Budapest és Lipcse közigazgatási beosztása, mint a
rendszerváltozás utáni városfejlődés jelentős tényezője
Dövényi Zoltán1–Ulrich Knabe2
1990 ut‡n a lipcsei v‡rosrŽgió gazdas‡gi Žs t‡rsadalmi fejlődŽsŽre Žs ‡talakul‡s‡ra a kšzigazgat‡si beoszt‡s, mindenekelőtt az šn‡lló kšzigazgat‡si egysŽgek sz‡m‡ra alkotm‡nyosan garant‡lt tervezŽsi jogkšršk jelentős hat‡st
gyakoroltak. A kor‡bbi időkből megőrződštt kšzigazgat‡si rendszer rendkívül
szŽttagolt volt, de ez a struktúra az šnkorm‡nyzati területi reformmal nŽmileg
megv‡ltozott. Lipcse kšrnyŽkŽnek kšzigazgat‡si újrafeloszt‡sa, ami a v‡ros
területŽt jelentősen megnšvelte, a kor területszervezŽsi kihív‡sainak tšrvŽnyi
eszkšzškkel tšrtŽnő megold‡s‡t szemlŽlteti. 1990 ut‡n ugyanis a szuburbaniz‡ciós folyamatok itt is, mint m‡s keletnŽmet rŽgióban, kor‡bban soha nem
l‡tott mŽreteket šltšttek.
A budapesti v‡rosrŽgió gazdas‡gi Žs t‡rsadalmi ‡talakul‡s‡nak jellemzői az utóbbi tíz-tizenšt Žvben rŽszben eltŽrtek a LipcsŽben vŽgbemenő
folyamatoktól, emellett nagyon sok olyan konßiktusforr‡s lŽtezik, amelyek a
megv‡ltozott feltŽtelek kšzštt új színezetet kapott. A budapesti v‡rosrŽgió kšzigazgat‡sa Žs területi feloszt‡sa egyŽrtelműen ebbe a kategóri‡ba tartozik, ezen
a tŽren ugyanis hangsúlyosan jelen vannak azok a hosszú tšrtŽnelmi múltra
visszavezethető egyenlőtlensŽgek, melyek az idők folyam‡n megoldatlanok
maradtak Žs a fordulat Žveiben újra aktu‡liss‡ v‡ltak, újabb nehŽzsŽgekhez
vezettek. Ennek kšvetkeztŽben napjainkban a kšzigazgat‡s ‡talakít‡sa jelenti
a budapesti v‡rosrŽgióval kapcsolatos egyik legnagyobb kihív‡st.
A kšzigazgat‡s Žs az adminisztratív beoszt‡s ‡ltal kiv‡ltott konßiktusokra
a magyar főv‡rosban Žs kšrnyŽkŽn m‡s v‡laszok születtek, mint a lipcsei v‡rosrŽgióban, jóllehet a szocialista időkben Magyarorsz‡g Žs az NDK kšzigazgat‡s‡nak
kiŽpítŽsŽben mŽg sok hasonlós‡got Þgyelhettünk meg. TšrtŽnelmi t‡vlatokra visszatekintve ugyanakkor meg‡llapíthatjuk, hogy a kŽt v‡ros fejlődŽsŽnek alapvető
feltŽtelei is jelentősen külšnbšztek, melyek komoly kšvetkezmŽnyekkel j‡rtak.

