyűjtést végzett az 1945-1990-es időszakban épült intézmények 

összeírásával, így Budapest esetében ezek jól ismertek (Preisich 1998). Bár jellemzően a budapesti nagy 

építész irodák munkái országos szinten is megépültek, további országos adatokról A magyar 
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tervezőirodák története című kötetben olvashatunk (Schéry and Jeney 2001). Az oktatási épületekért 

például az első 15 éves terv időszakában a LAKÓTERV munkatársa, Fábián István felelt, majd a kispaneles 

tervcsalád és a vázpaneles építési rendszer alkotója, az Ybl Miklós-díjas Jurcsik Károly, de műtermeik 

tagjaként további Ybl Miklós- díjas építészek, mint Reischl Péter, vagy Varga Levente nevéhez több száz 

oktatási intézmény tervezése fűződik (Schéry and Jeney 2001). Jeney Lajos, 1977-ben „a magyar 

iskolaépítés és nevelési központok létrehozása terén végzett másfél évtizedes kutató, fejlesztő, szervező 

és tervezői munkásságának elismeréseképpen” nyerte el az Ybl Miklós-díj II. fokozatát. Az ő koncepció 

terve alapján épületek az olyan komplexumok, mint Csepel IV. ütemében épült  Csepeli Nevelési Központ 

(Preisich 1998). Ezek a tervezők életpálya művüket tekintve reformerek voltak, de hagyatékuk ma már 

elavult, számtalan probléma forrásává váltak. 

Az általánosan egy-két emeletes sztenderd épületek, a jól ismert bölcsőde-, óvoda-, 

iskolaépületekben, az egészségközpontok, könyvtárak, klubok, közösségi házak megújítását néhány 

pozitív tényező segítheti. Az első, és fejlesztési szempontból legfontosabb, hogy ezek az intézmények 

állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, így nem áll fenn az a sokszorosan hangoztatott ellenérv, 

hogy a tulajdonosi struktúra miatt lehetetlen akár értékbővítő módon hozzányúlni, vagy éppen teljes 

bontáshoz folyamodni az épületállomány megújítása során. Az épületállomány jelentős része az 

életstílus változása miatt elavult, de új funkciók befogadására még alkalmas lehet. Általános probléma, 

hogy a lakosság elöregedésével csökkentek az iskolás korú gyermekek a lakótelepen, ennek folytán 

számos iskolát be kellett zárni (ábra MIV.24). A problémakör kapcsolódik a lakótelep térszervezéséhez, 

azaz ma az iskolák problémáit egy tágabb hálózati rendszerben kellene újragondolni (ábra MIV.25).  

A kereskedelmi és vendéglátó funkciók épületeinek kérdése már ennél bonyolultabb. Hiszen számtalan 

esetben teljesen elaprózódott tulajdonosi struktúrával működnek. A kedvezőtlen térviszonyokkal 

rendelkező hosszú szolgáltató házak és a földszinti zónában jelenlévő kereskedelmi egységek az 

esztétikai-vizuális környezetszennyezés térsávjaivá váltak (Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató 

Központ Kht. 2005) (J., Gyergyák, Személyes interjú, január 28. 2020). Az elmúlt években a 

szolgáltatóházak megújításával kapcsolatban tervpályázat is készült, a csepeli Kossuth Lajos utcai 

egységek átformálását célzó pályaművek azonban látványosan óvatosak (Építészfórum 2017). Nem csak 

a horizontális viszonyok szorulnak megújításra, a szolgáltatási épületek és a lakóházak közötti vertikális 

kapcsolatokat is jelentősen újra kellene gondolni. A hatalmas területet foglaló építmények számtalan 

lakás kilátását zavarják, hiszen némely szolgáltatóház esetében akár ezer négyzetméteres tetőkre nyílik 

a kilátás a lakóházakból (ábra 25).  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ybl_Mikl%C3%B3s-d%C3%ADj
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A nagy lakótelepek esetében dimenziójuk és területi pozíciójukat folytán egyéb, akár olyan, a 

lakótelep territóriumán kívüli vonzáskörzettel rendelkező funkciók is helyet kaphattak, vagy kaphatnak 

a jövőben, mint az önkormányzat épületei, üzletházak, kórházak, szociális otthonok, sportuszodák, 

piacok, vásárcsarnokok. Korábbi kutatásinkban Budapesten a 6000 lakásosnál nagyobb lakótelepeket 

vizsgálva jól kirajzolódnak a települési szerkezetben, és a fejlesztési stratégiákban is az együttesek 

szerepe, mely különböző magas szintű további funkciók megjelenésével jár (Losonczy et al. 2020). 

Gondoljunk csak a nagy áruházakra, Újpesti, Budafoki, Csepel Áruházra, vagy Budapest 

városközpontjának terheltségét ellensúlyozó Sugár, vagy Flórián Üzletházra (ábra 26). Mára ezeknek a 

kereskedelmi célú épületeknek az építészeti minősége folyamatosan romlik, fenntartási gondokkal 

küszködnek. Ennek oka nem feltétlenül a vásárlóerő csökkenése, hanem sokkal inkább a környéken 

megjelent bevásárlóközpontok elszívó erejének érvényesülése. A nagy lakótelepeken szükséges az 

épületállomány minőségi frissítésére, de az új gigantikus bevásárló zónák sokkal inkább a torz hatalmi 

erőviszonyoknak köszönhető torz településfejlesztést tükrözik, melyek feletti kontrol elvesztése az ilyen 

léptékű lakótelepek működésére végtelenül károsak.  

25. ábra Kilátás a 10. emeletről a több 
ezer négyzetméteres hosszú 
szolgáltatóházra, a vizuális kapcsolat 
szintenként lefelé egyre zavaróbb. 
Csepel-Belváros. Fotó: a szerző 2020 
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Az egyes funkciók mellett, szignifikáns kérdés lehet a funkciók vegyítése a jellemzően monofunkciós 

lakótelepen. A lakóházak esetében eredetileg nem volt megengedett a lakhatási célon kívüli funkciók 

betelepítése, de később a földszinten megjelentek a kisboltok, szerelőműhelyek, kozmetikusok, 

fodrászok. A nemzetközi példákra kitekintve, ma már nem az a kérdés, hogy az ehhez hasonló 

folyamatoknak milyen épületek építésével, vagy átformálásával lehetne építészeti keretet adni, hanem 

hogy maga a forma elhelyezkedése, sűrűségi viszonyai a funkció hatékony működtetésének mennyire 

felelnek meg és a jelenlegi térszervezést és területhasználatot hogyan tudjuk alakítani annak érdekében, 

hogy legyen lehetőség új épülettípusok elhelyezésére, vagy a régiek bővítésére a nagy lakótelepen. 

Tézis III. 

Az 1954 után épült hazai nagy lakótelepek fizikai környezetének időben változó térbeli relációi - 1) a 

területi-szomszédsági, valamint a városhálózati viszonyokon alapuló elhelyezkedés; 2) a lakosság, a 

lakások és a terület beépítettségének sűrűsége; 3) az épületeket, egyéb felépítményeket és a szabad 

tereket rendszerező térszervezés; 4) a tulajdonlás és a használat sokszor ellentmondásosságát tükröző 

területhasználat; valamint 5) a lakótelepen megjelenő különböző funkciójú épülettípusok – jellemző 

azonosságokat mutatnak. Ezek alapján a nagy lakótelep sajátos városforma.  

Kapcsolódó publikációk: Benkő, Balla (2016); Balla (2017); Balla (2018); Balla (2019a)  

 

  

26. ábra A Centrum áruházlánc 
Újpesti Áruháza, ma műemléki 
védelem alatt áll. Fotó: Bujnovszky 
Tamás 2019, Bővebben: ‘Iconic 
Ruins? Post-War Socialist 
Architecture in the Visegrad 
Countries’. 2019. 
https://www.sharedcities.eu/wp-
content/uploads/2019/10/Iconic-
Ruins_catalog_screen.pdf 
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4 A városforma megújítása: a nagy lakótelepek fejlesztése  

Az 4. fejezet célja a nagy lakótelepek megújítási típusainak és a megvalósult projekteknek a 

rendszerezése, majd a hazai esettanulmányok ismertetése és összehasonlítása során a városforma-

megújítás útjainak feltárása, előremutató következtetések rögzítése. 

A kutatási források (interjúk, folyóiratok, tervi anyagok) azt mutatják, hogy Magyarországon az 

elmúlt 35 évben számos nyilvános és nem nyilvános terv, valamint program készült ennek a speciális 

városformának a megújítására, mégis a hazai megvalósult beavatkozások komplexitásban messze állnak 

a jó gyakorlati, angolul ún. „good practise”-ként minősíthető, jellemzően nyugat-európai projektektől.  

Annak érdekében, hogy felmérjük, a nemzetközi viszonyok között hol tart ma hazánk a vizsgált 

városforma továbbfejlesztésében, a 4.1 fejezetben a kortárs nemzetközi és magyar referencia 

projekteket a megújítás időbelisége, a forma, a funkció változása, a használat, a területi egysége és a 

komplexitása szerint rendszerezem.  

A 3. fejezetben rögzített vizsgálatok a nagy lakótelepek térbeli és területi jellegéből adódó számos 

problémakört kiemeltek, amelyek a fizikai megújítási folyamatokat is nehezítik. Problémát jelent a 

közigazgatásban a territoriális, valamint a tervezésben a térbeli léptékek lehatárolása egy projekt során, 

azaz a feladat két- és háromdimenziós kijelölése. Az 4.2 fejezet gyakorlati megközelítésből tárgyalja a 

megújítással kapcsolatban a léptékhez köthető kérdéseket.  

  A nemzetközi kutatási projektek jól mutatják, hogy a nagy lakótelepek működésének társadalmi 

és gazdasági struktúrája meglehetősen eltérőek lehetnek minden egyes ország és város, továbbá 

minden egyes nagy lakótelep esetében is (Hess et al. 2018). Ezért a különböző megújítási projektek 

értékelését nehéz közös, objektív alapokra helyezni. Még az azonos lokális dimenziókkal rendelkező 

nagy lakótelepeken is lehetséges, hogy teljesen más megújítási stratégiák mentén generálható változás 

a fizikai környezetben. Ezért fontosnak tartom, hogy a 4.3 és 4.4 fejezetekben az esettanulmányok 

során, az azonos befoglaló városban elterülő lakótelepek fejlődési útját értékeljem, ebben az esetben 

Budapesten, a különböző megközelítések és a városforma fizikai jellemzői közötti összefüggéseket 

felfedve.  

4.1 A nagy lakótelep városforma megújítása  

A város folytonos változásban van. A nagy lakótelepek épületei, szabad terei, s mindezek használata a 

városokkal együtt folyamatosan alakul a jelenlegi szükségletekhez mérten. „Megváltozott a világ. Ez azt 

jelenti, hogy egy ilyen városrészt teljes egészében kellene újragondolni.” (Meggyesi, Tamás. 2019, 

00:30:00) A kérdés, hogy hogyan és hol tart ma az 1954 után épült modern nagy lakótelepek újra 

formálásában Magyarország?  
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Az elmúlt néhány évtizedben a második világháború utáni tömeges lakásépítésben érintett országok 

többsége kísérletet tett a nagy lakótelepek átformálására, melyek sikeressége szorosan összefüggött a 

megújítás formájával és léptékével. Európán belül ma számos stratégiai gondolkodás ismert, melyek 

megosztására, tovább fejlesztésre, különböző, az Európai Unió által is támogatott szakmai platformok 

létesülnek, mint például a RESTATE: Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good 

Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities (2002-2005), az URBACT Re-Block: 

REviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods (2013-2015) vagy a jelenleg is futó COST 

CA18137 European Middle Class Mass Housing (2019-2023) multidiszciplináris kutatási projekt. Ezekben 

a kutatásokban általánosan megjelenik egy-egy vízió, jövőkép a nagy lakótelepek változásának útjairól, 

de a kutatás tekintetében sokkal fontosabbnak tartom, hogy minden olyan lehetőséget körül járjunk, 

amely a városforma akár mikró akár makró léptékű fejlődéséhez hosszútávon hozzájárul. Részben 

ezeken a platformokon megjelent, részben építészek, városépítészek által a szakirodalomban használt 

megújítási minták mentén haladok a témakör bemutatásában.  

Időbeliség 

3. táblázat A nagy lakótelep megújítás fejlődési szakaszai Nyugat-Európában és Magyarországon  (Egedy and Kovács 2005; D. 
Horváth 2019) városmegújítási korszakolása nyomán, Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

A városmegújítás különböző periódusai azonosíthatók a második világháborút követő újjáépítési 

folyamatoktól kezdőden: a rekonstrukció, a revitalizáció, a felújítás, a fejlesztés és ma, a regeneráció 

korszaka (táblázat 3) (Egedy and Kovács 2005; D. Horváth 2019). Bár a nagy lakótelepek építésének 

főpróbája Nyugat-Európában a második világháború előtti modernizmushoz köthető, a háborút követő 

rehabilitációs folyamat a nagy lakótelepek fejlődésével szoros összefüggésben áll. A nagy lakótelepek 

VÁROSMEGÚJÍTÁSI 

KORSZAKOK 
EURÓPÁBAN 

ÉVTIZEDEK 

A II. világháborút követően 
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intenzív építési periódusa a háború utáni belső városrészek rekonstrukciója és a külső negyedek 

revitalizációjának részévé vált, tehát megegyező időszakot ölel fel. Míg a lakótelepek felújításáról 

Nyugat-Európában a hetvenes évek végétől és a nyolcvanas évek elejétől beszélhetünk, addig 

Magyarországon a meg nem valósult, 1990-től induló, VII. ötéves tervben kapott volna helyet a 

lakótelepek felújítása (lásd 2.3.3 A lakótelep tervezéstől a megújítás felé Magyarországon). A 

rendszerváltás és a privatizáció késleltette a folyamatokat, így egészen a kilencvenes évek végéig 

kitolódott a korszak, s valójában még ma is, hazánkban a lakótelepek épített környezetének 

megújításában a felújítás, néhány telep esetében a fejlesztés az egyetlen optimális jövőkép. Számos 

nemzetközi együttműködésben született riport jól mutatja ezen a ponton, jellemzően kelet és nyugat 

között, ezt az időbeli elcsúszást (Tosics et al. 2005; Hess et al. 2018). Nyugat-Európában a nyolcvanas 

évektől induló, számos esetben épületbontásokkal járó városfejlesztési beavatkozások sorozata 

Magyarországon a 2010-es évektől, de leginkább a fővárosra fókuszálva, a szolgáltatási funkciók bontása 

és bővítése kapcsán indult meg. A megújítási korszakok szerint a nagy lakótelep regeneráció nyugaton 

a 2000-es évektől datálható. A legtöbb esetben mintaprojektek valósultak meg, különböző szemléletek 

szerint, mint a SESAC Concerto esetében a környezettudatosságot előtérbe helyezve, a lakótelep vagy 

annak egy részének újra formálásával a megváltozott gazdasági, fizikai és társadalmi környezetben (ábra 

27). Az új irányvonalak mentén a terület jelentős átstrukturálása történt, igazodva a városregenerációs 

célokhoz: „A városregeneráció célja a városi problémák megoldása és a fejleszteni kívánt terület 

gazdasági, fizikai, társadalmi és környezeti feltételeinek tartós javítása” (Egedy 2005, 12). Ezzel szemben 

hazánkban a nagy lakótelepek új célokra építő, teljes újra formálása még a jövő feladata.  

 

 

27. ábra A Poptahof lakókörzet a 
Voorhof lakótelepen Delftben, 
Hollandiában a SESAC Concerto 
program egyik zászlósprojektje 
volt, a három vasbeton vázas 
szerkezetű házcsoportot (ún. 
stamp/bélyeget) különbözőképpen 
újították meg, a főutcai házsornak 
csak a homlokzata újult meg, a 
legbelső csoport tizenegy emeletes 
épületét elbontották, új, 
alacsonyabb épület épült helyette, 
a képen látható középső csoportot 
egy megemelt belső udvarral 
fogták össze, alatta parkolókat 
helyeztek el, a tizenegy emeletes 
házat szerkezetig lecsupaszították, 
néhány szintet elbontottak, majd 
teljes új homlokzat szerkezetet 
kapott. Fotó: a Szerző 2019 
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Forma és funkció 

4. táblázat A nagy lakótelepek megújítása a forma és a funkció változása szerint Nyugat-Európában és Magyarországon Nagy 
Béla (2005) mátrixára alapozva (Nagy 2005, 60), Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

Nagy Béla (2005) a kronológiai sorrend kiemelése helyett, a megújítást a fizikai környezet változásának 

jellege szerint, azaz a forma és a funkció változása tekintetében a restauráció/renoválás (eredeti forma 

és funkció), a revitalizáció (eredeti forma, változó funkció), a rehabilitáció (változó forma, eredeti 

funkció), valamint a rekonstrukció (változó forma és funkció) szerint csoportosítja a megújítási 

beavatkozásokat (táblázat 4) (Nagy 2005). Azonban a fogalmak árnyalt használata már a nagy lakótelep 

építésénél is jelen volt. Ahogy korábbiakban idéztem, a városközpontok átalakítását 

városrekonstrukcióként emlegették (lásd. 2.1 A nagy lakótelep kvalitatív definiálása nemzetközi és hazai 

építészeti kutatásokban), mégis a forma és funkció azonos változása kevésbé egyértelmű a korábban is 

vegyesen lakó és szolgáltatási funkciókat befogadó központok esetében. A jelenkori nemzetközi 

narratíva is ellentmond a rendszerezésnek, a 2017-ben megjelent moszkvai Renoválási Terv közel 8000 

épület bontásával jár, tehát az idézőjeles renoválás alatt a forma teljesen megváltozik, csak a lakóterületi 

funkciót őrzik meg.  

Hasonlóan problémások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997.(XII. 253/1997.(XII. 20.) számú Kormányrendelet kizáró jellegű meghatározásai, melyek 

többnyire a fizikai környezet bontásának és megtartásának mértékéhez viszonyítja a település 

megújításának jellegét. A Kormányrendelet viszont jól kiemeli azokat a településalakítási közfeladatokat, 

A fizikai környezetnek a forma és 
funkció kapcsolatának változása 

szerint 

PÉLDÁK 

A II. világháborút követően 
épült nagy lakótelepek 

megújítása Nyugat-
Európában 

Az 1954 után épült nagy 
lakótelepek megújítása 

Magyarországon 

restauráció 

renoválás 

eredeti forma és 
funkció 

Dorbeendreef, 174 lakásos 
paneles lakóépület renoválása, 
Overvecht, Utrecht, NL / De Nijl 
Architecten 

A Libakert gazdaságélénkítő 
környezeti megújítása, 
Debrecen 

revitalizáció eredeti forma, 
változó funkció 

- KIKÖTŐ Ifjúsági Közösségi Tér, 
a volt pártház új funkciója, 
Újpalota, Budapest, HU 

 

rehabilitáció változó forma, 
eredeti funkció 

530 lakás átformálása 3 
lakóházban, Grand Parc, 
Bordeaux, FR / Christophe Hutin 
architecture, Frédéric Druot, 
Lacaton & Vassal 

SZÁMALK Központ, Kelenföld, 
Budapest / Dobai Építésziroda 
Kft. 

rekonstrukció változó forma és 
funkció 

Akvacentrum / Uszoda, Val-
Fourré,  Quartier des Peintres, 
Mantes-la-Jolie, Paris, FR 

ETELE Pláza, Kelenföld, 
Budapest / Futureal Group 



75  
 

melyeket a nagy lakótelepek forma-megújításában igazán előtérbe kellene helyezni: az úthálózat, a 

növényzet, a tömb- és telekosztások újra tervezését és számos egyéb kérdést.  

 Használat 

5. táblázat A nagy lakótelepek megújítása a használat szerint Nyugat-Európában és Magyarországon. Táblázat: a szerző saját 
szerkesztése 

A legaktívabb megújítási gyakorlatnak a használat szerint megkülönböztethető projektek minősülnek. 

Ennek oka, hogy ezek a projektek léptékükben és a feladat meghatározottságát illetően is jól 

illeszkednek a financiális támogatási keretekhez. A projektek a teljes városi épített környezet 

megújulását szolgálják, időszakosan változó, hogy melyik használati egységet támogatva. A használat szó 

szándékos, hiszen tulajdonosi háttértől független szemléletről beszélünk, s a funkciók keveredése is 

lehetséges ezekben a projektekben (táblázat 5).  

Ebben a tekintetben kiemelkedő téma a lakóházak megújítása, ami a legtöbb esetben megrekedt 

az energetikai jellegű (külső hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) megújításánál. Mára az 

iparosított technológiával épült épületállományt érintő beavatkozások hosszútávú fenntarthatósága, s 

az ingatlanok értéknövekedését tekintve is megkérdőjelezhető (B. Szabó and Bene 2019). Hazánkban az 

1997-es német támogatású, majd a 2001-től állami, majd 2004 után az uniós (Panel Program, Panel+ 

Program, ZBR program, ÖKO plusz Program, Otthon melege Program, számos panelépület EU-s, pl. OP 

(Budapesten Közép-magyarországi Operatív Program, KMOP) pályázatból újult meg)  összességében 

„panelprogramok” után több mint 20 évvel (Egedy 2003; Kohout et al. 2016), a felújított új homlokzatok 

gyors ütemű korrodálása figyelhető meg. A hazai helyzet a financiális kérdéseken túlmutat, egyrészt a 

megújítás minőségi kérdéseiről, másrészt az épített környezettel kapcsolatos értékítéletünkről ad képet. 

A fizikai környezet használata 
szerint 

PÉLDÁK 

A II. világháborút követően 
épült nagy lakótelepek 

megújítása Nyugat-Európában 

Az 1954 után épült nagy 
lakótelepek megújítása 

Magyarországon 

lakóház 
Dorbeendreef 174 lakás, paneles 
lakóépület renoválása, Overvecht, 
Utrecht, NL / De Nijl Architecten 

Zsókavár utca 23., Újpalota, 
Budapest / DÓM Építészműterem 
Kft. 

középület 

Molenwiek Dalton Általános 
Iskola, Schalkwijk, Haarlem, NL / 
Korthtielens Architecten 

Vizafogó Tagóvoda, Vizafogó, 
Budapest / Archikon 
Vásárcsarnok, Marcalváros, Győr / 
Heltai Jenő Idősek Klubja, 
Békásmegyer, Budapest / Platinium 
Group Kft. 

közterület (főtér) 
Les Courtillières, Pantin, FR / 
l'AUC 

Lakótelepi központi tér és park, 
Erőmű ltp, Paks / Pécsépterv Stúdió 

közterület (zöldterület) 
Grand Ensemble Park, Alfortville, 
FR / Espace Libre 

Holdudvar Park, Békásmegyer, 
Budapest / Újirány Tájépítész Kft. 
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Gyakorlatilag az újpalotai Zsókavár utca 23., az egészségházzal összekapcsolt hibrid projekttől eltekintve, 

nincs olyan lakótelepi szoliter lakóépület Magyarországon, aminek a megújításánál a cél a magasabb 

külső vagy belső építészeti minőség elérése lett volna. A külső megújítások minőségével kapcsolatban 

nem csak financiális kérdések merülnek fel. Mind a köz és szakmai megítélésben ezeknek a lakóházaknak 

az építészeti értéke rendkívül alacsony, főként az előregyártott panel „csúnya”, „zord”, ezért a 

stigmatizált homlokzati textúráknak az eltűntetése közérdekké vált. Míg Magyarországon senki nem 

alkot kritikát az épületek új arcát illetően, addig a nemzetközi diskurzus egyre inkább a gyakorlat ellen 

van. Graf és Marino (2016) kritikája: „New, over-insulated and ventilated façades are popping out all 

over, flattening modeled detail and erasing lines of force that were once described with utmost care.”; 

„Új, túlszigetelt homlokzatok bukkannak fel mindenhol, amelyek kisimítják a részleteket és törlik azokat 

az erővonalakat, amelyeket valaha a legnagyobb gondossággal írtak le.” (Franz Graf and Marino 2016, 

6). A nemzetközi gyakorlat egyre inkább szorgalmazza a paneles homlokzat karbantartását, a belső 

szigetelési technológiák kifejlesztésével párhuzamosan (Eric van den Berg, beszélgetés a De Nijl 

építésziroda tervezőjével, 2018. április 6.). Így az épület megújítása sokkal fenntarthatóbb lesz 

hosszútávon, mint a nemesvakolat alkalmazása esetén, továbbá a felújítás a lakások minimális (belső 

szigetelési munkálatokhoz köthető például teljes festés) felújításával is egybekötött (lásd 5. táblázat). A 

kiemelt holland építész iroda számos hasonló projektje bizonyítja, hogy ezzel a szemlélettel nem csak 

hosszútávú műszaki, de esztétikai minőséget is teremtenek (ábra 28). A panelen túl az iparosított építési 

technológiához köthető támogatási keret korlátozása miatt számos tégla építésű épület nem kap esélyt. 

Az ötvenes évek végén épült lakóépületek, azaz a legidősebb generáció megújítása teljesen háttérbe 

szorult. Ezeknek a lakásoknak a státusza kettős, a komfortfokozata szegényesebb a paneles épületeknél, 

mégis építészeti értékük nem csak jelentősebb, de a technológia révén nagyobb szabadsági fokkal 

28. ábra Utrecht, 
Overvecht lakótelep, 
paneles épület 
renoválása Fotó: De Nijl 
Architecten 2011 , 
Bővebben: Nijl 
Architecten, De. 2011. 
‘Renovatie 
Dorbeendreef’. 
Denijl.Nl. 2011. 
https://denijl.nl/project
/renovatie-
dorbeendreef/. 
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rendelkezhetnek a regenerációs fejlesztésekben, s számos épület a hazai modern építészet értékes 

öröksége. 

Van egy alapvető ellentmondás ennek a városformának a megújításában: arra áldozunk a 

közösből a legtöbbet, ami a legkevésbé a közös javakat gyarapítja. Néhány példa azért cáfolja az állítást 

pozitív példaként szolgálva. A budapesti Vizafogó lakótelep talán az egyetlen olyan nagy lakótelep a 

fővárosban, mely folyamatos fejlesztés alatt áll, de ezek a beavatkozások egyike sem a társasházi vagy a 

szövetkezeti épületeket érintik, hanem a városforma minden más jellemzőjének megújítására 

koncentrál.  A közös használatú elemek: központi terek, játszóterek, sétányok és a középületekhez 

tartozó udvarok szisztematikus megújítására a kerület saját stratégiát alkotott AngyalZÖLD néven, 

melyben a kerület lakótelepeinek fejlesztése kiemelt helyet kapott (XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. et 

al. 2013). A szintén önkormányzati beruházásban megvalósított Vizafogó Tagóvoda megújítása 

többszörös díjat nyert (Építészfórum 2019), mellette a legtöbb közintézmény legalább felújítása is 

megtörtént.  Az érintetlen panelházak ellenére a Vizafogó utcai lakótelep közös használatú elemeinek 

építészeti, tájépítészeti és infrastrukturális minőségének köszönhetően lépést tud tartani a városrész 

növekvő reputációjával (ábra 29).  

