Budapest és Lipcse városfejlődésének általános jellemzői:
történelmi örökség és a jelenlegi folyamatok
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A városfejlődés általános keretfeltételei a rendszerváltozás után
A rendszerv‡ltoz‡st követően a kelet-európai orsz‡gok v‡rosfejlődéséről
és urbaniz‡ciój‡ról sz‡mos publik‡ció l‡tott napvil‡got (Andrusz, G.–Harloe, M.–SzelŽnyi, I. 1996; Burdack, J.–Rudolph, R. 2001; Enyedi, Gy. 1998;
Fassmann, H. 1997; Häussermann, H. 1997; Kovács, Z.–Wiessner, R. 1997;
Sailer-Fliege, U. 1999). Ezek szerzői a statisztikai adatok, illetve az empirikus
tapasztalatok alapj‡n kísérlik meg felv‡zolni a posztszocialista v‡rosfejlődés
folyamatait. Ebben a rövid bevezető ír‡sban a közép- és kelet-európai v‡rosok
‡talakul‡s‡nak legjellegzetesebb mozgatórugóira és folyamataira szeretnénk
r‡vil‡gítani Budapest és Lipcse péld‡j‡n.
Az 1990-es évek kezdetén mind Kelet-Németorsz‡gban, mind
Magyarorsz‡gon a v‡rosfejlődés keretfeltételei, lehetőségei alapvetően megv‡ltoztak. A fejlődési ir‡nyok módosul‡s‡t a t‡gabb értelemben vett politikai,
gazdas‡gi, t‡rsadalmi és tervezési rendszerek ‡talakul‡sa együttesen induk‡lta. Politikai értelemben mindkét orsz‡g a szovjet csapatok kivonul‡sa, valamint
a Varsói Szerződés felboml‡sa ut‡n v‡lt függetlenné. 1990-ben létrejöhettek
az első szabadon v‡lasztott önkorm‡nyzatok, ez‡ltal a helyi érdekek ismét
nagyobb súllyal jelenhettek meg a v‡lasztott testületekben. A két v‡ros közigazgat‡sa között azonban az a mark‡ns különbség, hogy míg Budapesten
kétszintű önkorm‡nyzati rendszer (főv‡rosi és kerületi önkorm‡nyzatok) jött
létre, addig Lipcsében egyetlen v‡rosi önkorm‡nyzat a döntéshozó testület.
A gazdasági rendszerváltozás nyom‡n kiépült a piacgazdas‡g, a két v‡ros gyorsan reintegr‡lódott a vil‡ggazdas‡g vérkeringésébe. A gazdas‡gi szerkezetv‡lt‡s az ipar gyors leépülését és az iparban dolgozók sz‡m‡nak drasztikus
csökkenését hozta mag‡val, ezzel p‡rhuzamosan a tercier szektor intenzíven fejlődött. Budapesten az ipari dolgozók sz‡ma az 1990-es 277 000 főről
2002-re 101 000 főre csökkent, míg Lipcsében az 1989-ben regisztr‡lt 101 000
ipari alkalmazott sz‡ma 2002-re 23 500 főre apadt. A szocialista ipar összeoml‡sa ut‡n, az új gazdas‡gi struktúra felépülésének kezdetén Budapest és Lipcse
is jelentős sikereket ért el. Budapesten – elsősorban a külföldi beruh‡z‡soknak
köszönhetően – a pénzügyi, a kereskedelmi és logisztikai szektor, a gyógyszer¹ MTA Földrajztudom‡nyi Kutatóintézet, H-1112 Budapest, Budaörsi út 45.
² Lipcsei Egyetem, Földrajzi Intézet, D-04103 Leipzig, Johannisallee 19a.
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ipar, illetve az inform‡ció- és kommunik‡ció-technológiai ‡gazatok telepedtek
meg és fejlődtek, Lipcsében mindenekelőtt a médiaszektor, a j‡rműipar, valamint a logisztika terén tapasztalhattunk nagyobb fellendülést.
Társadalmi téren a legjelentősebb v‡ltoz‡sok a lakoss‡g sz‡m‡ban és a
t‡rsadalom összetételében mentek végbe (1., 2. ábra). A népességsz‡m-adatok
jól szemléltetik, hogy a rendszerv‡ltoz‡s ut‡n mindkét v‡ros lakoss‡gsz‡ma
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1. ábra A népességsz‡m v‡ltoz‡sa Budapesten, 1990–2003
Forr‡s: Központi Statisztikai Hivatal, 2004
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2. ábra A népességsz‡m v‡ltoz‡sa Lipcsében, 1990–2003
Megjegyzés: 1999–2003 között a teljes oszlop a megnövekedett v‡ros egészének adatait
jelöli, a fekete vonal fölötti rész jelzi azt a népességsz‡m-növekményt, amelyet a v‡roshoz
csatolt települések jelentenek.
