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Magay Miklós

Városalközpont-rehabilitációk Pécsett, avagy a „Közterek és par-
kok megújítása” című projekt

Bevezetés

A városfelújítás (városrehabilitáció) alatt általában a leromlott állapotú városrészek lakóházainak és inf-
rastruktúrájának felújítását értjük, melynek során cél a városrész jellegzetes szerkezetét, beépítési mód-
ját és épületállományának értékes részét megtartani annak eredeti, kialakulása idején létrejött struktúrá-
jában. A városfelújítás típusait a beavatkozás mértéke szerint lehet osztályozni, azaz a beavatkozás során 
attól függően, hogy milyen mértékben és mélységben kell belenyúlni a városrész korábbi szerkezetébe, 
szövetébe különböző kategóriákba sorolandók (egeDy t. 2005). Ez alapján létezik renoválás (rekonstrukció), 
amely a lakóházak, illetve a települési szövet jelentősebb alaprajzi változtatások nélküli felújítását jelen-
ti. A rehabilitáció már együtt jár a korábbi szerkezet (pl. lakás-, háztömb-, utcaszerkezet) átalakításával, 
megváltozásával. A revitalizáció pedig az újrahasználatnak az a módja, amikor az eredetihez képest új 
funkció kerül egy épületbe, illetve egy városrészbe, és az újrahasználatnak, a hely igénybevételnek az elvi 
alapja az új funkció(ko)n alapul (tóth z. – hüBNer M. – göMöry J. 2003). 

Nyugat-Európában az 1990-es évek rehabilitációs tevékenységében egy új fogalom jelenik meg, a re-
generáció. A városregeneráció lényegében olyan átfogó és integrált szemléletmód, illetve beavatkozás, 
amelynek célja a városi problémák megoldása, valamint a fejleszteni kívánt terület gazdasági, fizikai, 
társadalmi és környezeti feltételeinek tartós javítása. (egeDy t. 2005). 

A városok kultúra általi megújítása kezdettől fogva fontos eleme volt annak a programnak, amelyet 
még 1985-ben indított el az Európai Unió Tanácsa, és amelyből mára Európa Kulturális Fővárosa esemény-
sorozat nőtt ki. Pécs számos magyar város közötti versenyben 2005. október 9-én nyerte el a 2010-re szóló 
címet, Essen és a később csatlakozó Isztambul társaként. 

A „Határtalan város” címet viselő pályázat komoly, több milliárd forint bekerülési költségű beruházások 
megvalósítását is tartalmazta, mely hosszú évek stagnálása után egy új fejlődési pálya vízióját jelentette 
a település számára. E víziónak az alapját a város évezredes öröksége, rendkívül színes kulturális élete és 
belső értékeinek a korábbiaknál magasabb fokú kiaknázása jelentette. A gondolat fizikai megvalósulásának 
elengedhetetlen feltétele az a tág értelemben vett tér, ahol mindez megélhetővé, átadhatóvá válik. Nem 
véletlen, hogy minden egyes nevesített kulturális fővárosi beruházási programnak ez képezi a közös alap-
ját, szellemi egységét.

A cím elnyerésével párhuzamosan megindult annak az infrastrukturális háttérnek a kiépítése, mely a 
pécsi pályázatban szerepelt. Öt kulcsprojekt került nevesítésre, melyek finanszírozása már a Dél-Dunántúli 
Operatív Program keretének terhére történt. Az öt projektből négy pontszerű, magasépítési beruházás, a 
történelmi belvárosban, annak keleti határán a Budai külváros és a Balokány városrészek területén. Egy 
projekt a „Közterek és parkok megújítása”, mely alapvetően mély-, illetve parképítési munkákat tartalma-
zó beruházás, a városban elszórtan, tizenkét helyszínt érintően valósul meg (1. ábra).

