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Budapestnek ma már akadnak olyan régi 
városrészei, ahol jó érzés sétálni, többé-ke-
vésbé minden „rendben van”, a közterüle-
teket, a házakat szépen felújították. A leg-

több ilyen hely – mint például az V. kerület 
egyes tömbjei vagy egyes budai negyedek 
– a lakásprivatizációnak, majd azt követően 
a tehetősebbek, középosztálybeliek beköl-

tözésének, azaz jelentős lakosságcserének 
köszönheti ezt a reneszánszt. Van néhány 
példa a szegényebb városrészek megújulá-
sára is. Leginkább a józsefvárosi Magdol-
na negyedről (a Mátyás tér környékéről) 
mondható el ez, ahol részleges megújítás 
történt, nagyobb lakosságcsere nélkül, míg 
a középső-ferencvárosi terület (a körút és 
a Haller utca között, ld. BUDAPEST, 2009. 
augusztus: A belső városrészek) nagyobb 
részt piaci módon, jelentősebb lakosság-
cserével újult meg. 

A leromló városrészek átfogó megújítása 
nagyon költséges, rengeteg közpénzt köve-
tel, amennyiben el akarjuk kerülni a tehe-
tősebbek beköltözését és az ott lakó szegé-
nyebbek teljes kiszorítását (ezt a folyamatot 
nevezik dzsentrifikációnak). Budapesten 
azért nem lehet sok példát találni az ilyen 
szociális szempontú városrehabilitációra, 
mert a lakáspolitikát a tömeges privatizá-
ció határozta meg, ami után hazai közpénz 
nemigen akadt e házak térben koncentrált 
felújítása támogatására. 

Európa nyugati felén sokkal nagyobb 
a hagyománya az ilyen beavatkozásnak. 
A leromlott városrészekben a lakások je-
lentősebb része volt (és van még mindig) 
köztulajdonban. Sok országban profi, jól 
szervezett társaságok működtették ezt az 
állományt, szociális szempontokat is fi-
gyelembe véve, amikor a felújítás szóba 
került. Fontos szerepük volt a kiterjedt 
rehabilitációs támogatási szisztémáknak 
is, amelyek révén jelentős közpénz (nem 
kizárólag és nem is elsősorban EU-s for-
rások) jutottak a szegényebb negyedekre. 

A 90-es évek második felének pénzügyi 
krízise idején azonban az ilyen átfogó és 
szociális töltetű beavatkozásoknak a leg-
több feltétele megváltozott. Sokfelé meg-
szűntek a rehabilitációs támogatási rend-
szerek, a várospolitika meggyengült. A 
megváltozott körülmények között új öt-
letekre volt szükség a korábbi átfogó, de 
költséges beavatkozások kiváltására. Az 
alábbiakban néhány innovatív nyugat-eu-
rópai példát mutatunk be arra, mit lehet 
csinálni a szegényebb városrészekben, 
ha a közpénz kevesebb, vagy már éppen 
teljesen eltűnt.

Rehabilitáció – krízis idején
Tosics Iván
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A magánerő bevonása 
Hollandiában is fel kellett adni a korábbi 
átfogó felújítási programokat. Rotterdam-
ban, hogy mégis történjen valami a leg-
jobban lepusztult városrészekben, 2005-
ben bevezették a Klushuizen programot, 
ami szabad fordításban „csináld magad” 
tartalommal értelmezhető. A szinte kizá-
rólag szociális (köztulajdonú) lakásokat 
tartalmazó szegény városrészek legle-
romlottabb házait viszonylag alacsony 
áron eladásra kínálják. A vásárlóknak 
vállalniuk kell meghatározott mértékű 
pénz ráfordítását és munka elvégzését 
a ház (és környezete) felújítására. Ennek 
elvégzése után még legalább két évig a 

házban kell élniük, eladása vagy bérbe-
adása nem megengedett. 