Forr‡s: Statisztikai és V‡laszt‡si Hivatal, Lipcse. Statisztikai évkönyvek 1991–2004.
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drasztikusan csökkent. Mind Budapesten, mind Lipcsében a népesség folyamatos elöregedése és jelentős mértékű elv‡ndorl‡s Þgyelhető meg. A negatív
demogr‡Þai folyamatok miatt Budapest lakoss‡gsz‡ma 15 év alatt 300 000
fővel apadt, ami 15%-os fogy‡st jelent.
Lipcse népességsz‡ma 1990-től (511 000 fő) 1998-ig (437 000 fő) folyamatosan csökkent, majd egy sor, a v‡ros agglomer‡ciój‡hoz tartozó községet
Lipcséhez csatoltak, így a település népességsz‡ma napjainkban ismét elérte
a félmilliót.
A születések alacsony szintjét a folyamatos beköltözés kompenz‡lta,
emellett a v‡rosból történő kitelepülés intenzit‡sa is jelentősen csökkent, ami
a belső negyedek felújít‡s‡ra, valamint az egyetemi és főiskolai hallgatók
növekvő sz‡m‡ra vezethető vissza.
1990 előtt a szegreg‡ció foka mindkét v‡rosban alacsony maradt, b‡r
a különböző t‡rsadalmi csoportok területi elhelyezkedése között azért jelenős
különbségek voltak megÞgyelhetők. Mind a lak‡spiaci, mind a munkaerőpiaci
folyamatokat a kiegyenlítődés jellemezte.
A rendszerv‡ltoz‡s ut‡n legink‡bb a nemzetközi piacon imm‡r versenyképtelen gazdas‡gi ‡gak összeoml‡sa miatt újabb t‡rsadalmi feszültségek
keletkeztek. Az ‡talakul‡s folyam‡n jelentős t‡rsadalmi-gazdas‡gi különbségek alakultak ki, ami a lakoss‡g széles rétege sz‡m‡ra jövedelem- és életszínvonal-csökkenéshez vezetett.
A munkanélküliségi r‡ta folyamatosan emelkedett; s míg a magyar
‡llam cselekvőképessége a szoci‡lpolitika területén rendkívül gyenge volt,
addig Kelet-Németorsz‡gban a szoci‡lis h‡ló a nyugatnémet segítségnek köszönhetően sokkal erősebbnek sz‡mított.
Ha tervezési szempontból nézzük a két v‡ros fejlődését, elmondhatjuk,
hogy a politikai és gazdas‡gi makro-folyamatokat meghat‡rozó központi
ir‡nyít‡sú tervgazd‡lkod‡s korszaka véget ért és a szabad piacgazdas‡g, valamint a demokratikus korm‡nyz‡s elvén nyugvó v‡ros- és region‡lis fejlesztési
politika korszaka kezdődött el.
A demokratiz‡lód‡si folyamatokkal és az ‡llami hatalom decentraliz‡ciój‡val p‡rhuzamosan sz‡mos tervezési hat‡skör a települési(v‡rosi) szintre
került.

A városfejlődés fontosabb irányai a rendszerváltozás után

A gazdas‡gi ‡talakul‡s és a népesség t‡rsadalmi diﬀerenci‡lód‡sa mindkét
v‡rosrégióban a kor‡bbiaktól eltérő térbeli folyamatokat induk‡lt. Különösen
mark‡ns, a kor‡bbiakhoz képest új fejlődési jellegzetességek kezdtek kirajzolódni a belv‡rosokban és a peremkerületekben.
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A City „besűrűsödése” és bővülése
Az ‡talakul‡s első éveiben a harmadik szektor jelenősége ugr‡sszerűen nőtt
(Budapesten ezt elsősorban a külföldi beruh‡z‡sok okozt‡k). Ha a beruh‡z‡sok és a gazdas‡gi aktivit‡s súlypontjait térben vizsg‡ljuk, akkor megÞgyelhetjük, hogy ez a súlypont mindkét v‡rosban a City-ben (a v‡ros központj‡ban),
valamint annak közvetlen környékén tal‡lható. A City épület‡llom‡ny‡nak
besűrűsödésével és a City-környéki lakónegyedekben a szolg‡ltató funkciók
elsődlegessé v‡l‡s‡val a posztszocialista v‡rosokban az a folyamat j‡tszódott
le, ami több évtizeddel kor‡bban a nyugati nagyv‡rosokban hasonló módon
ment végbe (Kovács Z.–Wiessner, R. 2004). Ugyanakkor a zöldmezős beruh‡z‡sként megvalósuló bev‡s‡rló-központok csakhamar komoly konkurenci‡t
jelentettek a budapesti és a lipcsei City sz‡m‡ra, mindenekelőtt a kiskereskedelem területén.