 A fejlesztés célkitűzései

A „Közterek és parkok megújítása” című projekt megvalósíthatósági tanulmánya négy horizontális célt 
jelöl ki a fejlesztés számára:
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1. Policentrikus városi térszerkezet alapjainak megteremtése

Pécs településszerkezetét jelenleg a városközpont funkcionális dominanciája jellemzi, ami egyes perem-
kerületek esetében az intézmények és ezzel párhuzamosan a közterek alulhasznosítottságához vezetett. 
A kulcsprojekt – mind a térbeliség, mind a funkcionalitás szempontjából – átfogó jellege hosszú távon 
hozzájárul ahhoz, hogy a közterület-használat a város teljes területét tekintve kiegyenlítettebb legyen a 
lakosság és a turisták részéről egyaránt, ami összességében stabilabb településszerkezetet eredményez.

2. Közösségépülés, erős helyi identitástudat, színes közterületi kulturális élet

A közterek és parkok egyik legfontosabb funkciója a közösségi élet különböző formáinak, illetve a társadal-
mi kohézió kialakulásának az elősegítése, amihez megfelelő infrastrukturális feltételek, változatos köztéri 
programok és nem utolsó sorban a lakosság aktív részvétele szükséges. Az aktív részvétel fontos kelléke a 
téridentitás megteremtése, ami különböző térszerkezeti szinteken jelenhet meg, így a helyi identitástudat 
nemcsak magához a városhoz való kötődést jelentheti: egy-egy városrész esetében is kialakulhat a térbeli 
azonosulás érzete. Fontos azonban, hogy a lakosság ne csak egyfajta lokálpatriotizmust érezzen, hanem 
olyan felelősségtudatot is, amely révén a köztereket a használók teljes mértékben magukénak érzik. Mind-
ezt elősegítik Pécs kedvező éghajlati adottságai, amelyek lehetővé teszik a közösségi terek funkcióinak 
érvényesülését az év – hazai viszonylatban – jelentős részében. 

3. Turisztikai és gazdasági fejlődés

A belváros központi, túlkoncentrált, funkcionális szerepköre az üzleti élet, a szolgáltatások és az idegen-
forgalom terén a többi városrész társadalmi-gazdasági lemaradásához, hanyatlásához vezetett. A közterü-
letek átfogó, a település egészére kiterjedő fejlesztése a településen belüli egyenlőtlenségeket csökkenti. 

1. ábra: Az EKF program keretében megújult városi alközpontok területi elhelyezkedése
Forrás.: a szerző szerkesztése
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A közterek megújulása ugyanis intenzívebb közterület-használatot eredményez mind a lakosság, mind a 
– várhatóan hosszabb időre érkező – turisták részéről, ami a helyben jelentkező kereslet felfutásához, ez-
által pedig a vállalkozók betelepedéséhez és a gazdaság élénküléséhez vezethet. Nem várható el azonban, 
hogy önmagában a közterek újjáélesztése rövid távon jelentős változásokat generál, szükség van arra, 
hogy a lakosság valóban közösségi térként tekintsen az alközpontokra.

4. A városra jellemző egyedi építészeti karakter megőrzése

Az építészeti karakter megőrzésénél önmagában a kulcsprojekt megvalósítása az átfogó célok eléréséhez 
nem elegendő: a műemléki épületek rehabilitálása, állagmegóvása, a környező épületek homlokzat-felújí-
tása elengedhetetlen az egyedi városkép megőrzéséhez. A város külső megjelenését, esztétikai értékeit az 

2. ábra: Megyerváros központi épületegyüttesének belső udvara az 
ANK agóra
Forrás: Közterek és parkok újjáélesztése megvalósíthatósági 
tanulmány.

attraktív és multifunkcionális közterek 
egyedi utcabútoraikkal, köztéri alko-
tásaikkal és zöldfelületeikkel javítják, 
azonban a tereket övező épületek re-
konstrukciója nélkül a városképi szem-
pontból kedvezőtlen kontraszt még 
erősebben kifejezésre jut. 

