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Budapest és Lipcse közigazgatási beosztása, mint a 
rendszerváltozás utáni városfejlődés jelentős tényezője 

Dövényi Zoltán1�Ulrich Knabe2

1990 ut�n a lipcsei v�rosr�gió gazdas�gi �s t�rsadalmi fejlőd�s�re �s �talaku-
l�s�ra a k�zigazgat�si beoszt�s, mindenekelőtt  az �n�lló k�zigazgat�si egy-
s�gek sz�m�ra alkotm�nyosan garant�lt tervez�si jogk�r�k jelentős hat�st 
gyakoroltak. A kor�bbi időkből megőrződ�tt  k�zigazgat�si rendszer rendkívül 
sz�tt agolt volt, de ez a struktúra az �nkorm�nyzati területi reformmal n�mileg 
megv�ltozott . Lipcse k�rny�k�nek k�zigazgat�si újrafeloszt�sa, ami a v�ros 
terület�t jelentősen megn�velte, a kor területszervez�si kihív�sainak t�rv�nyi 
eszk�z�kkel t�rt�nő megold�s�t szeml�lteti. 1990 ut�n ugyanis a szuburba-
niz�ciós folyamatok itt  is, mint m�s keletn�met r�gióban, kor�bban soha nem 
l�tott  m�reteket �lt�tt ek. 

A budapesti v�rosr�gió gazdas�gi �s t�rsadalmi �talakul�s�nak jel-
lemzői az utóbbi tíz-tizen�t �vben r�szben elt�rtek a Lipcs�ben v�gbemenő 
folyamatoktól, emellett  nagyon sok olyan konß iktusforr�s l�tezik, amelyek a 
megv�ltozott  felt�telek k�z�tt  új színezetet kapott . A budapesti v�rosr�gió k�z-
igazgat�sa �s területi feloszt�sa egy�rtelműen ebbe a kategóri�ba tartozik, ezen 
a t�ren ugyanis hangsúlyosan jelen vannak azok a hosszú t�rt�nelmi múltra 
visszavezethető egyenlőtlens�gek, melyek az idők folyam�n megoldatlanok 
maradtak �s a fordulat �veiben újra aktu�liss� v�ltak, újabb neh�zs�gekhez 
vezett ek. Ennek k�vetkezt�ben napjainkban a k�zigazgat�s �talakít�sa jelenti 
a budapesti v�rosr�gióval kapcsolatos egyik legnagyobb kihív�st. 

A k�zigazgat�s �s az adminisztratív beoszt�s �ltal kiv�ltott  konß iktusokra 
a magyar főv�rosban �s k�rny�k�n m�s v�laszok születt ek, mint a lipcsei v�rosr�-
gióban, jóllehet a szocialista időkben Magyarorsz�g �s az NDK k�zigazgat�s�nak 
ki�pít�s�ben m�g sok hasonlós�got Þ gyelhett ünk meg. T�rt�nelmi t�vlatokra vis-
szatekintve ugyanakkor meg�llapíthatjuk, hogy a k�t v�ros fejlőd�s�nek alapvető 
felt�telei is jelentősen kül�nb�ztek, melyek komoly k�vetkezm�nyekkel j�rtak. 

Lipcse közigazgatása

A lipcsei v�rosr�gióban az elmúlt m�sf�l �vtizedben jelentős szuburbaniz�-
ciós folyamatok j�tszódtak le, melyek a v�ros t�rbeli n�veked�s�nek ir�nyait 
alapvetően megv�ltoztatt �k. Az 1990-es �vekben a nemzetk�zi trendeknek 
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megfelelően a fejlőd�s legfontosabb terület�nek imm�r a v�ros perif�ri�ja 
sz�mított . A bev�s�rl�si szok�sok v�ltoz�s�val a kiskereskedelem súlypontja 
a v�ros perem�re helyeződ�tt . A szuburb�n lakó�vek ki�pül�se is gyors ütemű 
volt; a n�pess�g szuburbaniz�ciója ugyanakkor az egykori NDK-ban mutatott  
n�h�ny saj�toss�got. A belv�rosi �pületek �llaga rendkívül leromlott , r�ad�sul 
sok lak�s tulajdonosi h�tt ere a rendszerv�ltoz�s ut�ni restitúciós elj�r�sok 
miatt  rendezetlen volt. Ezen kívül a felújított  lak�sok b�rk�lts�gei � �ppen 
a minős�gi rekonstrukció miatt  � �ltal�ban magasak voltak. Ezek az okok 
együtt esen vezett ek a v�ros k�rny�k�re t�rt�nő kiv�ndorl�shoz az újonnan, 
nyugatn�met beruh�zók �ltal �pítt etett  lakóparkokba. 