29. ábra Budapest, Vizafogó lakótelep, 
gondozott zöld környezet a paneles 
lakóépület bejárati zónájában. Fotó: a 
Szerző 2017 
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 Bontás, megtartás 

6. táblázat A nagy lakótelepek megújítása az épületállomány bontása és megtartása szerint Nyugat-Európában és 
Magyarországon. (szürke, dőlt: csak tervezett) Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

Központi kérdés, hogy érdemes lenne-e kizárólagosan a nagy lakótelepek megújítására programot 

alkotni, mely persze automatikusan a problémakörökre is utal  (Balás et al. 2016). A nemzetközi 

gyakorlatban számos példát találunk a második világháborút követően épült lakóterületek megújítását 

célzó programokra (például Franciaország 2014 és 2020 között hirdetett hasonló programot (Lelévrier 

and Melic 2018; SoHoLab 2020)), s az interjú alanyok a hazai tapasztalatikat is megosztották ezzel 

kapcsolatban. Hazánkban először a városforma specifikus megújítása az ÉVM 1985-ös pályázatával 

került előtérbe, azonban a rendszerváltás mindezt felülírta, s közel 10 évre befagyasztotta a témát.  Mint 

számos más országban, később a nagy lakótelepek megújítása a politikai célok szolgálatában többször 

eszközként is felmerült. A Fidesz párt ösztönzésére 1994-ben és 2017-ben alakult egy-egy 

multidiszciplináris munkacsoport annak érdekében, hogy a lakótelepen élők életkörülményeinek 

javítására programot dolgozzanak ki (T. László, személyes interjú, 2020. január 23.; B. Nagy, személyes 

interjú, 2020. január 20.). Az első program a választások elvesztésével 94-ben meghiúsult, a másodikban 

eljutottak egy kidolgozottabb programig, a nagy lakótelepek fejlesztésével kapcsolatos legmegosztóbb 

kérdést, a bontást is érintve (Hvg.hu 2017; Portfólió 2017).  Nyugat-Európában számos projekt valósult 

meg az elmúlt 20 évben, ahol a megújítás a lakóházak megtartása mellett is sikeres (táblázat 6.). Más 

esetben drasztikus bontások történtek, melyek célja az új beépítés és új funkciók kialakítása volt, 

jellemzően magasabb társadalmi rétegek beköltözését ösztönözve. A hazai viszonyok között a 

városforma jelentős átalakításának, valamint az épületek bontásának akadálya első sorban a tulajdonosi 

struktúra. Az elkövetkező években ezért egészen biztos, hogy Moszkvára fog irányulni a figyelem, ahol 

a városvezetés a hasonló tulajdonosi viszonyok ellenére az épületek teljes bontásáról döntött. Az 

ötvenes években épült, Nikita Sergeyevich Khrushchev nevét viselő Khrushchyovka lakóépületek 

A fizikai környezet bontása és 
megtartása szerint 

PÉLDÁK 
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bontásával jelentős városközponthoz közeli, jelenlég még alacsony beépítési sűrűségű lakóterület 

szabadul fel, melyre nagyon nagy az ingatlanfejlesztői kereslet. Az elhatározás a lakók hozzájárulásával 

történt, nekik cserébe új építésű ingatlanokat biztosítanak a tervek szerint 2032-ig (ГрузиноваБэла, 

Виноградова, and Ляув 2017). A kezdeményezés erős kritikákat kapott mind a közvéleményben, 

valamint a szakmai diskurzusban, a közel 40 éve tartó lakótelep bontási gyakorlat tükrében. A második 

világháború után épült nagy lakótelepek bontásában tapasztalt hollandiai építész és várostervezőkkel 

folytatott beszélgetéseim jól tükröződik a holland pragmatikus, egyenes szemlélet. Többen kiálltak 

amellett, hogy a bontás maga, mind a lakóépület állomány ciklikus frissítése érdekében és sokszor a 

helyi problémák konzerválásának megszüntetésére is lehet pozitív válasz, a kritika a módszert illeti (Klaas 

Waarheid, beszélgetés a Vanschagen építésziroda tervezőjével, 2018. április 4; Eric van den Berg, 

beszélgetés a De Nijl építésziroda tervezőjével, 2018. április 6.).  Kuba Snopek (2017) a moszkvai 

nagyszabású renoválási projektről így ír: „The key to fully understanding the disappearing value 

of Moscow’s modernist estates is understanding the relation between the khrushchevka and 

the microrayon”.(Snopek 2017). Azaz csak akkor érthetjük meg, hogy miért problémás Moszkva modern 

építészetének eltűntetése, ha megértjük az összefüggést a khrushchevka épületek és a microrayon 

között. Tehát nem az a probléma, hogy a korszerűtlen lakóépületeket lebontják és jobb lakásokat 

kínálnak a korábbi lakóiknak, hanem hogy a városforma fizikai környezetét is eltűntetik, annak minden 

pozitív elemével (ábra MIV.27). A példák azt mutatják, hogy a felszabadított vagy új építésre átadott 

területek beépített sűrűsége és magassága sokszorosára növekedhet a nagy lakótelepeken, a követő 

elvű kelet európai szabályozási kultúrának köszönhetően (ábra 30) (Šuška and Stasíková 2013).  

30. ábra Egy Khrushchyovka bontása, 
mögötte az épülő sokszorosan nagyobb 
volumenű új lakóház egy korábban 
elbontott tömb helyén. Fotó: 
archsovet.msk.ru 2017, Bővebben: ‘All 
Remaining Moscow “Khrushchyovkas” 
to Be Demolished’. 2017. 
Archsovet.Msk.Ru. 27 February 2017. 
https://archsovet.msk.ru/en/article/act
ual/All-remaining-moscow-khrus 

https://www.archdaily.com/tag/moscow
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Rész-egész 

7. táblázat A nagy lakótelepek megújítása területi egységek szerint Nyugat-Európában és Magyarországon. Táblázat: a szerző 
saját szerkesztése 

Ma egyre több projektnek elsődleges célja a telekstruktúra átalakítása vagy a telep fő tengelyinek 

rehabilitációja (táblázat 7). Egyes esetekben a telkek összevonásával új építési telek jön létre, amelyek 

beépítésével a jellemzően sáv és pontházakból álló lakótelepek épített környezetébe új színt visz az új 

tömegformálás (Palmbout Urban Landscapes 2004). Más esetben a telekhasználat átadásával a 

tekintélyes szabadterek egy részének fenntartási terhét próbálja átruházni az önkormányzat vagy az 

A fizikai környezet területi egysége 
szerint 

PÉLDÁK 

A II. világháborút követően 
épült nagy lakótelepek 

megújítása Nyugat-
Európában 

Az 1954 után épült nagy 
lakótelepek megújítása 

Magyarországon 

telek 
Poptahof, Voorhof Delft, NL Kőrakáspark, Újpalota, 

Rákospalota, Budapest/ 
Rákospalotai Önkormányzat 

utca 
Voorhof, Papsouwselaan 
sugárút, Delft, NL 

Újhegyi sétány, Újhegy, 
Kőbánya, Budapest / Lépték 
Terv Tájépítész Iroda 

tömb 

Ambroise Paré tömb, Val 
Fourré, Mantes-la-Jolie, FR / 
Espace libre  

Multifunkciós közösségi tér, 
Heltai Jelnő tér melletti 
lakóterület rehabilitációja, 
Békásmegyer, Budapest / 
Platinium Group Kft. 

negyed 
Vaulx-en-Velin, Vernay-
Verchères negyed, Lyon, FR 

Zsókavár, Újpalota, 
Rákospalota, Budapest  

városrész La Duchére, Lyon, FR Kelenföld, Budapest 

31. ábra Krasy terasyy, Pozsony, 
Ligetfalu, az emelt utcák participatív 
megújítása. Fotó: Krasy terasy 
2018, Bővebben: 10 October 2018. 
https://www.facebook.com/krasyte
rasy/photos/506608819750496  

https://www.facebook.com/krasyterasy/photos/506608819750496
https://www.facebook.com/krasyterasy/photos/506608819750496
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állam. Vilniusban a Zirmunai lakótelepen minden panelház körül 20 méteres sáv került át a lakóházak 

kezelésébe  (Benkő 2014c). Hasonlóan kérdéses a hetvenes években épült nagy lakótelepen az emelt 

gyalogos sétányok sorsa. A legtöbb telepen az évek során bebizonyosodott, hogy a lábakon álló emelt 

utcák a közbiztonságnak nem kedveznek, így elbontásuk mellett döntöttek (például Grenoble, Le 

Villeneuve (Benkő 2014b)). Máshol közösségi megmozdulásokban keresik a lehetőségeket a lineáris 

közterek belakására, a pozsonyi Ligetfaluban külön civilszervezet alakult Krasy terasy néven, a lakosság 

bevonásával workshopokon igyekeznek participatív megoldást találni (www.facebook.com/krasyterasy) 

(ábra 31). Mivel sok negatív példa is felmerült a telkek és az utcák hasznosításával kapcsolatban (főként 

a privatizációt követően (lásd. 2.3.2 A nagy lakótelepek tervezésétől a megújításig Európában) így a jogi 

kérdések továbbra is gátjai ezeknek a területi egységeknek az újra formálásában. Ha viszont sikerül a 

jogi és financiális keretekben konszenzusra jutni, akkor ezek a projektek egzakt megújítási feladattá 

válnak. A gondok ott kezdődnek, ha a telkek és utcáknál nagyobb területi egység megújítása a cél.  

Amennyiben egy nagyobb területi egység megváltoztatásáról van szó, sarkalatos kérdés, hogy 

mekkora és hogyan határolható le az akció területi egység.  Az akció terület nagyságát a financiális keret 

alapvetően determinálja. A pénzügyi lehetőségek azonban általánosan sokkal kisebbek, mint ami egy 

teljes nagy lakótelep megújításához szükséges lehet. Az akció területi lehatárolás a nagy lakótelepek 

esetében kiemelten problémás kérdés lehet, ugyanis a városforma térbeli és közigazgatási egésze és 

részekre bontása nem egyértelmű. A téma jelentőségét tekintve a 4.2 fejezetben A nagy lakótelep 

városforma megújításának léptékével kapcsolatos kérdéseket külön tárgyalom, most egy példán 

keresztül az ideális területi egység kérdését az interjúkra reagálva vizsgálom meg. Körner Zsuzsa 

interjúnk során az Egyesült Királyságban indított, Tony Blair miniszterelnök 1997-es megválasztását 

követő megújítási program részleteiről mesélt (Személyes interjú, 2020. január 29.), ahol a megújítandó 

városi területek kiválasztásában több lépcsőben szűkítették az akcióterületek körét (Lupton, Fenton, and 

Fitzgerald 2013). Az ún. „Új egyezség a közösség számára” (angolul ún. New Deal for Communities) 

projektbe való bekerülés feltétele elsődlegesen szociális kritériumokhoz kötődött, másodsorban pedig 

olyan összefüggő leromló városi területeket kerestek (a programban (angolul ún. Social Exclusion Unit-

tokat), ahol komplex regenerációra van szükség és annak minden gazdasági, társadalmi és fizikai kerete 

hatékonyan formálható (Lees 2014). Megállapításuk szerint céljaikat körülbelül egy 10-15 000 

lakossággal rendelkező városi területen tudták érvényesíteni, ezzel a beavatkozást egy adott városias 

léptékhez kötötték. Bár nem a második világháború után épült lakótelepekre lett kiírva a program, a 

kritériumok alapján számos olyan összefüggő lakóterület került be a programba, mint az Aylesburry 

lakótelep Londonban. Más projekthez hasonlóan, sikeressége rendkívül vitatott volt. Loretta Lees (2014) 

azzal érvel (ahogy a hazai diskurzus is (D. Horváth 2019)), hogy a megvalósuló regenerációs programok 

mindig dzsentrifikációs programok, a terület fellendülésével a korábban szegregált lakótelepről 

kiszorítják előbb utóbb a helyi lakosokat (Lees 2014). A szociális kritériumok a legtöbb esetben a 
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jellemzően nem szegregált, számos helyszín esetében középréteg lakta hazai nagy lakótelepek esetében 

nem érvényesíthetők (néhány kivételt kivéve, melyek részesedtek is hasonló támogatásban (lásd. 

URBACT: Havanna)). A megjelölt ideális nagyságrendű összefüggő lakóterület kritériumát alkalmazva 

viszont olyan nagy lakótelepek kerülnének a megújítás fókuszába, amelyek jellemzőit érintő problémák 

területileg, financiálisan, valamint komplexitásában is meghaladják a jellemző financiális kereteket.  

Teljesség 

A fizikai környezet teljes egységét 
érintő beavatkozás 

PÉLDÁK 

A II. világháborút követően 
épült nagy lakótelepek 

megújítása Nyugat-
Európában 

Az 1954 után épült nagy 
lakótelepek megújítása 

Magyarországon 

totális megújítás Voorhof, Delft, NL József Attila - lakótelep 
komplex megújítása, IX. 
kerület, Budapest / AU.ROOM  
Építész Műhely 

infrastrukturális megújítás Bellvitge, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, ES 

Kelenföld, XI. kerület, 
Budapest / Újbudai 
Önkormányzat, s73 kft. 
Futureal Group, PALATIUM 
STÚDIÓ Kft., Újirány Tájépítész 
Kft., Urban Concept  

8. táblázat A nagy lakótelepek teljes egységét érintő megújítások Nyugat-Európában és Magyarországon. (szürke, dőlt: csak 
tervezett) Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

A városmegújításban a teljesség nehezen definiálható, hiszen a város folyamatos változása révén újabb 

és újabb feladatokat generál. Lukovich Tamás a teljességre törekvő városmegújításban két lehetséges 

utat jelöl meg: a totális és az infrastrukturális megújítást (Lukovich 2001) (táblázat 8). A totális 

megújításban a változás, a városforma minden elemére és azok kapcsolatrendszerére közvetlenül vagy 

közvetetten kiterjedő. Az infrastrukturális megújítás során viszont csak „az épített környezet 

legmaradandóbb elemeit, mint a fejlődés kereteit alakítják (utak, tömegközlekedés, közműrendszerek, 

32. ábra A delfti Voorhof lakótelep 
hosszanti tengelyének forgalmát a 
tervek szerint lekorlátozzák, a 
forgalmi sávok szűkítésével, 
alacsonyabb beépítéssel, új 
lakóházakkal sűrítik a lakótelepet. 
Forrás: LUZ Architecten 2018, 
Bővebben: Luz Architecten. 2018. 
‘Achtergronddocument 
Kansenkaarten Voorhof’. Delft: 
Gemeente Delft 
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közterületek, közparkok, közintézmények) (Lukovich 2001, 76). A delfti Voorhof lakótelep totális 

változások előtt áll. A 2000-es években kezdődő, a korábbiakban említett, északi Poptahof szomszédság 

értéknövelő átalakítása után a déli szegmens teljes átszabása a terv, új beépítési és úthálózati struktúra 

kialakításával (Luz Architecten 2018) (ábra 32, MIV.26). Ezzel megváltozik a lakótelep orientációja, 

beépítési- és laksűrűsége, térszervezése teljesen átformálódik, a területhasználatban új mintázatok 

jelennek meg és a funkciók bővítése új épület tömegeket követel (Balla 2019a). Tehát a városforma 

totálisan megújul. Addig a barceloniai Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregatban a déli országokra 

jellemzően az infrastrukturális megújításra koncentrálnak, a metró kiépítésével, új közterületi struktúra 

lefektetésével, a zöldfelületek minőségének növelésével, valamint új középületek építésével, melyek 

térfalai urbánus utcák kialakításának kedvez (Benkő 2015a). Ezekkel a példákkal párhuzamban a hazai 

palettán a totális szemléletben a 2017-es József Attila-lakótelep tervpályázatot, míg az infrastrukturális 

fejlesztés kapcsán Kelenföld városrészt lehet kiemelni, mely esetek bemutatására a 4.3. fejezet szolgál. 

A nagy lakótelepek totális és infrastrukturális megújításában felmerül a kérdés, hogy a település egészét 

érintő fejlesztési célok milyen viszonyban vannak a lakótelepet érintő problémákkal. Általánosan az 

Európai Unió tagállamainak településfejlesztési gyakorlatában a település és annak egyes részeire 

vonatkozó jövőbeli célokat és feladatokat az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) 

rögzíti. A nagy lakótelepek egyre gyakrabban külön települési egységként, s saját céljaikat és feladataikat 

tartalmazó dokumentumokkal jelennek meg (lásd (CDC-ACZÉL Konzorcium 2018; Budapest Főváros 

Városépítési Tervező Kft. 2018)). Ha azonban léteznek ilyen stratégiai dokumentumok, akkor miért 

szükséges az ITS-en felül, külön koncepcionális tervezés a nagy lakótelepek totális vagy infrastrukturális 

megújítása érdekében? Ahogyan Locsmándi Gábor interjúnk során felhívja rá a figyelmet, a gyakorlat 

azt bizonyítja, hogy ezekben a dokumentumokban foglaltak csak ritkán gyakorolnak valós impulzusokat 

a megvalósuló projektekre. Hiszen ezen címszóval készülő dokumentumok leginkább a fejlesztési 

támogatások megnyerését célzó pályázati anyagba, sokszor mechanikusan készülnek, s csak ritkán valós 

projektek valós céljainak megvalósításának iránytűjeként. Beszélgetésünk jól mintázza a magyar 

városfejlesztésnek a problémáját: „Magyarországon a tényleges fejlesztési funkciója az egész 

rendszerünknek gyenge, mert senki nem azon gondolkodik, hogy ki kell találni, hogy … az illetékes 

önkormányzat, állam…, hogy „én ezt szeretném, erre adok pénzt és ezt a programot hirdetem meg”, 

amit természetesen valamiféle szabályokkal is le kell fedni és amire tekintettel érdemes gondolkodni a 

jövőről.” (Locsmándi, Gábor, 2020, 01:00:43) Épp ezért óva int a szabályozási tervekkel kapcsolatos 

túlzott bizalomtól is, mert a rendszerből hiányzik a projektelvűség. A településtervezés nem előkészítő, 

hanem sokkal inkább követő jellegű. Ez a gyakorlat viszont főleg nem kedvez az olyan nehezen 

beindítható fejlesztési folyamatoknak, mint a nagy lakótelep városforma megújítása.  
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A szakirodalmi rendszerezés és a gyakorlati tapasztalatok összegzése jól reflektálja, hogy a nagy 

lakótelepek megújításának sokféle megközelítése és eszköze lehet, melyeket alkalmazva, sokszor térben 

és időben elkülönülve, de hosszútávon egymásra épülve, számos nagy lakótelep épített környezete 

sikeresen újul meg. A városforma megújítása alatt épp ezért nem egy projektet, hanem sokkal inkább 

egy folyamatot kell értenünk, melynek lefutása 10-20 év is lehet. A folyamat során változhat a 

városforma alakja, mérete, de láthatóan elsődlegesen térbeli relációi alakulnak át. Azaz a városforma-

megújításban elsődlegesen azt az új kapcsolatrendszert szükséges megteremteni, amely meghatározza 

a városforma megújuló alakját és méretét. Ezért a nagy lakótelepek városforma megújításának 

vizsgálatában is a térbeli relációk változását kell követnünk.  

Tézis IV.  

A nagy lakótelepek jelenkori megújításának kérdései nem korlátozódhatnak a fizikai környezet egyes 

elemeinek műszaki és esztétikai problémáira, hanem az eredeti városforma alakító urbanisztikai elvek 

újraértelmezése mellett a fizikai környezet időben változó térbeli relációinak – elhelyezkedés, sűrűség, 

térszervezés, területhasználat, különböző funkciójú épülettípusok - újragondolását is követelik.  

Kapcsolódó publikációk: Balla (2019b); Balla (2021)  

4.2 A nagy lakótelep városforma megújításának léptéke 

A lépték egy gazdaság-társadalmi és térbeli viszonyrendszer, mely ma egyre inkább rugalmasan 

kezelt (Vis 2018), vizsgálatával leginkább a földrajz és az építészet diszciplínák foglalkoznak. A megújítás 

szempontjából a nagy lakótelepek definiálása a hazai közigazgatási territoriális és térbeli városépítészeti 

léptékekben elengedhetetlen, s számos ma még tisztázatlan városfejlesztési kérdésre világít rá.  

A földrajzi lépték témakörében a társadalom és a gazdaság tevékenységeinek térbeli 

leképeződésével a geográfia diszciplína foglalkozik (Prytherch 2007). A megújítás téma értelmében azt 

vizsgálják, hogy mindezek hatására hogyan alakul át a városforma. A földrajzi lépték két párhuzamos 

jelentése szerint értelmezhető információs szintként, valamint a kartográfia területéhez tartozó 

léptékként is. Azaz a lépték megválasztásával egy bizonyos információs szintet is választunk (Lepetit 

1995). Berki Márton doktori értekezésében a földrajzi lépték szerepét vizsgálja a rozsdaövezetek 

funkcióváltásában, mivel nézőpontja leginkább gazdaság-társadalmi így nem csak a klasszikus 

kartográfiai léptékekkel foglalkozik, kitér a végrehajtók szerepének és a források kezelésének szintjeire 

is (Berki 2014). Vizsgálatából kiderül, hogy ma egyre kevésbé igazolható a Lepetit írásából megismert 

hierarchikus szemlélet. Berki az ún. cselekvő-hálózat „spread the local, localize the global” modellel 

azonosítja az információk-döntések-források áramlását (Latour 2005). A városforma fizikai jellemzőinek 

vizsgálatában az információs-döntési szintekkel csak érintőlegesen foglalkozom, a nagy lakótelepek 

megújításának territoriális viszonyaira helyezem a hangsúlyt. Mivel a földrajzi lépték jelentésében 
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láthatóan ennél a kérdéskörnél sokkal összetettebb, valamint a diszciplínán belül a térbeli és területi 

jelzők sajátos jelentését illetően a szokásjog erősebbnek bizonyul a térelméleti megközelítésnél (Nemes 

Nagy 1998; P. Szabó 2008), így a vizsgálat során hatékonyabbnak találtam a territoriális lépték kifejezés 

használatát. A 4.2.1 fejezet célja a nagy lakótelepek elhelyezése a közigazgatás territoriális 

szerkezetében. 

Az építészet diszciplínát az arány, a dimenzió és a kontextualitás kérdéskörei foglalkoztatják 

(Weber and Vosskoetter 2008), melyek vizsgálatában a hagyományos lépték fogalma módosul az olyan 

kortárs tendenciák miatt, mint például a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése (az élhető és 

fenntartható lépték kérdése), a szakmai pragmatikusság vagy az informatikai technológiák fejlődése (a 

folytonos lépték kérdése) (Adler, Brittain-Catlin, and Fontana-Giusti 2013). Az építészetben mindent az 

ember és tevékenységeihez viszonyítunk, s bár a nagy lakótelepek tervezésének korszakával 

párhuzamosan nem ért véget az autós forgalmat előnyben részesítő városfejlesztés korszaka, ma a 

kortárs európai kultúrkörben a város térbeli szerkesztésének az alapegysége szintén, újra, az ember, 

kiváltképpen a környezettudatos várostervezésben (Gehl and Rogers 2013). A nagy lakótelepek és a 

kortárs város térbeli léptékeinek viszonyát a 4.2.2 fejezet vizsgálja.  

4.2.1 Territoriális lépték (2D)  

A nagy lakótelepek szerkezete nem feltétlenül egyezik meg a közigazgatásban általánosan használt 

léptékek rendszerével, mely nehezíti az adatgyűjtést és az általános elemzési módszertanok 

alkalmazhatóságát, mindemellett a gyakorlatban a fenntartási és megújítási kérdéseket is befolyásolja. 

A territoriális léptékeket egy földrajzi terület adminisztratív határokkal rendelkező egységeinek 

vertikális hierarchiájával azonosítom (Berki 2014). Hazánkban általánosan a stratégia alkotás szintjével 

azonosított lépték az ország, a régió, a megye és a járás; a célok érvényesítési szintje a település (város); 

Budapesten a kerület, a változás fizikai helyszíneként pedig a városrész, a tömb és a telek területi 

léptékeket azonosíthatjuk az igazgatásban, melyeket felelősségi körükkel együtt törvények és 

rendeletek is rögzítenek (a legfontosabbak: 1996. XXI. törvény és a 2013. évi CCXVI. törvény a 

területfejlesztésről és a területrendezésről, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet). A főváros kivételt képez 

ebben a rendszerben önálló középszintű kerületei révén.   

A nagy lakótelep megújításban a felső szintet a stratégia alkotói és forráselosztási kérdéseket 

illetően kell megemlítenünk. Magyarország a rendszerváltást követően, 1994-ben nyújtotta be az 

Európai Unió felé csatlakozási kérelmét, melyet követően a közigazgatást igyekeztek minél inkább az 

uniós térfelosztási elvekhez igazítani (Pálné Kovács 2017). Az utóbbi 21 évben folyamatosan módosult a 

felosztás, mely nem csupán egy statisztikai beosztás, de mai napig a támogatások szétosztásának alapját 

képezi (lásd. NUTS rendszer) (Berki 2014). A 2004-es csatlakozást követően a Lipcsei Karta (2007) 
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ihletérésre Magyarország szintén meglehetősen korán bevezette az Integrált Városfejlesztési Stratégiák 

alkalmazásának gyakorlatát, amelyet a kormányzat a 2007-2013 és 2014-2020 periódusban is az uniós 

finanszírozású városfejlesztési támogatások feltételeként határozott meg (Salamin 2018). A stratégiai 

célokat érvényesítő középszint, a településeknek és a fővárosban a kerületeknek saját stratégiai 

dokumentumot kell alkotniuk, melyekben megújítási céljaikat területileg is azonosítják. Ezen a ponton 

válik jelentőssé a lakótelepek, a vizsgálat tekintetében a nagy lakótelepek, territoriális léptéke, 

kétdimenziós egysége. Egy nagy lakótelep fizikai dimenziójának köszönhetően minden esetben több 

telektömb együttese. Amennyiben a lakótelepen vagy annak egy részén megújítási akciót tervezünk és 

ahhoz támogatásra szeretnénk pályázni, akkor akcióterületi tervet kell készítenünk. Az akcióterületi terv 

önálló dokumentum, de mindenképpen illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégiában 

leírtakhoz (Bajnai 2007). Az első 2007-2013-as periódusban funkcióbővítő és szociális városmegújítási 

támogatásra is lehetett pályázni, de a Regionális Fejlesztési Operatív Program 5. prioritása keretében az 

iparosított technológiával épült lakótelepek rehabilitációja is előtérbe került. A technológiai kritérium 

révén az 1954 után épült nagy lakótelepek többsége pályázhatott támogatásra. Az akcióterületi terv 

elkészítése azonban mind a territoriális léptékekhez kapcsolódó statisztikai adatok beszerzéséhez, 

másrészt a lehatárolását támogató térbeli tervezési léptékekhez kötődően számos kérdést vetett fel. A 

pályázatok során az akcióterületet statisztikai adatok alapján definiálták térben. A statisztikai adatokat 

csakis a Központi Statisztikai Hivatal felmérései szerint nyújthatják be az önkormányzatok, mely 

településszint alatti felmérések a földrajzi rácsháló, a népszámlálási tömbök, a választókörzetek, a 

település(-város)részek és a szegregátumnak nyilvánított területek szerint készülnek (Központi 

Statisztikai Hivatal 2011b). A statisztikai egységek két dimenziós vetületeinek határai ritkán egyeznek a 

lakótelepek fizikai határaival, mellyel korábban Csizmady Adrienne részletesen foglalkozott (Csizmady 

2003). Az igen különböző szempontrendszert aggregáló statisztikák földrajzi leképezése helyett, a nagy 

lakótelepek egészének beazonosítását 2016 óta azonban segítheti a 2016. évi CLV. törvény a hivatalos 

statisztikáról, melyben a KSH feladatai közé került Magyarország Helységnévtárának elkészítése, 

melyben településszint alatt legkisebb léptékben városrészenkénti adatokat összesítenek. Egy terület 

városrésszé nyilvánításáról a település képviselőtestülete rendelkezhet, a fővárosban Budapest Főváros 

Önkormányzata Közgyűlésre 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete alapján a vizsgált 40 nagy 

lakótelep közül 12 önálló városrész (lásd MII.). Ha egy nagy lakótelep egyben városrész, konkrétabb 

adatokhoz juthatunk, azonban a források általánosan nem fedezik egy egész nagy lakótelep megújítását, 

tehát akcióterületi lehatárolás általánosan ennél kisebb léptékben történik. A 2007-2013-as 

periódusban az Újpalotai lakótelep keleti térnegyedének megújítási tapasztalatai a területkijelölésnek 

számos problémáját felfedik: „Ennek egy óriási problémája, hogy a népszámlálási körzetek is 

önkényesek. Tehát nem azokat a szomszédsági egységeket képezik le, amelyekben bizonyos természetes 

kohézió már megvannak vagy megteremthetők. Tehát én azt látom, hogy már maguknak az adatoknak 
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a beszerzése is óriási nehézségeket okoz. A népszámlálásban, ha lakótelepet nézek akkor el kéne tudnom 

jutni a lépcsőházakig és nem tudok.” (László, Tamás. 2020, (1) 00:16:36).A tanulságokat levonva, a 2014-

2020-as időszakban egy sokkal gyakorlatiasabb módszertant dolgoztak ki, a szociális városrehabilitáció 

tematikus fejlesztési program kézikönyvében (továbbiakban TFP) (Balás et al. 2015)(ábra MIV.28). 

Mindeközben a funkcióbővítő keretet az Európai Unió megszüntette, a hangsúly a krízis- és a 

veszélyeztetett területeknek minősíthető lakótelepekre helyeződött, így ma az akcióterület lehatárolás 

gyakorlatilag a társadalmi problémák térbeli definiálásával jelent egyet, melyben a 2014-es összesítés 

szerint a 40 vizsgált nagy lakótelep közül 23 veszélyeztetett, s 12 krízis területet is magába foglal (lásd 

MII.) (Fővárosi Önkormányzat 2014). A krízisterület lehatárolási dokumentumot áttekintve szembetűnő, 

hogy ha követjük az utcákkal határolt tömbök szerinti kijelölést, a nagy lakótelepek speciális formai 

sajátosságai továbbra is esetlegességé teszik a lehatárolást. A kiemelt újpalotai példa esetében a 

lehatárolások 2014-es verziója jól tükrözik László Tamás szavait, a szociális mutatóknak megfelelő 

problémás lakóházak, illetve a fejlesztendő közszolgáltatási gócok a nagy lakótelep egészében 

szórványosan jelölhetők ki. Sokkal jobban erősítenék a térbeli kapcsolatokat a nagy lakótelepen, ha a 

térszervezéshez illeszkedő összefüggő területeket együtt lehetne kezelni (lásd ábra 33).  

 Az olyan nyugat-európai országokban, mint Hollandia, mely országot az Európai Unió 

térfelosztásának archetípusai között emlegetik (Faludi 2010), a statisztikai felmérések sokkal inkább 

illeszkednek a városformák térszervezési egységeihez városfejlesztési indíttatásból (Wiegers and Deville 

33. ábra A 2014-es szociális 
városrehabilitáció tematikus 
fejlesztési program szerinti 
krízis és veszélyeztetett 
területek Újpalotán (jelölés: 
világos zöld = krízis tömbök, 
sötét zöld = veszélyeztetett 
tömbök, fekete = lakóépület, 
szürke = közszolgáltatás, fekete 
vonal = Újpalota-Páskomliget 
lakótelep, szürke vonal = 
Újpalota = Frankovics Mihály 
utcai lakótelep Forrás: Fővárosi 
Önkormányzat 2014, Grafika: a 
szerző 2020 
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2012). A holland településeket nem csak városrészek (holland nyelven wijk), adott esetben a háború 

után épült nagy lakótelepek területi egységei szerint, hanem annál eggyel kisebb buurt -ok szerint is 

tagolják, melyet a szomszédsági térszervezési egység léptékével azonosíthatunk (Balla 2019a). Mivel a 

földrajzi területi és a funkcionális térbeli léptékek összehangoltak, így a város minden egysége 

integráltan és hatékonyan újul meg.  