A fejlesztések háttere,  
indokoltsága

Az évezredek során kialakult, formáló-
dott, ma 162 km2 közigazgatási területű 
település területfelhasználása egy nagy 
tömbben elhelyezkedő központi belte-
rületből és néhány szórványszerű, el-
sősorban a közigazgatási terület keleti 
felében található, különálló, belterüle-
ti elemből áll. Ezek korábban önálló te-
lepülések voltak, melyek a második vi-
lágháború utáni időszakban lettek Pécs 

részei. A központi belterület 49 városrészre osztható, melyek – mint települési szövetdarabok – önálló mor-
fológiai és funkcionális szerepkörrel, jelleggel bírnak, és „vesznek részt” a település területfelhasználási 
munkamegosztásában.

Funkcionális szempontból a városrészi hierarchia legmagasabb szintjén a városközpont, illetve váro-
si alközpontok állnak. A funkcionális hierarchiában betöltött magas szerepük oka a funkciógazdagságuk. 
Egyes funkcióik nemcsak az adott városrészben élők igényeit szolgálják ki, hanem a funkcióhoz köthető 
vonzáskörzet kiterjed a település jelentős részére is (pl.: piacok, szakorvosi rendelőintézet, autóbusz 
pályaudvar, stb.). Egyedi funkciók esetében a városrész vonzása a teljes településre kiterjed (hivatalok, 
vásártér, tűzoltóság, stb.). Amennyiben egy városrész területén a területét meghaladó vonzású funkciók 
nagyobb koncentrációban jelennek meg, akkor ennek a településrésznek a funkcionális hierarchiában a 
súlya nagyobb. 

Pécs esetében elmondható, hogy a történelmi belváros és a nagyvárosias beépítésű városrészek (la-
kótelepek) egyértelműen azok, amelyek a városalközponti funkciókkal rendelkeznek. A belváros esetében 
ennek a történelmi múlt a kiváltó oka, a nagyvárosias jellegű városrészek esetében pedig elsősorban a be-
építési mód az, ami építészetileg alkalmassá, a városrész területén nagy sűrűségben, koncentráltan élő né-
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pesség pedig gazdaságilag indokolttá tette a funkciók helyben történő elhelyezését. Pécsett a lakótelepek 
a városi szövet viszonylag fiatal 30-50 éves elemei, melyek jellemzője a magas fokú tervezettség, az önál-
ló, saját „agóra” megléte, a nagyobb lakótelepek esetében (Megyer, Uránváros, Meszes) a város a városban 
jelleg identitástudatig ható megjelenése. Ezek az adottságok értékelhetőek pozitív vagy negatív jelzőkkel 
egyaránt, de városfejlesztési szempontból semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni azokat. 

A második világháborút követően a Pécset nagyvárossá tevő kitermelőipar, illetve az arra épülő feldol-
gozó ipar és szolgáltató szektor munkahelyigénye lényegesen meghaladta a helyben rendelkezésre álló ka-
pacitásokat. Az 1950-1985-ig terjedő időszak csábító feltételeket biztosító megélhetési lehetőségei miatt 
több tízezer ember választotta új otthonául Pécset. A beáramló népesség számára elsősorban a lakótele-
peken felépített húszezernél is több lakás biztosított letelepedési lehetőséget. A város morfológiájában ez 
a folyamat a nyugat-keleti, majd ezt követően a déli irányú terjeszkedés generálója. A Pécs városszerke-
zetében betöltött helyük alapján két csoportra oszthatóak ezek az új települési szövetdarabok. A belváros-
hoz közelebb elhelyezkedő, alapvetően földszintes épületek szanálását követően kialakult kisebb méretű 
lakótelepek (pl.: Siklósi külváros, Szigeti külváros, Rókus), illetve a történelmileg kialakult város akkori 
határán, zöldmezőn épülő nagy kiterjedésű lakótelepek (Uránváros, Megyer, Meszes). 