Az 1990-es �vek elej�től a v�ros �s a perif�ria k�z�tt i jelentős gazdas�-
gi- �s t�rsadalmi súlyponteltolód�s miatt  egyre sürgetőbb� v�lt a k�zigazgat�s 
�talakít�sa, amit a k�zponti hatalom mindenhatós�g�nak megszűn�se �s az 
�nkorm�nyzati rendszer ki�pül�se is siett etett . A j�r�si �s az �nkorm�nyzati 
szintű k�zigazgat�si beoszt�s megv�ltoztat�s�ról nem sokkal a n�met újra-
egyesít�s ut�n �l�nk vit�k kezdődtek. Az egykori NDK- �s NSZK-beli sz�vets�-
gi tartom�nyok k�zti legfontosabb kül�nbs�g az egyes k�zigazgat�si egys�gek 
m�ret�ben rejlett , ugyanis nyugaton az 1960-as �s 1970-es �vekben a területi 
reform � kev�s kiv�tellel � v�gbement. Ezzel szemben Kelet-N�metorsz�gban 
az egyes települ�shat�rok l�nyeg�ben az 1930-as �vek k�zigazgat�si reformjai 
óta v�ltozatlanok maradtak. Az 1950-es �vek kezdet�n lezajlott  területegyesí-
t�sek ugyanakkor Lipcs�t nem �rintett �k. 

A tartom�nyi rendszer újj�alakít�sa sor�n l�trehozott  �s a k�zigaz-
gat�si ügyekben illet�kes sz�sz korm�ny m�r 1991-ben ki�llt a k�zigazgat�si 
területfeloszt�s megv�ltoztat�sa mellett . 1994-ben hosszú egyeztet�sek ut�n 
v�grehajtott �k a j�r�sok területi reformj�t. A j�r�soktól független jog�ll�sú 
v�rosok (kreisfreie Städte) saj�tos, az agglomer�cióikhoz kapcsolódó probl�-
m�ik miatt  kimaradtak a reformból. Ezzel egyidejűleg a korm�nyzat szakmai 
elemeket is tartalmazó k�telezett s�gv�llal�st tett , miszerint a v�ros-perif�ria 
probl�mak�rt tudom�nyos �s gyakorlati szempontból is helyt�lló koncepció 
alapj�n, t�rv�nyi úton kív�nj�k megoldani.

Az agglomer�ciós kihív�sokra megold�st kín�ló szakmai anyag 
1995-ben k�szült el; a dokumentum a v�rosr�giók k�zponti települ�s�be t�r-
t�nő települ�s-beolvaszt�sokat szorgalmazott . Kül�n�sen a szuburbaniz�ció 
legfőbb nyerteseinek sz�mító k�zs�geket tervezt�k a k�zponti v�rosokhoz 
csatolni, ahol a n�pess�gn�veked�s, valamint az újonnan l�trej�tt  üzemek, 
termelő beruh�z�sok sz�ma nem �llt ar�nyban a települ�s kor�bbi nagys�-
g�val �s szerepk�r�vel (diszfunkcion�lis fejlőd�s). A szakmai anyag k�pezte 
az alapj�t a v�rosi agglomer�ciókról szóló tervezeteknek3, amelyek 1996-ra 
³  Minden sz�sz nagyv�ros (Lipcse, Chemnitz, Drezda, Zwickau) agglomer�ciój�ra kül�n 
t�rv�nyt alkott ak. A t�bbi független v�ros (G�rlitz, Hoyerswerda, Plauen) agglomer�cióit 
egyetlen t�rv�ny szab�lyozza.
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m�r t�rv�ny-elők�szít�si szakaszban voltak. Ezzel egyidőben a nagyv�ro-
sokhoz csatolandó k�zs�gek sz�m�ra �tmeneti időt biztosított ak arra, hogy a 
nagyv�rosba ��nk�nt� beolvadjanak. Ebben az időszakban Sz�szorsz�gban a 
becsatolandó k�zs�gek majdnem 70%-a ��nk�ntesen� feladta függetlens�g�t 
�s a nagyv�ros r�sz�v� v�lt (pl. Lipcse szomsz�djai k�zül 6 települ�s olvadt be 
saj�t elhat�roz�s�ból a v�rosba). A t�rv�nyek hat�lyba l�p�se előtt  az �nk�ntes 
csatlakoz�st term�szetesen kül�nb�ző kedvezm�nyekkel �szt�n�zt�k. 