Jól láthatóan fontos, hogy a város tagolásában városfejlesztési szempontokat is figyelembe kell 

venni. A területi szintek helyett azonban az adatok digitális okos összegzésének igénye is egyre inkább 

előtérbe kerül, mely a hagyományostól eltérő városi struktúrák jellemzőinek feltérképezését jelentősen 

megkönnyítheti.  

4.2.2 Térbeli lépték (3D)  

Egy város térbeli léptékeinek azonosítása kevésbé egzakt, mint a közigazgatásban jól lehatárolható 

léptékek. Építészek, urbanisták, városszociológusok, társadalomföldrajzosok, közlekedéstervezők mind 

saját elemzésük szempontjából alakítják a térbeli három dimenzió léptékeit leíró kifejezéseket.  

A térbeli lépték témakörében a város fizikai környezetében jelenlevő térbeli határok és átmenetek 

kerülnek előtérbe. A fizikai környezet felbontása, valamilyen, az ember és tevékenységeihez viszonyított 

általános léptékrendszerhez köthető. Tradicionálisan a városi tér felbontása a városi sűrűség 

koncepcióján alapult. A nagy lakótelepek tervezése során egykor a városi laksűrűség a térbeli 

hierarchikus felbontás alapegysége volt, azonban később bizonyossá vált, hogy a lakosság 

tevékenységeit egyre kevésbé végzi lokálisan,  mely árnyalja a megközelítést (Tannier and Pumain 2005). 

Az ötvenes, hatvanas évek kutatásiban hazánk ismert városkutatói is meg voltak győződve arról, hogy 

nem csak a lakótelepeket, hanem az egész várost fel lehet építeni, avagy át lehet alakítani, egy 

hierarchikusan egymásba ágyazott léptékrendszer szerint (Perényi and Faragó 1960). Lynch (1958), 

Alexander (1965), s majd sokan mások később sokat hivatkozott munkáiknak köszönhetően tudjuk, hogy 

a racionális városfelosztással kapcsolatos elméletek tévesek voltak. A kortárs városmorfológia racionális 

tervezési egységek által alkotott városok elmélete helyett, az idő folyamán különböző térbeli mintázatok 

áthatásával kialakult fraktál városforma mellett érvel (Tannier and Pumain 2005), mely tekintetben a 

lépték fogalma is kevésbé konkrét.  A városi tömeg, azaz a városforma térbeli eloszlása soha nem 

egyenletes, a város háromdimenziós alakjának éppen ezért sokkal inkább észlelt léptékeiről (angolul ún. 

perceived scale), mint pontos határokkal rendelkező léptékekről beszélhetünk (Ardoin et al. 2019). A 

különböző léptékek meghatározásában azt kell tudatosítanunk, hogy célja nem a város térbeli 

feldarabolása, hanem a kontinuitás megteremtése a különböző dimenziók között, a kapcsolódási 

lehetőségek keresése, több szinten beágyazott organizáció létrehozása (Salat and Nowacki 2010).  

A legkisebb észlelhető térbeli lépték az épület vagy építmény, Schirmer és Axhausen (2016) 

közlekedésmérnökök kutatásukban egyszerűsítésként ezt a szintet objektumnak nevezik. A térbeli 
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objektumokat követi az utca szintje (angolul ún. streetscape sokkal inkább kifejező), nem csupán az utca 

vonaláról van szó, hanem teréről térfalaival együtt. A következő lépték az utcák által közre zárt tömb. 

Majd a szomszédság, melyet ebben az esetben sokkal inkább az ember mentális térképén is körül 

határolható, szociálisan értelemben koherens egységnek kell tekintenünk, melynek van térbelisége, de 

nyilvánvalóan tevékenységeink (vásárlás, sportolás, gyermekekkel közös szabadidő töltés stb.) biofizikai 

határainak köszönhetően egy standard lépték, azaz territoriálisan is lehatárolható (van Dorst 2011). A 

szakirodalomban a következő lépték az angolul úgynevezett district vagy quarter, mely eltér a magyarul 

használt adminisztratív kerületi szinttől. Jelentése közel áll az említett tissue-hoz, magyarul szövet 

darabként is azonosíthatjuk, melyek funkcionális (pl. üzleti negyed) vagy épp időbeli, formai 

koherenciára utalnak (pl. történelmi belváros). A következő a város, a sziluett és a várostest 

vizsgálatának léptéke. Valamint a táji adottságok lehatárolásához is léptéket kell társítanunk, hiszen más 

és más karakterrel rendelkezhet egy városforma ha a sík Alföldön vagy a dombos Dunántúli-

dombságban, különböző tájegységeken terül el (Balla 2019b). 

Egy nagy lakótelep, mint bármely városforma, minden térbeli léptékben vizsgálható, legkisebb 

dimenziója az utca szintjén értelmezhető, abban a tekintetben, hogy egy néhány pontházból álló, 1954 

után épült lakóházcsoportot is lakótelepnek azonosít a szakirodalom (Csizmady 2003). Sok lakótelep, 

jellemzően az ötemeletesnél kevesebb szintszámmal rendelkező telepszerű lakóterületek, szomszédság 

léptékűek. Míg a vizsgált nagy lakótelepek több szomszédság által alkotott lakónegyedek. A nagy 

lakótelepek esetében a léptékeket azért kell azonosítanunk, mert tervezésüket teljes egészében 

áthatotta a racionális lépték szüntelen keresése, mégis végeredményben léptékük vált legnagyobb 

kudarcukká. Hiába alapul a nagy lakótelepek belső logikája a legkidolgozottabb térszervezésen, melyet 

ma épp úgy olvashatunk a fenntartható várostervezési elvekben (lásd. 3.2.3 Térszervezés), a különböző 

léptékekben alkotott formák dimenziói nem voltak helyesek és ha jól megfigyeljük léptékbeli tévedések 

történtek. Az utcakép helyett a városi sziluettre; minőségi, változatos, megfelelő méretű földszinti 

átmeneti terek alkotása helyett a távoli kompozícióra helyezték a hangsúlyt, mely ellentétek a korra 

jellemző projektív vizualizációkban, a  médiastratégiákban is tükröződik (Bertho 2014). A szomszédsági 

egységre épült iskolakörzetekben nem tévedtek, de a motorizáció beépülése a mindennapi életbe egy 

időre aláásta a gyalogos szomszédságok ideáját. A kilencvenes évekre már senki sem vásárolt a 

lakókörnyezet közvetlen környezetében, s nagy valószínűséggel, ha engedélyezett volt, óvodába-

iskolába is a munkahelyéhez közel járatta gyermekét, mely a lakótelep esetében, a város funkcionális 

tagolása értelmében, nem a lakótelepen volt (Salat 2011). Az ideális szomszédságot, mint tervezési 

léptéket ma a fenyegető környezeti változásokra reagáló tudatos várostervezési elvek hozták vissza, s 

egyre több kutatás reflektál arra, hogy esetleg ezzel a nagy lakótelepek újra helyzetbe hozhatók (Tosics 

2004b)(lásd. 3.2.3 Térszervezés). A nagy lakótelepek saját (vagy például Budapesten sok esetben a 

bevont egykori agglomerációs, már meglévő középfokú intézményi hálózat fejlesztésével) 
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lakónegyedként épültek, akár olyan központokként, melyek nem csak a lakótelep, de a környező 

városrészeknek is szolgáltatási, kulturális és akár rekreációs központja (Losonczy et al. 2020).  A táji 

adottságok szerepe szintén jól vizsgálható a főváros lakótelepeit illetően, Budapesten jól kirajzolódik, 

hogy a Budai-hegység magas minőségű zöldkörnyezete, illetve a Duna közelsége hozzájárul a 

városforma élhetőségéhez (Balla 2019b)(lásd. 4.1.1 Elhelyezkedés). 

4.3 Budapest nagy lakótelepeinek városforma-megújítása 

A 3.1.2 Budapest nagy lakótelepei fejezetben a városszövet és a lakótelepek relatív lokális viszonyának 

mintázata szerint, a főváros kiemelten nagy kiterjedésű lakótelepei a 2000 lakásos vagy annál nagyobb 

modern lakótelepek, melyek 1954 után a tömeges lakásépítés időszakában épültek. A meghatározott 

40 modern lakótelep (lásd. MII.) fizikai környezetének műszaki, esztétikai jellege és állapota a sajátos 

városforma azonosságait mutatják, viszont egyes fővárosi lakótelepek térbeli relációi az idő 

előrehaladtával egyre nagyobb különbözőségeket mutatnak.  A 4.1 fejezet következtetésire alapozva a 

térbeli relációk változása a sajátos modern lakótelep városforma átalakulásához vezet hosszútávon.   

A főváros ma a hazai nagy lakótelepek megújításának diszkrét laboratóriumává vált. A 2002-es, 

majd irányváltással a 2013-as keretmódosítást követően az elérhető Európai Uniós támogatások a 

fővárosi nagy lakótelepek intézményesített városmegújítását is ösztönözték. A 2007-től 2013-ig tartó 

időszakban elsősorban az iparosított technológiával épült lakásállomány rehabilitálását támogatták, de 

a nagy lakótelepek humán közszolgáltatásainak és szabadtereinek évtizedek óta halogatott 

fejlesztéséhez is hozzájárultak funkcióbővítő városmegújítási támogatások által. Azonban, 2013-ban az 

Európai Unió megszüntette a funkcióbővítő keretet, melyet a fővárosban voltaképpen a TÉR_KÖZ 

pályázat váltott fel a Budapest Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének 27/2013. (IV. 18.) önkormányzati 

rendeletét követően. A TÉR_KÖZ pályázat célja nem speciálisan a nagy lakótelepek megújítása, mégis az 

első és második pályázati szakaszban a nevezett tizenkét nagy lakótelepen több sikeres projektet 

valósítottak meg a kezdeményezésben. Az Óbudai, Újpesti, Újhegyi, Havannai és a Kispesti lakótelep 

több évben is részesült támogatásban (lásd MII.). A 2014-től 2020-ig tartó periódusban a támogatásokat 

a szociális városrehabilitációra koncentrálták, mely a szociálisan marginalizált csoportok lakó 

környezetének megújítását, hangsúlyosan az épületállomány és a humán közszolgáltatások fejlesztését 

segítette (Balás et al. 2015). A pályázati támogatásra az igazoltan krízis- és veszélyeztetett területek 

váltak jogosulttá (Fővárosi Önkormányzat 2014), azaz néhány lakótelep kisebb volumenű fejlesztését 

segítette (lásd MII.). A támogatatott projektek rövidtávon enyhítették számos budapesti nagy lakótelep 

fizikai környezetének valamennyi problémáját, de a nagy lakótelepek komplex városmegújítására 

Budapesten, valamint összességében Magyarországon, még nem került sor (T. László, személyes interjú, 

2020. január 23.). 
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Csak néhány olyan fővárosi nagy lakótelepet emelhetünk ki, ahol az elmúlt évtizedekben 

szignifikáns fejlesztési szándék koncentrálódásával a lakótelep térbeli relációi is megváltoztak.  A három 

vizsgált eset a hazai nagy lakótelep építés három különböző korszakának legkiemelkedőbb alkotása 

(Ferkai 2005), vizsgálatukkal fontos tanulságokat rögzíthetünk a nagy lakótelepek megújításának 

lehetőségeiről (9. táblázat). A Kelenföldi, József Attila- és Újpalota-Páskomliget lakótelep jövőjéről 

határozott elképzelés született, melyet évek óta formálnak a városforma jellemzőinek megújítását 

segítő kisebb nagyobb léptékű projektek integrálásával. A komplexitásukban városias beavatkozásokat 

azonban a korai szakaszban még csak néhány kisebb léptékű szoliter beruházás és a folyamatosan 

változó tervi anyagok jelezték a jövőben beinduló nagyléptékű változásokat. 2006-ban Kelenföldön az 

eredeti SZÁMALK Központ épületét elbontották a telep nyugati csücskében építendő új városközpont 

számára szükséges terület felszabadításának érdekében. A képzési intézmény az Etele út délkeleti 

oldalán új kortárs épületben kapott helyet, egy használaton kívüli lakótelepi iskola elbontását követően. 

Újpalotán 2008-ban a Boldog Salkaházi Sára templom építése zászlósprojektje volt a megújítási 

stratégiában megjelenő tematikus térnegyedek közül a szakrális és rekreációs térnegyednek (T. László, 

személyes interjú, 2020. január 23.). Később, 2010-től a négy lépcsőben megvalósuló Zsókavár projekt 

tovább erősítette a térbeli szétbontására épülő megújítási koncepciót. A IX. kerület önkormányzata 

34. ábra Kiválasztott lakótelepek városon belüli pozíciója: Kelenföldi, József Attila- és az Újpalotai lakótelep Budapest 
városszövetében. Grafika: a szerző 2020 
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2017-ben a teljes lakótelep fejlesztésére nyílt tervpályázatot írt ki. A nyertes pályaműben foglaltak 

megvalósítása azóta egyre több akadályba ütközik, de a városrész vezetése kitart hosszútávú tervei  

mellett (J. Gyergyák, személyes interjú, 2020.01.28.). A három lakótelepen a környezetalakítás célja 

jelentősen eltérő, eredménye is különböző térbeli és territoriális léptékben érvényesül. A különböző 

léptékek szerint a Kelenföldi lakótelep a városrész fejlesztése során és folytán újul meg, a József Attila-

lakótelepen a teljes lakótelep fejlesztéséből indultak ki, míg Újpalotán a jól elkülöníthető tematikus 

térnegyedekben a szomszédságokra helyezik a hangsúlyt (táblázat 9). 

A következő alfejezetekben bemutatom a három nagy lakótelepet, táblázatosan rögzítem az 

egykori építéshez kapcsolódó adatokat, dokumentálom a fizikai környezet térbeli relációinak – 

elhelyezkedés, sűrűség, térszervezés, területhasználat, épülettípus - megvalósult és tervezett 

változásait saját illusztrációkkal támogatva, valamint rövid leírásban összegzem a városmegújítás 

tervezési körülményeit. A fizikai környezetalakítás tanulságainak leszűrését az 4.4-es fejezetben a három 

nagy lakótelep összehasonlító elemzése segíti. A kifejtést az interjúk támogatják (lásd M I.3) (táblázat 

10). 

Esettanulmányok Kelenföldi lakótelep József Attila-lakótelep Újpalota lakótelep 

Kapcsolódó interjú 
alanyok 

Csongor Rezső, okleveles 
gépészmérnök 

Dr. Gyergyák János DLA, 
okleveles építész, 
településmérnök 

László Tamás okleveles 
építészmérnök, 
városépítési, 
városgazdasági 
szakmérnök 

Szerepük a lakótelep 
esetében 

egykori építésvezető a 
lakótelep építése során 

a nyertes megújítási 
pályamű építész és 
településtervező 
irodájának vezető 
tervezője  

polgármester, számos 
megújítás 
kezdeményezője 

10. táblázat Az egyes esettanulmányokhoz kapcsolódó interjú alanyok. Táblázat: a szerző saját szerkesztése  

Esettanulmányok Kelenföldi lakótelep 
József Attila-

lakótelep 
Újpalota lakótelep 

városforma-megújítás 
akcelerátor  

4-es metró felszíni és 
mélyépítési munkálatai 
(2006) 

 

Ferencvárosi 
Önkormányzat 
tervpályázata 
(2017) 

 

az Európai Unió által 
támogatott szociális 
városrehabilitáció 
Zsókavár akció terület 
(KMOP) (2010) 

első kortárs szoliter beruházás  SZÁMALK Központ 
(2009) 

Fő tér alprojekt, 
Tér-Köz 2019 

(még tervezet) 

Boldog Salkaházi Sára 
templom (2008) 

a változás léptéke térség-városrész városrész-lakótelep térnegyed-
szomszédság 

9. táblázat Az esettanulmányok rendszerezése. (szürke, dőlt: csak tervezett) Táblázat: a szerző saját szerkesztése 
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4.3.1 Városrész megújítás: esettanulmány I. / Kelenföldi lakótelep  

Tervezői  

Rendezési terv Kiss Albert, Kovács Balázs (BUVÁTI) 

Beépítési terv  Finta József, Jakab Zoltán 

Paneles lakóépületek terve Csordás Tibor, Árkai István, Kaszab Ákos 

Csúszózsalus 16 em. lakóépületek terve  Farkasdy Zoltán 

Kereskedelmi és szolgáltató épületek terve Spiró Éva, Jakab Zoltán 

Városközpont terv Zilahi István, Bede József 

Közmű terv  Vojnics István 

Tervezés éve  1963 

Megvalósítás éve 1965-1983 

Első beköltöző 1966. november (Etele út 15-25.) 

Területe 119 ha (*becsült érték) (99,2) 

Lakások száma 9279 db 

*további adatok lásd Melléklet II. 

Hivatkozások: (Központi Statisztikai Hivatal 1983; Preisich 1998; Schéry and Jeney 2001; Ferkai 2005; Papp 2008; Központi 
Statisztikai Hivatal 2011a; Keruletunk.ujbuda.hu 2015) 

11. táblázat A Kelenföldi lakótelep építésének adatai. Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

A Kelenföldi lakótelep (ábra 35) együtt fejlődött Budapest teljes városfejlesztésének koncepciójával. Az 

egyre látványosabb átalakulás több mint 40 év várostervezésének eredménye, számos fejlesztési út 

közül egy irány (Fleischer 1998). Ezért a lakótelep megújulása a teljes városrészben végbemenő 

folyamatokkal párhuzamosan ismertethető. 

A Kelenföldi nagy lakótelep építkezése 1966-ban kezdődött. A főváros első nagy házgyári 

lakótelepe volt, nagy részt zöldmezős beruházásként, kisebb részt a századfordulón, a Kelenföldi 

pályaudvar vonzáskörzetében kialakult városrész rekonstrukciójával épülhetett fel (Heim (1959) „építési 

lehetőségek, a még csak részben kiépült városrészekben” felirattal jelzi a területet (Heim 1959)) (ábra 

MIV.29-31) (táblázat 11). Kelenföld kijelölt területi pozícióját a vasútvonal a megépítés idején is 

jelentősen behatárolta, jelentős távolságot tartott a lakótelep a rendezetlen közlekedés-szervezési 

zónától (ábra MIV.32). A 1971-ben, Budapest Általános Rendezési Tervében (továbbiakban ÁRT) a 

lakótelep szerepe még nem tisztázott, de a térségben alközpont létesítése a cél (Bernát, Bora, and Fodor 

1973; Preisich 1998). 1979-ben a lakótelep saját központtal bővül az Etele és Tétényi út metszésében, 

mely jelentős, főváros szintű funkciókat is ellát (Pesti 2019).  A szomszédos Őrmező (1972-1984) és 

Gazdagrét (1983-1989) a vasút másik oldalán épül fel. Az 1988-as Általános Rendezési Tervben, a három 

lakótelep határait érintve a térség központját jelölik ki (Iván 1994). Ekkor már jól látszik az 1994-es ÁRT 

koncepciójában felvetett „Budapest Nyugati Kapuja” gondolat (Fleischer 1998), mely végül még az 
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ezredfordulón is csak elméleti perspektíva (Locsmándi 2000) (ábra MIV.33). Ennek a hosszas tervezési 

folyamatnak az eredményeként a lakótelep részévé vált a főváros 2003-mas és 2013-mas Hosszútávú 

Városfejlesztési Koncepciójának is a fejlesztendő hat intermodális csomópont és öt intermodális 

központ vonzáskörzetében, mint ahogy egyéb nagy lakótelepek, az Óbudai és a Füredi utcai lakótelep 

(BFVT Kft. et al. 2013). Végül ma a vitatottan városközpont fejlesztői hívó szóval illetett (Schnier 2001) 

intermodális közlekedési csomópont a térség fejlesztésének húzóerejévé válik (ábra MIV.34), melynek 

hatására a lakótelep térbeli relációi folyamatosan átalakulnak (Losonczy et al. 2020) (táblázat 12). A 

térség fejlesztésével járó rekonstrukciós jellegű beruházásoknak leginkább kitett Kelenföld városrész 

megújulása idővel várhatóan az eredeti lakótelep városformát teljesen újra formálja. 

Az elemzésben szem előtt tartott fő kérdések a Kelenföldi lakóteleppel kapcsolatban: 

A térség fejlesztése hogyan befolyásolta a lakótelep felértékelődését? 

Az új beruházói szándékok korrelálnak a lakótelep hosszútávú fejlesztési céljaival?  

Milyen változásokat generál és gátol a városrész szintű fejlesztési szemlélet a lakótelep fizikai 

környezetében? 

 

35. ábra Kelenföldi lakótelep 
modell, 2010-es állapot. 
Grafika: a szerző 
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A LAKÓTELEP VÁROFORMA 
JELLEMZÉSE 

ESET I. / KELENFÖLDI LAKÓTELEP 

Elhelyezkedés 

Területi pozíció 
szomszédos területek hasznosítása és rehabilitálása: Etele tér és környéke / 
Etele tér (Újirány Tájépítész Kft.) (2013); Dél-Buda Városközpont Beépítési 
terve (Futureal Group) 

Hálózati pozíció 

M4: 4-es metró fejlesztése / Bikás park és Kelenföld vasútállomás metró 
megálló (Főmterv Rt., UVATerv Rt., Mott MacDonald Limited, Palatium Stúdió 
Kft.) (2006-2014) 
V1: 1-es villamos közlekedési meghosszabbítása (Trenecon COWI - Utiber 
konzorcium) és tájépítészeti (Urban Concept) rendezése az Etele térig (2017-
2019) 

Galvani híd építése (tervezet) (UNStudio, Buro Happold 
Engineering) 

Sűrűség 

Lakos/lakás 
1980-ban 3,07 fő per lakás 
2011-ben 1,74 fő per lakás 
2019-ben NEM ISMERT ADAT 

Lakos/terület 

1980-ban 272 lakos per hektár  
2011-ben 136 lakos per hektár 
2019-ben NEM ISMERT ADAT 
A kerület népessége 1991-től 2007-ig fogyott, majd 2017-ig növekedett, s az 
utóbbi években stagnál, de nem éri el a 91-es adatokat. 

Épület/terület  
A VABA lakóház építési szabályoktól alól felmentett, maximalizálja az összevont 
telek beépíthetőségét.  

Térszervezés 

Esztétikai Etele úti tengely erősítése 

Normatív NINCS KONCEPCIÓ 

Empirikus 
A központi funkciók az Etele tér köré szerveződnek, így a lakótelep egykori 
központja kihasználatlanná válik. 

Területhasználat  

Területfelhasználás  
Bikás Park rendezése és tájépítészeti tervezése a metró megállóhoz kötődően 
(S73 Kft.) (2013-2014) 

Territórium 

Szent Gellért Senior Apartmanház területének átengedése (2007) 
Kelenföld Városközpont tulajdonviszonyainak problémái (2008) 
Kelenkert (2014) 
Fraknó Közösségi Kert (2018) 

Határ, átmenet 
Szomszédsági viszonyok az új „városközponttal” - Etele út 68. szám alatti 
bontások (2010) /SZÁMALK épület, Budai Lottó Áruház/ 

Épülettípus 

Lakás célú 

Számos lakóépület homlokzat és tető felújítása, valamint nyílászárók cseréje 
megtörtént, például a Kelenföldi Egyesült Lakásszövetkezetnek 8, 100 lakásos 
épületén 
Trendo11 társasház (lab5 architects) (2017-2021) 
VABA lakópark (Bayer Property) (2020-2021) 

Nem lakás célú 

SZÁMALK Központ (Dobai Építésziroda Kft.) (2009) 

Budapesti Boldog Meszlényi Zoltán Templom 
(Jahoda és Páricsy Építésziroda)(2014) 
Bikás Park új épületei: kávézó és az időszakos piac szolgáltató épülete 
(Archikon Architects) (2017) 
Bikás Park metró állomás épülete (Palatium Stúdió Kft.) (2006-2013) 
Etele Pláza (Paulinyi-Reith & partners/tervező) (Futureal Group/ projekt vezető) 
(2018-) 
Kelenföldi pályaudvar épületének átalakítása múzeummá (Építész Stúdió) 
(2020-)  

Hivatkozások: (Központi Statisztikai Hivatal 1983; Preisich 1998; Schéry and Jeney 2001; Ferkai 2005; Papp 2008; Központi 
Statisztikai Hivatal 2011a; Keruletunk.ujbuda.hu 2015; Budapesti Közlekedési Központ 2017; Pesti 2019; Octogon 2018; 
epiteszforum.hu 2018) 

12. táblázat A Kelenföldi lakótelep fizikai épített környezetének változása 2006-tól, jelölések: (színek: fekete = megvalósult, 
hivatalos; szürke, dőlt = tervezett, becsült); (a projektek forrásai: K=köz, állami, önkormányzati támogatásból; EU=Európai Uniós 

támogatásból; MF= külső magán fejlesztés; LF=belső lakossági fejlesztés) Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

 
 Ábrázolva a Melléklet VI., illusztráció MVI.1 

 

http://www.jahodaesparicsy.hu/
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4.3.2 Lakótelep megújítás: esettanulmány II. / József Attila-lakótelep 

Tervezői  

Rendezési terv I., II. Mester Árpád (BUVÁTI) 

Beépítési terv I. (szocialista realista)  Schall József, Salamon István (Iparterv) 

Beépítési terv II. (modern) Mester Árpád (BUVÁTI) 

Beépítési terv 1955, 800 lakás 
Somfa és Száva utca közötti tömbök 

Zöldy Emil (Lakóterv) 

Kohósalak nagyblokkos lakóépületek terve Cserba Dezső 

Öntöttbeton belső, előregyártott homlokzattal 
készült lakóépületek terve 

Bakos Béla 

Nagypaneles lakóépületek terve Bakos Béla 

Sávház a Dés Huber út torkolatánál Magyar Géza 

További lakóépület tervezők Buda Béla, Szőke Andor 

Tervezés éve  1955 

Megvalósítás éve 1958-1980 

Első beköltöző 1959. augusztus (Dési Huber utca 16.) 

Területe 94 ha (*becsült érték) 

Lakások száma 8440 db  

*további adatok lásd Melléklet II. 

Hivatkozások: (Központi Statisztikai Hivatal 1983; Preisich 1998; Schéry and Jeney 2001; Ferkai 2005; Központi Statisztikai 

Hivatal 2011a; Viczián 2012) 

13. táblázat A József Attila-lakótelep építésének adatai. Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

Az egykori Mária Valéria-telep területére 1955-ben szocialista realizmus jegyeket tükröző terv készült, 

keretes beépítéssel akkor még Üllői úti lakótelep néven (Heim 1959). Végül az Üllői út délnyugati felén 

a főváros első szabadonálló sáv- és pontházakkal beépített nagy lakótelepének építkezését 1958-ban 

kezdték el  (Ferkai 2005) (ábra MIV.35) (táblázat 13), mely 1960-ban a József Attila-lakótelep (ábra 36) 

nevet kapta (Teknős 1960). A teljes lakótelep csak 1980-ban készült el, a hosszú folyamatot a városforma 

is leképezi. A különböző építési szakaszok térben is elkülönülnek, a lakótelepet öt, karakterében diverz, 

voltaképpen tömbszomszédság alkotja. Az együttes  mikró architektúrája is gazdagabb utódjainál, mely 

annak köszönhető, hogy ekkor még az előregyártás csupán lehetőség volt, nem kötelező a lakóházak 

kivitelezésénél (Ferkai 2005).  

A József Attila-lakótelep, melynek területe ma a közigazgatásban is jegyzett városrész, léptékénél 

fogva és zöld felületeinek intenzitása révén ma is közkedvelt. A lakóközösség szociális státuszát 

reprezentálja, hogy a veszélyeztetett vagy krízistömböket összesítő dokumentumban csak egy  lakóház 

jelenik meg  (Fővárosi Önkormányzat 2014). Ezzel összefüggésben csak funkcióbővítő támogatásra 

pályázhat a lakótelep, a nagyobb fejlesztéseket csak az általánosan szűk önkormányzati keret és magán 

befektetők (lakók vagy külső magán) bevonásával lehet megvalósítani. A lakótelep fizikai környezetének 
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megújítása időszerű, korai példaként a városformára jellemző fenntartási nehézségek látványosak. A 

parkolási kérdések, a zöld és burkolt közterületek gondozása és a lakóházak műszaki állapotának 

elavultsága központi problémák.  

A Ferencvárosi Önkormányzat 2017-ben nyilvános tervpályázatot írt ki, melynek célja, hogy 

„feltárja a tervezési terület megújítási lehetőségeit és az annak alapján elkészítendő új kerületi építési 

szabályzat hosszútávon biztosítsa a tervezési terület jövőjének fenntartható megújítását” (Ferencváros 

Önkormányzata 2017, 4). A tervpályázati kiírás részleteiben nagyon hasonló volt az 1985-ös kelenföldi 

pályázat dokumentációjához, azonban ebben az esetben a lakótelep egészére várt az önkormányzat 

elképzeléseket. A Magyarországon egyelőre kivételes kezdeményezés számos építész, városépítész és 

tájépítész iroda figyelmét felkeltett. Végül egy pécsi tervező csoport, az AU.ROOM Építészműhely terve 

kapta az első díjat (AU.ROOM Építészműhely Kft. and 3Z kft. 2017) (ábra MIV.36). A pályázat utóélete 

egészen 2020-ig sikeres volt, az önkormányzat szerződött a díjazott irodával több részfeladatra: a 

lakótelep területére a kerületi szabályozási tervmódosítására (továbbiakban KÉSZ), a pályázatban 

megjelenő lakóépület típus megújításának terveire, közösségi szabadterek részletes környezetalakítási 

terveire, valamint ehhez kapcsolódóan egységes pavilon csoportok tervezésére (J. Gyergyák, személyes 

interjú, 2020.január 28.). Követték a nyugat-európai sztenderdet a folyamat intenzív, de több évet 

felölelő előkészítésével, ígéretesen alakult (táblázat 14). 2020-ra mégis több szálon is gyengült a projekt. 