Az elavult épületállománnyal rendelkező belvárosi negyedek
A lak‡spiac központú szab‡lyoz‡s‡nak megszűnése és az új gazdas‡gi folyamatok következtében Budapest belső kerületeiben a t‡rsadalom kor‡bban elképzelhetetlen mértékű térbeli polariz‡ciója következett be. Az egykori
Osztr‡k-Magyar Monarchia fenn‡ll‡sa alatt épült lakónegyedeket a szocialista
korszakban elhanyagolt‡k, ennek következtében az épület‡llom‡ny leromlott,
és ún. „t‡rsadalmi erózió” indult el. Ehhez a folyamathoz még az is hozz‡j‡rult, hogy a fordulat ut‡n sok belső kerületből (mindenekelőtt a leromlott
épület‡llom‡nnyal rendelkező negyedekből) a jómódú lakosok folyamatosan
elv‡ndoroltak, aminek következményeként halmozottan problém‡s helyzetű
belv‡rosi negyedek jöttek létre. Ezekben a kerületekben ‡ltal‡ban alacsony
st‡tuszú t‡rsadalmi csoportok maradtak, akik az életkoruk, alacsony iskolai
végzettségük, valamint a munkaerő-piaci helyzetük miatt az életkörülményeiken nem tudnak javítani. Budapesten ezek között sok olyan – részben roma
sz‡rmaz‡sú csal‡d – is tal‡lható, amelyek az úgynevezett „gettó-t‡rsadalmat”
reprezent‡lj‡k (Kovács Z.–Wiessner, R. 1999).
Lipcsében ‡tfogó t‡mogat‡si és v‡rosfelújít‡si programok segítségével sikerült stabiliz‡lni sz‡mos belső v‡rosrész műszaki-Þzikai és t‡rsadalmi
helyzetét, ennek következtében több belső negyed fejlődési p‡ly‡ra került. Az
idős épület‡llom‡ny nagy részét megújított‡k; a v‡rosmag teljes ‡tépítésével
j‡ró beruh‡z‡sok legnagyobb része a reprezentatív épületekkel rendelkező területekre koncentr‡lódott (Wiessner, R. 2004; Wiest, K. 1997, 2001; Zischner,
R. 2003). Emellett természetesen napjainkban is létezik még sz‡mos olyan, a
múlt sz‡zad fordulój‡n kiépült kerület, amelyek fejlesztése minden megújít‡si
törekvés ellenére mindeddig problematikus maradt.
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Budapest esetében elmondható, hogy a v‡rosfelújít‡s összességében
véve szerényebb eredményeket produk‡lt. A tradicion‡lis v‡rosnegyedek revitaliz‡ciój‡ra azért akad néh‡ny pozitív példa (a IX., vagy a VIII. kerület v‡rosrehabilit‡ciós eredményei). Ezek a péld‡k azt t‡masztj‡k al‡, hogy Budapesten
is van lehetőség a sokféle problém‡val küszködő belv‡rosi negyedek revitaliz‡ciój‡ra, amely lehetővé teszi az adott terület jövőbeni felértékelődését.

Nagy lakótelepek
Budapesten a szocialista időszakban épült lakótelepeken is a belv‡rosihoz
hasonló jellegű különbségek rajzolódnak ki. Jórészt a régebbi építésű lakótelepeken tal‡lunk viszonylag stabil t‡rsadalmi struktúr‡val bíró lakónegyedeket.
Vannak ugyanakkor olyan lakótelepek, amelyek egyhangú építészeti stílussal
és rosszabb minőségű lak‡sokkal jellemezhetők és ezek többsége napjainkra
– mint a belső kerületek egy része – a t‡rsadalmilag h‡tr‡nyos helyzetű rétegek
„gyűjtőhelyévé” v‡lt. A nagy lakótelepekre vonatkozó komplex felújít‡sikorszerűsítési programot Budapesten még nem dolgoztak ki. Mindemellett
a nagyv‡rosi lakótelepi öv fejlődését az újabban épült, elsősorban kisebb, de
viszonylag jól felszerelt lak‡sokkal rendelkező lakóparkok megjelenése elősegítheti, mert ezek egy része a nagy lakótelepek környékén helyezkedik el.