Lipcse közigazgatása
A lipcsei v‡rosrŽgióban az elmúlt m‡sfŽl Žvtizedben jelentős szuburbaniz‡ciós folyamatok j‡tszódtak le, melyek a v‡ros tŽrbeli nšvekedŽsŽnek ir‡nyait
alapvetően megv‡ltoztatt‡k. Az 1990-es Žvekben a nemzetkšzi trendeknek
¹ MTA Fšldrajztudom‡nyi KutatóintŽzet, H-1112 Budapest, Budašrsi út 45.
² Lipcsei Egyetem, Fšldrajzi IntŽzet, D-04103 Leipzig, Johannisallee 19a.
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megfelelően a fejlődŽs legfontosabb területŽnek imm‡r a v‡ros perifŽri‡ja
sz‡mított. A bev‡s‡rl‡si szok‡sok v‡ltoz‡s‡val a kiskereskedelem súlypontja
a v‡ros peremŽre helyeződštt. A szuburb‡n lakóšvek kiŽpülŽse is gyors ütemű
volt; a nŽpessŽg szuburbaniz‡ciója ugyanakkor az egykori NDK-ban mutatott
nŽh‡ny saj‡toss‡got. A belv‡rosi Žpületek ‡llaga rendkívül leromlott, r‡ad‡sul
sok lak‡s tulajdonosi h‡ttere a rendszerv‡ltoz‡s ut‡ni restitúciós elj‡r‡sok
miatt rendezetlen volt. Ezen kívül a felújított lak‡sok bŽrkšltsŽgei – Žppen
a minősŽgi rekonstrukció miatt – ‡ltal‡ban magasak voltak. Ezek az okok
együttesen vezettek a v‡ros kšrnyŽkŽre tšrtŽnő kiv‡ndorl‡shoz az újonnan,
nyugatnŽmet beruh‡zók ‡ltal Žpíttetett lakóparkokba.
Az 1990-es Žvek elejŽtől a v‡ros Žs a perifŽria kšzštti jelentős gazdas‡gi- Žs t‡rsadalmi súlyponteltolód‡s miatt egyre sürgetőbbŽ v‡lt a kšzigazgat‡s
‡talakít‡sa, amit a kšzponti hatalom mindenhatós‡g‡nak megszűnŽse Žs az
šnkorm‡nyzati rendszer kiŽpülŽse is siettetett. A j‡r‡si Žs az šnkorm‡nyzati
szintű kšzigazgat‡si beoszt‡s megv‡ltoztat‡s‡ról nem sokkal a nŽmet újraegyesítŽs ut‡n ŽlŽnk vit‡k kezdődtek. Az egykori NDK- Žs NSZK-beli szšvetsŽgi tartom‡nyok kšzti legfontosabb külšnbsŽg az egyes kšzigazgat‡si egysŽgek
mŽretŽben rejlett, ugyanis nyugaton az 1960-as Žs 1970-es Žvekben a területi
reform – kevŽs kivŽtellel – vŽgbement. Ezzel szemben Kelet-NŽmetorsz‡gban
az egyes települŽshat‡rok lŽnyegŽben az 1930-as Žvek kšzigazgat‡si reformjai
óta v‡ltozatlanok maradtak. Az 1950-es Žvek kezdetŽn lezajlott területegyesítŽsek ugyanakkor LipcsŽt nem ŽrintettŽk.
A tartom‡nyi rendszer újj‡alakít‡sa sor‡n lŽtrehozott Žs a kšzigazgat‡si ügyekben illetŽkes sz‡sz korm‡ny m‡r 1991-ben ki‡llt a kšzigazgat‡si
területfeloszt‡s megv‡ltoztat‡sa mellett. 1994-ben hosszú egyeztetŽsek ut‡n
vŽgrehajtott‡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 problŽm‡ik miatt kimaradtak a reformból. Ezzel egyidejűleg a korm‡nyzat szakmai
elemeket is tartalmazó kštelezettsŽgv‡llal‡st tett, miszerint a v‡ros-perifŽria
problŽmakšrt tudom‡nyos Žs gyakorlati szempontból is helyt‡lló koncepció
alapj‡n, tšrvŽnyi úton kív‡nj‡k megoldani.
Az agglomer‡ciós kihív‡sokra megold‡st kín‡ló szakmai anyag
1995-ben kŽszült el; a dokumentum a v‡rosrŽgiók kšzponti települŽsŽbe tšrtŽnő települŽs-beolvaszt‡sokat szorgalmazott. Külšnšsen a szuburbaniz‡ció
legfőbb nyerteseinek sz‡mító kšzsŽgeket terveztŽk a kšzponti v‡rosokhoz
csatolni, ahol a nŽpessŽgnšvekedŽs, valamint az újonnan lŽtrejštt üzemek,
termelő beruh‡z‡sok sz‡ma nem ‡llt ar‡nyban a települŽs kor‡bbi nagys‡g‡val Žs szerepkšrŽvel (diszfunkcion‡lis fejlődŽs). A szakmai anyag kŽpezte
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 külšn
tšrvŽnyt alkottak. A tšbbi független v‡ros (Gšrlitz, Hoyerswerda, Plauen) agglomer‡cióit
egyetlen tšrvŽny szab‡lyozza.
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m‡r tšrvŽny-előkŽszítŽsi szakaszban voltak. Ezzel egyidőben a nagyv‡rosokhoz csatolandó kšzsŽgek sz‡m‡ra ‡tmeneti időt biztosítottak arra, hogy a
nagyv‡rosba „šnkŽnt” beolvadjanak. Ebben az időszakban Sz‡szorsz‡gban a
becsatolandó kšzsŽgek majdnem 70%-a „šnkŽntesen” feladta függetlensŽgŽt
Žs a nagyv‡ros rŽszŽvŽ v‡lt (pl. Lipcse szomszŽdjai kšzül 6 települŽs olvadt be
saj‡t elhat‡roz‡s‡ból a v‡rosba). A tšrvŽnyek hat‡lyba lŽpŽse előtt az šnkŽntes
csatlakoz‡st termŽszetesen külšnbšző kedvezmŽnyekkel šsztšnšztŽk.
A jogszab‡lyok előzetes tervezetŽt t‡rsadalmi vit‡ra bocs‡tott‡k; a
beŽrkezett 35 000 vŽlemŽnyből 17 000 a lipcsei v‡rosrŽgióhoz kapcsolódott.
A sz‡sz nagyv‡rosok Žs agglomer‡ciójuk kapcsolat‡ról szóló tšrvŽnyeket a
sz‡sz korm‡ny 1997-ben terjesztette a parlament elŽ, amely a kiegŽszítŽsek
Žs szakmai meghallgat‡sok ut‡n 1998-ban szavazta meg a jogszab‡lyokat, a
rendelkezŽsek 1999. janu‡r elsejŽn lŽptek hat‡lyba (1. ábra, 1. táblázat). A lipcsei agglomer‡ció területi újrafeloszt‡s‡ról szóló tšrvŽnnyel szemben nŽh‡ny
települŽs jogi lŽpŽseket tett. A sz‡sz alkotm‡nybírós‡g hosszadalmas elj‡r‡s
ut‡n – Markkleeberg v‡ros Žs Wachau kšzsŽg kivŽtelŽvel – jogszerűnek tal‡lta
a kŽnyszeregyesítŽseket; a fent említett kŽt települŽs azonban megőrizhette
függetlensŽgŽt.