A program eredményeként általában 
fiatal, közepes jövedelmű, magasan kép-
zett holland családok költöznek be a le-
romlott területekre. Ez pozitív a terü-
let egyoldalú társadalmi összetételének 
enyhítése szempontjából. Ugyanakkor 
az önkormányzat arra is ügyel, hogy ne 
legyen túlzott dzsentrifikáció: szigorúan 
korlátozzák az ilyen tranzakciók térbeli 
koncentrációját. A legrosszabb házak/
lakások felújítása végső soron a területet 
továbbra is domináló közösségi lakásál-
lomány felértékelődését is eredményezi. 

Nagyobb rugalmasság,  
átmeneti megoldások 
Ha nincs elég pénz, fel kell adni a „tökéle-
tes” megoldás iránti elvárásokat, és a meg-
változott körülmények között olyanokat 
kell keresni, amelyekre pénzbőség idején 
senki sem gondolt volna. Brüsszel Európai 
Negyede szinte kizárólag irodaházakból 
áll. Egyéb funkciók hiányában esténként és 
hétvégéken a negyed szinte teljesen kiürül. 
Az európai intézmények koncentrálódása 
ellenére az épületek 11 százaléka üresen áll, 
leginkább azok, amelyek ma már nem felel-
nek meg az irodaházakkal szembeni meg-
nőtt elvárásoknak – például túl alacsonyak 
az emeletek. Korábban a negyed piaci ala-
pon történő átépülése dinamikusan zajlott 
(az elavult irodaházak bontása és moder-
nebb irodaházak építése útján), ez azonban 
a pénzügyi krízis kezdete óta leállt. 

Brüsszel önkormányzata új megköze-
lítést dolgozott ki az egyik ilyen, állami 
tulajdonú, 2004 óta üresen álló irodaház 
esetére. A nyolcemeletes, összességében 
közel 11 ezer négyzetméter hasznos alap-
területű ház rehabilitációjának végső célja 
az iroda-funkció térségi dominanciájának 
enyhítése, a negyedben hiányzó lakás, ke-
reskedelmi, szociális és kulturális funkci-
ók erősítése. Adott körülmények között 
azonban a közszférának csak a városren-
dezési és övezeti előírások módosítására 
van anyagi forrása. Rövid távon ezért az 
épület átmeneti hasznosítására kerül sor: 
innovatív funkciók kialakítására, amelyek 
vonzóak a térség lakói, nappali használói 
és az Európai Negyedet meglátogatók szá-

„Csináld magad” típusú felújításra váró épület a hollandiai Schiedamban 

... s átépítés után Bécs, Ottakringer strasse 2012-ben, átépítés előtt…
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mára. A brüsszeli művészek egy csoportja 
fog az épületbe költözni, az ő jelenlétük és 
munkájuk lehet az első lépés a városrész 
rehabilitációja, élhetőbbé tétele útján. 

Olcsóbb beavatkozások:  
a közterületeken
A komplex városrehabilitáció legköltsége-
sebb része a régi lakóépületek megújítása, 
ami, noha drága, a lepukkant negyedek 
felújításának kulcsfontosságú eleme (egy 
„hüvelykujj szabály” szerint a pénznek 
legalább a felét lakóépületekre kell köl-
teni ahhoz, hogy a térség megújulása tar-
tóssá váljon). Az új körülmények azonban 
rákényszeríthetik a várost arra, hogy ezt 
elhagyja, és olcsóbb beavatkozásokra kon-
centráljon, amelyek alkalmasak a lakók 
bevonására, a terület problémáinak és le-
hetőségeinek megvitatására – végső soron 
egy későbbi rehabilitáció előkészítésére. 

Bécsben az Ottakringer strasse a XVI. és 
XVII. kerület határán fekszik, és ahogyan 
ez ilyen esetben lenni szokott, egyik sem 
tekintette sajátjának. Ide az 1990-es évek-
től a korábbi Jugoszláviából tömegével 
érkeztek bevándorlók, a legtöbb üzlet be-
zárt, helyükre az olcsó telefonos, kebabos 
boltok költöztek. 

