Helyzetkép a magyar és német lakótelepekről –
budapesti és lipcsei esettanulmányok
Egedy Tamás1

Bevezetés
Európa keleti és nyugati felének lakótelepei között – legal‡bbis építészeti
szempontból – sokkal több a hasonlós‡g, mint a különbség. A lakótelepek
eredete közös, hiszen építésük az 1920-as években került először előtérbe; az
1920-as évek végére elsőként Németorsz‡gban, majd a vil‡g m‡s ‡llamaiban
is kialakult az a saj‡tos környezeti kultúra, amelyet lakótelepnek hívnak. Felépítésükre is hasonló okok miatt került sor, mert elterjedésükhöz nyugaton és
keleten is főként a lak‡shi‡ny vezetett, amelyet rövidt‡von kezelni kellett.
A nyugati és a volt szocialista orsz‡gok lakótelepeinek különbségei
főként méretükben, felépítésük ut‡ni tov‡bbfejlődésükben, lak‡spiaci szerepükben és a lakoss‡g összetételében keresendők (Csizmady A. 2003; Kempen,
R.–Wassenberg, F. 1998). Ennek oka, hogy a lakótelepi lak‡sépítés a volt szocialista ‡llamokban nemcsak a súlyos lak‡shi‡ny enyhítésére szolg‡lt, hanem
fontos ideológiai szerepet is betöltött. A p‡rt‡llam a tömeges és gyors lak‡építéssel a szocialista gazdas‡g teljesítőképességét is igyekezett al‡t‡masztani,
emellett a lakótelepek lehetőséget teremtettek a szocialista embereszmény és új
csal‡dmodell megvalósít‡s‡hoz (MŸller, E. 1997). A későbbi gondok ellenére
a kor szintjén a lakótelepek hozz‡j‡rultak a v‡rosod‡shoz és az infrastruktúra
javul‡s‡hoz. Milliók sz‡m‡ra teremtettek a kor‡bbiakhoz képest sokkal jobb
lak‡sviszonyokat, mivel a lakótelepekre költöző népesség magasabb komfortfokozatú, minőségileg jobb, gyakran nagyobb lak‡shoz jutott (Rietdorf,
W.–Liebmann, H.–Knorr-Siedow, T. 1994).

Korunk lakótelepei Németországban és Magyarországon
Regionális különbségek a lakótelepek elterjedésében
A Német Szövetségi Közt‡rsas‡gban a 2500 lak‡sosn‡l nagyobb lakótelepek
sz‡ma jelenleg meghaladja a kétsz‡zötvenet, az itt tal‡lható lak‡soké pedig
az 1,6 milliót. Megoszl‡suk a nyugati és keleti tartom‡nyok között azonban
jelentős eltéréseket mutat (1. táblázat).
1 MTA Földrajztudom‡nyi Kutatóintézet, H-1112 Budapest, Budaörsi út 45.
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1. táblázat A nyugati és keleti tartományok lakótelepeinek néhány összehasonlító adata
Nyugat-német lakótelepek
lak‡sok
sz‡ma

lakótelepek
sz‡ma (db)

lak‡sok
sz‡ma
(db)

lakónépesség ar‡nya
(%)

Kelet-német lakótelepek
lakótelakónélepek
lak‡sok
pesség
sz‡ma sz‡ma (db) ar‡nya
(db)
(%)

10 000 lak‡s <

9

122 900

0,4

28

611 600

12

5 000 lak‡s <

25

235 900

0,8

71

903 400

18

2 500 lak‡s <

110

516 900

1,7

156

1 198 700

23

Forr‡s: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 1997

A lak‡ssz‡mokat megvizsg‡lva jelentős „méretbeli” eltéréseket fedezhetünk fel a két orsz‡grész lakótelepei között. Míg nyugaton a kis- és
közepes lakótelepek vannak túlsúlyban, a keleti tartom‡nyokban a 10 000
lak‡sosn‡l nagyobb, igazi lakótelepmonstrumok is megtal‡lhatók, szerepük a
lak‡s‡llom‡nyt tekintve jelentős. A tartom‡nyok közül kiemelhető Sz‡szorsz‡g
554 000 lakótelepi lak‡s‡val, illetve Kelet-Berlin, ahol a lak‡s‡llom‡ny közel
46%-a tal‡lható lakótelepeken (Fuhrich, M.–Mannert, H. 1994).
Magyarorsz‡gon a 4 millió 65 ezer lak‡sból 837 ezer tal‡lható lakótelepeken, ebből 772 ezer lakott, s a lakótelepi lak‡sokban a 2001. évi népsz‡ml‡l‡s
adatai szerint közel 1,9 millió ember él. Haz‡nkban az 1000 lak‡sosn‡l nagyobb
lakótelepek sz‡ma 173. Hab‡r ez a magyar lakótelepeknek alig harmada, ezeken a telepeken koncentr‡lódik lak‡s‡llom‡ny 76,7%-a, s hasonló ar‡nyban
részesednek a lakótelepi népességből is. Magyarorsz‡gon a volt szocialista
orsz‡gokhoz viszonyítva kevés, mindössze kilenc 10 000 lak‡sosn‡l nagyobb
lakótelep-óri‡s tal‡lható (2–3. táblázat). Ezek az óri‡s-lakótelepek egyértelműen a főv‡rosra koncentr‡lódnak, hiszen Budapesten kívül csak Miskolcon
2. táblázat A magyar lakótelepek megoszlása nagyság és lakónépesség szerint, 2001
Lakótelep
mérete
(lak‡ssz‡m)