1. ábra Lipcse területŽnek nšvekedŽse
Forr‡s: saj‡t szerkesztŽs.
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1. táblázat Az 1999–2000-ben központi elhatározással Lipcséhez csatolt községek főbb adatai
Becsatolt települŽsek
Bšhlitz-Ehrenberg
Engelsdorf
Holzhausen
Rehbach/Knautnaundorf*
Liebertwolkwitz
Lindenthal
Lützschena-Stahmeln
Miltitz
Mšlkau
Wiederitzsch
Burghausen/Rückmarsdorf*
Összesen:

Lakoss‡gsz‡m
(1999)
8 601
10 766
6 319
606
5 251
5 547
3 564
1 729
6 024
5 578
kb. 4 300
kb. 58 285

Lakoss‡gsz‡m v‡ltoz‡sa
(1990–1999), %
105
142
121
nincs adat
116
170
119
125
158
142
nincs adat
–

Terület
(km2)
8,66
20,99
12,91
13,72
9,27
12,81
18,25
3,02
5,22
5,82
7,08
117,75

MegjegyzŽs: a *-gal jelšlt esetekben rŽsztelepülŽsekről van szó.
Forr‡s: Sz‡szorsz‡gi Statisztikai Hivatal 1999; Statisztikai Žs V‡laszt‡si Hivatal, Lipcse
2000–2001.