Az újonnan létrejövő városrészek gyorsan és egy időben épültek ki, a spontán fejlődés lehetősége 
nélkül. A tervezettség miatt építészetileg és funkcionálisan egyértelmű, egy pontban levő városrész-köz-
ponttal rendelkeznek. Ezek a városrész-központok a lakótelep és az azt körülvevő városrészek szimbiózisa, 
konszolidálódása folyamán fokozatosan – bizonyos ágazatokban (pl.: kereskedelem, szolgáltatás) – város-
rész-központból városi alközponttá váltak. A rendszerváltozást követően a települési struktúra rohamosan 
megváltozott. Az addigra virágzó városi alközpontok hanyatlani kezdtek, elsősorban amiatt, hogy az eddi-
gi központi funkcióik meggyengültek. A lakótelepek peremén zárványszerűen, nagyméretű kereskedelmi-
szolgáltató egységek nyíltak, melyek a korábbi városrész-központokat háttérbe szorították. Ennek ered-
ményeként a korábbi központi helyzetű területek fokozatosan a településfejlesztési-üzemeltetési prob-
lémák központjaivá váltak. Amortizációjuk révén a visszavonhatatlan szegregáció árnya vetődött rájuk. A 
szegregációs folyamat megállítására csak komoly átalakítással, e terek paradigmaváltásával nyílhat esély. 
A paradigmaváltás finanszírozása viszont akkora összeget emészt fel, ami csak rendkívüli, egyedi esetek-
ben állna egy vidéki város rendelkezésére. Ebben a helyzetben az EKF program egy soha vissza nem térő 
városrehabilitációs lehetőséget jelent.

Amennyiben Pécs kizárólag a történelmi belváros megújítására és a belváros peremén grandiózus épü-
leteket felvonultató új „kultúrvárosközpontra” koncentrálná a 2010-es évvel kapcsolatos fejlesztéseit, 
akkor egy páratlan lehetőséget szalasztana el, régi hiányosságainak pótlásában. A 2010-es év egyedi le-
hetőséget jelent a város számára. Amellett, hogy a nem megkerülhető presztízs-beruházásait realizálja, 
olyan fejlesztések megvalósítására is kihasználja ezt az egyedi alkalmat, ami új pályára állítja a kiterme-
lőipar leépülése óta fejlesztési irányt kereső települést. Ehhez fontos olyan közberuházások megvalósítá-
sa, amelyek magas támogatottságúak, könnyen elfogadtathatók és viszonylag széles társadalmi csoportot 
érintenek. A magas társadalmi támogatottságú beruházásokat a városlakók döntő többsége magáénak érzi, 
ezáltal azonosul is vele, ami magában hordozza az új irányvonalához történő igazodását. Ha a Pécsett 
élők jelentős hányada számára a 2010-es évben ez bekövetkezik, akkor a kulturális főváros címet a város 
nemcsak megélte, hanem tökéletesen felhasználta hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek megalapozásá-
ra. Minél több, a település fejlesztésében részt vevő szereplőt megnyer magának a program, annál inkább 
biztos lesz annak sikere és várt eredményének elérése. Emiatt nem megkerülhető és komoly hozzáadott 
értéket hozó fejlesztések azok a térfelújítások, amik a városközponttól távolabb, a lakótelepek „mélyén” 
valósulnak meg.
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A fejlesztésekről számokban

A „Közterek és parkok megújítása” című projekt keretében két ütemben történő megvalósítással, 12 hely-
színen folytak térfelújítások. A tizenkét projektből a történelmi belváros és a műemléki jellegű Havihegy 
városrész területén öt, azon kívül hét helyszínen történt megújítás az 1. táblázat szerinti paraméterekkel. 
A hét helyszínből hat kifejezetten nagyvárosias beépítésű területen található. Az egyetlen kivételt a Köz-
társaság tér jelenti, amely egy, a második világháború előtti évtizedekben kialakított, és mára teljesen 
konszolidálódott városrész, három-négyszintes, kisvárosias jellegű társasházakkal körbevett főtere.