A tervezési koncepciók értékelésére lakossági fórumot hívtak össze, mely jelentős vitás helyzeteket 

kreált. Politikai vonalon átszerveződés történt, a polgármesteri választások eredményeként a projekt 

36. ábra József Attila-lakótelep 
modell, 2016-os állapot. 
Grafika: a szerző 
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támogatottsága sérült. Majd a pandémia tovább nehezített a helyzeten. A pályázatot követően egyre 

több cikk jelent meg arról, hogy az önkormányzat várja a magánfejlesztőket a projektek 

megvalósításának fedezésére.  Közfinanszírozásban a pályázatban foglaltak megvalósítása korlátozott, a 

beruházások többsége funkcióbővítés, számos magántulajdonú ingatlant is érintve. Ezzel visszatértünk 

a nagy lakótelepek legnagyobb kérdésköréhez, azaz, hogy a privatizációban magánkézre adott több 

százezer, széteső tulajdonosi struktúrával rendelkező lakóházat, hogyan lehet megújítani.  

A megújítási folyamat első alprojektjének a József Attila-lakótelep önkormányzata a 2018-as 

TÉR_KÖZ pályázatban 500 millió forint támogatást nyert, mely az egyedüli dedikáltan közfunkciót ellátó 

Fő tér fejlesztésére szántak (J. Gyergyák, személyes interjú, 2020.január 28.) (ábra MIV.37-40). Az 

alprojekt a lakosság részéről teljes ellenállásba ütközött, mivel a számos részletében elhanyagolt fizikai 

környezetben ez a legkevésbé sürgető beavatkozás (Singer 2020). Mind a lakók és az önkormányzati 

képviselők a támogatás átcsoportosítását követelik, például az Ecseri úti metró megálló felszíni 

környezetalakítására, de a támogatás helyrajzi számhoz kötött, így nem allokálható (Nemes 2020). 

Jelenleg ezen a ponton a teljes projekt megvalósítása kétségessé vált. Mindezen információk birtokában 

mégis fontosnak tartom, hogy Magyarország egyetlen teljes lakótelepet érintő megújítási terve 

részleteiben összehasonlításra kerüljön a két más fejlesztési pályát leíró lakótelepen megfogalmazott 

célokkal. Hiszen az elmúlt 3 évben a tervpályázatot valós megújítási szándékok kísérték, mely 

fejlesztésekre az immár részleteiben közel 60 éves nagy lakótelep megérett. 

Az elemzésben szem előtt tartott fő kérdések a József Attila-lakóteleppel kapcsolatban: 

A nyertes pályamű kiterjed a városforma térbeli relációinak megújítására? 

Vannak-e olyan városforma jellemzők, melyek megújítása a tapasztalatok szerint a teljes lakótelep 

léptékénél nagyobb vagy kisebb megújítási léptékben eredményesebb? 

Melyek azok a tisztázatlan kérdések, megoldhatatlan vélt körülmények, melyek még akkor is akadályt 

jelentenek a nagy lakótelep városforma teljes mértékű megújításában, ha a projekthez szükséges 

társadalmi és gazdasági támogatottsággal rendelkezne a nagy lakótelep?  
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A LAKÓTELEP VÁROFORMA 
JELLEMZÉSE 

ESET I. / JÓZSEF ATTILA - LAKÓTELEP 

Elhelyezkedés 

Területi pozíció 
Az átmenő forgalom csillapítás 
Galvani híd lejárójának kérdésköre, véderdő átalakulása  

Hálózati pozíció 

M3 metró felújítása (EU) 
Galvani híd lejárójának kérdésköre 
„Közösségi közlekedési hálózat és annak csomópontjainak 
fejlesztése A közösségi, a megosztott, valamint a gyalogos és 
biciklis közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, intermodális 
helyi csomópontok kiépítése annak érdekében, hogy az 
lakótelepen az autófüggőséget csökkentsük.” 

Sűrűség 

Lakos/lakás 
1980-ban 3,0 fő per lakás 
2011-ben 1,5 fő per lakás 
2019-ben 1,5 fő per lakás 

Lakos/terület 

1980-ban 226 lakos per hektár  
2011-ben 134 lakos per hektár 
2019-ben 134 lakos per hektár 
A kerület népessége 1991-től 2004-ig fogyott, majd hullámzóan növekedett és 
fogyott, ma növekszik. A megújítástól a fiatalok és a gyermekes családok 
beköltözését várnák. 

Épület/terület  
Nem történt sem bontás, sem új épület építés, a megújítás hatására 
növekedhet a beépített terület minimális mértékben az épületbővítések által 

Térszervezés 

Esztétikai 
A lakótelep fő tengelyeinek (Dési Huber, Pöttyös, Napfény utca) funkciója 
megváltozhat az új közterek kialakításával, de a telep tömege, kompozíciója 
nem változik. 

Normatív 

Többszintű térhasználat létrehozása: „lépcsőház közösség – lakótömb-közösség 
(önkormányzattól ideiglenes időre átadott területen – külső közösségi tér 
(lakótelepi - önkormányzati terület) – városi tér (kerületi közösség - 
önkormányzati terület)” (AU.ROOM Építészműhely Kft.) 

Empirikus 
Főtér + közösségi pont kialakítás a Dési Huber és Napfény utca által bezárt 
parkos sarki részen / TÉR_KÖZ 2018, a lakosság támadja (AU.ROOM 
Építészműhely Kft.) (K) 

Területhasználat  

Területfelhasználás   Beépítés és környezetalakítási terv (AU.ROOM Építészműhely Kft.) 

Territórium 
Telekalakítási, tulajdonviszonyokat érintő kérdések (AU.ROOM Építészműhely 
Kft.) 

Határ, átmenet 
Minta kereszteződés terve (AU.ROOM Építészműhely Kft.) (K) 
Galvani híd lejárójának kérdésköre 

Épülettípus 

Lakás célú 

Néhány lakóépület homlokzat és tető felújítása, valamint nyílászárók cseréje 
megtörtént  
Társasházak bővítése, „K” és „T” típus (AU.ROOM Építészműhely Kft.) (K+MF) 
Társasházak akadálymentesítése (AU.ROOM Építészműhely Kft.) (K+LF+EU) 

Nem lakás célú 
Pavilonok elhelyezése (lineáris és y forma) (AU.ROOM Építészműhely Kft.) 
(K+MF) 
Humán szolgáltatás: óvodák, iskolák értéktartó megújítása. (K+EU) 

Hivatkozások: (Központi Statisztikai Hivatal 1983; Preisich 1998; Schéry and Jeney 2001; Ferkai 2005; Központi Statisztikai 
Hivatal 2011a; Viczián 2012; AU.ROOM Építészműhely Kft. and 3Z kft. 2017; Ittlakunk.hu 2019; Nemes 2020; Singer 2020) (J. 
Gyergyák, Személyes interjú, 2020.01.28.) 

14. táblázat A József Attila-lakótelep fizikai épített környezetének (tervezett) változása 2017-tól, jelölések: (színek: fekete = 
megvalósult, hivatalos; szürke, dőlt =tervezett, becsült); (a projektek forrásai: K=köz, állami, önkormányzati támogatásból; 

EU=Európai Uniós támogatásból; MF= külső magán fejlesztés; LF=belső lakossági fejlesztés) Táblázat: a szerző saját 
szerkesztése 

Ábrázolva a Melléklet VI., illusztráció MVI.2 
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4.3.3 Szomszédság megújítás: esettanulmány III. / Újpalota-Páskomliget lakótelep  

Tervezői  

Rendezési terv  Mester Árpád, Tenke Tibor 

Beépítési terv  Mester Árpád, Tenke Tibor 

Paneles lakóépületek tervcsaládja Csordás Tibor, Selényi István, Callmeyer Ferenc 

Víztoronyház (1976) Mentes Endre 

Iskola épületek Kökény Ágnes 

Óvoda épületek Ágoston Miklós 

Zsókavár utcai Orvosi rendelő Callmeyer Ferenc 

Kerttervek (1973) Mester J.  

Tervezés éve  1967 

Megvalósítás éve 1970-1979 

Első beköltöző 1971. (Hevesi Gyula (ma Nyírpalota) utca 1-27.) 

Területe 140 (+20 ha) (*becsült érték) 

Lakások száma 13260(+2303 db) 

*további adatok lásd Melléklet I. 

Hivatkozások: (Brenner, János; Mester 1968; Preisich 1998; Schéry and Jeney 2001; Szepes 2002; Ferkai 2005; Központi 
Statisztikai Hivatal 2011a; Bakay 2013) 

15. táblázat Az Újpalotai Páskomliget lakótelep építésének adatai. Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

Újpalota a főváros perifériáján helyezkedik el, a belső városi zónától 10 kilométerre. A területkijelölés 

idején a beépítésre szánt terület még zöldterületi felhasználási kategóriába tartozott, tehát Budapest 

harmadik legnagyobb lakótelepe zöldmezős beruházásban valósult meg. A helyszín ideális volt az 

előregyártott technológiával épült lakások számának maximalizálására, de kompromisszumokkal teli a 

szükséges infrastruktúra megteremtésében (Pataky 1977)(ábra MIV.41). A közigazgatási egység, 

Újpalota városrész szerkezetét tekintve négy részre tagolható: Tenke Tibor elképzelésében, a középkori 

városmodellekre reflektáló ikonikus formát kirajzoló Páskomliget lakótelepre (ábra MIV.42), a 

Frankovics Mihály utca menti később épült lakótelepre, a Késmárk utcai ipari területre és a keleti 

kertvárosias beépítésre szánt jelenleg üres lakóterületre (Rátonyi 2012). A megújítás szempontjából 

fontos, hogy külön kezeljük Páskomliget egységét (ábra 37) (táblázat 15), bár a terület két lakótelepe 

ma a területi statisztikákban összetartozik, Újpalotai lakótelepként jelenik meg (Balla 2019a).  

 A vizsgált nagy lakótelep látványos megújítása 2010 körül kezdődött, s szemmel láthatólag László 

Tamás építészmérnök és politikus tevékenységeihez kötődően kapott nagyobb lendületet, aki 

lokálpatriótaként a 2000-es évektől aktívan részt vett a 15. kerület fejlesztésében. Később 2010-től 

2014-ig polgármesterként a Páskomliget lakótelep hazai szinten kiemelkedő fejlesztését, számos 

részletében nemzetközi szintre emelte. László Tamás pályafutása kezdetén a III. kerületben 

osztályvezető főmérnökként végig kísérte a Békásmegyeri lakótelep építését, s elmondása szerint 
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ellenezte Kaszásdűlő engedélyezését. Politikusként aktívan részt vett a Panel Program és egyéb 

lakótelepekhez kapcsolódó, végül elvetett, állami tervek előkészítésében. Tehát ugyanúgy volt 

szereplője a megépítésnek és ma aktivistája a megújításnak. A László Tamással készített interjúban 

elhangzottak számos ponton találkoznak a disszertáció céljaival, ezért az Újpalota-Páskomliget lakótelep 

megújítási körülményeinek ismertetését az egykori polgármester szavainak gyakori idézése teszi igazán 

hitelessé.  

„Én a következőképp látom, a lakótelepeknek két alapproblémája van az egyik a lakóépületek, 

másik pedig maga a telep.” (László, Tamás. 2020, (1) 00:23:39) Az újpalotai Páskomligeten a megújítás 

célja ennek a két „alapproblémának” az enyhítésé volt. Az évek során 1400 lakás lakóépületeit újították 

meg 100%-os támogatásból, s még legalább ennyit részleges támogatásból. Az épületfelújítási akciók 

ellenére a lakóházak állapota továbbra is problémás. „Az országban azt mondjuk, hogy felújítás történt. 

Nem történt. A homlokzatot újítottuk föl és ezzel becsomagolva azt a borzalmat, ami az épületben 

rettenetes állapotban van, a strangokat, a szellőzőberendezéseket …” (László, Tamás. 2020, (1) 

00:39:53) a gépészeti problémák megmaradtak, s még inkább a házon belüli közös funkciókkal 

kapcsolatosak: „De az egészből kiemelném ezt a lépcsőház és környékét. Amikor kilépek már a lakásból, 

37. ábra Újpalota-Páskomliget 
modell, 2010--es állapot. 
Grafika: a szerző 
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akkor kellene az állam, ha az állam azt mondja, kérem a lift cserékhez hozzájárulok.” (László, Tamás. 

2020, (1) 00:39:53).  Páskomligeten az egészségközponttal összeépült Zsókavár utca 23. szám alatti 

hibrid ház esetében kialakított előkert, új bejárati zóna, s a ház homlokzatán alkalmazott magasabb 

minőségű épületszerkezeti elemek mind a lakóház és szoros környezetének értéknövelő megújítását 

szolgálták (fotó MV.24). A szociális városrehabilitációs program keretében, 100%-os támogatással 

elkészült ház azonban csak egyszeri és egyedi projekt volt.  

 Újpalota-Páskomliget komplex megújítása az eredeti térszervezés szétváló térnegyedeinek 

koncepciója mentén indult el. Legnagyobb változást a keleti térnegyedben, az úgynevezett Zsókavár 

utcai terület fizikai környezetében tapasztalhatunk (ábra MIV.43): „Volt egy akció terület, azon belül egy 

bizonyos összeghatárig lehetett kiválasztani egyes épületeket. Meg volt határozva, hogy ebből mennyi 

legyen a lakóépület, mennyi legyen intézmény, közterület.” (László, Tamás. 2020, (1) 00:10:54).  Az 

akcióterület kijelölése viszont a lakótelep térszervezési irányvonalait egyáltalán nem vette figyelembe 

(lásd 5.2.1 Territoriális lépték), így a telep újra strukturálása ebben az értelemben nem jött létre. „Az 

akció területben különböző mutatók alapján kellett az akcióba bevonni vagy kiejteni egyes elemeket. Az 

ezekhez való igazodás azért szerintem több gondot okozott, mint amennyi hasznot hajtott.” (László, 

Tamás. 2020, (1) 00:14:04).   

Páskomliget megújítási kísérletéből levonható fő tanulságok már az interjúban elhangoznak. 

László Tamás hozzászólásai kiválóan tükrözik azt a holisztikus szemléletet, mely egy ilyen léptékű 

lakóterület fejlesztéséhez elengedhetetlen, de politikusként a projekt lebonyolításához fűződő 

kérdéseket még inkább feszegeti. „(…) alapvető fontosságúnak a lakóközösségekkel való foglalkozást 

tartom és ezen áll vagy bukik a lakótelep megújításának a jövője” (László, Tamás. 2020, (1) 00:16:36).  

Újpalotán minden egyes részprojekt a lakótársadalommal folytatott valós kommunikáció és annak 

minden nehézségével együtt vált valóra.  A helyi aktív közösség kiváló partnerre talált, László Tamás 

polgármesterként építészmérnöki szakmai hátterét is kamatoztathatta. Mindez olyan helyi aktivitást és 

financiális bázist teremtett, mely alapvetően egyedi eset, de jól láthatóan hatékonyan működött. A 

polgármester tisztségének megszűnését követően a projektek azonban lelassultak. Ezért a megújítási 

folyamat időbeliségével és tervezhetőségével kapcsolatban fontos következtetést tehetünk: „Tehát mi 

az igazi megoldás? Hosszútávú 25 éves programot kell kidolgozni, 25 évre előre kondicionálni. Tehát azt 

mondani, emberek azt kérem garantálom, hogy 25 évig ezek lesznek a szabályok. Tehát az egész 

tervezhetőségét, a tervezhetőségnek a körülményeit kell az állam szavatolja, határozza meg és az 

önkormányzat igazából mondjuk a szociális szférában adhat valamiféle támogatást.” (László, Tamás. 

2020, (1) 00:39:53).   
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A LAKÓTELEP VÁROFORMA 
JELLEMZÉSE 

ESET I. / ÚJPALOTA LAKÓTELEP 

Elhelyezkedés 
Területi pozíció 

Szomszédos területek hasznosítása és rehabilitálása: „Kertváros”, „Parkváros” 
Szilas park (Bálint és Társa Építész Iroda) (2002) (MF) 

Hálózati pozíció nem történt és ez a lakótelep egyik fő problémája 

Sűrűség 

Lakos/lakás 
1980-ban 2,99 fő per lakás 
2011-ben 2,16 fő per lakás 
2019-ben NEM ISMERT ADAT 

Lakos/terület 

1980-ban 294 lakos per hektár  
2011-ben 210 lakos per hektár 
2019-ben NEM ISMERT ADAT 
A kerület népessége 1991-től 2007-ig fogyott, majd 2017-ig növekedett, s az 
utóbbi években stagnál, de nem éri el a 91-es adatokat. 

Épület/terület  
a Boldog Salkaházi Sára templommal növelték a beépítettséget, lehatárolt a 
közterületből 

Térszervezés 

Esztétikai a lakószigetek más és más jelleget kaphatnának 

Normatív lakónegyedek, szomszédságok szerinti koncepció, „lakószigetek” 

Empirikus Újpalota Fő tér / ötletpályázat (2011) (K) 

Területhasználat  

Területfelhasználás   Új rendezési tervben új telekosztás, de a valóságot nem tükrözi. 

Territórium 

Kőrakás park 35. Közösségi kert (2014) (K) 
Nyírpalota Közösségi kert (2014) (K) 
KIKÖTŐ Ifjúsági Közösségi Tér II. ütem sportpálya, átmeneti zóna – nem 
engedélyezték (2014) most épült (2020) (K+EU) 
Nyírpalota út 24-38. sz. alatti sávház pihenőkertjének kialakítása – nem 
engedélyezték (K+EU) 
Zöldpalota Kert (2015) (K) 
Páskomliget u. – Sárfű utca között többfunkciós sportpálya (2012-13) (K) 
Privát vagy félprivát saját és közös kertek kerítéssel elkerítve az épület körül / 
Kőrakás park / (LF) 

Határ, átmenet 
Lépcsőházi program – kutatás, arról, hogy a probléma azonnal jelentkezik, 
amikor elhagyja az ember a lakását, a térben minden határral egyre több 
probléma merül fel 

Épülettípus 

Lakás célú 
Zsókavár utca 23. (DÓM Építészműterem Kft.) (2013) (K+EU) 
Számos lakóépület homlokzat és tető felújítása, valamint nyílászárók cseréje 
megtörtént (K+EU+LF) 

Nem lakás célú 

Boldog Salkaházi Sára templom (KIMA Stúdió) (2008) (E) 
Közösségi ház bővítése / ötlet pályázat (2011) 
Orvosi Rendelő (M-Teampannon Kft.) (2011) (K+EU) 
Piac és környezete rekonstrukciós munkái (2014) (K+EU) 
KIKÖTŐ Ifjúsági Közösségi Tér I. ütem /Száraznád utca 5. (2014) (K) 
Számos egyéb intézmény értéktartó energetikai megújítása pl. Kontyfa utcai 
Középiskola, Szakiskola, Általános Iskola  (K+EU) 
Spirálház, „szociális központ”, benne a megmaradó intézmények mellett 
(drogéria, gyógyszertár, bankfiók, könyvtár), az Újpalotai Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a Pajtás Közösségi Étterem, a Munkanélküli Fiatalok 
Tanácsadó Irodája és a Közösségi Mosoda, Varroda és Internet Kávézó  (K+EU)  

16. táblázat Az Újpalota-Páskomliget lakótelep fizikai épített környezetének (tervezett) változása 2008-tól, jelölések: (színek: 
fekete = megvalósult, hivatalos; szürke, dőlt=tervezett, becsült); (a projektek forrásai: K=köz, állami, önkormányzati 

támogatásból; E= egyházi; EU=Európai Uniós támogatásból; MF= külső magán fejlesztés; LF=belső lakossági fejlesztés) 
Táblázat: a szerző saját szerkesztése 

Ábrázolva a Melléklet VI. illusztráció MVI.3 
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4.4 A városforma-megújítás értékelése: az esettanulmányok összehasonlító elemzése 

A három nagy lakótelep fizikai környezetének megvalósult és tervezett változásait a részletes táblázatok 

jól szemléltetik (lásd táblázat 12, 14, 16). A 17. táblázat a lakótelepek térbeli relációinak a tervezett vagy 

megvalósult alakítását értékeli. Látható, hogy az egyes lakótelepeken másra helyezik a hangsúlyt, de 

összességében minden egyes reláció valamilyen mértékben változik. A megközelítésben és az időben is 

eltérő megújítási folyamatok összehasonlító elemzésében a hibák és tanulságok is kidomborodhatnak. 

A disszertáció fő kérdésköréhez illeszkedve, az elemzett lakótelepek fizikai környezet-megújításának 

sikerességét az egyes relációk szerinti értékelés szemlélteti.  A vizsgálatból levonható konklúziók a 

lakótelep városforma jövőbeni megújítási projektjeinek irányadó szempontokat biztosítanak. 

A városforma fizikai jellemzői Kelenföldi lakótelep József Attila-lakótelep Újpalota-Páskomliget 
Elhelyezkedés + + + + + + 
Sűrűség + + + + + + 
Térszervezés + + + + + 
Területhasználat + + + + + 
Épülettípus ++ + + + + + 

17. táblázat A három nagy lakótelep összehasonlítása a megvalósult és tervezett változások mértéke szerint, fekete „+” jel = a 
fizikai környezet megvalósult alakítása, fehér „+” jel = a fizikai környezet tervezett alakítása, Táblázat: a szerző saját 

szerkesztése 

Elhelyezkedés 

A Kelenföldi és a József Attila-lakótelep Budapest öt hivatalos zónáját tekintve az átmeneti, míg Újpalota 

az elővárosi zónában terül el (lásd MII.). A Kelenföldi lakótelep területi pozíciójának egyetlen értéke a 

környező Őrmező, Sasad és Sashegy hegyes dombos városias táj vizuális környezete, hálózati pozíciója 

viszont az elmúlt években a térség fejlesztésével jelentősen felértékelődött. A lakótelep a főváros új 

intermodális csomópont fejlesztésének hatására újul meg. A József Attila-lakótelep bár azonos zónát fed 

le, Pest délkeleti részén helyezkedik el, a hármas metró vonalán kedvező közlekedési adottságokkal, 

területét a véderdők jelentősen elhatárolják a szomszédos városrészektől. A főváros peremén Újpalota-

Páskomliget hálózati pozíciója a megépítése óta változatlan, az egykor tervezett metró vonal kiépítése 

távlati terv maradt. Ma harántirányban a villamosvasút, a belváros irányában sűrű járatú autóbuszok 

szolgálják a több mint 35 000 lakos közösségi közlekedését.  

  A Kelenföldi és a József Attila-lakótelep a közlekedési hálózatfejlesztésben is kapcsolatban áll. 

Budapest legújabb hídjának lejárója nyugaton a Kelenföldi, keleten a József Attila-lakótelep 

határvonalán fog a tervek szerint futni. A fejlesztésben a két lakótelep helyzete eltérő. A 19. század óta 

jelenlevő Kelenföldi vasúti pályaudvar, valamint a M1-M7-es autópálya Budaörsi csomópontjának 

térségében 2014-ben átadásra került a 4-es metróvonal kivezetése (fotó MV.1), az áthelyezett távolsági 

buszállomás, 2016-ban átalakult a Budaörsi közúti csomópont, megújult a vasúti pályaudvar (fotó MV.2), 

az 1-es villamos Etele térig tartó szakasza kiépült (fotó MV.3), valamint a tömegközlekedésre való 
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átszállást támogató P+R parkolók (fotó MV.4), ezzel kialakult a tervezett intermodális csomópont. 

Budapest 2030 koncepciója szerint a terület a közlekedés fejlesztés hatására a későbbiekben a főváros 

egy mellékközpontjává fog válni (BFVT Kft. et al. 2013), mely a terület felértékeléséhez vezet és 

fejlesztését indukálja. A Kelenföldi lakótelep déli határa mentén futó tervezett hídfelvezető út tovább 

növeli a terület hálózati pozíciójának értékét, tehát a megújítási folyamat egy további új elemeként 

részévé válik egy átfogó tervnek (Illusztráció MVI.4). Ezzel szemben a József Attila-lakótelep 

továbbfejlesztésének gyakorlatilag mára fő kérdésévé vált a Galvani híd pozíciójának meghatározása, 

avagy megépülésének elutasítása (Illusztráció MVI.5). A József Attila-lakótelep, de az Újpalota-

Páskomliget is, tervszerűen, az egykor új szomszédságok telepítésének egykori és ma is érvényes 

szabályait követve, zöld folyosókkal határolódnak el a környező ipari területektől és forgalmas főutaktól 

(Duany and Plater-Zyberk 1994)(ábra MIV.15). A lakók attól félnek, hogy az új hídfelvezető út bármelyik 

tervezett nyomvonala is valósul meg, jelentős területet elvesz a környező védőerdőkből, melyeknek a 

kedvező levegőminőség fenntartásában jelentős funkcionális szerepük van (Ittlakunk.hu 2019). A 

hídfelvezető út nyomvonalának kiépítése mellett szól, hogy a lakótelep fő ütőerének, a Pöttyös utca 

évek óta szorgalmazott leszabályozását segítheti az átmenő forgalom elterelésével (fotó MV.5). Ezzel 

azonban a felvezető út át is szervezi a lakótelep szerkezetének domináns útvonalait, ezért amíg az út 

pozíciójáról nem születik döntés, a nyertes pályamű preferenciáit szem előtt tartó (ábra MIV.36), 

megrendelt új szerkezeti terv sem készülhet el. Tehát ugyanazon fővárosi léptékű fejlesztés egészen más 

hatással van az egyes nagy lakótelepekre.  

 Kelenföld és Újpalota-Páskomliget jól tükrözik Virág Csaba észrevételét, ma a város körbe növi az 

1954 után épült lakótelepeket, új szomszédsági viszonyok alakulnak ki (lásd 4.1.1 Elhelyezkedés). 

Kelenföldön 2021-re a területfejlesztés zászlóshajó projektjei elkészülnek: a Budapest ONE 

irodakomplexum, az Etele okos pláza, valamint a Trendo11 többlakásos lakóház, mely nyugaton a 

lakótelep 16 emeletes csúszózsalus tornyainak szomszédságában épül fel. Az Etele út 68. szám alatti 

területen épülő Etele pláza és a lakótelep viszonya azonban kérdéseket vet fel. A nagy lakótelep 

körülbelül 500 méterre fekvő központjának működésében hosszútávon kontraszelektív helyzetet 

teremt. 2008-ban az egykori Kelenföldi városközpont  tulajdonosi jogának közel 82%-át  a főváros 

magánkézbe adta, melynek visszavásárlásáért a kerületi önkormányzat mindent megmozgatott 

(Keruletunk.ujbuda.hu 2008; Papp 2008)(fotó MV.6). A tulajdonosi változással a fejlesztői szándékok 

megjelenése is várható volt, ami révén a területi szabályozásban 12-30 méter beépítési magasságot és 

100%-os beépíthetőséget engedélyezett közel 9000 négyzetméter területen, a városközpont bővítését 

tette kilátásba. Az ügymenet körüli felháborodás egy időre elhalkult, s maga a Tétényi Úti Üzletközpont 

a helyi piac és számos kis üzlettel tovább üzemelt. 2018-ban a Vahot utca és Bártfai utca találkozásában 

néhány épület bontásával új építési telek kialakításán kezdtek el dolgozni. Az új telekre épülő Vaba 

lakópark a központ újra hasznosításával a maga nemében teljesen új színfoltot hoz a hazai lakótelepes 
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környezetalakítás gyakorlatába, a kritika a megvalósítás körülményeit, de főként a léptékét illeti. A 

projektet a pandémiás időszak közepén a jelenlegi kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházássá nyilvánította, mely által mentesül minden önkormányzati területszabályozás 

és véleményezés alól (Orosz 2020). Ennek eredményeképp az ingatlanbefektetők éltek a területben rejlő 

lehetőségek teljes kihasználásával (fotó MV.7).  Hasonlóan nyugatra az egykori SZÁMALK épület és a 

Budai Lottó Áruház telkének (ábra MIV.45) összevonásával létrehozott telek (ábra MIV.46) 

beépíthetőségét szinte maximálisan kihasználva épül az Etele pláza, mely végül 30 méter magas zárt 

tömegével szignifikáns elemévé vált az Etele tengelynek (ábra MIV.47)  (epiteszforum.hu 2018). A pláza 

honlapja szerint 3 szinten üzletekkel, valamint éttermi és mozi szinttel várják majd a látogatókat (‘Etele 

Plaza, General Info’ 2020). Gyakorlatilag minden olyan funkció elérhetővé válik majd benne, mely a 

lakótelep központjában jelen van, vagy valaha működött, említve az Olimpia mozit. Újpalota-

Páskomliget jó példaként szolgálhat a Kelenföldi lakótelep esetében még csak sejthető jövőbeli 

folyamatokra. 1996-ban harmadik generációs üzletházként nyitott meg a Pólus Center, a Páskomliget 

lakótelep északi határára telepedve. Egy 2004-es felmérés szerint a megkérdezett vásárlók  35 %-a 

gyalogosan érkezett az üzletközpontba, tehát legalább ennyien a páskomligeti lakosságból a 

komplexumot vették igénybe napi szinten (Sikos and Hoffmann 2004). Ahogy a Pólus Center széleskörű 

szolgáltatási kínálatával gyalogos távolságban, de autóval, tömegközlekedéssel perceken belül 

elérhetővé vált, a lakótelep kereskedelmi központi zónája leromlásnak indult. Mindamellett a 

nagyáruház nem csak vásárlói, de áruszállítási forgalmat is generált, mely a zajterhelést és az utak 

minőségi problémáit is súlyosbította a lakótelepen (Novák 2004). A 2010-es páskomligeti fejlesztésnek 

központi tervezési feladata volt, hogy ne csak felújítsák a hátrányba került központi szolgáltató 

épületeket – az akkoriban szinte teljesen kihasználatlan, jelentős közbiztonsági problémákkal küzdő 

Spirálházat és környékét, valamint az átellenes oldalon a piac területét (ábra MIV.49) , de új funkciókat 

is telepítsenek a területre, hiszen a Pólussal való konkurálásban nem lehetett bízni (Ulrich 2014). A Spirál 

ház végül a Zsókavár utcára felfűzött szociális városrehabilitáció harmadik fázisában új szociális 

funkciókkal bővült, az épület kiemelkedő építészeti minőségű értéknövelő revitalizálása során (fotó 

MV.8) (ábra MIV.50) (Krisztina 2016). Az épület kihasználtsága azonban még mindig alacsony, 

folyamatos a párbeszéd az épület helyi igényeknek megfelelő hasznosításával kapcsolatban.  