Lipcse területŽnek nšvelŽse sz‡mottevő statisztikai következményekkel
j‡rt. Markkleeberg becsatol‡s‡nak megakad‡lyoz‡sa miatt ugyan nem sikerült
a fő cŽlt, Lipcse lakoss‡gsz‡m‡nak fŽlmillió fšlŽ tšrtŽnő emelŽsŽt elŽrni, de a
nŽpessŽgsz‡m kb. 60 000-rel emelkedett Žs ezzel meghaladta a 491 000 főt. A
v‡ros területe 176 km2-ről 291 km2-re nőtt, ezzel p‡rhuzamosan a nŽpsűrűsŽg
csškkent. A statisztikai Žrtelemben vett szuburbaniz‡ció gyakorlatilag megszűnt, mivel az újonnan a v‡roshoz csatolt rŽszekre tšrtŽnő v‡ndorl‡s imm‡r
belv‡rosi migr‡ciónak sz‡mított. Ennek kšvetkeztŽben 1999. első fŽlŽvŽben
a v‡ros v‡ndorl‡si nyeresŽget kšnyvelhetett el, r‡ad‡sul az elkšvetkezendő
Žvekben a születŽsek sz‡ma a hal‡loz‡sokŽt kismŽrtŽkben meghaladta.
A sz‡sz nagyv‡rosi rŽgiókat szab‡lyozó tšrvŽnyek egyik fontos cŽlkitűzŽse volt a nagy települŽsek funkcionális-térbeli egységeinek megszervezŽse. A
jelentős mŽrtŽkű szuburbaniz‡ció hat‡sait korrig‡lni prób‡ló települŽs-egyesítŽsek sor‡n ugyanakkor a becsatolt települŽsek elvesztettŽk šn‡llós‡gukat
Žs a nagyv‡ros keretein belül kisebb beleszól‡suk lett az adott települŽsrŽsz
fejlődŽsŽbe. Lipcse šnkorm‡nyzata a decentraliz‡lt koncentr‡ció jegyŽben
m‡r rŽgóta dolgozik a v‡rosrŽszkšzpontok kialakít‡s‡n. Az új települŽsrŽszek
helyzetŽt javította a tšmegkšzlekedŽs kiterjesztŽse, emellett a v‡rosi nagyprojektek (BMW-park, Szabadidőpark) a becsatolt területeken valósulnak meg
(SMI, 2004).
Az šnkorm‡nyzati területi reform a városi tervezés centraliz‡ciója ir‡ny‡ba hatott, ezzel együtt az elvŽgzendő feladatok mennyisŽge is megnőtt.
Lipcse egŽszŽnek priorit‡sai termŽszetesen m‡sok voltak, mint az egykor füg-
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getlen települŽsrŽszekŽ, ennek nyom‡n a peremkerületek fejlődŽse – legal‡bbis időlegesen – megtorpant. Ugyanakkor pŽld‡ul a csal‡di h‡zas ŽpítkezŽs
fellendülŽsŽt a v‡ros t‡mogatta az újonnan csatlakozott területeken, amelynek
kšvetkeztŽben a lakoss‡gsz‡m sz‡mos külső települŽsrŽszben napjainkban is
nšvekszik.
A LipcsŽhez csatolt települŽsek nem vesztettŽk teljesen el šn‡llós‡gukat: a v‡rosi tan‡cson kívül a településrészi önkormányzatokba is v‡lasztanak
kŽpviselőt, amelyek feladatkšrŽt a sz‡sz területi reformtšrvŽnnyel šsszhangban alakított‡k ki. A testületet hŽt Žvre v‡lasztj‡k. EnnŽl egy fokkal magasabb
politikai szint LipcsŽben a 10 kerületi önkormányzat, amelyek azonban a fejlesztŽsek területŽn nem bírnak dšntŽshozói hat‡skšrrel, ink‡bb csak szimbolikus
vŽlemŽnyezŽsi, inform‡ciós Žs tan‡csadói szerepet tšltenek be, illetve a v‡rosi
tan‡csban az adott kerületet Žrintő dšntŽseknŽl is csup‡n tan‡csadói, vŽlemŽnyezŽsi joggal rendelkeznek.