lakótelepek
sz‡ma
(db)

10 000 <
7 500–10 000
5 000–7 500
2 500–5 000
1 000–2 500
1 000 >
Összesen:

9
7
21
41
95
~ 427*
~ 600*

Lak‡sok
sz‡ma
(db)
121 900
61 400
131 800
137 900
149 100
183 400
785 500

Lak‡sok
ar‡nya
(%)

Lakónépessg
(fő)

Lakónépesség
ar‡nya
(%)

15,5
7,8
16,8
17,6
19,0
23,3
100,0

342 900
164 300
388 800
375 900
440 600
549 700
2 262 100*

15,2
7,3
17,2
16,6
19,4
24,3
100,0

* becsült, sz‡mított adat saj‡t felmérések alapj‡n
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3. táblázat Magyarország legnagyobb lakótelepei a fővárosban és vidéken
V‡ros

Lakótelep

Lak‡s‡llom‡ny

Lakónépesség

Budapest

Újpest v‡rosközpont (I–II. ütem)

16 832

46 846

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Pécs
Miskolc
Pécs
Tatab‡nya
Kecskemét

Újpalotai ltp.
Óbuda v‡rosközpont
Bék‡smegyeri ltp.
Füredi úti ltp.
Kertv‡ros
Avas
Ur‡nv‡ros
Újv‡ros
Széchenyi v‡ros ltp.

15 886
13 736
13 394
12 233
15 856
11 498
9 651
8 862
8 673

45 669
35 950
40 581
30 230
44 861
34 695
22 345
21 275
35 000

Forr‡s: saj‡t felmérés

1. ábra A 2500 lak‡sosn‡l nagyobb lakótelepek Magyarorsz‡gon. – A = 2500–5000 lak‡s;
B = 5000–7500 lak‡s; C = 7500–10 000 lak‡s; D = 10 000 < lak‡s
Forr‡s: saj‡t felmérés

és Pécsen fordul elő egy-egy ilyen lakótelepmonstrum (1. ábra). Az 1 000 lak‡sosn‡l kisebb lakótelepek mind sz‡mukat, mind lak‡s‡llom‡nyukat és az
itt élő népesség ar‡ny‡t tekintve a magyar lakótelepi ‡llom‡ny legfontosabb
kategóri‡ja (Egedy T. 2001a).
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Az 1970-es években a paneles technológia erőteljesebb térhódít‡s‡val
különösen a főv‡rosban, de a vidéki nagyv‡rosokban is gomba módra szaporodtak a lakótelepek. Ez nagyban kihatott a lak‡s‡llom‡ny jelenlegi összetételének alakul‡s‡ra is: a lakótelepi lak‡sok ar‡nya orsz‡gos szinten megközelíti
a 20%-ot, Budapesten meghaladja a 34%-ot, míg a megyeszékhelyek esetében
még ennél is magasabb értékeket tal‡lunk (Lakatos M. 2006).