Lipcse esetében a lakótelepek felújít‡s‡t m‡r a rendszerv‡ltoz‡s ut‡ni
első években szorgalmazt‡k. A lakótelepeken – a kor‡bbi v‡rosperemi zöldövezethez hasonlóan – új bev‡s‡rlóközpontok és szabadidős létesítmények
épültek, melyek javított‡k a lakók életminőségét. Ugyanakkor a nagyszab‡sú
fejlesztések ellenére nem mindenütt sikerült a lakótelepek vonzerejét megőrizni, a t‡rsadalmi struktúr‡t stabiliz‡lni. Az üres lak‡sok sz‡ma az utóbbi időben sok lakótelepen növekszik, ami miatt minden jövőbeli – a lakótelepekkel
kapcsolatos – koncepciót alaposan ‡t kell gondolni.

Az agglomeráció
A személyautók sz‡m‡nak gyors emelkedése, ez‡ltal az egyéni közlekedés
elterjedése a posztszocialista orsz‡gok lakoss‡g‡nak mobilit‡s‡t jelentősen
megnövelte. A mobilit‡s fok‡nak növekedése és a lak‡spiac diﬀerenci‡lód‡sa Budapesten és Lipcsében is a v‡roskörnyéki területekre ir‡nyuló tömeges kiköltözéshez vezetett. Míg Budapesten a népesség szuburbaniz‡ciój‡t
túlnyomórészt az ön‡lló h‡ztart‡soknak a saj‡t csal‡di h‡z megszerzésére
ir‡nyuló v‡gya motiv‡lta, addig Lipcsében az ingatlanpiaci beruh‡zók és
építtetők okozt‡k a nagy kiköltözési hull‡mot, lévén a nagy építkezéseik sor‡n
a v‡roskörnyéki területeket részesítették előnyben.
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Budapest környékén a szuburbaniz‡ció mindenütt kimutatható, s elsősorban azokat a kisebb településeket érintette, ahol kor‡bban sz‡mottevő
ipar nem telepedett meg és a lakókörnyezet igen magas színvonalú. Ezeken
a településeken az elmúlt években jelentősen nőtt a lak‡sépítési kedv, mindenekelőtt az ön‡lló csal‡di h‡zak és sorh‡zak sz‡ma gyarapodott, de ezek
mellett egynéh‡ny lakópark is épült. Budapest szuburbaniz‡ciój‡nak fontos
jellegzetessége a v‡rosból kiköltözők eltérő t‡rsadalmi összetétele. Egyrészt
– ahogy Nyugat-Európ‡ban is – az agglomer‡cióba kitelepülők egy jelentős
csoportj‡t a klasszikus középoszt‡lyhoz tartozók alkotj‡k, m‡srészt olyan szegényebb rétegek is költöznek a v‡roskörnyékre, amelyek a v‡rosi élet növekvő
költségeit m‡r képtelenek tov‡bb Þzetni.
Míg a szuburbaniz‡ciós folyamatok Budapesten és környékén
napjainkban is megfigyelhetők, Lipcse régiój‡ban ennek csúcspontja az
1990-es évek közepére esett. Ezt a szuburbaniz‡ciós robban‡st az az adóleír‡si
lehetőség segítette elő, amely a tehetős nyugatnémet építőipari beruh‡zókat
Kelet-Németorsz‡gba cs‡bította, akik azt‡n jelentős sz‡mú lak‡st építettek
Lipcse környékén. Emellett természetesen a csal‡di h‡zak építése is szerepet
j‡tszott az agglomer‡ció növekedésében; ez a folyamat napjainkban is tart.
Mindazon‡ltal az adókedvezmények csökkentésével a szuburbaniz‡ció intenzit‡sa jelentősen visszaesett.
Budapesten és Lipcsében (különösen a kiskereskedelem terén) jól
megÞgyelhető – a lakófunkciót érintő szuburbaniz‡ció mellett – a szolg‡ltató
szektor v‡roson kívülre települése is. Az újonnan, többnyire „zöldmezős”
beruh‡z‡sként felépült nagy bev‡s‡rlóközpontok jelentős konkurenci‡t jelentenek a belv‡rosi kiskereskedelem sz‡m‡ra, és ezzel a belv‡rosok fejlesztési
terveinek kidolgoz‡sakor is sz‡molni kell (Burdack, J.–DšvŽnyi, Z.–Kovács,
Z. 2004).
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