Budapest közigazgatása
A kor‡bbi szocialista típusú kšzigazgat‡s terŽn Magyarorsz‡gon is jelentős
v‡ltoz‡sok kšvetkeztek be a rendszerv‡ltoz‡s ut‡n, hiszen a rŽgi tan‡csrendszert a demokratikus šnkorm‡nyzati rendszer v‡ltotta fel. Budapest esetŽben
az 1990-es új šnkorm‡nyzati tšrvŽny nyom‡n kŽtszintű šnkorm‡nyzat jštt
lŽtre. Az új szab‡lyoz‡s egyik lŽnyeges eleme az volt, hogy nemcsak a főv‡ros
egŽszŽnek, hanem a 23 kerületnek az autonómi‡j‡t is garant‡lta, így a kerületek nincsenek al‡rendelve a kšzponti v‡rosir‡nyít‡snak.
A rendkívül demokratikusnak tűnő megold‡s csak nagy nehŽzsŽgek
kšzepette műkšdik, a főv‡ros Žs a kerületek kšzštti hat‡skšršk Žs feladatkšršk
megoszt‡s‡nak kŽrdŽse mindm‡ig alapvető problŽma. Ezen a helyzeten az
šnkorm‡nyzati tšrvŽny módosít‡sai az elmúlt Žvekben nŽmileg v‡ltoztattak,
de a kŽt szint šn‡llós‡ga megmaradt. Az újabb szab‡lyoz‡snak kšszšnhetően
főv‡ros az egŽsz v‡rosra kiterjedő fejlesztŽsi Žs rendezŽsi terveket kŽszíthet, de
azok kivitelezŽsŽt a kerületi šnkorm‡nyzat kšnnyedŽn megakad‡lyozhatja. A
kerületek šn‡llóv‡ v‡l‡sa a főv‡rosi kšzigazgat‡s időzített bomb‡j‡nak tekinthető, r‡ad‡sul a függetlennŽ v‡l‡s az utóbbi m‡sfŽl Žvtizedben tšbb, 1950-ben
a v‡roshoz csatolt peremkerületben (pl. Csepel, Újpest) tŽnylegesen felmerült. Ezek a kerületek a magas nŽpessŽgsz‡muk miatt nagy valószínűsŽggel
megyei jogú v‡rosokk‡ v‡ln‡nak, ami ak‡r tšbbletforr‡sokat is biztosíthatna
sz‡mukra. Persze az šn‡llósod‡s annyira nem egyszerű folyamat, mert ahhoz
a magyar orsz‡ggyűlŽs jóv‡hagy‡sa is szüksŽges.
Budapest v‡rosrŽgiój‡nak problŽm‡i megoldatlannak tekinthetők,
hiszen, minden tekintetben szŽttagolts‡g jellemző az egŽsz agglomer‡cióra.
1997-ig 67, a statisztikai v‡rosrŽgió kibővítŽse kšvetkeztŽben imm‡r 104 šn‡lló
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šnkorm‡nyzat tal‡lható az agglomer‡cióban (a főv‡ros, 23 kerület Žs 80 šn‡lló
települŽs). A területszervezŽs problŽm‡j‡t tov‡bb bonyolítja, hogy a v‡rosrŽgió
települŽsei Pest megyŽhez tartoznak. Ez a kedvezőtlen ‡llapot mind a mai
napig megoldatlan Žs sz‡mtalan konßiktus forr‡sa.
Az 1996-ban elfogadott területfejlesztŽsi tšrvŽny egyebek mellett kštelezővŽ tette a Budapesti Agglomer‡ciós FejlesztŽsi Tan‡cs megalakít‡s‡t. Ez
tšrtŽnelmi lŽpŽs volt, hiszen Budapest Žs kšrnyŽke kšzštt kor‡bban semmifŽle
intŽzmŽnyes kapcsolat nem lŽtezett. Ez a tan‡cs az első szervezet, ahol a korm‡ny, a főv‡ros, a kerületek, az agglomer‡ció Žs a külšnbšző kamar‡k kšzšs
dšntŽst hozhatnak (Perger É. 2004).
Jelentős újít‡s volt emellett az is, hogy a v‡rosrŽgiót hat alrŽgióra osztott‡k fel. Az új kisrŽgiók nemcsak statisztikai egysŽgeket alkotnak, hanem