A jogszab�lyok előzetes tervezet�t t�rsadalmi vit�ra bocs�tott �k; a 
be�rkezett  35 000 v�lem�nyből 17 000 a lipcsei v�rosr�gióhoz kapcsolódott . 
A sz�sz nagyv�rosok �s agglomer�ciójuk kapcsolat�ról szóló t�rv�nyeket a 
sz�sz korm�ny 1997-ben terjesztett e a parlament el�, amely a kieg�szít�sek 
�s szakmai meghallgat�sok ut�n 1998-ban szavazta meg a jogszab�lyokat, a 
rendelkez�sek 1999. janu�r elsej�n l�ptek hat�lyba (1. ábra, 1. táblázat). A lip-
csei agglomer�ció területi újrafeloszt�s�ról szóló t�rv�nnyel szemben n�h�ny 
települ�s jogi l�p�seket tett . A sz�sz alkotm�nybírós�g hosszadalmas elj�r�s 
ut�n � Markkleeberg v�ros �s Wachau k�zs�g kiv�tel�vel � jogszerűnek tal�lta 
a k�nyszeregyesít�seket; a fent említett  k�t települ�s azonban megőrizhett e 
függetlens�g�t.

1. ábra Lipcse terület�nek n�veked�se
Forr�s: saj�t szerkeszt�s.
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Lipcse terület�nek n�vel�se sz�mott evő statisztikai következményekkel 
j�rt. Markkleeberg becsatol�s�nak megakad�lyoz�sa miatt  ugyan nem sikerült 
a fő c�lt, Lipcse lakoss�gsz�m�nak f�lmillió f�l� t�rt�nő emel�s�t el�rni, de a 
n�pess�gsz�m kb. 60 000-rel emelkedett  �s ezzel meghaladta a 491 000 főt. A 
v�ros területe 176 km2-ről 291 km2-re nőtt , ezzel p�rhuzamosan a n�psűrűs�g 
cs�kkent. A statisztikai �rtelemben vett  szuburbaniz�ció gyakorlatilag meg-
szűnt, mivel az újonnan a v�roshoz csatolt r�szekre t�rt�nő v�ndorl�s imm�r 
belv�rosi migr�ciónak sz�mított . Ennek k�vetkezt�ben 1999. első f�l�v�ben 
a v�ros v�ndorl�si nyeres�get k�nyvelhetett  el, r�ad�sul az elk�vetkezendő 
�vekben a szület�sek sz�ma a hal�loz�sok�t kism�rt�kben meghaladta. 

A sz�sz nagyv�rosi r�giókat szab�lyozó t�rv�nyek egyik fontos c�lki-
tűz�se volt a nagy települ�sek funkcionális-térbeli egységeinek megszervez�se. A 
jelentős m�rt�kű szuburbaniz�ció hat�sait korrig�lni prób�ló települ�s-egye-
sít�sek sor�n ugyanakkor a becsatolt települ�sek elvesztett �k �n�llós�gukat 
�s a nagyv�ros keretein belül kisebb beleszól�suk lett  az adott  települ�sr�sz 
fejlőd�s�be. Lipcse �nkorm�nyzata a decentraliz�lt koncentr�ció jegy�ben 
m�r r�góta dolgozik a v�rosr�szk�zpontok kialakít�s�n. Az új települ�sr�szek 
helyzet�t javított a a t�megk�zleked�s kiterjeszt�se, emellett  a v�rosi nagypro-
jektek (BMW-park, Szabadidőpark) a becsatolt területeken valósulnak meg 
(SMI, 2004).

Az �nkorm�nyzati területi reform a városi tervezés centraliz�ciója ir�-
ny�ba hatott , ezzel együtt  az elv�gzendő feladatok mennyis�ge is megnőtt . 
Lipcse eg�sz�nek priorit�sai term�szetesen m�sok voltak, mint az egykor füg-

1. táblázat Az 1999�2000-ben központi elhatározással Lipcséhez csatolt községek főbb adatai

Becsatolt települ�sek Lakoss�gsz�m
(1999)

Lakoss�gsz�m v�ltoz�sa
(1990�1999), %

Terület
(km2)