A közterek és parkok városalközponti projektelemeinek főbb adatait az 1. táblázat tartalmazza. A 
megkötött kiviteli szerződések alapján látszik, hogy a hét városi alközpont megújítása összesen nem került 
annyiba, mint a város főterének és a hozzá kapcsolódó – az Alagúttól a Rákóczi útig terjedő – utcáknak 
és tereknek a megújítása. Ha az EKF beruházások összköltségvetéséhez viszonyítjuk ezeket az adatokat, 
akkor a teljes EKF beruházási költségvetés 6-7%-ának a felhasználásával hat városrészben hét városi al-
központ teljes közterület-felújítása és rehabilitációja megvalósult. A hét beruházás által több mint 70 000 
ember közvetlen lakókörnyezetének javulása vált elérhetővé, ami a város össznépességnek közel fele.

Érintett 
város-
rész

Beruházás hely-
színe

A megkötött 
kivitelezési 
szerződés 
összege

(Ft, nettó)

A fej-
lesztési 
terület 

nagysága

(m2)

A vá-
rosrész 
lakóinak 
száma

(fő)

Aránya a 
város össz-
népességén 

belül

(%)

A projekt do-
mináns jellege

Ispitaalja Köztársaság tér 117 594 389 6 389 4 674 2,88 Térfelújítás

Siklósi 
külváros

Móricz Zsigmond 
tér, Domus park

94 947 626 12 570 3 577 2,20 Térfelújítás

Uránvá-
ros

Uránbányász tér 
Szilárd Leó park 
Ybl Miklós utca

479 994 337 35 800 12 327 7,59 Térfelújítás

Megyer

Csontváry utca, 
ANK agóra és 
környéke

707 999 999 42 512

35 478 21,83

Térfelújítás

Diana tér, Berek 
sétány

155 023 932 13 600
Bevásárló sé-
tány felújítása

Meszes
Szondy György 
utca, Fekete 
Gyémánt tér

195 986 116 31773 3 942 2,43 Sétányfelújítás

Szigeti 
külváros

Rókus sétány 144 345 470 8 900 10 120 6,23
Bevásárló sé-
tány felújítása

Összesen 1 895 891 869 157 933 70 118 43,15

1. táblázat: Az EKF program keretében megvalósult városalközpont-rehabilitációk főbb paraméterei
Forrás: Közterek és parkok újjáélesztése megvalósíthatósági tanulmány alapján szerk. Magay M. 
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Ha a beruházások egységárait nézzük, gyakorlatilag mindegyik téregyüttes esetében tartható volt a nettó 
20 000 Ft/m2 egységárat meg nem haladó bekerülési költség, ami egy átlagos magasépítési egységárnak az 
5-10%-a.

Ekkora nagyságú, közvetlenül érintett népesség pedig döntő tényező tud lenni abban, hogy a projekt 
a maga elé tűzött célt teljesíteni tudja, azaz: Pécs város közterületei valódi közösségi térként funkcionál-
janak, legyenek „népszerű találkozási helyek”. A közterek biztosítsák a szabadidő sokszínű eltöltésének 
lehetőségét, valamint 2010-re Pécs közterületei és parkjai betöltsék funkciójukat, mint Európa Kulturális 
Fővárosa: megfelelő környezetet biztosítanak a városi látnivalóknak, vonzerőknek. A rehabilitált terek 
segítsék a városba látogató turisták tájékozódását, szolgálják kikapcsolódásukat, alkalmasak legyenek sza-
badtéri, kulturális események megrendezésére.” 

Beruházás helyszíne
Zöldfelület 
nagysága 

(m2)

Burkolt felület 
nagysága

 (m2)

Szórt burkolat 
nagysága 

(m2)

Egyéb 

felület 

(m2)

Beruházás 
egységára

(Ft/m2)

Köztársaság tér 3 900 1 760 0
704

(gyöngykavics) 18 406

Móricz Zsigmond tér, 
Domus park

8 683 3 587 300 0 7 554

Uránváros főtere 10 950 9 886 1 663
650

(mulcs)
13 408

Megyer városrész köz-
pont

14 300
térkő 17 060 
aszfalt 1 500

0
300

(mulcs)
16 654

Diana tér,

Berek sétány
6 200 6870 0

102
(gyöngykavics)