fejlesztŽsi szšvetsŽgekkŽnt is műkšdnek. Mivel a főv‡rosi kerületek is rŽszt
vesznek a fejlesztŽsi kisrŽgiók munk‡j‡ban, azt mondhatjuk, hogy – legal‡bbis
rŽszben – az agglomer‡ció Žs a főv‡ros Žles hat‡ra elmosódott. Ugyanakkor
meg‡llapítható, hogy a budapesti v‡rosrŽgióhoz kapcsolódó területszervezŽsi problŽm‡k legnagyobb rŽsze megoldatlan, az agglomer‡ció települŽsei
kšzštti feladatokat šsszehangoló, ide‡lis modellt mŽg nem sikerült megtal‡lni (Schuchmann P. 2004). A jšvőbeni fejlesztŽs sz‡m‡ra egyebek mellett
fontos lenne az ŽrdekegyeztetŽs keretfeltŽteleinek megteremtŽse, a kooper‡ció erősítŽse Žs az együttműkšdŽst g‡tló tŽnyezők megszüntetŽse. Tov‡bbra is fontos feladat Budapest monopolhelyzetŽnek Žs gazdas‡gi túlsúly‡nak
csškkentŽse. A főv‡ros Žs kšrnyŽke kšzigazgat‡si feloszt‡s‡nak ‡talakít‡s‡t
ugyanakkor csak nagyon óvatosan (tekintettel a tšrtŽnelmi meghat‡rozotts‡gra Žs a jelenlegi šsszetett helyzetre) szabad vŽgrehajtani. A főv‡roshoz való
šnkŽntes csatlakoz‡s vagy kšzponti hozz‡csatol‡s lehetősŽgŽt kiz‡rhatjuk
annak ellenŽre, hogy nŽh‡ny agglomer‡ciós települŽs (pl. VecsŽs, Budašrs,
Budakal‡sz) šsszeŽpült a főv‡rossal. A területegyesítŽs elutasít‡sa legink‡bb
az 1950-es nagy becsatol‡sokra vezethető vissza: egyrŽszt akkoriban nagyon
„bőre szabt‡k” a főv‡ros hat‡rait, m‡srŽszt a kŽnyszeregyesítŽsnek sz‡mos
negatív tapasztalata volt.
ÖsszessŽgŽben meg‡llapíthatjuk, hogy Budapest Žs Lipcse a v‡rosfejlesztŽst elősegítő kšzigazgat‡si keretek ‡talakít‡s‡ban 1990 ut‡n külšnbšző
utat j‡rt be. Lipcse Žs kšrnyŽke kšzigazgat‡s‡t a centraliz‡ció, míg Budapest
Žs v‡rosrŽgiój‡nak igazgat‡s‡t a decentraliz‡ció jellemezte. Budapest esetŽben
a kšzigazgat‡si, politikai Žs tervezŽsi szŽttagolts‡g, a sz‡mos šnigazgat‡si
egysŽg – LipcsŽvel ellentŽtben – a v‡rosrŽgió fejlődŽse sz‡m‡ra nyilv‡nvalóan
h‡tr‡nyos volt.

18

2_Dövényi-Knabe.indd Szak.1:218

2007.01.05. 11:35:21

IRODALOM
Perger É. 2004: A főv‡ros Žs kšrnyŽke rŽgiókŽnt való ŽrtelmezŽse, a kšzponti rŽgió problŽm‡ja. In: Horv‡th M. T. (szerk.): A region‡lis politika kšzigazgat‡si feltŽtelei.
Budapest. pp. 213–254.
Schuchmann P. 2004: A budapesti agglomer‡ció jellemző folyamatai. In: Vil‡gv‡ros vagy
vil‡gfalu. Budapest, pp. 39–54.
SMI – Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (szerk.) 2004:
Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen 2003. Dresden.
Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen (szerk.): Statistische Jahrbücher, versch. Jg.
Leipzig.

19

2_Dövényi-Knabe.indd Szak.1:19

2007.01.05. 11:35:21

20

2_Dövényi-Knabe.indd Szak.1:20

2007.01.05. 11:35:21