A német és a magyar lakótelepek néhány különbsége
A lak‡stulajdonosi form‡kat megvizsg‡lva alapvető különbségek fedezhetők
fel Németorsz‡g, illetve ‡ltal‡ban a nyugati orsz‡gok és Magyarorsz‡g között.
Magyarorsz‡gon a lakott lak‡soknak alapvetően két fő form‡ja létezik: a tulajdonos ‡ltal lakott lak‡sok (mag‡ntulajdonú t‡rsash‡zakban, szövetkezeti
lak‡sokban, csal‡di h‡zakban) és a helyi önkorm‡nyzatoktól bérelt lak‡sok.
Emellett a magyar lakótelepeken és ‡ltal‡ban a magyar lak‡spiacon ismeretlenek a Németorsz‡gban megtal‡lható t‡rsash‡z-tulajdonos és a Zwischenerwerber kategóri‡k.
Nyugaton a fő lak‡smód ezzel szemben a mag‡ntulajdonban levő
lak‡sok bérlete, az önkorm‡nyzat kezében levő lak‡sok pedig sokkal ink‡bb
szoci‡lis lak‡sként funkcion‡lnak. Ennek megfelelően természetesen a lakónépesség összetétele is jelentős különbségeket mutat, hiszen a nyugat-európai
lakótelepek és az ott élő népesség t‡rsadalmi st‡tusa egyértelműen alacsonyabb.
Jelentős különbségek fedezhetők fel a két orsz‡g között a lakótelepek
felújít‡s‡ban, moderniz‡l‡s‡ban és revitaliz‡ciój‡ban, ami nagyban meghat‡rozza majd e telepek jövőbeli fejlődését is. Németorsz‡gban m‡r felismerték a
lakótelepek fontoss‡g‡t, különösen a keleti tartom‡nyok lak‡s‡llom‡ny‡ban
j‡tszott szerepét és ennek megfelelően megtették az első lépéseket. 1993-ban
indított‡k el azt az ‡llami t‡mogat‡si programot, amelybe 1995 végéig az új
tartom‡nyok 123 v‡ros‡nak 157 lakótelepét vették fel mintegy 832 000 lak‡ssal
(Bund-Länder-Förderprogramm 1996).
E program keretében az ‡llam – a tartom‡nnyal és helyi önkorm‡nyzattal együttműködve – anyagi t‡mogat‡st nyújt az adott lakótelepek építészeti, v‡rosrendezési fejlesztéséhez, megteremtve ez‡ltal a lehetőséget ezen
lakónegyedek moderniz‡l‡shoz és felz‡rkóztat‡s‡hoz (Rietdorf, W. 1997).
Magyarorsz‡gon hasonló jellegű orsz‡gos koncepció és fejlesztési
program még nem készült, b‡r az ‡llam és az önkorm‡nyzatok anyagi lehetőségeikhez mérten p‡ly‡zati úton t‡mogatj‡k a lakótelepek felújít‡s‡t. A fentiek ismeretében v‡rható, hogy a magyar lakótelepi élet minősége a némethez
képest romlani fog, és a magyar lakótelepek fejlődési üteme is lassúbb lesz
német rokonaikén‡l.
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Budapest és Lipcse lakótelepei
Lipcsében összesen 30 lakótelep tal‡lható, ezek közül a 2 500 lak‡sosn‡l nagyobb lakótelepek sz‡ma mindössze 6. E nagyobb – kiz‡rólag paneles technológi‡val felépült – telepek közül kiemelkedik Grünau v‡rosrész, amelyhez
hasonló méretű és jelentőségű a magyar főv‡rosban nem tal‡lható. Lipcsében
a lakótelepi lak‡sok nagy része ezen a lakótelepen koncentr‡lódik, a többi nagyobb telep mérete meg sem közelíti a 10 000 lak‡st. Budapesten ugyanakkor
– a v‡ros méretéből is következően – a kiz‡rólag lakótelepként sz‡mon tartott
lakónegyedek sz‡ma 121, s ezek közül 34 telepen haladja meg a lak‡sok sz‡ma
a kétezer-ötsz‡zat. Ezen belül összesen 7 olyan óri‡s-lakótelep van, amelyen
a lak‡sok sz‡ma meghaladja a tízezret. A főv‡rosi lakótelepeken tal‡lható
260 ezer lak‡sban (a lakott lak‡sok 34,8%-a) mintegy 622 ezer ember él.
Nemcsak a lakótelepek sz‡m‡ban, de a v‡roson belüli elhelyezkedésükben is fedezhetünk fel különbségeket a két település között. Míg Lipcsében
a v‡rosközponthoz egészen közel is tal‡lkozunk kisebb lakótelepekkel, illetve
a belv‡rosban felfedezhetjük a foghíjtelkek utólagos paneles beépítésének
nyomait, Budapestről ez nem ‡llítható, hiszen itt a v‡rosközpontot és a belső
lakónegyedeket szinte kiz‡rólagosan a történeti beépítés jellemzi. Tov‡bbi
különbségként említhető, hogy az elavult v‡rosrészek 1970-es évek elejétől
kezdődő „szan‡l‡sa”, s ennek keretében a peremkerületi v‡rosközpontok
lakótelepi form‡ban történő ‡tépítése Budapestet sokkal erősebben érintette.