Az Újpalota-Páskomliget lakótelepnek sikerült olyan fejlesztési irányt kijelölni a lakótelep 

központjában, mely felszámolhatja a Pólus Center megjelenésével jelentkező problémákat. Azonban, ha 

a lakótelepek egykori helykijelölését és az államszocializmus évei során készített Általános Rendezési 

Terveket vizsgáljuk, ezek a nagy lakótelepek tervszerűen épültek a főváros mellékközpontjaiként, azaz a 

központi funkcióktól való megfosztásuk a teljes főváros központ-, valamint közlekedéshálózatát 

gyengítik meg (Losonczy et al. 2020). A város nagyságú, ma több mint 36 ezer fős újpalotai lakóegyüttes 

esetében, de a 16 ezer fős Kelenföldi lakótelepen is szükséges volt a funkció frissítés, de formája 
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megkérdőjelezhető. Az új zárt, befelé forduló bevásárlóközpontok jellemzően elhatárolódnak a városi 

utcától, s ezzel a nyilvános tereken az emberi tevékenység fokozott intenzitása helyett a mérséklődést 

tapasztaljuk, mely az ebből adódó alapvető fizikai formai problémákat tovább súlyosbítja a lakótelepen. 

Sűrűség 

Bár nem lehet csakis a lakásnagyságokhoz viszonyítani az egy lakásra jutó lakosok számát, a mai sűrűségi 

mutatók követik a lakhatás minőségét. A három lakótelep a tömeges lakásépítés három különböző 

korszakában épült. A József Attila-lakótelep (1958-1980) épületei és azok lakásai még az ötvenes évek 

szűk lakásméreteit tükrözik, a hatvanas években kezdődő nagypaneles építés korlátait mintázza 

Kelenföld (1965-1983), míg Újpalota (1970-1979) a hetvenes években az építési rendszer fejlesztését 

követően épült, így lakásnagyságai kedvezőbbek. A József Attila együttes problémás, 50%-os a sűrűség 

visszaesése a mai 1,5 fő per lakás aránnyal, ezt követi a Kelenföldi lakótelep, ahol 43%-os a visszaesés a 

megépítés idején jellemzőkhöz viszonyítva, 1,74 fő per lakás, míg Újpalotán 23%, ahol összességében 

kedvezőbb, 2,16 fő per lakás a sűrűség a lakótelepi lakások lakottságát tekintve. Jelentős nehézségekkel 

küzd Újpalota, ahol az önkormányzat felmérése szerint a lakosság körülbelül egyharmada egyedülálló, 

jellemzően idősebb korosztály, egyharmada családos és nagyon jellemző a környékre, hogy a 

csonkacsaládok megengedhető lakhatásra lelnek Újpalotán, így a további egyharmadot ők tetszik ki (T. 

László, személyes interjú, 2020.január 23.). A József Attila-lakótelep megújítási pályázatának egyik fő 

célja, hogy a csökkenő lakossági problémára hosszútávon találjanak megoldást. A meglévő lakóépületek 

lakásainak bővítésével és további lakószintek építésével, a több gyermekes családok beköltözését 

ösztönöznék, mely pozitív hatással lenne a lakótelep gazdaságos fenntarthatóságára, de szintúgy a 

jellemzően elöregedő lakótelep közösségi életébe is új színt vihet. A három eset közül Kelenföld 

esetében hivatkozhatunk a legkevésbé a lakásnagyságok problémájára, sokkal inkább arról van szó, hogy 

a budai egyetemisták (20-24-es korosztály felülreprezentáltsága) és a nyugati agglomerációban dolgozó 

fiatal értelmiségiek (25-39-es korosztály felülreprezentáltsága) igényei közelebb állnak a lakótelepi 

lakások  kereteihez (Központi Statisztikai Hivatal 2013).  

 A népesség csökkenés ellenére az esetek még mindig benne vannak a területre vonatkoztatható 

gazdaságilag fenntartható sűrűségi intervallumában (kb. 100-150 fő per hektár). Sokkal jelentősebb 

kérdés, hogy a gazdaságilag kedvező laksűrűség miként válhatna érzékelhetővé a szabadtér 

használatban. Mindhárom lakótelepen nagy energiákat fektetnek a közös terek fejlesztésébe, a 

közösségi kertek létrehozására, a játszóterek felújítására, az összefüggő zöld felületek, mint a Bikás park 

újra életre keltésére. A kedvezőbb érzékelt sűrűségi viszonyok kialakulásához Újpalotán az új funkciók 

elhelyezése kiemelten hozzájárult. Az új templom többfunkciós külső belső tereivel (fotó MV.9) és a 

KIKÖTŐ Ifjúsági Tér 2020-ban megvalósuló privát és félprivát szabadtereivel (fotó MV.10) olyan 
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célpontok jelennek meg az eddig kihasználatlan közös térben, melyek látogatói kritikus tömeget 

megteremthetnek, a lakótelepi közbiztonság ígéretével. 

 A nagy lakótelepek beépítési sűrűsége a megújításban a bontás és az intenzifikálás témakörét 

érinti. „Most amikor az egész Budapest kell szemlélni, és a közlekedést kell szemlélnünk és a 

szuburbanizációt kell szemlélni és az ebből fakadó nagyon jelentős idő energiamérleg romlást nézzük. 

Akkor ebből a szempontból érdekes a lakótelepeknek a fejlesztése felértékelése, adott esetben, ahol lehet 

intenzifikálással. A lakásválaszték bővítése, fiatalok betelepítése stb., sokkal olcsóbb volna a 

lakótelepeken, mint (…) kiküldeni a családokat az agglomerációba, ahol nincs infrastruktúra, ahol 

közintézmények nincsenek, ahol a közlekedési problémák szétverik a családot.” (László, Tamás. 2020, 

00:37:44) A három eset jól tükrözi, hogy ez nem minden lakótelepen lehet opció (a szintterületi 

mutatókat lásd MII.). Az eredeti beépítési sűrűségéből adódó kedvező tömeg-tér viszonyokkal 

rendelkező József Attila-lakótelepen bontás nélkül új lakóépületek építésére korlátozott a lehetőség, de 

a nem lakás célú épületek elhelyezése is kérdéses. A bontás tetemes költségeit elkerülve az új tervekben 

csakis a bővítés merült fel, mint a diverzifikálás és intenzifikálás egyetlen lehetősége. Újpalota-

Páskomligeten a szabadtér strukturálása az új funkciók betelepítésével elkezdődött, ezzel ki is használva 

lakótelep korlátozott területi tartalékait. A Kelenföldi lakótelep viszont ideális helyszín, rendelkezik 

beépítési tartalékkal, mindemellett ingatlanfejlesztői érdekek is megjelentek a területen az új városi 

csomópont fejlesztése révén. A nagy lakótelep déli nyúlványában és a határzónákban a hosszú paneles 

sávházak között álló egy-egy családi és társasházak kontrasztja még ma is megfigyelhető, melyeket a 

hatvanas években a területrendezés során nem szanáltak (Brenner, János; Mester 1968) (fotó MV.11). 

Láthatóan a magas 10+fsz., 11+fsz. vagy akár magasabb társasházak és ezek a 1-2-3 emeletes társas-

családi házak megélnek egymás mellett a vizuális kapcsolat ellenére is. Számos megújításban felmerül a 

beépítés sűrítése alacsonyabb tömegekkel lakótelep kiterjedt szabadtereinek kihasználásával, de 

meglehetősen vitás kérdés. Ebben az örökölt szituációban jól látszik, hogy az utcák mikro architektúrája 

sokkal rendezettebb ezeken a részeken (fotó MV.12), valamint a sűrű zöld hosszútávon a belátási 

viszonyokat is kedvezően korlátozza. Tehát a lakótelepek intenzifikálása alacsony beépítésű lakóházak 

elhelyezésével kedvezően hathat a lakótelep egészére. Egy ilyen projekt azonban csak szigorú 

projektszabályozás mellett képzelhető el, mely kötelez a lakótelepeken jellemző parkolási problémák 

megoldására, valamint garantálja a fejlesztői érdekek és a terület beépítési tartalékainak egyensúlyát. 

Az új Vaba lakópark építésének körülményei viszont aggodalomra adnak okot az elhelyezkedés 

vizsgálatában rögzítettek alapján.  

Térszervezés 

A vizsgált esetek a korszakonként változó térszervezési minták egy-egy ideális példái. Az elemzésben az 

esztétikai, normatív és empirikus megközelítést most összességében vizsgálom lakótelepek fő 
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tengelyeit, a tengelyek által kialakult térnegyedeket és a belső kisebb környezeti egységekre 

vonatkoztatva.  

 Az újpalotai beavatkozások a lakótelepi terület tagolásának koncepciójára épültek. A Frankovics 

Mihály utcai területtel együtt közel 160 hektáron elterülő Újpalotai lakóterület újra rendezése a terület 

fenntartása, kezelhetősége, de még inkább a lakótársadalom hovatartozásának erősítése érdekében vált 

kulcskérdéssé.  A fő tengelyek mentén négy részre bontható Páskomliget lakótelepen az egyes 

térnegyedek azonos térstruktúrával, valamint épületállománnyal épültek. A két tengely találkozásában 

viszont különböző központi szolgáltatási funkciók kaptak helyet. A fő tengelyek és az általuk alkotott 

központ, valamint a negyedek további területei egészen más tervezési koncepciót igényelnek. A 

nemzetközi példákat tekintve, a főtengelyek kiemelten problémások, de újra formálásuk jelentős 

pénzügyi ráfordítással, a terület rendezésével és szociális programok koncentrálásával kivitelezhető 

(Balla 2019a). A Nyírpalotai út, a Páskomliget és Zsókavár utca tengelyeinek nagyvárosias, korzós jellegű 

rehabilitálása (ábra MIV.51-52), s az ikonikus Víztoronyház felújítására egyelőre elmaradt. A Kelenföldi 

lakótelep fő tengelyeinek változása ugyanakkor látványos. 2008-ban az új városközpont operatív 

tervezésért felelős Futureal Group 4-6 tornyot, köztük egy 150 magas épületet javasolt tervében a 

Kelenföldi pályaudvar és az Őrmező lakótelep derékszögébe (Portfolio 2008)(ábra MIV.48). Végül a 

vertikális tömegeket elvetették, kompaktabb formákra cserélve. A megvalósuló koncepcióban az új Etele 

Pláza zárt tömegével fordul el a lakóteleptől a telek teljes beépítettségében (fotó MV.13.,14.,15.). Az új 

városközpont kiépítése a lakótelep orientációját is megváltoztatja. Korábban a 11. kerület központi 

területei felé vezető Tétényi út volt a meghatározó, ma az új 1-es villamos kialakításával, a környező 

szabadterek és új épületek fejlesztésével az Etele út válik hangsúlyosabbá, a terület új főutcájává (fotó 

MV.16.,17.). Az Etele út keresztmetszetének új kialakítása képviseli mindazokat az építészeti és 

tájépítészeti értékeket, melyeket az Újpalota lakótelep főutcáin ötven éve szeretnének megteremteni. 

A két lakótelepet azonban nem lehet összehasonlítani. Újpalota tengelyeinek megújítása csak konkrétan 

a lakótelepre alkotott projektben képzelhető el, hiszen a területben nincs olyan ingatlanfejlesztési 

potenciál, mely Kelenföldön jelenleg generálja a forrásokat és diktálja fő irányvonalakat. A József Attila-

lakótelep fő tengelyein a forgalom csillapítása már évtizedek óta foglalkoztatja a lakókat. A Pöttyös és a 

Dési Huber utcán áthaladó forgalom (fotó MV.18) jelenlegi mértéke olyan zajterheléssel jár, mely átlépi 

a törvény által megengedett zajhatárt, tehát jelentősen befolyásolja az ott lakók életminőségét 

(Keresztesi 2009). Az évek során kihelyezett fekvő rendőrök és sebességkorlátozások csak kismértékben 

enyhítettek a problémán. A pályázati tervekben reagáltak a problémára. Ma a Pöttyös utca 

keresztmetszetének leszűkítésére készülnek, átadva a területet a gyalogos és biciklis fogalomnak, 

létrehozva a lakótelep új közösségi központját (ábra MIV.40). Az AU.Room Építészműhely fő térre és 

útkereszteződésre készült terve jól illeszkedik a környezet léptékéhez. A területre tervezett pavilonos 

modulrendszer pedig nem szeretne több lenni, mint a zöld környezettel együtt élő köztér elem, mely 
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felszámolja a vizuális környezetszennyezést, amit a jelenlegi különböző kereskedelmi funkciójú bódék 

okoznak (fotó MV.19) (J. Gyergyák, személyes interjú, 2020. január 28). 

Kelenföldön az ingatlanfejlesztők elsődlegesen az Etele út menti terület beépítési tartalékaira 

fókuszálnak, a lakótelep belső környezete érintetlen marad. Ezeknek a belső területeknek a fejlesztése 

már nem érdeke az új városközpont fejlesztőinek. Hosszútávon kérdéses, hogy ez az attitűd vezet-e a 

lakótelep teljes felszámolásához, vagy az ingatlanárak emelkedésével a meglévő ingatlanok értéknövelő 

megújításában egyéb koncepció is felmerülhet. Az Újpalotai és a József Attila-lakótelepen viszont a 

kisebb léptékű környezeti egységek formálása is előtérbe került. „Újpalotának ugye vannak ilyen 

tengelyei, Itt van ugye a Páskomliget utca, itt van a Nyírpalota utcának ez a része, ami kicsit átnyúlik ide, 

van ez a déli rész, ami még teljesen önálló, később is épült. Akkor vannak itt a belül lévő lakóegységek, 

amik ezekhez kapcsolódnak, de azért aránylag egy köztes zónák, amikkel másképp lehet bánni. Vannak 

a négyszintes karéjok, ezek a Csorba Zoltán féle „H” épületek. Van egy kettő három ilyen karéj, ami 

teljesen másképp működő egység. Például ezek még részekre bonthatók, mert itt akár kialakíthatók 

kisebb lakóparkok. Ez nagyon érdekes, hogy ezeken belül még vannak a toronyházak, amik szintén 

szigetet képeznek. Tehát én ezeket a lakószigeteket kezelném.” (László, Tamás. 2020. 00:47:57). Tehát 

számos, a térnegyedeknél kisebb léptékű, saját építészeti arculattal rendelkező egység lehatárolható a 

területen. A 2010-2014-ig, négy ütemben megvalósult integrált szociális városrehabilitációs projekt 

keretében nyílt lehetőség egy térnegyedben, a Zsókavár akcióterületen, a részletekig átgondolható 

tervezésre (ábra MIV.43) (fotó MV.20). Az 5.2.1 Territoriális lépték című fejezetben felvázolt, a 

különböző statisztikai mutatókat tükröző projektterület lehatárolási szabályok viszont nem tették 

lehetővé, hogy a környezet sajátos térszervezése valóban érvényesüljön. A József Attila-lakótelepet az 

íves, lazább vonalvezetés zárt tömbökre osztja, átmenetet képezve az ötvenes évek és későbbi 

nagypaneles korszak formavilága között. Nem véletlen, hogy Gyergyák János a térszervezés 

tárgyalásában tömbközösségnek nevezi a lakótelep szerkezetében második szinten definiálható 

összetartozó egységeket, melyek az építés idejét szerint is összetartoznak (Személyes interjú, 2020. 

január 28.). Ezeknek az egységeknek az erősítése része lesz a területre készülő új településrendezési 

tervnek. A tömbközösségek tervezési léptékében kerülhet sor hosszútávon a parkolási problémák 

mérséklésére, a játszóterek és az egyéb szükséges közösségi terek megújítására vagy a szükséges újak 

megteremtésére.  

Területhasználat 

 A nagy lakótelepek formai megújításának legkomplikáltabb kérdései a szabályozási és a 

tulajdonjogi viszonyokat érinti. Magyarországon még nem sikerült olyan eszközöket találni, ami 

mindezeknek koherensen alkalmazható törvényes hátteret biztosítani, de a három példa lakótelepen, 

bár különböző módon, foglalkoztak a kérdéskörrel.  
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 A nagy lakótelepek formai megújítása magában hordozza hosszútávon a monofunkciós 

területhasználat felbontását, melyben a főváros 2015-ben és 2017-ben elfogadott településszerkezeti 

tervében az intézményi, helyi lakosság alapellátását szolgáló terület (jele: Vi-3) és a kiemelt jelentőségű 

helyi központ terület (jele: Vt-H) kijelölésével tett kezdő lépéseket. A három lakótelep szerkezeti tervét 

tekintve azonban jelentősen eltérő képet mutat. A József Attila-lakótelepen a védő zöld zónák és a 

központi park területre érvényes zöld zónákon kívül nem alkalmaznak egyéb területhasználati 

megkülönböztetést, mely által a lakótelep továbbra is egy óriás szomszédságként kezelhető (ábra 

MIV.53). Kelenföldön és Újpalotán azonban megjelennek az új vegyes használatú foltok, mely a 

térszervezést is jól kiemeli. Újpalotán a négy negyed belső magja, a jellemzően intézményekkel beépített 

központi terület 2015 óta megkülönböztetett (besorolás Vi-3) (ábra MIV.54). Kelenföldön a lakótelep 

külső határaira szorulnak ki az alapintézmények kiemelt területfelhasználási egységei (besorolás Vi-3), a 

lakóterületek szorosan az Etele és a Tétényi tengelyre fordulnak (ábra MIV.55). Páskomliget központi 

részén csak a déli térnegyed szolgáltatási sávja nyúlik ki folytatólagosan az egyelőre rendezetlen fő tér 

felé, a piac vagy a Spirálház környéke továbbra is lakóterületi zónába tartozik (besorolás Ln-T). 

Kelenföldön azonban jelentős központi terület jelöl ki a Bikás park, valamint az Etele út menti közparki 

zóna, közrefogva a Kelenföld városközpont Vi-1 besorolású területét.  

 A területhasználati kérdések a jelenlegi telektulajdonosi struktúra alakításával, azaz a jelenlegi 

úszótelkes rendszer fellazításával válik jelentőssé, melyre a jelenlegi törvényi keretek nem adnak 

lehetőséget (lásd. 4.1.4 Területhasználat). László Tamás a törvényalkotást szinte képtelennek tartja az 

ilyen bonyolult problémák kezelésére, amennyiben a tulajdonjogok átruházásáig terjed a kérdés: „Az az 

alaptézisem, hogy egy bonyolult problémára nincs egyszerű megoldás. Bizonyos programokhoz 

bonyolult megoldásokra van szükség.” (László, Tamás. 2020. (2) 00:17:29) Az Újpalotai lakótelepen az 

elmúlt években váratlan, máskor tervezett kísérletet tettek a szabadterek hasznosítására az úszótelkek 

bővítésével. Az elmúlt 25 évben néhány lakó a jellemzően négyemeletes lakóházak körül saját vagy 

közös területeket kerített le, melyeket privát vagy félprivát kertekként használtak (fotó 

MV.21.,22.,23.,24.) (ábra MIV.56). Nem kérték sem az önkormányzat vagy más lakók engedélyét a 

területfoglalásra, de végül inspirálták a városfenntartókat is. A kiskertekre felfigyelve az önkormányzat 

a lakótelep többi részén is hasonló aktivitásokat kezdeményezett, melyet a 2008-ban külön megrendelt 

területrendezési tervben (ábra MIV.57) bevezetett saját használatú lakókertként igénybe vehető 

közterületek (jele: L7/XV/Z, zöld vastag csíkok ) adtak lehetőséget: „(15) *  Az L7/XV/Z jelű övezet park, 

játszótér, a játszótérhez kapcsolódó, azt kiszolgáló épület, valamint sportpálya, gyalogút, kerékpárút, 

felszíni parkoló, köztéri műalkotások, lakóépületekhez kacsolódó szelektív hulladékgyűjtő építmények 

elhelyezésére szolgál. KSZT-ben kell kijelölni az L7/XV/Z jelű övezetben lévő egyes közterületeknek 

közvetlenül az épülethez tartozó, elkeríthető saját használatú lakókertként kialakítható területét. 

(16) *  A lakóépület telkéhez kapcsolódó saját használatú kert lekerítése esetén, azok zöldfelületének 

https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A0800011.15R&dbnum=524&council=xv-kerulet#lbj110id49ed
https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A0800011.15R&dbnum=524&council=xv-kerulet#lbj111id49ed
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fenntartása a lakóház tulajdonosközösségének kötelezettsége az önkormányzattal kötendő 

megállapodás alapján. (17) *  Az egyes lakótelepi egységek öntözésére locsolás célját szolgáló fúrt kút 

létesíthető. (18) *  Az L7/XV/KT övezet a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre szolgáló terület, ahol 

felszíni parkolók is telepíthetők. (19) *  Az L7/XV/KT övezet területén gyalogos felületeket úgy kell 

kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek a tűzoltók felvonulására és az övezetben található 

intézmények gazdasági kiszolgálására.”(Újpalota Önkormányzat 2008) A házak körüli intézményesített 

„sajátkertesítés” viszont kevésbé volt sikeres mind a fenntartás minőségét (fotó MV.25, 26, 27) és a 

lakótársadalom nyitottságát tekintve, mint amikor a lakók önkéntesen vették használatba a területet 

(Benkő, Balla, and Hory 2018). „Ugye mik voltak a nagy vita kérdések a közösségi kerteknél. A 

legnagyobb vita azon volt, hogy „én itt így jártam keresztül”, mondom most itt fog keresztül járni és 

ennek a háznak ezt a bizonyos 18 méteres sávot pedig odaadom, na „de ő eddig itt járt a ház mellett 

ezen az oldalon…”” (László, Tamás. 2020.01.23. (2) 00:13:08) Az önkormányzat olyannyira látta a 

lehetőséget a sajátkertesítésben, hogy a tervezés egy hosszú sávház esetében a telkesítésig is eljutott, 

de a telekkönyvi átvezetés végül nem történt meg (fotó MV.28). Ahol viszont sikerült a lakókkal 

konszenzusra jutni a tartós használatban, jellemzően a háztól független közös kertek helyszínein, akkor 

„egy csomó olyan dolog fordult elő, ami teljesen normális alapfunkciókat jelenít meg a lakótelepen, ami 

egyébként a lakótelep struktúrájában elő nem fordul, de nem fordul elő a lakóparkban sem.” (László, 

Tamás. 2020.01.23. (2) 00:09:40). Azaz a lakók napozással, a gyereknek kitett fürdető körül, a szabadban 

töltötték a nyári időszakot a közös kertekben. 

 A József Attila-lakótelep új terveiben a megújítás egyik fő célja a lakóházak átalakítása volt, mely 

komoly telekalakítást is igényel. Locsmándi Gábor a József Attila-lakótelep tervében kirajzolódó 

szabályozási és a tulajdonjogi lehetőségeket átgondolva megjegyzi, hogy a megoldás kidolgozása egy 

teljes disszertációt igényelne (Személyes interjú, 2020. január 29.). A problémának sok oldala van, a 

tervezésben a megrendelői oldal is tisztázatlan: „nagyon nehéz volt azzal foglalkozni, hogy van egy 

társasház, de ugye nem a társasház a megrendelő. Viszont nagyon pozitívnak láttuk, hogy az 

önkormányzat gondolkozik azon, hogy a magántulajdonú társasházakat hogyan lehet megújítani. Mivel 

neki van egy kis tulajdoni hányada, csak elenyésző, de mégis a kérdés az volt, hogy lehet programot tenni 

rá.” (Gyergyák, János. 2020. január 28. 00:32:31) Tehát, hogyan bővíthetők egy társasház 

magántulajdonú lakásai, ha a lakástulajdonosoknak a végrehajtásra nincs pénzügyi kerete, továbbá nem 

is biztos, hogy minden egyes lakó érdekelt az átalakításban, azaz szintenként változhatnak az elvárások. 

Az önkormányzat az AU.Room Építészműhely sikeres pályázata után a házak részletes építészeti terveit 

is megrendelte (ábra MIV.60, 61), de ezen túl megállt a folyamat, mely számos vitás kérdéssel járhat a 

lakók hozzájárulását illetően, a pénzügyek terén, de még inkább a törvényes szabályozással 

kapcsolatban.  

https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A0800011.15R&dbnum=524&council=xv-kerulet#lbj112id49ed
https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A0800011.15R&dbnum=524&council=xv-kerulet#lbj113id49ed
https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A0800011.15R&dbnum=524&council=xv-kerulet#lbj114id49ed
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 Nagyon fontos lenne a lakótelepeken az átmeneti térsávok, a fundamentális tér megújítása, 

melyben a használat, a tulajdonjog és a szabályozás összeegyeztetése külön feladat. Mind három 

lakótelep egykor sík terepre épült, így a beépítésben a terephez való illeszkedést csupán az altalajhoz 

kellett igazítani, mely a korábbiakban lápos Kelenföld esetében jelentett nagyobb problémát. Míg 

Kelenföldön (fotó MV.29) és Újpalotán (fotó MV.30) jellemzőek a monolit félig alápincézett, valamint a 

lábakra állított tömegesen alkalmazott fogadószint kialakítás, mely több utólagosan betelepült üzletnek 

adhat teret (fotó MV.31), addig a József Attila-lakótelep esetében a bejárati zóna térképzésében finom 

részletekkel találkozhatunk. A Pöttyös utcában számos ház félszinttel elválik az utcától, mely 

szinteltolások védett, intim, intenzív zöld átmeneti zónával veszik körbe a háztömböket (fotó MV.32). A 

tömeggyártás térnyerésében azonban erre a finom téri hangolásra nem volt lehetőség a házak 

telepítésénél, melyet Kelenföld és Újpalota tíz, akár tizenhat emeletes házainak környezete és a hosszú 

sávházak, valamint a szolgáltatóházak átjárói jól mintáznak. A silány műszaki állapotok és esztétikai 

minőség, valamint a mikró architektúra teljes hiánya a használói attitűdöt jelentősen befolyásolja, 

melyet a lakótelep jól tükröznek. Az Újpalotai Önkormányzat vizsgálatának eredményei valós képet 

adnak a lakótelepeken élők térélményeiről: „(…) azt néztük, hogy a térbeliséggel kapcsolatban hogyan 

állnak a lakótelepen élők. Ugye van a privát, az abszolút magánszféra a lakást szereti. Még akkor is, ha 

nem tartja rendben, magára zárja az ajtót és kész. Van a fél privát szféra. Ez a lépcsőházban, ahol már 

kezdődnek a problémák, különösen a 10 szintes házakban vagy magas házakban, mert ott a 

találkozásoknak a sűrűsége és a rejtett vagy valós konfliktusai, azok komoly nehézségeket okoznak. És 

akkor van a félpublikus, tehát az a szféra amelyik, ha kilépek éppen a házból, előkert, a felcsengető 

rendszer, ott már komolyabb problémák vannak. A legnagyobb probléma akkor van, amikor kilépek 

teljesen a közterületre, tehát a közvilágítás, a közbiztonsága, a gondozatlansága, minden egyéb az 

egyszer csak rá zúdul az emberre és ezzel óriási probléma volt.” (László, Tamás. 2020. január 23. (1) 

00:23:39) Abban egyetértünk, hogy a köztes terek megújítására országos projektet lehetne hirdetni a 

lakótelepeken. Az átmeneti zónák tág fogalmába tartoznak a leginkább konfliktusokkal terhelt átjárók 

is, melyek általánosan a lakótelepi bűnözés gócpontjai. Újpalotán épp ezért elsődleges volt az átjárók 

megszüntetése a Spirálház átalakítása során (ábra MIV.62) és a hosszú sávházak átjárói is évek óta 

zártak.  