11 399

Meszes városrész köz-
pont

17 743 11 417 2 054
559

(gumi)
6 168

Rókus sétány 2 638 5120 0 0 16219

Összesen 64 414 57 200 4 017 2 315 -

2. táblázat: A beruházások főbb jellemzői
Forrás: A szerző saját szerkesztése

Az új terek mindegyikén lényegesen nőtt a zöldfelületek aránya. A korábbi, egysíkú aszfaltburkolatot a be-
ton térkövek széles típusválasztéka váltotta fel (2. táblázat). A burkolatváltás elsősorban a jövőben szüksé-
gessé váló felbontások (közműrekonstrukció, hibaelhárítás, új közműhálózat kiépítése) miatt jó megoldás, 
mivel ezeken a burkolatokon az utólagos bontások teljes mértékben helyrehozhatóak.

Az EKF pályázatnak hangsúlyos eleme a Pécs környéki karsztvíz-források intenzívebb hasznosítása, a 
„víz” megjelenítése a közterületeken. A felújított terek mindegyikén visszaköszönő elemként jelen van a 
víz. A rehabilitáció a természeti tényezők mellett arra a történelmi sajátosságra is épített, hogy Pécs köz-
területein korábban gyakoriak voltak a kisebb csobogók, ivókutak. A vizek közterületen való megjelenési 
funkciójának alapvetően két típusa van: a látvány és a használat. Előbbi szokásos formái a szökőkutak, ki-
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épített vízfolyások, medencék, vízzel mozgatott térplasztikák, míg az utóbbiak lehetnek közmű jellegűek, 
mint az egyszerű vízvételi helyek, öntöző rendszerek vagy ivókutak. 

A tájépítészet a pihenést szolgáló jóléti zöldfelületek mellett, a városias közegben „városi tájak” 
létrehozására törekedett, azaz a természetes formákkal megszelídíti az épített környezet mestersége-
sen kialakított geometrikus formáit. Szem előtt tartotta a közterek funkcionális használatára vonatkozó 
szempontokat, de eközben arra törekedett, hogy művészi módon átértelmezze, újrarendezze a térbeli 
formákat. Erre egy jó példa Uránváros főtere (3. és 4. ábra). A korábban két, önállóan létező térrész az át-
alakítást követően összenyithatóvá vált a burkolatátépítéssel, de eközben nem kellett feladni az Ybl Miklós 
utca észak-déli átmenő forgalmát. A Szilárd Leó park tematikus játszóterei révén a különböző korosztályok 
eltérő szabadidős igényeit tudja kiszolgálni, amellett, hogy a korábbi zöldfelület aránya nem csökkent. 

A „Közterek és parkok megújítása” projektek keretében nemcsak fizikai értelemben újítják fel az 
érintett területeket, hanem azokhoz közvetlenül kapcsolódó közösségformáló eseménysorozatokra is sor 
kerül. Nevezett elemeket részben a pályázati kiírás miatt, részben az elért eredmények stabilizálása mi-
att indokolt integrálni a projektbe. Ezeknek az ún. ESZA (Európai Szociális Alap) típusú tevékenységeknek 
kiemelt feladata az átépített terek bevezetése a közhasználatba, a korábban már bemutatott második, 
illetve harmadik átfogó cél elérésének elősegítése. A tevékenységekre a 2010-es év folyamán folyamatosan 
kerül sor. 

Az ESZA tevékenységeknek négy típusa különíthető el a projekten belül, melyek közül három kifeje-
zetten a városi alközpontok fejlesztéseit, míg egy típustevékenység a belváros presztízsének a növelését 
szolgálja. A négy tevékenységtípus az alábbi:

1. A beruházásokhoz és hivatalos programokhoz közösségépítő tevékenységek is kapcsolódnak. A civil 
kezdeményezésekre és a hivatalos EKF programok felhasználásával a fizikai fejlesztések keretében 
létrejövő infrastruktúrák fenntartására, állagmegőrzésére, hasznosítására, szükséges közösségépítési, 
involválási akciók megvalósítására is lehetőség van.

