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TÉZISFÜZET 



„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 
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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 ++ + + + + + 

VII. 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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