Épülettípus 

Az államszocializmusban épült fővárosi lakásállomány közel 58 %-a lakótelepen épült (Iván 1996), 

melynek jelentős részét 1954 után, valamint nagypaneles technológiával építettek, jellemzően nagy 

léptékű együtteseket képezve. A problémás előregyártott szerkezetekkel épült házak megújítására 

1985-ben készült részletes pályázati anyag mintaként a Kelenföldi lakótelep egy tömbjére, melyben az 

épületszerkezetek felújítására számos opciót prezentáltak (ábra MIV.4, 5). Ma a három lakótelepet 
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tekintve, de az összes budapesti nagy lakóteleppel összehasonlítva is, a legtöbb lakóház felújítást a 

Kelenföldi lakótelepen tapasztalhatunk, azonban a beavatkozások léptéke és minősége meg sem közelíti 

a 1985-ös terveket, a homlokzatok átalakítása, az épülettömegek bővítése vagy a zöld tető- és 

függőkertek ma már szóba sem kerülnek.  Fontos rögzíteni, hogy az épületek architektúrájának és 

szerkezetének megújítása nem köthető lokális kérdésekhez, mint azt az interjú alacsonyok is 

megerősítik. Az AU.Room Építészműhely amerikai, svájci (J. Gyergyák, személyes interjú, 2020. január 

28.), László Tamás és Birghoffer Péter kiemelten a német jó gyakorlati példákra építettek kutatásaikban, 

támaszkodtak a tervezés során (T. László, személyes interjú, 2020. január 23.; P. Birghoffer, személyes 

interjú, 2020. január 23.). Azaz az építészeti eszközök adaptálhatók, minden más viszont lokálisan 

korlátozott. A József Attila-lakótelep terveiben megjelenő úgynevezett „K” épületek megújítása 

műszakilag kivitelezhető, de az elkészült tervezési program a tulajdonosi struktúra, az építési törtvények, 

a szerkezeti és szabályozási tervek megreformálása nélkül gyenge lábakon áll (ábra MIV.58, 59). Ezek a 

kérdések minden modern nagy lakótelepen azonosak, a városforma sajátosságai és jelenlegi 

formájukban megújításának legnagyobb korlátai. Amennyiben viszont sikerül ezeket a korlátokat 

feloldani, előttünk áll majd a lehetőség minden egyes lakótelepen a fizikai környezet teljes átalakítására.  

 A városforma épülettípusainak megújításában a helyi sajátosságok feltérképezése sokkal inkább 

a humán köz és magán szolgáltatásokat, valamint a kereskedelmet szolgáló épületeket érintik. Újpalotán 

a Zsókavár akcióterületen zajló szociális városrehabilitáció első ütemében átalakították a terület egykori 

korszerűtlen orvosi rendelőjét, mely minőségében a megújítás meghatározó elemévé vált (fotó MV.33). 

Nem csak az akcióterületi rehabilitáció szült előremutató eredményeket. A Zsókavárral átellenes 

délkeleti térnegyedben az egykori pártház átalakításával alapított Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér, ma a 

telepi tinédzserek délutáni találkozási helye, hamarosan saját kerttel is bővül (fotó MV.34,35). László 

Tamás a meglehetősen diverz képet festő, szórványosan elhelyezett magánkereskedések 

kisvállalkozóival kapcsolatos konfliktusait említi, mint egyetlen igazán kudarccal záruló párbeszédet 

ciklusa alatt (Személyes interjú, január 23. 2020). A fővárosi több tízezer lakásos nagy lakótelepeken a 

kisléptékű szolgáltatási egységek jelenléte is egészen nagy méreteket ölt, a jellemzően rideg 

településképet tovább roncsolja, de ez a fajta vizuális környezetszennyezés a nagy lakótelepek imázsát 

rombolja. A József Attila-lakótelep esetében az AU.Room Építészműhely külön megbízást kapott egy 

moduláris épületrendszer tervezésére, mellyel az önkormányzat a szolgáltatási egységek közös arculatát 

szeretné megteremteni (J., Gyergyák, Személyes interjú, január 28. 2020) (ábra MIV.38). A 

kezdeményezés előremutató, a költségek és a lehetőségek szűk keresztmetszetében kivitelezhető 

modulok gyors elavulásának veszélyével a projekt hosszútávú fenntarthatósága megkérdőjelezhető. 
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Tézis V. 

Az 1954 után épült budapesti modern nagy lakótelepek közül a vizsgált három lakótelep megújításában 

érvényesülnek a fizikai környezet időben változó térbeli relációi.  1) A Kelenföldi lakótelep a térség 

fejlesztésében Kelenföld városrész átalakulásával együtt újul meg. A kortárs nagyléptékű város- és 

ingatlanfejlesztés hatására a lakótelep fizikai környezete folyamatosan átalakul, mely hosszútávon az 

eredeti koherens városforma megszűnéséhez vezet (ábra 38 / A, B).  2) A József Attila-lakótelep 

megújítási terve a teljes lakótelepre készült, célja az eredeti városforma felértékelése, mellyel a teljes 

terület belső kohézióját erősítik (ábra 38 / C). 3) Újpalota-Páskomliget megújítása akcióterületekre épül, 

ahol a lakótelep egészének koherenciája gyengül, a térbeli tagoltság erősödik, a négy térnegyed, mint 

önálló egységek erősödnek meg (ábra 38 / D). Összegezve a fizikai környezet térbeli relációinak 

változásával a koherens városforma megerősödik, gyengül vagy akár meg is szűnhet.  

Kapcsolódó publikációk: Benkő, Balla, Hory (2018); Balla (2019b), Balla (2021)  

38. ábra A vizsgált városforma (fekete körvonal) és a megújítási terület 
(szürke körvonal) kapcsolata. Ábra: a szerző szerkesztése 
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5 Konklúzió: javaslatok az 1954 után épült modern nagy lakótelepek 
városmegújításához 

Mind a nagy lakótelep városforma jellemzése, a városmegújítási típusok áttekintése, de főként az 

összehasonlító esettanulmányok olyan következtetések megfogalmazását erősítették meg, melyeket a 

vizsgált sajátos városforma megújításában javasolt szem előtt tartani a jövőben:  

❖ Ha a nagy lakótelep szomszédságában új lakóterület épül, a felmerülő infrastrukturális 

szükségleteket igyekezni kell a nagy lakótelep közlekedési és szolgáltatási ellátási rendszerére 

terhelni, felfűzni (óvodák, iskolák, üzletek stb. kihasználatlanságának enyhítése). 

❖ Semmiképp sem szabad engedélyezni a nagy lakótelepek közvetlen szomszédságában (gyalogos 

távolságon belül) olyan nagyléptékű kereskedelmi központok telepítését, melyek elszívják a 

vásárlóerőt a belső területről, ezzel ellehetetlenítve a szolgáltatások működőképességét, melynek 

jelentős szerepe van a terek 24 órás használatában, ezzel a közbiztonság fenntartásában is. Az 

egykori nagy áruházakat és üzletsorokat kell a jelenkori igényekhez mérten korszerűsíteni, akár a 

bontást támogatni, helyükbe új épületek tervezésével.  

❖ A teljes városszövetben kerületi, városrészi központi szereppel bíró nagy lakótelepek fejlesztését, 

főként központi, tranzit köztereik fenntartását kiemelten kell kezelni. 

❖ A 10 000 lakásosnál nagyobb óriástelepeket térszervezési egységeik mentén érdemes részekre 

bontani. 

❖ A térszervezési egységeket erősíteni kell, épületeik formálásában megkülönböztető architektúrával 

és egységenként eltérő új funkciók telepítésével, melyek lehetnek közszolgáltatások kereskedelmi 

funkciók, de speciális játszóterek, sportolási lehetőségek helyszínei is. A diverz funkciók vonzzák a 

látogatókat, akár a lakótelepen kívül, vagy belül, de távolabb élő közösségeket is. 

❖ A térszervezési egységek találkozásában a nagy lakótelepek fontos elemei a fő tengelyek, melyek 

külön fejlesztési egységként értelmezhetők. Ezek a főutcák a közlekedési sávok átalakításával és új, 

az utca felé nyitó funkciók elhelyezésével fejleszthetők. 

❖ A szolgáltatások frissítése szükségszerű, de léptéküket és minőségüket felül kell vizsgálni. 

Hosszútávon a nagy lakótelepek épületállományának diverzifikálásához járulna hozzá, ha egyszerre 

lakó és nem lakó funkciókkal kortárs magas minőségű épületek is helyet kaphatnának a lakótelep 

esetlegesen kihasználatlan önkormányzati vagy állami tulajdonú épületei helyén. 

❖ Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy számos lakóépület kialakítása rövidesen elavul és 

szerkezeti élettartama is véges. A városok lakásállományának természetes lecserélődése során 

előbb utóbb a nagy lakótelepek is sorra kerülnek. Annak érdekében, hogy elkerüljük a jövőbeni 

drasztikus bontásokat, a nagy lakótelepek lassú átformálásában a lassú bontásnak is meg kell 

teremteni a gazdasági feltételeit és társadalmi elfogadottságát. 
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❖ A jelenlegi építési törvények korlátozzák a nagy lakótelepek területalakítását. A szigorú korlátok 

helyett az egyes megújítási projektekre alkotott szigorú „táncrendet” kell felépíteni. 

❖ A támogatási pályázatokhoz kapcsolódó projektterületi lehatárolások készítését speciálisan a nagy 

lakótelep formára készített útmutatóval kellene segíteni. 

❖ Biztosítani kell az aktív szereplők tájékozottságát a témában, s a szakmailag kiemelkedően 

kompetens tanácsadók jelenlétét. 

❖ Valamint elsősorban a hosszútávú tervezhetőség kereteit kell megteremteni, melyet nem a politikai 

irányultság szavatol, hanem a szakmaiságban való bizalom, ebben a rendkívül komplex feladatban, 

a nagy lakótelepek városforma-megújításában.  
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6 Összefoglalás 

Az értekezés bizonyítja, hogy a modern nagy lakótelepek még valóban nem érték el hasznos létezésük 

korlátait, ugyanakkor egyre fontosabb, hogy hosszútávon prognózisokat alkossunk kortárs átformálásuk 

előre mozdítása és folyamatossága érdekében. Ezzel megelőzhetünk számos destruktív városalakító 

folyamatot, amelyeknek a városforma kitettsége ma számos európai városban jól érzékelhető. Az 

értekezés az 1954 után, a hazai tömeges lakásépítés korszakában épült modern nagy lakótelepek 

jelenkori urbanisztikai felülvizsgálatával, a témához kötődő legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások 

rendszerezésével, a hazai nagy lakótelepek időben változó fizikai formajellemzőinek feltárásával és a 

megújítás formaalakító minőségének értékelésével járult hozzá tudományos ismereteinkhez.  

 A kutatás során először a lakótelepek terminológiáját vizsgáltam, szem előtt tartva, hogy a kérdés 

nem csak kutatáselméleti, a városmegújításban is kiemelten fontos a tárgykör lehatárolása. Az elmúlt 

évtizedekben az Európai Unión belül a második világháborút követően tömegesen épült lakótelepek 

megújítása kollektív kérdéskörré vált, mely tekintetében fontos a lokális különbözőségek és 

hasonlóságok tisztázása. A kutatás ebbe a tudományos diskurzusba illeszkedik, a nemzetközi 

szakirodalomra támaszkodva elfogadja azt az állítást, hogy a második világháború után a modern 

építészeti és urbanisztikai elveknek megfelelően tömegesen épült lakótelepek fizikai környezete sajátos: 

léptéke, közvetlen környezetéhez való viszonya, beépítési elvei, az épületek karaktere könnyen 

beazonosítható formát alkot a városi tájban. Magyarországon az 1954 és 1990 között épült lakótelepek 

városformáját szintén a korszakban nemzetközileg elfogadott urbanisztikai elvek határozták meg, ezért 

kvalitatív és kvantitatív megközelítésben is urbanisztikai jellemzőik mentén azonosíthatók.  

A 2. fejezet anyagában számos felvetés a megújítási témakör morfológiai megközelítésének 

szükségességét mutatta. Viszont az is jól látszódott, hogy a klasszikusan, az épületek, építmények és a 

szabadterek formájának alakítására koncentráló megújítások csak mérsékelik a lakótelepek problémáit, 

de a fizikai környezet jelentős újra formálásához nem elegendő ezekre a direkt feladatokra fókuszálni. 

Erre a konklúzióra alapozva az értekezés további részének felépítését településmorfológiai rendszertani 

ismeretekre alapoztam Lynch és Rodwin (1958), Lynch (1984), Moudon(1997), Levy (1999), Kropf 

(2014), Vis (2018) nemzetközi és Hajnóczi (1992), Benkő (2006), Meggyesi (2009), Kissfazekas (2013), 

Kissfazekas és Gurdon (2015) hazai szerzők elméleteinek tanulmányozására támaszkodva. A nagy 

lakótelepeket, mint városi együtteseket a befogadó város viszonyrendszerébe helyeztem, melyben nem 

csak alakjuk, de térbeli méretük és a fizikai környezettel kialakított térbeli relációik is előtérbe kerülnek. 

A hazai szakirodalomban a nagy lakótelepek alakjáról számos művészettörténeti, építészeti, 

városépítészeti és tájépítészeti tanulmány készült, de az eddigi megújítási gyakorlatok is azt 

bizonyították, hogy a fizikai környezet egyes elemeinek felújításával az együttes szignifikánsan nem 

alakítható.  Erre a megállapításra reagálva a 3. fejezet céljaként a nagy lakótelepek lokális, adott 
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viszonyrendszerben vizsgált méretének és térbeli relációinak feltárását jelöltem meg. A vizsgálat 

alapállítása, hogy a befogadó város, azaz a viszonyrendszer az időben folyamatosan változik, mely a nagy 

lakótelepek térbeli méretére és relációra hatással van. 

 A modern nagy lakótelepek kvantitatív definiálás során jól kirajzolódott, hogy a második 

világháborút követően épült hazai és külföldi modern lakótelepek mérete eltérő, nagyságuk lokális 

értelmezést kíván. A hazai 10000-18000 lakásos legnagyobb lakótelepek például Európában a közepes 

méretű lakótelepek közé sorolhatók, mégis esetleges leromlásuk a jövőben óriási problémákat 

generálhat a hazai városfejlesztésben. Tehát a lakótelepek nagyságának meghatározása nem kizárólag 

abszolút érték szerint történhet, hanem relatív értékek mentén is. A lakótelepek nagyságának relatív 

értékelése szűkebb értelemben a befogadó város és a lakótelep egyedi viszonyának vizsgálata. Ezért a 

kutatás bevezette a lokálisan nagy lakótelepek fogalmát, melyek komplex városléptékű fejlesztési 

koncepciót igényelnek. Mivel a lokális nagyság csak egy adott város viszonyrendszerében vizsgálható, 

ezért az értekezésben Budapest nagyléptékű lakótelepeit részletesen vizsgálja. Az elemzés szerint 

Budapestnek 40 lokálisan nagy lakótelepe van, melyek legalább 2000 lakásosak, területfelhasználásuk 

szerint nagyvárosias telepszerű beépítési egységbe soroltak, valamint népsűrűségük legalább 100-250 

fő/ha.  

A dolgozat abból a szempontból sajátos, hogy adatgyűjtést csak a budapesti lakótelepekre végez, 

s kiemelten a három esettanulmányra. Megállapításai azonban minden hazai 1954 után épült 

lakótelepre vonatkoznak, melyet az értekezés során felhasznált számos referencia példa is mutat. A 

kutatás eredményei nemzetközi szinten viszont nem minden esetben érvényesek, hiszen az értekezés a 

lokális viszonyokat mutatja be.  

A térbeli relációk vizsgálatában Burton, Jenks, és Williams (2000), Jenks és Jones (2008), valamint Salat 

(2011) elemzéseiben megjelenő öt fő relációra hivatkozva alakítottam ki a nagy lakótelepek térbeli 

viszonyait részletesen feltáró további 13 altémakört a 3.2 fejezetben. A vizsgált nagy lakótelepek fizikai 

környezetének időben változó térbeli relációi - 1) a területi-szomszédsági, valamint a városhálózati 

viszonyokon alapuló elhelyezkedés; 2) a lakosság, a lakások és a terület beépítettségének sűrűsége; 3) 

az épületeket, egyéb felépítményeket és a szabad tereket rendszerező térszervezés; 4) a tulajdonlás és 

a használat sokszor ellentmondásosságát tükröző területhasználat; valamint 5) a lakótelepen megjelenő 

különböző funkciójú épülettípusok – jellemző azonosságokat mutatnak. Ezek alapján a nagy lakótelep 

valóban egy sajátos városforma.  

 A 2. és 3. fejezetben összegzett ismeretek és számos szakmai probléma feltárását követően a 4. 

fejezetben a felmerült kérdéskörök beépülésének lehetőségeit vizsgáltam a jelenkori megújítás 

tervezési és stratégia alkotó gyakorlatába. A rendszerező vizsgálat tanulságait összegezve a nagy 

lakótelepek jelenkori megújításának kérdései nem korlátozódhatnak a fizikai környezet elemeinek 

műszaki és esztétikai problémáira, az eredeti városforma alakító urbanisztikai elvek újraértelmezése 
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mellett a fizikai környezet időben változó térbeli relációinak újragondolását követelik. Azaz elsődlegesen 

azt az új kapcsolatrendszert szükséges megteremteni, amely meghatározza a városforma megújuló 

alakját és méretét. Ennek következtében a koherens városforma megerősödhet, de gyengülhet is vagy 

akár megszűnhet, mely állítást a dolgozat részeként készített három budapesti esettanulmány is 

bizonyított. Az 1954 után épült hazai modern nagy lakótelepek közül az esettanulmányok figyelembe 

veszik a fizikai környezet időben változó térbeli relációit.  1) A Kelenföldi lakótelep a térség 

fejlesztésében Kelenföld városrész átalakulásával együtt újul meg. A kortárs nagyléptékű város- és 

ingatlanfejlesztés hatására a lakótelep fizikai környezete folyamatosan átalakul, mely hosszútávon az 

eredeti koherens városforma megszűnéséhez vezet.  2) A József Attila-lakótelep megújítási terve a teljes 

lakótelepre készült, célja az eredeti városforma felértékelése, mellyel a teljes terület belső kohézióját 

erősítik. 3) Újpalota-Páskomliget megújítása akcióterületekre épül, ahol a lakótelep egészének 

koherenciája gyengül, a térbeli tagoltság erősödik, a négy térnegyed, mint önálló egységek erősödnek 

meg. A 4.4 fejezetben, a három lakótelep összehasonlító esettanulmánya segített több alapállítást 

megfogalmazni a modern nagy lakótelep városforma hazai megújításával kapcsolatban, melyek igazolják 

az értekezés aktualitását és számos feladatot jelölnek meg az urbanisztika hazai képviselői számára.  

 A kutatás folyatásában komoly potenciál van. Az értekezésben összegzett ismeretek leginkább a 

jelenkori helyzetről adtak képet, melynek célja a nagy lakótelepek megújításával kapcsolatos rejtett 

feladatok súlyának reprezentálása, a háttérből előtérbe helyezése volt. A problémák megoldásának 

lehetséges irányvonalairól viszont csak érintőlegesen esett szó. Mindezen feladatokat különböző 

preferenciák szerint is vizsgálhatjuk. A dolgozat során többször felmerült fenntarthatóság és élhetőség 

releváns elvi preferenciákat adhatnak a jövőbeni kutatásokban. Előremutató és valójában szükséges 

folytatása lehet annak kutatása, hogy a nagy lakótelepek fizikai környezetének ismertetett jellemzői 

hogyan alakíthatók úgy, hogy egy meglévő városrész fenntarthatósági és élhetőségi kritériumainak is 

megfeleljenek.  

  



121  
 

Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani mindazoknak, akik inspiráltak és motiváltak az értekezés 

elkészítésében. 

Elsősorban köszönöm témavezetőmnek, Benkő Melindának. Egy tudományos kutatás és az 

értekezés elkészítése intenzív és mérföldkövekben gazdag, mindemellett megterhelő, hosszú folyamat. 

Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ezen az úton nem csak szakmailag, emberileg is egy 

kivételes személy támogatott. Köszönöm az optimista hozzáállást, a számos konzultációt, minden 

megjegyzést, s a sokszor bonyolult gondolatmeneteimnek mindenkori felfejtését, melyek által ez a 

dolgozat és magam is folyamatosan fejlődtem. 

Szinte pályakezdőként lettem doktorandusz hallgató 2016-ban, egy új rendszer első hallgatója, 

mely számos kihívás elé állított szakmai és személyes életutamat tekintve is. Az Urbanisztika Tanszéken 

egy innovatív közösség tagjává váltam, ahol azt gondolom bizonyos értelemben minden egyes kolléga 

hozzájárult ahhoz, hogy idáig eljussak. Köszönöm, hogy oly sokan formáltátok szemléletemet a szakma 

és a világ felé. 

Ebben a folyamatban azonban nem kevés mélypont is volt, ahonnan végül a képzési rendszernek 

köszönhetően megpályázható külföldi ösztöndíjak és ezzel párhuzamosan a személyes életemben 

történt fordulatok hoztak vissza és lendítettek tovább az értekezés befejezéséig. A Hollandiában töltött 

több, mint 1 év tapasztalatai szakmailag optimistává tettek, segítettek abban, hogy bízzak ennek a 

kutatásnak nem csak tudományos, de gyakorlatorientált értékében is. Köszönöm Dr. ir. Willemijn Wilms 

Floetnek, aki a Delfti Műszaki Egyetem oldaláról mentorként támogatta munkámat. 

A dolgozat nem jöhetett volna létre az interjúalanyaim: Prof Meggyesi Tamás DSc.; Fábri Ferencné 

Dr. Körner Zsuzsa PhD; Dr. Locsmándi Gábor PhD; Csongor Rezső, valamint Dr. Nagy Béla DLA; László 

Tamás; Dr. Birghoffer Péter; és Dr. Gyergyák János DLA önzetlen segítsége nélkül. Több évtizedes 

szakmai tapasztalatuk, tudományos munkájuk és a fejlesztési projektekkel kapcsolatos közvetlen 

ismereteik az értekezés tudományos értékét jelentős mértékben növelik. Segítségüket ezúton is 

köszönöm. 

Végül köszönöm családomnak és barátaimnak, kiemelten páromnak és édesanyámnak, akik nem 

csak elfogadták, hogy oly sokszor háttérbe szorultak szakmai céljaim elérése érdekében, de aktív 

kritikusként partnerek is voltak ebben a folyamatban. 
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Bevezetés, a kutatás célja, kérdésfelvetés 

Talán még soha nem volt relevánsabb a városi lakhatás kérdéskörével foglalkozni, mint ma, 2021-ben, 

amikor a városi élet fenntarthatósága oly sok szempontból megkérdőjelezhető. A város, mint lakótér 

működtetéséhez, komplex fejlesztéséhez és alakításához azonban csak akkor járulhatunk hozzá, ha 

valóban jól ismerjük a lakozáshoz szükséges társadalmi és fizikai alkotókat, építészmérnökként 

elsősorban a természeti és épített környezetünket  (Heidegger 1951; Vis 2018), s azok rendezett egészét 

(Kropf 1996). Ezek az alkotóelemek közel azonosak, mégis különböző történeti korok különböző 

archetípusokat mintáznak, melyek az adott kort tükrözik. A jellemző városforma érzékelteti a kortárs 

urbanisztikai és építészeti elméletet és gyakorlatot, ezért megismeréséhez a kontextualitás 

elengedhetetlen. Vannak olyan formák, melyek képesek jól beilleszkedni a különböző korszakok rétegeit 

hordozó városi kollázsba, más városformák folyamatosan keresik a helyüket a település bonyolult 

struktúrájában. A II. világháborút követő tömeges lakásépítés korszakának formai lenyomata, a modern 

nagy lakótelep, már egy emberöltőn belül, a 21. század eleji urbanisztika világában megújításra szorul.  

Az értekezés elsődleges célja, hogy a modern nagy lakótelepekkel kapcsolatos hazai diskurzusban 

az urbanisztikai szemléletet megerősítse. Célkitűzése annak igazolása, hogy ennek a sajátos 

városformának a megújítása városi léptékű kérdés, s hogy az eddigi hazai megújítási kísérletek 

sikeressége és sikertelensége az urbanisztikai megközelítés jelenlétében vagy hiányában keresendő.  

Ez az építészettudományi doktori kutatás felvállalja azt a feladatot, hogy reagál az urbanisztikán 

belüli társterületek eredményeire, tisztázza a hazai lakótelep terminológiát, az elmúlt évtizedek 

történései alapján aktualizálja az adatokra alapozott történeti háttérismereteket, valamint nemzetközi 

kontextusba helyezi a hazai nagy lakótelep megújítási gyakorlatot. A kutatás 2014 és 2020 között végzett 

saját vizsgálatokra épül, és a teljes városi léptéktől az egyes épületek tanulmányozásáig terjed.  

A kutatás során vizsgált kérdések:  

I. Miért kell, és hogyan lehet összekapcsolni a nagy lakótelepek eddigi kutatásaiban jellemzően 

elkülönülő kvalitatív és kvantitatív meghatározásokat?  

II. Miért fontos a lakótelep városforma térbeli alakja mellett, méretét és relációit is vizsgálni?  

III. Mi a lokális nagyság és miért szükséges a nagy lakótelepek lokális nagyságának vizsgálata a fizikai 

környezet megújítása során? 

IV. Hogyan változtak a nagy lakótelepek fizikai környezetének térbeli konfigurációi az elmúlt 25 

évben? 

V. A nagy lakótelepek városmegújítása során a fizikai környezet műszaki és esztétikai változása 

alakítja-e a városforma lokális méretét és külső- belső térbeli viszonyait? 

VI. Összeegyeztethető-e a megújítási terület lehatárolása a nagy lakótelepek örökölt sajátos 

territoriális és térbeli tagolásával?  
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VII. Az elmúlt 25 évben milyen jellegű és léptékű beavatkozásokkal alakították a budapesti nagy 

lakótelepek fizikai környezetét?  

A kutatásban vizsgált lakótelepek kijelölése 

A lakótelepeket a szakirodalom általánosan az építészeti stílus és formaváltozások kronológiája (korai 

modern, szocialista realizmus, modern, posztmodern, kortárs) vagy az épületek építési technológiája 

szerint vizsgálja, de a fizikai környezet megújítása során az egyes elemek (építmények és szabadterek) 

formavilága és kompozíciója csak egy városépítészeti, építészeti részkérdés a sok egyéb jellemző 

mellett. A kutatás hipotézise, hogy a fizikai környezet megújításában elsődlegesen nem az azonos 

architektúrával, hanem az azonos városalakítási körülmények között és urbanisztikai elvek mentén épült 

lakótelepek csoportját érdemes együtt vizsgálni. Ezért ez az értekezés azokra a nagy lakótelepekre 

fókuszál, melyek Hruscsov 1954-ben elhangzott beszédét követően a tömeges lakásépítés több mint 35 

éve alatt épültek Budapesten. Ezek többségében a modern elveknek megfelelő, nagypaneles, 

magasházas lakótelepek, de néhány kivétel a periódus kezdetén szocialista realista jegyeket, mint a 

végén posztmodern karaktereket is visel.  

A disszertáció a budapesti kontextusra fókuszál, de elengedhetetlen a hazai és nemzetközi 

párhuzamok rögzítése mind a nagy lakótelep témakör kronologikus vizsgálata, valamint a városforma 

kutatás elméleti hátterének tekintetében. A városforma kutatás, az alaktan, mint tudományterület 

megerősödése időben és térben elválaszthatatlan a modern nagy lakótelepek kritikájától. Lewis 

Mumford (1961) és Kevin Lynch (1958) alapvető hozzájárulása óta a városforma fogalmában „nem csak 

fizikai-térbeli elemekről, hanem azok kapcsolatrendszeréről is beszélnünk kell” (Locsmándi 2000, 66). A 

megközelítés viszont lokalizálja is a vizsgálatot, amellett érvel, hogy az épített környezet alakításáról 

valós következtetésekre csak egy adott viszonyrendszerben juthatunk, azaz az adott városi 

kontextusban, melyben a nagy lakótelepek elhelyezkednek. Ezért mint pozitív lehetőségek, a globális 

nemzetközi ismeretanyag az értekezés folyamán a hazai lokális kérdésekkel párhuzamban jelenik meg. 

A lakótelep városforma egyes elemeinek jellemzésében viszont a budapesti példák állnak a 

középpontban, melynek oka, hogy a kapcsolatrendszer vizsgálatát csak lokális kontextusban, így a 

disszertációban Budapest és nagy lakótelepeinek tanulmányozásával lehet elvégezni. A fejezetekben így 

három térbeli vizsgálati szintet alkalmazok (nemzetközi, hazai, budapesti) (ábra I.). Összességében a 

disszertációban előtérbe kerülnek a kortárs nemzetközi lakótelep megújítási szemléletek, átfogó 

elméleti ismeretanyag születik a hazai nagy lakótelep városforma megújítás mindenhol érvényes 
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kérdéseiről, de a disszertáció koncentráltan Budapest nagy lakótelepeivel kapcsolatban ad gazdag 

vizsgálati anyagot. 

A kutatás módszere 

A kutatás módszertana részben követi a tradicionális akadémiai elméletorientált kutatás formáját az 

eddigi ismeretek rendszerezésében, az adatok rögzítésében, de el is tér attól, mivel céljaihoz mérten 

gyakorlatorientált alkalmazott kutatás, városépítészeti kutatás, mely a stratégia alkotás és tervezés 

megalapozója. Ennek következtében a kutatás célja, hogy a szakirodalom rendszerezése, a forrás 

dokumentumok elemzése és az egykori tervezőkkel készített személyes interjúk során megszerzett 

tudást közelítse a gyakorlatban - helyszíni bejárások, a lakótelep megújításban érintett szakmai 

résztvevőkkel folytatott beszélgetések és interjúk során feltárt - felmerülő és tapasztalt szakmai 

problémákhoz.  