2. Pilot projekt elvű közösségfejlesztés. Az ESZA cselekvési terv keretében kiemelt cél a belváros funkci-
ójának-megőrzése, megújítása céljából a kereskedelmi, stb. szervezetekkel közösen egy olyan kísérleti 
projekt megvalósítása, amely a belvárosban található kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb kulturá-
lis szolgáltatások marketing alapú egységes termékké való integrálásával egy, a meglévő értékeken és 
erősségeken alapuló új, attraktív belvárosi élményt identifikál, amely versenyképes a „plázákkal, cen-
terekkel” és egyéb, az angolszász terminológiában mall-ként azonosított létesítményekkel szemben.

3. Városrészek marketing eszközök bevonásával megvalósuló fejlesztése. Az eszköznek a célja az endogén 
erők bevonása a város fejlesztésébe, azaz a lakossági vélemények, események „ötletbörzék” alapján 
úgy növeli a fejlesztések erőforrásait, hogy az nem igényel új anyagi erőforrást, csak szervezést. Ennek 
tipikus eszköze lehet az ún. „telkesítési” program kialakítása, aminek keretében a tömbökhöz tartozó 
közterületeket kezelésre átadja az önkormányzat a lakosságnak, civileknek, akik ezeket „elkeríthe-
tik”, cserébe gondozzák, ápolják. A telkesítési program keretében tájépítész és várostervező bevoná-
sával elkészítésre kerül három területre (Uránváros, Kertváros, Pécs-Kelet) a telkesítésbe bevonható 
tömbházas területekre vonatkozó program, melyben részletesen kidolgozásra kerül a területhasználat 
módja, a lakosság jogai-kötelezettségei, illetve az önkormányzat által biztosított anyagok-eszközök.

4.  Kulturális alapú városfejlesztés bemutatása és bevezetése esetében rendezvények, fórumok, társa-
dalmi akciók segítségével a kulturális alapú városfejlesztés céljait erősíti, olyan civil kezdeményezések 
támogatásával és indításával, melyek az EKF év után önfenntartó, illetve az önkormányzattól független 
alapon tovább működnek, további fejlesztéseket generálnak.
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2010 és annak utóhatása

 
3. ábra: A megújult Uránbányász tér   4. ábra: Az átépített Szilárd Leó park
Forrás: Közterek és parkok újjáélesztése megvalósíthatósági tanulmány.

Az Európa Kulturális Fővárosa program célkitűzéseinek két igen fontos üzenete van a városi alközpont-re-
habilitáció elősegítése szempontjából. Az egyik a kulturális városrehabilitációnak a külvárosi városrészek-
kel szemben megfogalmazott intézkedése, gondolkodása. A program kereteit felhasználva bekapcsolja a 
város életébe ezeket a városrészeket azzal, hogy a rendezvények, események egy részét tudatosan nem 
a Belvárosban, hanem az itt élők közelébe viszi, szinte házhoz hozza. Ezzel egyrészt megtöri azt a koráb-
bi kedvezőtlen tendenciát, hogy kizárólag a belváros és a vele közvetlenül határos területek azok, ahol 
komolyabb közéleti eseményekre, rendezvényekre sor kerülhet, megtöri az „itt alszunk, ott élünk” struk-
túrát és a megújított városrészeket valódi városi alközponttá fejleszti, ahol nemcsak a kereskedelem és a 
szolgáltatások nagyobb fokú reprezentáltsága jellemző, hanem a városi létnek egy új formája is testet ölt. 
A kombinált rehabilitáció (fizikai térfelújítás + a terek tartalommal, programmal történő megtöltése) ko-
moly gátja lett és lesz a lakótelepeken amúgy meginduló szegregációs folyamatoknak és számszerűsíthető 
eredményeként a magáningatlanok értékének emelkedéséhez vezethet. 

A másik üzenet a felújított terek találkozási pontként történő értelmezése, definiálása és bevezetése. 
A találkozás a köztér megélésének, az újjal való szembesülésnek, és az új létrehozásának a közege. Ez 
a képesség lesz az, ami megerősíti és gyújtópontokká teszi ezeket a rehabilitált területeket a települési 
szöveten belül.