Esettanulmány: Lipcse-Grünau WK7 és Havanna a budapesti lakótelep
A lakótelepek helyzetének jobb megismeréséhez kiv‡lasztottuk Lipcse-Grünau
WK7 és a budapesti Havanna lakótelepeket (4. táblázat).
Lipcse Grünau v‡rosrészét az 1970-es évek m‡sodik felében kezdték
építeni. Klasszikus zöldmezős beruh‡z‡s volt ez a v‡ros peremén, hiszen a
4. táblázat A felmért lakótelepek összehasonlító adatai
Megnevezés
Építési idő
Terület
Épületek sz‡ma
Emeletek sz‡ma
Lak‡sok sz‡ma
a v‡rosrész/kerület ar‡ny‡ban
Lakónépesség
a v‡rosrész/kerület ar‡ny‡ban
T‡vols‡g a centrumtól

Grünau WK7
1982–1984 (1976–1988)
0,9 km2
423
5 és 10
7 135
19,80%
15 200
19,90%
8,5 km

Havanna
1976–1981, 1987–1988
0,6 km2
140
10
6 230
16,60%
19 400
19,30%
10,5 km

33

4_Egedy.indd 33

2007.01.05. 11:38:04

lakótelep mai területén túlnyomórészt mezőgazdas‡gi területek húzódtak,
igaz h‡rom kisebb település is létezett itt kor‡bban. Az 1976-os alapkőletétel
ut‡n h‡zgy‡ri technológi‡val l‡ttak neki az épületek felhúz‡s‡nak, s 1988-ig
423 öt-, hat-, tíz- és tizenhat-emeletes épületben mintegy 36 000 lak‡st adtak
‡t. Lak‡s‡llom‡ny‡val és több mint 76 000 lakos‡val Grünau jelenleg Németorsz‡g ötödik legnagyobb lakótelepe. Az 1980-as évek elején felépült Grünau
WK7, amely a lakónegyed észak-nyugati részén fekszik, 7 200 lak‡s‡val és 15
000 lakos‡val a telepet alkotó lakóegységek (Wohnkomplex) méretét tekintve
a harmadik helyet foglalja el.
Az I. vil‡gh‡ború előtt a XVIII. kerületi Havanna lakótelep helyén még
gy‡r ‡llt. Az 1920-as években a gy‡r helyiségeit szükséglak‡sokk‡ alakított‡k
‡t a szegényebb rétegek lak‡shelyzetének javít‡s‡ra, sz‡mtalan munkanélkülinek, hadirokkantnak és menekültnek szobakonyh‡s vagy szerényebb lak‡st
biztosítva ez‡ltal. A fallal körülvett lakótelepen – amely gyakorlatilag külön
v‡rosrészként funkcion‡lt Állami lakótelep néven – az 1930-as évek végén
m‡r mintegy 10 000 ember élt nagyon egészségtelen körülmények között. A
II. vil‡gh‡ború ut‡n a telepet lebontott‡k, s helyén építették fel a mai Havanna
lakótelepet. A h‡zgy‡ri technológi‡val készült tízemeletes épületek két ütemben készültek el: 1976 és 1981 között megépült a telep nagyobbik része, majd
1987–1988-ban újabb épületeket húztak fel a területen. A Havanna lakótelep
népessége megközelítőleg 19 400 fő, vagyis a kerület lakónépességének 19%-a
él itt.
Az épített környezet összehasonlít‡s‡n‡l mindenképpen érdemes szót
ejteni a két lakótelep épületeinek ‡llapot‡ról. Mint arra az előző fejezetben is
kitértem, Magyarorsz‡gon a lakótelepek felújít‡sa a német ‡llapotokhoz képest
gyerekcipőben j‡r, amit Grünau WK7 és Havanna összevetése is al‡t‡maszt.
Grünau WK7 lakótelepen a felújít‡si folyamatok évek óta tartanak, aminek következtében az épületek ‡llaga messze meghaladja a Havanna lakótelepét.
A telepre történő beköltözéssel mindkét lakótelep esetében jelentős
minőségbeli v‡ltoz‡sok ‡lltak be a h‡ztart‡sok életében. Grünau WK7 esetében
két folyamat j‡tszódhatott le a költözés folyam‡n: a beköltözők vagy kisebb,
de komfortfokozat‡ban és felszereltségében jobb lak‡sba kerültek, vagy a
komfortfokozat megtart‡sa mellett nagyobb alapterületű lak‡sba költöztek
be. A Havanna lakótelepen ettől eltérő folyamatokat tapasztalhatunk: a beköltözéssel a kis alapterületű lak‡sokban élő h‡ztart‡sok sz‡ma csökkent, míg a