B�hlitz-Ehrenberg 8 601 105 8,66
Engelsdorf 10 766 142 20,99
Holzhausen 6 319 121 12,91
Rehbach/Knautnaundorf* 606 nincs adat 13,72
Liebertwolkwitz 5 251 116 9,27
Lindenthal 5 547 170 12,81
Lützschena-Stahmeln 3 564 119 18,25
Miltitz 1 729 125 3,02
M�lkau 6 024 158 5,22
Wiederitzsch 5 578 142 5,82
Burghausen/Rückmarsdorf* kb. 4 300 nincs adat 7,08
Összesen: kb. 58 285 � 117,75

Megjegyz�s: a *-gal jel�lt esetekben r�sztelepül�sekről van szó.
Forr�s: Sz�szorsz�gi Statisztikai Hivatal 1999; Statisztikai �s V�laszt�si Hivatal, Lipcse 
2000�2001.
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getlen települ�sr�szek�, ennek nyom�n a peremkerületek fejlőd�se � legal�b-
bis időlegesen � megtorpant. Ugyanakkor p�ld�ul a csal�di h�zas �pítkez�s 
fellendül�s�t a v�ros t�mogatt a az újonnan csatlakozott  területeken, amelynek 
k�vetkezt�ben a lakoss�gsz�m sz�mos külső települ�sr�szben napjainkban is 
n�vekszik. 

A Lipcs�hez csatolt települ�sek nem vesztett �k teljesen el �n�llós�-
gukat: a v�rosi tan�cson kívül a településrészi önkormányzatokba is v�lasztanak 
k�pviselőt, amelyek feladatk�r�t a sz�sz területi reformt�rv�nnyel �sszhang-
ban alakított �k ki. A testületet h�t �vre v�lasztj�k. Enn�l egy fokkal magasabb 
politikai szint Lipcs�ben a 10 kerületi önkormányzat, amelyek azonban a fejlesz-
t�sek terület�n nem bírnak d�nt�shozói hat�sk�rrel, ink�bb csak szimbolikus 
v�lem�nyez�si, inform�ciós �s tan�csadói szerepet t�ltenek be, illetve a v�rosi 
tan�csban az adott  kerületet �rintő d�nt�sekn�l is csup�n tan�csadói, v�lem�-
nyez�si joggal rendelkeznek. 

Budapest közigazgatása

A kor�bbi szocialista típusú k�zigazgat�s ter�n Magyarorsz�gon is jelentős 
v�ltoz�sok k�vetkeztek be a rendszerv�ltoz�s ut�n, hiszen a r�gi tan�csrend-
szert a demokratikus �nkorm�nyzati rendszer v�ltott a fel. Budapest eset�ben 
az 1990-es új �nkorm�nyzati t�rv�ny nyom�n k�tszintű �nkorm�nyzat j�tt  
l�tre. Az új szab�lyoz�s egyik l�nyeges eleme az volt, hogy nemcsak a főv�ros 
eg�sz�nek, hanem a 23 kerületnek az autonómi�j�t is garant�lta, így a kerüle-
tek nincsenek al�rendelve a k�zponti v�rosir�nyít�snak.

A rendkívül demokratikusnak tűnő megold�s csak nagy neh�zs�gek 
k�zepett e műk�dik, a főv�ros �s a kerületek k�z�tt i hat�sk�r�k �s feladatk�r�k 
megoszt�s�nak k�rd�se mindm�ig alapvető probl�ma. Ezen a helyzeten az 
�nkorm�nyzati t�rv�ny módosít�sai az elmúlt �vekben n�mileg v�ltoztatt ak, 
de a k�t szint �n�llós�ga megmaradt. Az újabb szab�lyoz�snak k�sz�nhetően  
főv�ros az eg�sz v�rosra kiterjedő fejleszt�si �s rendez�si terveket k�szíthet, de 
azok kivitelez�s�t a kerületi �nkorm�nyzat k�nnyed�n megakad�lyozhatja. A 
kerületek �n�llóv� v�l�sa a főv�rosi k�zigazgat�s időzített  bomb�j�nak tekint-
hető, r�ad�sul a függetlenn� v�l�s az utóbbi m�sf�l �vtizedben t�bb, 1950-ben 
a v�roshoz csatolt peremkerületben (pl. Csepel, Újpest) t�nylegesen felme-
rült. Ezek a kerületek a magas n�pess�gsz�muk miatt  nagy valószínűs�ggel 
megyei jogú v�rosokk� v�ln�nak, ami ak�r t�bbletforr�sokat is biztosíthatna 
sz�mukra. Persze az �n�llósod�s annyira nem egyszerű folyamat, mert ahhoz 
a magyar orsz�ggyűl�s jóv�hagy�sa is szüks�ges.