AZ ELMÉLETORIENTÁLT KUTATÁSI RÉSZ MÓDSZEREI  

(1) a hazai és nemzetközi szakirodalom rendszerezése  

Folyóiratok (kiemelten a Magyar Építőművészet, Városépítés folyóirat és a Településtudományi 

Közlemény) kapcsolódó számainak vizsgálata, összegző tanulmányok, résztémák tudományos 

publikációinak rendszerezése, saját, a témához kapcsolódó publikációk gyűjtését tartalmazó 

Mendeley könyvtárrendszer felépítésével, a dokumentumok kivonatolásával. Egyes terminológiai 

szakirodalomgyűjtéseket táblázatosan az értekezés III. számú melléklete is tartalmaz. A 

feldolgozott szakirodalom több mint 1200 tételt tartalmaz. 

(2) forrásdokumentumok elemzése 

Tervi dokumentumok, tervezési segédletek és tervpályázati anyagok tanulmányozása. A 

legfontosabb vizsgált rajzi, ábrai anyagok külön, az értekezés IV. számú mellékletének 

ábragyűjteményben is helyet kaptak. 

(3) személyes interjúk a lakótelepek egykori tervezésében és építésében részt vett szakemberekkel 

I. ábra A kutatás térbeli vizsgálati szintjei (a szerző szerkesztése) 
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Félig strukturált interjút készítettem Prof Meggyesi Tamás DSc. okleveles építészmérnök, 

városépítésszel; Fábri Ferencné Dr. Körner Zsuzsa PhD okleveles építészmérnök, városépítésszel; 

Dr. Locsmándi Gábor PhD okleveles építészmérnök, városépítésszel; Csongor Rezső, okl. 

gépészmérnök, egykori építésvezetővel, melyek kivonata az I.3 számú mellékletben található. 

A GYAKORLATORIENTÁLT KUTATÁSI RÉSZ MÓDSZEREI 

(4) helyszíni bejárások  

Különböző hazai lakótelepek néhány esetben ismétlődő helyszíni bejárása során készített fotók 

az V. mellékletben kaptak helyet. Emellett számos európai ország megújítási gyakorlatának 

megismerése érdekében, személyesen is bejártam: FR Grenoble - Le Villeneuve, DE Drezda - 

Gruna, SK Pozsony - Petržalka, NL Amsterdam - Biljmermeer, Utrecht – Overvecht, Delft – 

Voorhof, Rotterdam – Pendrecht, UK London -   Broadwater Farm Estate helyszíneket, melyek 

során szerzett tapasztalataimra az értekezés során referálok.  

(5) szakmai diskurzusok a lakótelep megújításban érintett gyakorló külföldi szakemberekkel 

A második világháborút követően épült holland nagy lakótelepek megújításában sok éves 

tapasztalattal rendelkező építész, városépítészekkel (Klaas Waerheid (Vanschagen Architecten) 

2018.04.04., Erik van den Berg (De Nijl Archietcten) 2018.04.06., dr.ir. Machiel van Dorst (TU 

Delft) 2018.11.23.) szakmai beszélgetéseim, s az általuk javasolt holland nyelvű tanulmányok 

megismerése szintén hozzájárult a dolgozat felépítéséhez. 

(6) személyes interjúk a lakótelep megújításban érintett szakemberekkel 

Félig strukturált interjút készítettem Dr. Nagy Béla DLA okleveles építészmérnök, 

településmérnökkel; László Tamás okleveles építészmérnök, városépítési, városgazdasági 

szakmérnök, szakpolitikussal; Dr. Birghoffer Péter okleveles építészmérnök, a műszaki 

tudomány kandidátusa, épületszerkezet tervezővel; Dr. Gyergyák János DLA, okleveles építész, 

okleveles településmérnökkel, melyek kivonata az I.3 számú mellékletben található. 

 

Az értekezés felépítése 

A disszertáció hat fejezetből áll (ábra III.). A bevezetést követően a 2. fejezetben a lakótelep 

terminológiát vizsgáltam, szem előtt tartva, hogy nem csak a kutatáselméletben, a városmegújításban 

is kiemelten fontos a tárgykör lehatárolása. A rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése során 

elkülönítettem a kvalitatív és kvantitatív jellegű terminológiai összegzőket. Mindemellett a 2. fejezet 

rövid történeti áttekintés keretében a modern nagy lakótelepek keletkezésének és fejlődésének 

körülményeit is rögzíti, mely további észrevételekhez vezetett, meghatározva az értekezés fő kutatási 

irányait.  

A 2. fejezetben számos felvetés a témakör morfológiai megközelítésének szükségességét 

erősítette, de a klasszikus, a lakótelepek megépült alakját tanulmányozó alaktani ismeretek helyett, egy 
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sokkal inkább operatív megközelítésben. Erre a konklúzióra 

reagálva az értekezés további részének felépítését 

településmorfológiai rendszertani ismeretekre alapoztam 

Lynch és Rodwin (1958), Lynch (1984), Moudon(1997), Levy 

(1999), Kropf (2014), Vis (2018) nemzetközi és Hajnóczi 

(1992), Benkő (2005), Meggyesi (2009), Kissfazekas (2013), 

Kissfazekas és Gurdon (2015) hazai szerzők elméleteinek 

tanulmányozására támaszkodva. A 3. fejezetben a nagy 

lakótelepeket, mint városi együtteseket a befogadó város 

viszonyrendszerébe helyeztem, melyben nem csak alakjuk, de térbeli méretük és a fizikai környezettel 

kialakított térbeli relációik is előtérbe kerülnek (ábra II.). A hazai szakirodalomban a nagy lakótelepek 

alakjáról számos művészettörténeti, építészeti, városépítészeti és tájépítészeti tanulmány készült, de 

hiába ismerjük jól az alaki sajátosságokat, az eddigi megújítási gyakorlatok is azt bizonyították, hogy a 

fizikai környezet egyes elemeinek felújításával az együttes szignifikánsan nem alakítható.  Erre a 

megállapításra reflektálva az értekezés 3. törzsfejezetében a nagy lakótelep városforma lokális, adott 

viszonyrendszerben vizsgált méretének és térbeli relációinak jelenkori vizsgálatát végeztem el.  

A 4. fejezet már a megújítási folyamatokról szól és a korábban elemzett kérdéskörök 

beépülésének lehetőségeit vizsgálja a jelenkori megújítási stratégia alkotó és tervezési gyakorlatba. 

Először két alfejezetben rendszereztem a különböző megújítási típusokat, majd észrevételeket tettem a 

megújítások léptékével kapcsolatosan, mindezt számos hazai és nemzetközi jó gyakorlati példa 

bemutatásával támogattam meg. Ezt követően az elméleti alapokat használva három budapesti nagy 

lakótelep megújításának összehasonlító vizsgálatát végeztem el. Mindhárom esetre – Kelenföldi, József 

Attila- és az Újpalota-Páskomliget lakótelep - jellemző, hogy az elmúlt években szignifikáns fejlesztési 

szándék koncentrálásával a lakótelep térbeli mérete és vagy relációi megváltozhatnak.  

III. ábra Az értekezés logikai váza (a szerző szerkesztése) 

II. ábra Egy városforma jellemzésének három 
alappillére Kevin Lynch nyomán. SZÜRKE: ez a 
kutatás a hazai 1954 után épült nagy lakótelepek 
városforma jellemzésében a térbeli méret és 
relációk témaköreivel foglalkozik. Ábra: a szerző 
szerkesztése Lynch (1984) alapján 
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Az értekezés új tudományos eredményei 

I. Tézis  

Az elmúlt évtizedekben az Európai Unión belül a második világháborút követően tömegesen épült 

lakótelepek megújítása kollektív kérdéskörré vált, mely tekintetében fontos a lokális különbözőségek és 

hasonlóságok tisztázása. A kutatás ebbe a tudományos diskurzusba illeszkedik, a nemzetközi 

szakirodalomra támaszkodva elfogadja azt az állítást, hogy a második világháború után a modern 

építészeti és urbanisztikai elveknek megfelelően tömegesen épült lakótelepek fizikai környezete sajátos: 

léptéke, közvetlen környezetéhez való viszonya, beépítési elvei, az épületek karaktere könnyen 

beazonosítható formát alkotnak a városi tájban. Magyarországon az 1954 után épült modern nagy 

lakótelepek városformáját szintén a korszakban elfogadott urbanisztikai elvek határozták meg, ezért 

kvalitatív és kvantitatív megközelítésben is az urbanisztikai jellemzőik mentén azonosíthatók.  

Kapcsolódó publikációk: Balla, Benkő and Durosaiye (2017); Balla (2018); Benkő, Balla, Hory (2018); Balla 
(2019b); Losonczy, Balla, Antypenko and Benkő (2020); Balla (2021) 

Mivel ezekben az egyéni és társszerzőkkel alkotott publikációkban a vizsgált lakótelepeket a saját 
terminológiai kutatásaimra alapozva választottuk ki, így publikációim jelentős része kapcsolódik ehhez a 
tézishez.  

Magyarországon számos lakótelep definíciót használnak, melyek különböző korban és városalakítási 

körülmények között épült lakóterületek leírásának felelnek meg. Ebből következően ebben a 

tudományos kutatásban csak további szűkítéssel alkalmazhatók. A magyarországi lakótelepek 

lakóépületeinek jelentős része iparosított technológiával épült, de még a második világháborút követő 

tömeges lakásépítés során sem kizárólagosan, ezért ez a kutatás az építéstechnológiai szűkítéstől 

elhatárolódik. Kvalitatív megközelítésben szűkítés leginkább az időbeliség figyelembevételével 

lehetséges. A különböző történeti korok különböző archetípusokat mintáznak, melyek az adott kor 

szakmai direktíváit, valamint intuícióit követve újabb és újabb városi formába rendeződnek. Tehát a 

formaváltást kell vizsgálnunk. Nyugat-Európában a második világháború után folytatódott, a tömeges 

lakásépítésben megerősödött az építészeti és urbanisztikai modernizmus. Magyarországon viszont a 

második világháborút követő első években nem volt tisztázott, hogy milyen formában kellene a háborús 

károk és a felgyorsult urbanizáció okozta lakásínséget felszámolni. A sztálini diktatúra kiépülését követő 

1948-tól 1954-ig tartó időszakban a szocialista realizmus kizárólagos, a szocializmus építésének 

ideologikus alkotómódszerévé vált, mely időszakban épült lakótelepek jól megkülönböztethetők (Körner 

and Nagy 2006). A Sztálint követő Nyikita Szergejevics Hruscsov 1954-ben elhangzott beszéde után 

viszont a formalizáló építészet helyett újból egyfajta kísérletező modern került előtérbe, mely újra 

lehetőséget adott a modern elvek érvényesítésére (Hruscsov 1954). Az új modern lakótelepekre 

jellemző volt, hogy a korábbiakban szocialista realizmusra jellemző keretek fellazításával készült második 
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tervek szerint épültek, mint a miskolci, Hejőcsaba városrészben a Malinovszkij tér (Perczel 1957).  

Zalaváry Lajos több áttervezési munkáját követően tervezett Ybl díjas alkotása, az 1954-ben tervezett 

csepeli Csillagtelep viszont már jelentős modern jegyeket tükrözött, mindamellett a korábbi 3-800 

lakásos együttesekkel szemben több mint 2000 lakást fogott össze (Götz 2018).  A hatvanas évektől az 

előregyártás térnyerését követően azonban az építészeti jegyek jelentősen sematizálódtak. A 

típusépület elemek gyártását követően 20-25 évig, csak az urbanisztikai koncepció garantálhatta az 

egyes lakótelepek különböző karakterét. A rendszerváltást megelőző 5 évben a posztmodern már a 

lakótelepek architektúrájában is nyomot hagyott, de a modern városi, táji lakótelep forma urbanisztikai 

sajátosságait az 1991-ben, Budapesten utolsóként átadott Káposztásmegyer még viselte. Mindebből 

következően a kutatás a második világháború után épült lakótelepek közül azokra a lakótelepekre 

fókuszál, melyek Magyarországon a tömeges lakásépítés több mint 35 évében modern építészeti, 

meghatározóan urbanisztikai elvek mentén épültek. A lehatárolás kvalitatív értelemben az urbanisztikai 

sajátosságok megfigyelésére épül. A jellemzően multidiszciplináris nemzetközi és hazai kutatásokban 

viszont előtérbe került a lakótelepek nagyságának megkülönböztetése, kvantitatív megközelítésű 

azonosítása is. A kvantitatív meghatározásra azért van szükség, mert, ahogy az előbbiekben vázolt 

korszakhatárok itthon is nehezen követhetők, nemzetközi színtéren még kaotikusabbá válik a kérdéskör. 

A kutatás során áttekintett számos kvantitatív definíció viszont észrevételem szerint arra a tapasztalatra 

hivatkozik, melyet Power (1998) könyvében leírtak adtak. Kutatása szerint a társadalmi problémák egyre 

kritikusabbak a 2000 lakásos vagy nagyobb lakótelepek esetében, azonban fontos, hogy hozzáteszi 

mindezt csak a városperiférián elhelyezkedő lakótelepek vizsgálatára alapozza (Power 1998). Csizmady 

(2003) kutatása a hazai lakótelepek esetében ezt meg is cáfolja (Csizmady 2003). Csizmady saját 

definíciójában felmerülő 500 lakásos abszolút lehatárolása vagy Hess, Tammaru és van Ham (2018) 

szerkesztette nemzetközi tanulmányban megjelenő 1000 lakás   meghatározása viszont megint csak 

nem mutat a városforma térbeli viszonyaira jellemző összefüggéseket. Wassenberg (2013) urbanisztikai 

megközelítésű felvetése viszont jelentősen előre mozdította ezt a kutatást, a társadalmi megközelítéstől 

a környezeti viszonyok urbanisztikai szemléletű vizsgálatába terelte - „A common characteristic is their 

size: large areas with hundreds, and sometimes thousands of housing units: large as seen in their local 

context.”(Wassenberg 2013, 7). Azaz a lakótelepek közös jellemzője a méretük: nagy területek, több 

száz vagy akár ezer lakóegységgel, nagyok, a lokális kontextust figyelembe véve. Wassenberg (2013) 

felvetésére reagálva, azt továbbfejlesztve, a lakótelepek lokális viszonyát a teljes város fizikai 

környezetében vizsgáltam. Ez egyfelől segítette a hazai urbanisztika kvantitatív elvei (Perényi, Faragó 

1960) mentén fejlődött modern „nagy” lakótelepek lokális sajátosságait azonosítani, másfelől a modern 

városforma nagysága és fejlesztésében az urbanisztikai megközelítés jelentősége közötti párhuzamok 

rögzítését. Magyarországon jellemzően a népességszámhoz kötött normatívák és a hierarchikus 

várostervezési elméletek szerint formált lakótelepek között jól elkülönülnek a magasabb rendű nagy és 
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az alacsonyabb rendű szolgáltatásokkal rendelkező kis lakótelepek. A nemzetközi szakirodalomból 

azonban kiderült, hogy ezeket az elvrendszereket csak a szociálisan érzékeny Észak- és a szocialista 

ideológia megteremtésében érdekelt Közép- és Kelet-Európa alkalmazta hosszútávon. Így a kutatás 

kizárta a tézis széleskörű nemzetközi érvényesítését, viszont fontos szempontokat teremtett kiemelten 

a hazai modern nagy lakótelepek vizsgálatához, ahol ma a lakónépesség csökkenése és elöregedése 

miatt ezek a téri-funkcionális viszonyok felbomlottak, ezzel számos megújítási feladatot indukálva. Tehát 

a nagy lakótelep városforma vizsgálatában felismerhetők a lakásszámhoz köthető kvantitatív 

törvényszerűségek, mely utal a méretek közötti hierarchiára, de a gyakorlatban a lokális viszonyokat kell 

vizsgálnunk. Összegezve a vizsgált lakótelepek kvantitatív lehatárolása szintén az urbanisztikai jellemzők 

megfigyelésére épülhet. 

II. Tézis 

A mai Magyarországon abszolút érték szerint a legalább 2000 lakásos lakótelepeket nevezzük nagy 

lakótelepeknek. A lakótelepek nagyságának meghatározása azonban nem kizárólag abszolút érték 

szerint történhet, hanem relatív értékek mentén is. A lakótelepek nagyságának relatív értékelése 

szűkebb értelemben a befogadó város és a lakótelep egyedi viszonyának vizsgálata, így a kutatás a nagy 

lakótelep mellett bevezette a lokálisan nagy lakótelepek fogalmát is, melyek komplex városléptékű 

fejlesztési koncepciót igényelnek.  

Kapcsolódó publikációk: Balla (2016); Balla, Benkő and Durosaiye (2017); Losonczy, Balla, Antypenko and 
Benkő (2020) 
 

A nemzetközi összegző kutatásokban markánsan kirajzolódik, hogy Európán belül jelentősen különböző 

nagyságú lakótelepek épültek. Például Magyarországon a 10-18 000 lakásos lakótelepeket tartjuk 

„óriásoknak” (Egedy 2000), addig máshol sokkal nagyobb lakótelepek is vannak (Hess et al. 2018). A 

lokalitással azonban nem csak a különböző nemzetek lakótelepeinek összevetése során érdemes 

foglalkoznunk. Az I. tézisben kifejtett kvantitatív terminológiai megközelítés szerint, azaz a jelenkori 

hivatalos statisztikai adatok (KSH, 2011) és a lakótelepek egykori normatív térszervezési adatainak 

összehasonlítása tekintetében, ezen abszolút értékek szerint, ma Magyarországon a 2000 vagy annál 

több lakásos lakótelepek nevezhetők „nagynak”. Azonban a nagyság az egyes lakótelepek és a befogadó 

város viszonyában is értelmezhetők. Egy lakótelep a helyi kontextusban nem csak egy adott lakásszám 

szerint lehet nagy léptékű, hanem a teljes várossal vagy a lakóteleppel szomszédos városrészek relatív 

összehasonlításában is. (A) Ha a lakótelepi lakások a város vagy városrész lakásállományának jelentős 

részét teszik ki, akkor valószínűbb, hogy azon a településen a fejlesztési stratégiák nagyobb része irányul 

a lakótelepi állomány megújítására, mint ahol elenyésző a számuk. (B) Az alacsony beépítésű települések 

városképét szignifikánsan meghatározhatja csak egy néhányszáz lakásos lakótelep általánostól eltérő 
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nagy léptéke, de Budapest városszövetében is jól elkülönülnek a nagyléptékű együttesek. (C) A 

laksűrűség szintén a vizsgálati szempontok közé emelhető, hiszen a városi infrastruktúra kialakítását és 

a lakótelepek városon belüli szerepkörét is befolyásolja.  

Összegezve, ha a vizsgált lakótelep 

A. lakásszámának aránya a teljes település lakásállományához viszonyítva nagy 

B. az épületmagassági viszonyai a teljes település beépítési viszonyaihoz mérten magasak 

C. a laksűrűsége a teljes település lakóterületeinek sűrűségéhez mérten magas, 

fizikai környezetének alakításában egykor és ma az építészeti megközelítésén túl, az urbanisztikai 

kérdések is jelentősen előtérbe kerülnek.  A lokálisan nagy modern lakótelepeket külön kell vizsgálnunk.  

III. Tézis 

Az 1954 után épült hazai nagy lakótelepek fizikai környezetének időben változó térbeli relációi - 1) a 

területi-szomszédsági, valamint a városhálózati viszonyokon alapuló elhelyezkedés; 2) a lakosság, a 

lakások és a terület beépítettségének sűrűsége; 3) az épületeket, egyéb felépítményeket és a szabad 

tereket rendszerező térszervezés; 4) a tulajdonlás és a használat sokszor ellentmondásosságát tükröző 

területhasználat; valamint 5) a lakótelepen megjelenő különböző funkciójú épülettípusok – jellemző 

azonosságokat mutatnak. Ezek alapján a nagy lakótelep sajátos városforma.  

Kapcsolódó publikációk: Benkő, Balla (2016); Balla (2017); Balla (2018); Balla (2019a)  

A városforma kapcsolatrendszerének 

értelmezése - melyet Lynch (1984) 

konfigurációként jelöl meg, majd Locsmándi 

(2000) a fizikai környezet térbeli relációiként 

fordít - talán a legfontosabb feladat a nagy 

lakótelepek kutatásában és alakításában is. A 

térbeli relációk vizsgálatában Burton, Jenks, 

és Williams (2000), Jenks és Jones (2008), 

valamint Salat (2011) elemzéseiben 

megjelenő fő relációkra hivatkozva 

alakítottam ki a nagy lakótelepek térbeli 

viszonyait részletesen feltáró további 13 

altémakört. A 13 altémakörben a nagy 

lakótelep városformára jellemző hard 

tényezők mellett (hálózati pozíció, normatív térszervezés, területfelhasználás, jogi-territoriális 

viszonyok, laksűrűség, beépítési sűrűség stb.), a fizikai környezetet alakító soft jellemzők (térelmélettel 

IV. ábra Az általános térbeli relációk tematizálása a nagy lakótelepre 
jellemző kérdéskörök szerint. Ábra: a szerző szerkesztése Mike 

Jenks, Colin Jones eds. (2008) alapján 
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kapcsolatos észrevételek, a használói attitűd, participáció szerepe, formái stb.) is helyet kapnak (ábra 

IV.). Az értekezésben a léptékek hierarchiáját követve, a legnagyobb táji léptéktől, egészen az épület 

tömegek határáig tártam fel a lakótelepek egyes elemei közötti bonyolult kapcsolatrendszert, mely az 

időben folyamatosan változik. Kiemelten a budapesti, de további hazai lakótelepekre is referálva, a 

vizsgálat megmutatta, hogy a megépítésük óta érvényesített, a fizikai környezetet alakító számos 

elmélet, doktrína, szabály, kritérium és preferencia mellett az 1954 után épült modern nagy lakótelepek 

térbeli relációi ma is azonosan változtak. Ezek az azonosságok azonban korlátok és lehetőségek is a 

sajátos városforma megújításában.  

IV. Tézis 

A nagy lakótelepek jelenkori megújításának kérdései nem korlátozódhatnak a fizikai környezet egyes 

elemeinek műszaki és esztétikai problémáira, hanem az eredeti városforma alakító urbanisztikai elvek 

újraértelmezése mellett a fizikai környezet időben változó térbeli relációinak – elhelyezkedés, sűrűség, 

térszervezés, területhasználat, különböző funkciójú épülettípusok - újragondolását is követelik.  

Kapcsolódó publikációk: Balla (2019b), Balla (2021) 

Az elmúlt néhány évtizedben a második világháború utáni tömeges lakásépítésben érintett országok 

többsége kísérletet tett a nagy lakótelepek átformálására, melyek sikeressége szorosan összefüggött a 

megújítás formájával és léptékével. Európán belül ma számos stratégiai gondolkodás ismert, melyek 

megosztására, tovább fejlesztésre, különböző, az Európai Unió által is támogatott szakmai platformok 

létesülnek, mint például a RESTATE: Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good 

Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities (2002-2005), az URBACT Re-Block: 

REviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods (2013-2015) vagy a jelenleg is futó COST 

CA18137 European Middle Class Mass Housing (2019-2023) multidiszciplináris kutatási projekt. Ezekben 

V. ábra A modern nagy lakótelepek fizikai környezetében történt változások típusai az eddigi gyakorlatban, a szakirodalom 
által megjelölt általános városmegújítási típusok szerint. jelölések: fekete vonal = a hazai gyakorlatban jó példák, szaggatott 
vonal = a hazai gyakorlatban gyenge példák, szürke vonal = a hazai gyakorlatban nincs rá példa. Ábra: a szerző szerkesztése 
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a kutatásokban általánosan megjelent egy-egy vízió, jövőkép a nagy lakótelepek változásának útjairól, 

de a kutatás tekintetében sokkal fontosabbnak tartottam, hogy minden olyan lehetőséget körül járjunk, 

amely a városforma akár mikró akár makró léptékű fejlődéséhez hosszútávon hozzájárul. Részben 

ezeken a platformokon megjelent, részben építészek, városépítészek által a szakirodalomban használt 

megújítási minták mentén hat különböző megújítási szemléletet különítettem el. A nagy lakótelepek 

fizikai környezetének időbeli, forma és funkció szerinti, használati, bontással járó, vagy azt elvető, egy-

egy területi rész, avagy a teljes változását támogató típusokat vizsgáltam nemzetközi és hazai példák 

bemutatása során (ábra V.). A szakirodalmi rendszerezés és az ahhoz rendelt nemzetközi és hazai 

gyakorlati tapasztalatok jól reflektálták, hogy a nagy lakótelepek megújításának sokféle megközelítése 

és eszköze lehet, melyeket alkalmazva, sokszor térben és időben elkülönülve, de hosszútávon egymásra 

épülve, számos nagy lakótelep épített környezete sikeresen újul meg. A modern nagy lakótelepek 

megújításét épp ezért nem egy projektként, hanem sokkal inkább egy városfejlesztési folyamatként kell 

értelmeznünk, melynek lefutása 10-20-30 év is lehet. A folyamat során változhat a városforma alakja, 

mérete, de láthatóan azok a sikeresebb fejlesztések, amelyek során a lakótelep térbeli relációi alakulnak 

át. Azaz a városforma megújításához elsődlegesen azt az új kapcsolatrendszert szükséges 

megteremteni, amely meghatározza a városforma megújuló alakját és méretét. A térbeli viszonyokat 

viszont csak az eredeti városforma alakító urbanisztikai elveknek a kor preferenciái szerinti (például ma 

fenntarthatóság, élhetőség, okos város stb.) újraértelmezése mellett szabadna megváltoztatni.  

V. Tézis 

Az 1954 után épült budapesti modern nagy lakótelepek közül a vizsgált három lakótelep megújításában 

érvényesülnek a fizikai környezet időben változó térbeli relációi. 1) A Kelenföldi lakótelep a térség 

fejlesztésében Kelenföld városrész átalakulásával együtt újul meg. A kortárs nagyléptékű város- és 

ingatlanfejlesztés hatására a lakótelep fizikai környezete folyamatosan átalakul, mely hosszútávon az 

eredeti koherens városforma megszűnéséhez vezet.  2) A József Attila-lakótelep megújítási terve a teljes 

lakótelepre készült, célja az eredeti városforma felértékelése, mellyel a teljes terület belső kohézióját 

erősítik. 3) Újpalota-Páskomliget megújítása akcióterületekre épül, ahol a lakótelep egészének 

koherenciája gyengül, a térbeli tagoltság erősödik, a négy térnegyed, mint önálló egységek erősödnek 

meg. Összegezve a fizikai környezet térbeli relációinak változásával a koherens városforma 

megerősödik, gyengül vagy akár meg is szűnhet. 

Kapcsolódó publikációk: Benkő, Balla, Hory (2018); Balla (2019b), Balla (2021) 
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A dolgozat megállapításainak tesztelése érdekében a budapesti vizsgálatokra építve három fővárosi 

modern nagy lakótelep összehasonlító esettanulmányát végeztem el. Az elmúlt évtizedekben 

szignifikáns fejlesztési szándék koncentrálódott ezeken a lakótelepeken, mely olyan városfejlesztési 

folyamatokat indított el, amik a lakótelepek térbeli relációit is megváltoztathatják. A történeti háttér 

megismerését követően a Kelenföldi lakótelep, a József Attila-lakótelep és az Újpalota-Páskomliget 

lakótelepen felmértem a fizikai környezet elemeinek és térbeli relációinak megvalósult vagy tervezett 

változását az elmúlt 25 évben a 3. tézisben rögzített témakörök szerint (összegző ábra VI., részletes 

táblázatok az értekezésben). Látható, hogy az egyes lakótelepeken másra helyezik a hangsúlyt, de 

összességében minden egyes reláció valamilyen mértékben átalakul. A szisztematikus összegző gyűjtést 

követően viszont hasznosabbnak találtam nem az egyes lakótelepek, hanem a három összehasonlító 

vizsgálatát elvégezni, mely a megközelítésben és időben is eltérő megújítási folyamatok hibáit és 

tanulságait is jól kidomborították. A relációk szerinti vizsgálat megmutatta a városforma tervezett és 

tervezetlen változásának hatásait is, melyek a következő megállapításokra vezettek: 

• Amikor a fizikai környezet nem a lakótelep, hanem a város egy nagyobb, vagy a lakótelepet

részlegesen átfedő szövet darabjának fejlesztése céljából alakul át, akkor a koherens városforma

gyengül, idővel meg is szűnhet (ábra VII. A, B).

• Amikor a fizikai környezet a teljes lakótelep fejlesztése céljából alakul át, akkor az eredeti

koherens városforma tovább erősödik (ábra VII.C).

• Amikor a fizikai környezet a lakótelep egy vagy több különböző lehatárolt területi egységének

megújítása céljából alakul át, akkor a megújítás következtében a koherens városforma gyengül,

s a lakótelep térszervezési egységei erősödnek meg (ábra VII. D).

A városforma fizikai jellemzői Kelenföldi lakótelep József Attila-lakótelep Újpalota-Páskomliget 

Elhelyezkedés + + +   + + + 
Sűrűség + + + + + + 
Térszervezés + + + + + 
Területhasználat + + + + + 
Épülettípus ++ + + + + + 

VI. ábra A három nagy lakótelep összehasonlítása a megvalósult és tervezett változások mértéke szerint, fekete „+” jel
= a fizikai környezet megvalósult alakítása, fehér „+” jel = a fizikai környezet tervezett alakítása, Ábra: a szerző

szerkesztése 

VII. ábra A vizsgált városforma (fekete körvonal) és a megújítási
terület (szürke körvonal) kapcsolata. Ábra: a szerző szerkesztése 
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Tehát az a lépték, amiben az új kapcsolatrendszert kialakítjuk, meghatározza az eredeti városforma 

koherenciáját. Az összehasonlító esettanulmány során tett pozitív és negatív észrevételek segítettek 

több javaslatot megfogalmazni a modern nagy lakótelep városforma hazai megújításával kapcsolatban, 

melyek az értekezés aktualitását is erősítették.  