A fizikai felújítást követő, de még a beruházási projektek részeként megvalósuló ún. ESZA típusú tevé-
kenységek. Ezek a tevékenységek kifejezetten arra koncentrálnak, hogy az új terek használatát népszerű-
sítsék, bemutassák. A megújult területek átadásának ez a lépés tekinthető az utolsó állomásának, amikor 
egyfajta „használati utasítást” kapnak a városrész területén élők a térhez. A tevékenységeken keresztül 
látványosan bemutatható lesz az új terek korábbinál lényegesen sokoldalúbb használhatósága, és „beüze-
melésre” kerülnek a terek fizikai elemein túl azok funkcionális, rendeltetési elemei is. Az ESZA típusú tevé-
kenységekkel szemben lényeges elvárás, hogy kialakítsanak és megszilárdítsanak egy, a saját közterületére 
odafigyelő, azért tenni is akaró helyi közösségeket. 

Városüzemeltetési szempontból a 2010-es évet követően a kulcskérdés az lesz, hogy miként lehet a 
kulturális városrehabilitáció fizikai és szellemi értékeit megőrizni, hogyan lehet elérni, hogy a több milliárd 
forint értékben felújított városi alközpontok néhány év elteltével ne nézzenek ugyanúgy ki, mint néztek a 
rehabilitáció megkezdése előtt. Miként lehet a fejlesztés folyamatát fenntartani akkor, amikor már lezárul 
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az addig minden fejlesztést finanszírozó rehabilitációs program. A kulturális fővárosi beruházások sikeré-
nek a mérhetősége hosszútávon az elért állapot fenntarthatóságában mutatkozik meg. 

A fenntarthatóság azért kezelendő 
kulcsfontosságú problémaként, mert a 
megújult köztereknek a fizikai fenntartási 
költségei a beépített nagyszámú térelem 
(utcabútor, művészeti alkotás, vizes elem, 
zöldfelület, térfigyelő kamera, stb.) miatt 
magasabbak lesznek, mint a felújítás előtt 
voltak. Ha a felújítást követően kizárólag a 
korábbi funkciók újbóli megjelenése lenne 
az eredmény, akkor ez egy végrehajtott, 
de lényegét tekintve eredménytelen pro-
jekt. Az eredménytelenség pedig egyenes 
utat jelentene a korábbi állapotok viszony-
lag gyors visszarendeződéséhez. A terekkel 
szembeni „új elvárásoktól” azért nem lehet 
eltekinteni, mert ennek elmaradása esetén 
a beruházó önkormányzat több milliárd fo-
rint közpénz felhasználásával létrehoz egy 
új, a korábbinál drágábban fenntartható 
közterületet, aminek a fenntartási többlet-
költsége a későbbiekben megvalósítandó 

1. kép: A megújult Szilárd Leó park játszóterének részlete 
2010 márciusában
Forrás: Pirisi Gábor felvétele

fejlesztésekhez szükséges források terhére lesz csak finanszírozható. A projekt eredménytelensége, nem-
csak önmagát veszélyeztetné, hanem a további fejlesztési elképzeléseket is. 

Éppen ezért a tereknek biztosítaniuk kell az azt használó népesség igényeit, de egyben alkalmasnak 
kell lenniük az új dolgok befogadására, integrálására, hiszen ilyen nagyfokú átalakítására várhatóan a kö-
vetkező 20-30 évben nem kerül sor. Amellett, hogy a tereknek tradicionálisan „pécsieknek” kell lenniük, 
alkalmassá kell válniuk a közösség életében felmerülő új problémák, helyzetek kezelésére, fogadására 
vagy legalább megjelenítésére. 

Ha összességében ezekre a kihívásokra és funkciókra jó választ fognak tudni adni az Európa Kulturális 
Fővárosa program keretében rehabilitált közterek, akkor sikeres városalközpont-megújításnak lehettünk 
szemtanúi. 
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