Budapest v�rosr�giój�nak probl�m�i megoldatlannak tekinthetők, 
hiszen, minden tekintetben sz�tt agolts�g jellemző az eg�sz agglomer�cióra. 
1997-ig 67, a statisztikai v�rosr�gió kibővít�se k�vetkezt�ben imm�r 104 �n�lló 
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�nkorm�nyzat tal�lható az agglomer�cióban (a főv�ros, 23 kerület �s 80 �n�lló 
települ�s). A területszervez�s probl�m�j�t tov�bb bonyolítja, hogy a v�rosr�gió 
települ�sei Pest megy�hez tartoznak. Ez a kedvezőtlen �llapot mind a mai 
napig megoldatlan �s sz�mtalan konß iktus forr�sa. 

Az 1996-ban elfogadott  területfejleszt�si t�rv�ny egyebek mellett  k�-
telezőv� tett e a Budapesti Agglomer�ciós Fejleszt�si Tan�cs megalakít�s�t. Ez 
t�rt�nelmi l�p�s volt, hiszen Budapest �s k�rny�ke k�z�tt  kor�bban semmif�le 
int�zm�nyes kapcsolat nem l�tezett . Ez a tan�cs az első szervezet, ahol a kor-
m�ny, a főv�ros, a kerületek, az agglomer�ció �s a kül�nb�ző kamar�k k�z�s 
d�nt�st hozhatnak (Perger É. 2004).

Jelentős újít�s volt emellett  az is, hogy a v�rosr�giót hat alr�gióra osz-
tott �k fel. Az új kisr�giók nemcsak statisztikai egys�geket alkotnak, hanem 
fejleszt�si sz�vets�gekk�nt is műk�dnek. Mivel a főv�rosi kerületek is r�szt 
vesznek a fejleszt�si kisr�giók munk�j�ban, azt mondhatjuk, hogy � legal�bbis 
r�szben � az agglomer�ció �s a főv�ros �les hat�ra elmosódott . Ugyanakkor 
meg�llapítható, hogy a budapesti v�rosr�gióhoz kapcsolódó területszerve-
z�si probl�m�k legnagyobb r�sze megoldatlan, az agglomer�ció települ�sei 
k�z�tt i feladatokat �sszehangoló, ide�lis modellt m�g nem sikerült megta-
l�lni (Schuchmann P. 2004). A j�vőbeni fejleszt�s sz�m�ra egyebek mellett  
fontos lenne az �rdekegyeztet�s keretfelt�teleinek megteremt�se, a kooper�-
ció erősít�se �s az együtt műk�d�st g�tló t�nyezők megszüntet�se. Tov�bb-
ra is fontos feladat Budapest monopolhelyzet�nek �s gazdas�gi túlsúly�nak 
cs�kkent�se. A főv�ros �s k�rny�ke k�zigazgat�si feloszt�s�nak �talakít�s�t 
ugyanakkor csak nagyon óvatosan (tekintett el a t�rt�nelmi meghat�rozott s�g-
ra �s a jelenlegi �sszetett  helyzetre) szabad v�grehajtani. A főv�roshoz való 
�nk�ntes csatlakoz�s vagy k�zponti hozz�csatol�s lehetős�g�t kiz�rhatjuk 
annak ellen�re, hogy n�h�ny agglomer�ciós települ�s (pl. Vecs�s, Buda�rs, 
Budakal�sz) �ssze�pült a főv�rossal. A területegyesít�s elutasít�sa legink�bb 
az 1950-es nagy becsatol�sokra vezethető vissza: egyr�szt akkoriban nagyon 
�bőre szabt�k� a főv�ros hat�rait, m�sr�szt a k�nyszeregyesít�snek sz�mos 
negatív tapasztalata volt. 

Összess�g�ben meg�llapíthatjuk, hogy Budapest �s Lipcse a v�rosfej-
leszt�st elősegítő k�zigazgat�si keretek �talakít�s�ban 1990 ut�n kül�nb�ző 
utat j�rt be. Lipcse �s k�rny�ke k�zigazgat�s�t a centraliz�ció, míg Budapest 
�s v�rosr�giój�nak igazgat�s�t a decentraliz�ció jellemezte. Budapest eset�ben 
a k�zigazgat�si, politikai �s tervez�si sz�tt agolts�g, a sz�mos �nigazgat�si 
egys�g � Lipcs�vel ellent�tben � a v�rosr�gió fejlőd�se sz�m�ra nyilv�nvalóan 
h�tr�nyos volt. 
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