Összefoglaló, kitekintés 

Az értekezés bizonyítja, hogy a modern nagy lakótelepek még valóban nem érték el hasznos létezésük 

korlátait, ugyanakkor egyre fontosabb, hogy hosszútávon prognózisokat alkossunk kortárs átformálásuk 

előre mozdítása és folyamatossága érdekében. Ezzel megelőzhetünk számos destruktív városalakító 

folyamatot, amelyeknek a városforma kitettsége ma számos európai városban jól érzékelhető. Az 

értekezés az 1954 után, a hazai tömeges lakásépítés korszakában épült modern nagy lakótelepek 

jelenkori urbanisztikai felülvizsgálatával, a témához kötődő legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások 

rendszerezésével, a hazai nagy lakótelepek időben változó fizikai formajellemzőinek feltárásával és a 

megújítás formaalakító minőségének értékelésével járult hozzá tudományos ismereteinkhez.  

A kutatás folyatásában komoly potenciál van. Az értekezésben összegzett ismeretek leginkább a 

jelenkori helyzetről adtak képet, melynek célja a nagy lakótelepek megújításával kapcsolatos rejtett 

feladatok súlyának reprezentálása, a háttérből előtérbe helyezése volt. A problémák megoldásának 

lehetséges irányvonalairól viszont csak érintőlegesen esett szó. Mindezen feladatokat különböző 

preferenciák szerint is vizsgálhatjuk. A dolgozat során többször felmerült fenntarthatóság és élhetőség 

releváns elvi preferenciákat adhatnak a jövőbeni kutatásokban. Előremutató és valójában szükséges 

folytatása lehet annak kutatása, hogy a nagy lakótelepek fizikai környezetének ismertetett jellemzői 

hogyan alakíthatók úgy, hogy egy meglévő városrész fenntarthatósági és élhetőségi kritériumainak is 

megfeleljenek.  

Mindent összevetve a téma feltárása a lokalitás kiemelkedő szerepét erősíti, az egyes 

homogénnek tűnő lakóterületek egyedi értékeinek és problémáinak felismerésére, lépték- és 

helyszínfüggő megoldások keresésére és tervezésére ösztönöz.  
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Introduction, goal of the research, main questions 

Perhaps it has never been more relevant to address the issue of urban housing than it is today, in 2021, 

when the sustainability of urban life is questionable in so many ways. However, as an architect, we can 

only contribute to the maintenance and complex development of the city as a living space if we really 

know the physical creators necessary for dwelling, our natural and built environment, their planned 

whole. The components of the physical environment are almost identical yet different historical ages 

shape different archetypes, which are organized into newer and newer urban forms following the 

professional directives and intuitions of the given age. An era has unique history, language, design. 

Contextuality is essential. There are forms that are able to fit well into the urban collage carrying the 

layers of different eras, other urban forms are constantly looking for their place in the complex structure 

of settlements. The modern large housing estate as the structural imprint of the era of mass housing 

constructions in Hungary seems to be looking for a new context within a lifetime in the 21st century 

contemporary urbanism by renewing the urban form.  

The primary goal of the dissertation is to strengthen the urban approach in the domestic 

discussion on modern large housing estates. Its aim is to prove that the renewal of the urban form is 

inherently an urban issue and that the success and failure of the previous domestic renewal attempts 

depends on the presence or absence of an urban approach.  

This scientific architectural research undertakes the task of responding to co-fields, updating 

historical background knowledge based on the events of the past decades, and placing domestic 

practice in an international context. The study is based on own research conducted within the 

architectural science between 2014 and 2020. The research ranges from the study of individual 

buildings to the entire urban scale, responding to a contemporary urbanistic proposition which this 

dissertation is a synthesis of. 

Questions examined during the research:  

I. Why and how can qualitative and quantitative definitions, which have typically been separated 

in the research of large housing estates so far, be combined?  

II. Why is it important to examine the size and relations of the housing estate in addition to its 

spatial configuration?  

III. Why is it necessary to study the local size of large housing estates when renewing the physical 

environment? 

IV. How did the spatial relations of the physical environment of large housing estates change in the 

last 25 years? 
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V. During the renewal of large housing estates, in addition to changes in technical and aesthetic 

characteristics of the physical environment, will the local size and spatial relationship of the 

urban form change? 

VI. Is the delimitation of the renewal area compatible with the specific spatial and territorial 

division of large housing estates?  

VII. What kind and scale of interventions have been used to shape the physical environment of large 

housing estates in Budapest in the last 25 years?  

Selection of housing estates examined in the research 

In the literature housing estates are generally examined either by chronology of style and form changes 

(early modern, socialist realism, modern, post-modern, contemporary) or by building construction 

technology - but in renewing our physical environment the form and composition of each element (built 

environment and open spaces) is only one architectural sub-issue, among many other features. The 

hypothesis of the research is that in the renewal of the physical environment the group of housing 

estates built under the same urbanization conditions and along the same principles of urbanization is 

worthwhile to examine together not those built along the same architecture. Therefore, this 

dissertation focuses on the large housing estates that were built in Hungary during more than 35 years 

of mass housing constructions after Khrushchev's speech in 1954. That is, the aim of the research is 

typically to examine modern large housing estates, with some exceptions bearing socialist realist 

features at the beginning of the period as well as post-modern characters at the end.  

The dissertation focuses on the Hungarian context, but it is essential to record international 

parallels both in the history and renewal of the large housing estates and in the theoretical background 

of urban form research. Urban form research and the strengthening of morphology as a field of science 

is inseparable in time and space from the critique of modern large housing estates. Since the 

fundamental contribution of Lewis Mumford (1961) and Kevin Lynch (1958) to the concept of urban 

form, “we need to talk not only about physical-spatial elements, but also about their relationship system” 

(Locsmándi 2000, 66). The approach, on the other hand, also localizes the study, arguing that real 

conclusions about the shaping of the built environment can only be reached in a given system of 

relations, i.e. in the given urban context in which the large housing estates are located. In the 

dissertation I use global international knowledge in parallel with domestic local issues as a presentation 

of positive possibilities. In characterizing some elements of the urban form I focus on domestic 

examples. I put emphasis on the study of Budapest and its large housing estates, enabling the 

examination of the relationship system.  Thus in the chapters I use three spatial examination levels 

(international, domestic, Budapest) (Figure I.). Overall, the dissertation also focuses on international 



3 
 

approaches, provides comprehensive knowledge on the same renewal issues affecting the urban forms 

of large housing estates in Hungary, but puts emphasis on Budapest in this way presents rich research 

material on large housing estates of the capital. 

Figure I. Spatial study levels of the research (created by the author) 

Research method 

The methodology of the research partly follows the form of traditional academic theory-oriented 

research in the systematization of previous knowledge, data recording, but it also differs from it, moving 

on the border of practice-oriented applied research, urban architecture research, strategy creation and 

planning. Consequently, the aim of the research is to connect the knowledge gained during the analysis 

and systematization of the literature and source documents with the professional problems 

encountered during personal interviews with former designers.  

Methods of the theory-oriented research part  

(1) systematization of domestic and international literature  

Examination of the related issues of former journals (Magyar Építőművészet, Városépítés journal 

and the Settlement Science Bulletin), review of summary publications and scientific publications 

of subtopics, construction of an own Mendeley library system containing the collection of more 

than 1200 related publications by summarizing documents. Some collections of terminology 

literature are also included in the table in the annex of the dissertation (Annex III.). 

(2) analysis of source documents 

Study of design documents, design aids and design application materials. The most important 

examined drawing and graphic materials were also included in the collection of illustrations in 

the annex of the dissertation (Annex IV.). 

(3) personal interviews with professionals involved in the former design and construction of housing 

estates 

I conducted a semi-structured interview with Prof. Tamás Meggyesi DSc. degree in architecture, 

urban architect; Ferencné Fábri Dr. Zsuzsa Körner PhD architect, urban architect; Dr. Gábor 
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Locsmándi PhD architect, urban architect; Rezső Csongor, M.Sc. mechanical engineer, former 

construction manager. An extract of these interviews is also available in the Annex I.. 

Methods of the practice-oriented research part 

(4) site visits  

In some cases, photographs taken during repeated site visits to various housing estates were 

included in Appendix Five. In addition, in order to learn about the renewal practices of many 

European countries, I personally visited: FR Grenoble - Le Villeneuve, DE Drezda - Gruna, SK 

Pozsony - Petržalka, NL Amsterdam - Biljmermeer, Utrecht – Overvecht, Delft – Voorhof, 

Rotterdam – Pendrecht, UK London - Broadwater Farm Estate locations, and in the dissertation I 

repeatedly refer to my experience gained during these visits.  

(5) professional discourses with foreign professionals involved in housing estate renewal 

My professional conversations with architects and urban architects of many years of experience 

in renovating large Dutch housing estates built after the Second World War (Klaas Waerheid 

(Vanschagen Architecten) 04.04.2018, Erik van den Berg (De Nijl Archietcten) 04.04.2018, Dr.ir. 

Machiel van Dorst (TU Delft, 2018.11.23.) and getting to know the studies in Dutch they 

suggested also contributed to the structure of the dissertation. 

(6) personal interviews with professionals involved in housing estate renewal. 

I conducted a semi-structured interview with Dr. Béla Nagy DLA degree in architecture, degree in 

settlement engineering; Tamás László M.Sc. in Architecture, Urban Engineering, Urban 

Economics, Politician; Dr. Péter Birghoffer, degree in architecture, candidate of technical 

sciences, building structure designer; Dr.János Gyergyák DLA, certified architect, certified 

settlement engineer. An excerpt of the interviews can be found in the Appendix I.. 

Structure of the dissertation 

The dissertation is divided into six chapters (Figure III.).  In the research I first examined the terminology 

of housing estates in Chapter 2, keeping in mind that not only in research theory but also in urban 

renewal the delimitation of the subject is extremely important. The recognition of the qualitative and 

quantitative distinction between terminology in the literature led to further observations, defining the 

main research directions of the dissertation. An important finding of Chapter 2, however, is that the 

modern large housing estates built after 1954 were not only built under the same urbanization 

conditions and along urban features, but they also moved along the same development trajectory later 

on.  

In Chapter 2, a number of suggestions reinforced the need for a morphological approach to the 

topic, but instead of the classical morphological knowledge studying the constructed shape of housing 

estates, in a much more operational approach. In response to this conclusion I based the structure of 

the rest of the dissertation relying on the studies of the theories by Lynch and Rodwin (1958), Lynch 
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(1984), Moudon (1997), Levy (1999), Kropf (2014), Vis (2018) as international authors, and Hajnóczi 

(1992), Benkő (2005), Meggyesi (2009), Kissfazekas (2013), Kissfazekas and Gurdon (2015) as Hungarian 

authors.  

In Chapter 3, I placed large housing estates as urban complexes 

in the relational system of the host city, in which not only their shape 

but also their spatial size and their spatial relations with the physical 

environment come to the fore (Figure II.). Numerous studies of art 

history, architecture, urban architecture and landscape architecture 

have been made in the Hungarian literature on the shape of large 

housing estates, but although we know the formal features well, the 

renewal practices so far have proved that the ensemble cannot be 

significantly shaped by renovating certain elements of the physical environment. Reflecting on this 

finding, in Chapter 3 of the dissertation I carried out a contemporary study of the local size and spatial 

relations of a large housing estate in a given system of relations. The basic premise of the study is that 

the host city, i.e. the system of relations, is constantly changing over time, which affects the spatial size 

and relations of large housing estates.  

In Chapter 4 I examined the possibilities of incorporating the issues raised in Chapters 2 and 3 

into contemporary renewal strategy-framing and urban planning and design practice. I first divided the 

different types of renewals into sub chapters, and then made comments on the scale of the renewals, 

all supported by the presentation of a number of domestic and international good practice examples. 

Following this, I focused on the renovation of large housing estates in Budapest, highlighting three cases 

– Kelenföld, József Attila- and Újpalota-Páskomliget housing estates - where the spatial size and / or 

relations of a housing estate may change with the concentration of significant development intentions 

in recent years. 

  
Figure III. The logical framework of the dissertation (created by the author) 

Figure II. The three pillars of 
characterizing an urban form. GRAY: 
this research addresses the issues of 
spatial size and relations. Figure: the 

author based on Lynch (1984). 
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New scientific results of the dissertation 

I. Thesis   

In recent decades the renewal of housing estates built in large numbers in the European Union after 

the Second World War has become a collective issue, for which it is important to clarify local differences 

and similarities. The research fits into this scientific discourse, relying on the international literature to 

accept the statement that the physical environment of housing estates built in mass construction 

according to modern architectural and urban planning principles after the Second World War is special: 

its scale, its relationship with its immediate surroundings,  principles of its built-up area, its character of 

buildings easily forms an identifiable form in the urban landscape. In Hungary, the urban form of modern 

large housing estates built after 1954 was also determined by the urban principles adopted in the 

period, therefore they can be identified in both qualitative and quantitative approaches along their 

urban characteristics.  

Related publications: Balla, Benkő and Durosaiye (2017); Balla (2018); Benkő, Balla, Hory (2018); Balla 
(2019b); Losonczy, Balla, Antypenko and Benkő (2020); Balla (2021) 

Since in these publications made individually and with co-authors the housing estates were selected 
based on my own terminological research, a significant part of my publications is related to this thesis.  

In Hungary, many definitions of housing estates are used in architecture design and planning, which 

correspond to the descriptions of residential areas built in different ages and urbanization conditions. 

Consequently, these terms can only be used in this scientific research with further narrowing. A 

significant part of the residential buildings of Hungarian housing estates were built with industrialized 

technology, but not exclusively during the mass housing construction after the Second World War, 

therefore this research is separated from the narrowing of construction technology. In qualitative terms 

the only relevant narrowing is the consideration of temporality. Different historical ages model different 

archetypes, which are organized into newer and newer urban forms following the professional 

directives and intuitions of the given age. So we need to look at the change of form. In Hungary, in the 

first years after the Second World War, it was not clear in what form the housing shortage caused by 

the war damage and accelerated urbanization should be eliminated. In the period from 1948 to 1954, 

after the establishment of the Stalinist dictatorship, socialist realism became the exclusive, ideological 

creative method of building socialism, so the housing estates built during this era can be clearly 

distinguished. However, after the 1954 speech of Nikita Sergeyevich Khrushchev, successor of Stalin, 

rationality prevailed instead of formalizing architecture, which again provided an opportunity to enforce 

modern principles. The main characteristic of the new modern housing estates was that they were built 

according to the second plans made by loosening the framework typical of socialist realism, such as 
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Malinovszki Square in the Hejőcsaba district of Miskolc. Lajos Zalaváry's Ybl Prize-winning work, 

designed after several redesigns, the Csillagtelep in Csepel, designed in 1954, already reflected 

significant modern features and it brought together more than 2,000 flats compared to the former 3-

800-apartment complexes. From the 1960s onwards, however, with the rise of prefabrication, 

architectural features became significantly schematized. For 20-25 years after the production of the 

standard building elements only the urban planning concept could guarantee the different character of 

each housing estate. In the 5 years before the change of regime, the postmodern already left its mark 

on the architecture of housing estates, but the urban features of the modern urban, landscape housing 

estate form were still visible in Káposztásmegyer, which was the last to be finished in Budapest in 1991. 

Consequently, the research focuses on the large housing estates built after the Second World War 

according to modern architectural, mainly urban principles in more than 35 years of mass housing 

construction in Hungary after Khrushchev's speech in 1954. The delimitation is qualitatively based on 

the observation of urban features. In the typically multidisciplinary international and domestic social 

science research, however, the distinction and quantitative identification of the size of housing estates 

is also emphasized. A quantitative definition is needed because just as the epochs outlined above are 

difficult to follow in Hungary, the issue is becoming even more chaotic on the international level. 

However, in my view, many of the quantitative definitions reviewed in my research refer to the 

experience described in Power's publication (1998). According to his research, social problems are 

becoming increasingly critical for housing estates with 2,000 dwellings or more, but it is important to 

add that it is based only on the study of housing estates located on the outskirts of the city. Csizmady's 

(2003) research refutes this in the case of Hungarian housing estates. However, the absolute 

delimitation of 500 dwellings in Csizmady's own definition or the definition of 1000 dwellings appearing 

in an international study edited by Hess, Tammaru and van Ham (2018) again does not show the 

correlations characteristic of the urban form, only empirical. Wassenberg's (2013) approach to 

urbanism, on the other hand, significantly advanced this research - "The common characteristic is their 

size: large areas with hundreds, and sometimes thousands of housing units: large as seen in their local 

context." (Wassenberg 2013, 7) - and shifted him from a social approach to an urban approach of 

environmental conditions. In response to Wassenberg's (2013) suggestion and by developing it further 

I examined the local relationship of housing estates in the physical environment of the entire city. On 

the one hand, this helped to identify the local characteristics of modern “large” housing estates 

developed along the quantitative principles of Hungarian urban planning (Perényi, Faragó 1960), and on 

the other hand to establish parallels between the size of modern urban forms and the importance of 

urban planning. In Hungary there is a distinction between high-end large housing estates and smaller 

ones with lower-ranking services in the housing estates formed typically by population-based norms 

and hierarchical urban planning theories. The distinction has quantitative regularities related to the 
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number of dwellings but in practice we need to examine local conditions. However, the international 

literature has shown that these systems of principles have been applied in the long run only in the 

socially sensitive Northern Europe, and in Central and Eastern Europe interested in creating a socialist 

ideology. Thus, the research ruled out the comprehensive international validation of the thesis, but 

created important aspects for the study of modern large housing estates in Hungary, where due to the 

declining and aging of the residential population nowadays, these spatial-functional conditions 

disintegrated, inducing many renewal tasks. In summary, the quantitative delimitation of the examined 

housing estates is also based on the observation of urban characteristics. 

II. Thesis 

Today in Hungary according to absolute determination housing estates built after 1954 with more than 

2000 apartments can be defined “large”. However, the size of housing estates can be determined not 

only in absolute terms, but also in relative values. The relative evaluation of the size of housing estates 

in a narrower sense is the examination of the unique relationship between the host city and the housing 

estate. Therefore, the research introduced the concept of locally large housing estates that require a 

complex urban-scale development concept. 

Related publications: Balla (2016); Balla, Benkő and Durosaiye (2017); Losonczy, Balla, Antypenko and 
Benkő (2020) 

 
In international summary research it is clear that housing estates of significantly different sizes have 

been built within Europe. For example, while in Hungary we consider housing estates with 10-18.000 

dwellings to be “giants” (Egedy 2000), there are much larger housing estates elsewhere (Hess et al. 

2018). However, it is not only worth comparing locality when comparing housing estates in different 

nations. Local size can also be interpreted in relation to each housing estate and the host-built 

environment. According to my examination of the quantitative terminology:  comparing contemporary 

Hungarian statistical data with spatial organization of the remained urban layout, on this absolute 

research base today in Hungary housing estates with more than 2000 apartments can be defined 

“large”. In a local context, a housing estate can be large-scale not only in terms of a given number of 

dwellings but also in comparison with the characteristics of the whole city or neighbouring parts of the 

housing estate. For example, if (A) housing estates make up a significant portion of the housing stock in 

a city or suburb, it is more likely that a greater proportion of development strategies in that settlement 

will focus on renewing housing stock than where their numbers are negligible. The cityscape of low-built 

settlements (B) can also be determined by the large-scale scale of a housing estate of only a few hundred 

flats, which is different from the general one, but large-scale ensembles are also well separated in the 

urban fabric of Budapest. Housing density (C) can also be included in the study aspects as it also 
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influences the development of urban infrastructure and the role of housing estates within the city. In 

summary, if in the examined housing estate 

A. the ratio of the number of dwellings to the total number of dwellings is high 

B. the height conditions of the building are high in relation to the building conditions of the whole 

settlement 

C. its housing density is high relative to the density of residential areas in the entire settlement, 

in addition to its architectural approach to shaping its physical environment urban issues also come to 

the fore. Locally large modern housing estates need to be examined separately. 

III. Thesis 

The time-varying spatial relations of the physical environment of large housing estates built after 1954 

in Hungary  - 1) location based on territorial-neighbourhood and urban network conditions; 2) the 

density of population, housing and built-up area; 3) spatial organization of buildings, other 

superstructures and open spaces; 4) land use, which often reflects the contradiction between 

ownership and use; and 5) the types of buildings with different functions appearing in the housing estate 

- show similar identities. Based on these, a large housing estate is a special urban form.  

Related publications: Benkő, Balla (2016); Balla (2017); Balla (2018); Balla (2019a)  

Interpreting the relationship system of the urban form, which Lynch (1984) identifies as a configuration 

and then translated in Hungarian by Locsmándi (2000) as the spatial relations of the physical 

environment, is perhaps the most important task in researching and shaping large housing estates. In 

the study of spatial relations, I developed 13 

additional subtopics detailing the spatial 

relationships of large housing estates, referring to 

the main relations appearing in the analyses of 

Burton, Jenks, and Williams (2000), Jenks and Jones 

(2008), and Salat (2011). In the 13 topics, in addition 

to the hard factors characteristic of the urban form 

of a large housing estate (network, position, 

normative spatial organization, land use, legal-

territorial relations, housing density, density of built-

up areas, etc.), the soft features shaping the physical 

environment (space consumption and production, 

attitude of users, role of participation and its forms, 

etc.) are also concerned (Figure IV.). In the 

IV. Figure Thematization of general spatial relations 
according to the issues specific to a large housing estate. 
Figure: the author based on Mike Jenks, Colin Jones eds. 

(2008) 
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dissertation, following the hierarchy of scales, I explored a complex system of relationships between 

individual elements of housing estates, from the largest landscape scale to the boundaries of buildings, 

which is constantly changing over time. Referring to Budapest, but also to other Hungarian housing 

estates, the study showed that despite the many theories, doctrines, rules, criteria and preferences that 

have shaped the physical environment since their construction, the spatial relations of modern large 

housing estates built after 1954 are still the same. However, these identities are also constraints and 

opportunities in the renewal of this particular urban form.  

 

IV. Thesis 

The issues of contemporary renovation of large housing estates cannot be limited to the technical and 

aesthetic problems of the elements of the physical environment, they require a rethinking of the varying 

spatial relations of the physical environment – location, density, spatial organization, land use, the types 

of buildings with different functions – in addition to reinterpreting the urban principles that shape the 

original urban form. 

Related publications: Balla (2019b), Balla (2021) 

Over the past few decades, most of the countries involved in mass housing construction after World 

War II have attempted to reshape large housing estates, the success of which has been closely linked to 

the form and scale of renewal. In Europe a number of strategic ideas are known today, which will be 

shared and further developed by various professional platforms, also supported by the European Union,  

such as RESTATE: Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New 

Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities (2002-2005), the URBACT Re-Block: REviving high-rise 

Blocks for cohesive and green neighbourhoods (2013-2015) or the ongoing COST CA18137 European 

Middle Class Mass Housing (2019-2023) multidisciplinary research project. In these researches a vision 

has appeared on the ways of change of large housing estates in general, but in terms of research I 

considered it much more important to look at all the possibilities that contribute to the long-term 

development of the urban form, either at large or small scale. I separated six different renewal 

approaches along the renewal patterns published on these platforms, partly by architects, urban 

planners and designers. I examined the types of the physical environment of large housing estates 

presented in international and domestic examples in terms of time, form and function, use, demolition 

or reject of demolition, supporting complete or partly territorial change. (Figure V.). The systematization 
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of the literature and the international and domestic practical experience assigned to it have well 

reflected that many approaches and tools for the renewal of large housing estates can be successfully 

used, often spatially and temporally separated but built on each other in the long run. The renovation 

of modern large housing estates should therefore not be interpreted as a single project, but rather as 

an urban development process that can take 10-20-30 years to complete. In the process the shape and 

size of the urban form may change, but apparently the most successful developments are those where 

the spatial relations of the housing estate are transformed. So in order to renew the urban form, it is 

primarily necessary to create a new system of relations that determines the renewable shape and size 

of it. Spatial relations, on the other hand, should only be changed if the urban principles that shape the 

original urban form are reinterpreted according to the preferences of the age (for example, today, 

sustainability, liveability, smart city, etc.).  

V. Thesis 

Among the modern large housing estates built in Hungary after 1954, the time-varying spatial relations 

of the physical environment are taken into account in the renewal of the three housing estates 

examined.  1) The Kelenföld housing estate will be renewed in the development of the city part together 

with the transformation of the Kelenföld district. As a result of contemporary large-scale urban and real 

estate development, the physical environment of the housing estate is constantly changing, leading in 

the long run to the disappearance of the original coherent urban form.  2) The renovation plan of the 

József Attila-housing estate was prepared for the entire housing estate, its aim is to enhance the original 

urban form, which strengthens the internal cohesion of the entire area. 3) The renewal of Újpalota-

Páskomliget will be based on action areas, where the coherence of the housing estate as a whole will 

weaken, the spatial structure will be strengthened, and the four quarters will be strengthened as 

Figure V. Types of changes in the physical environment of modern large housing estates in practice so far, according to 
the general types of urban renewal indicated by the literature. Markings: black lines = good examples in domestic 

practice, dashed lines = weak examples in domestic practice, gray lines = no example in domestic practice. Figure: the 
h  
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independent units. In summary, as the spatial relations of the physical environment change, the 

coherent urban form strengthens, weakens, or even disappears.  

Related publications: Benkő, Balla, Hory (2018); Balla (2019b), Balla (2021) 

In order to test the findings of the dissertation, I carried out a comparative case study of three modern 

large housing estates in the capital, based on the Budapest studies. In recent decades, significant 

development intentions have been concentrated on these housing estates, which has initiated urban 

development processes that may also change the spatial relations of these housing estates. After  

Figure VI. Comparison of the three large housing estates according to the extent of the implemented and planned changes, 
black “+” sign = realized transformation of the physical environment, green “+” sign = planned transformation of the physical 

environment. Figure: the author 

studying about the historical background, I surveyed the realized or planned changes of the elements 

and spatial relations of the physical environment in the Kelenföld housing estate, the József Attila 

housing estate and the Újpalota-Páskomliget housing estate according to the topics recorded in Thesis 

3 (summary table VI., Detailed tables are in the dissertation). It can be seen that the emphasis is placed 

on something different in each housing estate, but overall, each relation is transformed to some degree. 

However, after the systematic summary collection, I found it more useful not to carry out a comparative 

study of the individual housing estates, but of the three, which also highlighted the errors and lessons 

of the different renewal processes in terms of approach and time. The relational study also showed the 

effects of planned and unplanned changes in urban form, which led to the following findings: 

 

 

 

 

• When the physical environment is transformed not by the development of the housing estate 

but by the development of a larger part of the city whose piece of fabric partially overlaps the 

Spatial relations of the urban 
form 

Kelenföld  housing 
estate 

József Attila-housing 
estate 

Újpalota-Páskomliget 
housing estate 

Location + + +    + + + 
Density + + + + + + 
Spatial organization + + + + + 
Land use + + + + + 
Building type ++ + + + + + 

Figure VII. The relationship between the examined city form (black 
outline) and the renewal area (green outline). Figure: the author 
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housing estate, the coherent urban form weakens and may disappear over time (Figure VII. A, 

B).  

•  When the physical environment is transformed for the development of the entire housing 

estate, the original coherent urban form is strengthened further (Figure VII. C).  

• When the physical environment is transformed for the purpose of renewing one or more 

different demarcated territorial units of the housing estate, the coherent urban form weakens 

as a result of the renewal, and the spatial organizational units of the housing estate are 

strengthened (Figures VII. D).  

So the scale at which we build the new relationship system determines the coherence of the original 

urban form. The positive and negative remarks made during the comparative case study helped to 

formulate several proposals in connection with the renewal of the urban form of the modern large 

housing estate built after 1954 in Hungary, which also strengthened the topicality of the dissertation.  

Summary, outlook 

The dissertation proves that modern large housing estates have not yet really reached the limits of their 

useful existence, however, it is increasingly important to make long-term forecasts in order to advance 

and continue their contemporary transformation. In this way we can prevent a number of destructive 

urbanization processes, the exposure to which is now well felt in many European cities. The dissertation 

contributed to our scientific knowledge by contemporary urban review of modern large housing estates 

built after 1954 in Hungary, the systematization of the latest domestic and international researches 

related to the topic, the exploration of the time-changing physical form characteristics of Hungarian 

large housing estates, and the evaluation of the design quality.  

There is serious potential in the conduct of the research. The knowledge summarized in the 

dissertation gave picture of the current situation, the aim of which was to represent the weight of the 

hidden tasks related to the renovation of large housing estates, to bring them to light from the 

background. However, possible directions for solving the problems were discussed only tangentially. All 

of these tasks can also be examined according to different preferences. Sustainability and liveability, 

which have been raised several times during the dissertation, may provide relevant theoretical 

preferences in future research. It may be a forward-looking and indeed necessary continuation of 

research to see how the described characteristics of the physical environment of large housing estates 

can be adapted to meet the sustainability and viability criteria of an existing neighbourhood.  

In conclusion, exploring the research topic strengthens the significant role of locality, draws 

attention to the specific values and problems of these seemingly homogeneous housing areas, inspires 

seeking for solutions related to urban scale and the local urban environment. 
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