Az Ottakringer strasse növekvő problé-
máinak kezelésére és egy átfogóbb város-
rehabilitáció előkészítésére a 2000-es évek 
végén összefogtak a két kerület „területi 
gondozási központjai”. (Bécsben 11 ilyen 
központ működik a város szegényebb ne-

gyedeiben, közvetítő funkcióval a város, 
a kerület, lakóház-tulajdonosok, bérlők, 
üzlettulajdonosok között.) A 2008-as foci 
EB világított rá arra, milyen potenciál van 
ebben az utcában és az itt élőkben. A széles 
utcát, amelyet az autók uraltak, a meccsek 
idején teljesen le kellett zárni. Egy másik 
arca a térségnek a különleges atmoszférájú 
éjszakai élet, erősen felturbózott népi ze-
nékkel a különböző klubokban. 

Kezdeti lépésként a területi gondozási 
központ üzlethelyiséget bérelt az Ottak-
ringer utcában, és egy speciális „utazási 
irodát” nyitott, és „Balkan-Meile” néven 
túrákat szervezett az idelátogató bécsiek 
számára, bemutatva a környék speciális 
helyeit, ahova maguktól nem jutottak vol-
na be. Elkezdődött a lakossági részvéte-
li akció is, az irodában több témakörben 
folytak a megbeszélések. Ezek eredménye-
ként kialakult egy elképzelés, mit lehetne 
csinálni az 1,2 kilométer hosszú utcával: 
az autók sávjának megszüntetése, az au-
tóknak a sínekre terelése, a terek átépíté-
se, fák ültetése. 

A helyi politika aktivizálódott: a város 
tervezőket szerződtetett a helyi lakosok 
által felvetett ötletek kidolgozására. Az át-
alakítások az utcai életet favorizálták az au-
tók ellenében, 80 parkolóhely megszűnt, és 
programot dolgoztak ki a parkolási problé-
mák kezelésére. 2013 végére a lakók bevo-
násával indított folyamat eredményeként az 
utca teljesen átalakult, ami jó alapot nyújt a 
lakóházak későbbi modernizálására.

Teret az innovációnak!
Az új körülmények között az innovatív 
gondolatok sok esetben „alulról” jönnek. 
A 2000-es évek végén a kis építészirodák 
Európa-szerte munka nélkül maradtak. Az 
egyik holland studió felfedezte, hogy az iro-
da-piacon jelentkező óriási felesleg (közel 8 
millió négyzetméternyi terület állt üresen 
Hollandiában!) és a lakáspiacon meglévő 
hiány között kapcsolat teremthető. 

A Crowdbuilding projekt az interneten 
hirdet meg üresen álló irodaházakat, a la-
kóházzá konvertálás ígéretével. A jelent-
kezőkkel való többszöri megbeszélés során 
fokozatosan kialakul az egy-egy irodaház 
iránt komolyan érdeklődők csoportja, és 
az ő közreműködésükkel egyre konkré-
tabbá válnak az átépítési tervek. Végül az 
épület tulajdonosa és a jövendőbeli lakók 
megegyezése után a bank hitelt ad és meg-
valósul az átépítés – és a folyamatot végig 
szervező és a terveket fokozatosan finomí-
tó építész-csapat csak ekkor kapja meg el-
végzett munkája ellenértékét. 

A röviden bemutatott példák rávilágíta-
nak arra, hogy a pénzügyi válság idején, 
amikor a nagy átfogó városrehabilitáci-
ós projektek leállnak, különösen fontos, 
hogy a közszféra, az önkormányzat in-
novatív elképzelésekkel álljon elő, illetve 
rugalmasan reagáljon más szereplők öt-
leteire, így pótolva a kieső beruházásokat 
és hosszabb távon – a válság enyhülése 
után – gazdagítva a városrehabilitációs 
lehetőségeket.  ●

Rotterdam, Aleidisstraat 3 épülete, mai állapot … … s átalakításának terve 