40–60 m2-es – vagyis a lakótelepen tipikus – lak‡sban élők ar‡nya emelkedett.
A Havann‡ra történő beköltözéssel sok csal‡d kor‡bbi egyszob‡s lak‡s‡t a lakótelepen jellemző m‡sfélszob‡s, illetve egy és két félszob‡s lak‡sra v‡ltotta.
A lakótelepek egyik legjellemzőbb tulajdons‡ga a népesség kiegyenlítetlen kor szerinti megoszl‡sa. A lakótelepek tipikus korstruktúr‡j‡n eszerint
két csúcs tal‡lható: egy a Þatal szülők gener‡ciój‡n‡l (30–40 év), egy pedig e
szülők gyerekeinél (0–10 év). Teljesen hasonló kor szerinti struktúra jellemzi
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WK7 és a Havanna lakótelepet is annyi különbséggel, hogy – mivel utóbbi öt
évvel kor‡bban kezdett kiépülni – itt a demogr‡Þai hull‡mok is eltolódtak az
idősebb koroszt‡lyok ir‡ny‡ba (Egedy T. 2001b).
Megvizsg‡lva a két lakótelep h‡ztart‡sok szerinti összetételét, jelentős különbségek t‡rulnak szemünk elé. Grünau WK7 h‡ztart‡sok szerinti
összetétele jelentős ar‡nytalans‡gokat mutat, míg a Havann‡éra kiegyenlített struktúra jellemző. Grünau WK7-ben az egyszemélyes h‡ztart‡sok vannak túlsúlyban, de magas a kétszemélyes h‡ztart‡sok ar‡nya is. A Havanna
esetében e h‡ztart‡stípusok együttesen csak 32%-ot tesznek ki. Itt a gyerekes
csal‡dok nagyobb ar‡nyt képviselnek, illetve a többgener‡ciós h‡ztart‡sok
ar‡nya többszörösen meghaladja a német lakótelepen felmért értéket. Grünau esetében a rendszerv‡ltoz‡s ut‡n gyorsan emelkedett a telepre beköltöző
Þatal egyetemist‡k és szakmai képzésben résztvevő, illetve frissen munk‡ba
‡llt Þatalok sz‡ma, akik a lakótelepi lak‡st ‡tmeneti jellegűnek tekintik, s a
körükben tapasztalható ßuktu‡ció is lényegesen nagyobb.
A két lakótelep jelenét, de különösen jövőjét alapvetően befoly‡solja a
lakónépesség elégedettsége a lakókörnyezettel, illetve az elköltözési sz‡ndék.
Ebben a tekintetben meghat‡rozó különbségeket fedezhetünk fel Grünau WK7
és a Havanna között, ami a két orsz‡g lak‡spiac‡nak és lak‡shelyzetének eltérő
von‡saira is r‡mutat.
Mint azt felméréseink mutatt‡k, a magyar lakótelepek lakói mind lak‡sukkal, mind lakókörnyezetükkel elégedetlenebbek. B‡r a lak‡ssal és lakókörnyezettel való elégedetlenség – mint az mindkét lakótelep esetében kiderült
– döntő tényező az elköltözési sz‡ndékot tekintve, a magyarok nagyobb elégedetlensége ellenére n‡luk az elköltözési sz‡ndék mégis alacsonyabb. Ez is
al‡t‡masztja a kor‡bban említetteket, miszerint a magyar lakótelepi népesség
– de ‡ltal‡ban az egész népesség – lak‡spiaci mobilit‡sa sokkal alacsonyabb.
Ebben szerepet j‡tszik, hogy Magyarorsz‡gon a saj‡t tulajdonú lak‡s tov‡bbra
is meghat‡rozó szerepet j‡tszik a lak‡spiacon, s a Havann‡n is a „jó felszereltségű lak‡s” mellett ez szerepel a telepen marad‡s leggyakoribb okaként.
Ezzel ellentétben Grünau WK7 esetében a telepen marad‡s leggyakoribb oka
a kedvező lakbér.
Mind Grünau WK7-ben, mind a Havanna lakótelepen a túl kicsi lak‡sok és a rossz lakókörnyezet a tervezett elköltözés leggyakoribb okai. Az elköltözési sz‡ndék azonban a kor, a képzettség és jövedelem szerint eltéréseket
mutat. Által‡ban meg‡llapíthatjuk, hogy az elköltözési sz‡ndék a képzettség
és jövedelem emelkedésével nő, az életkor előrehaladt‡val csökken.
Az 1970-es évek lakótelepein köztudottan sok problém‡t jelent a szolg‡ltat‡sok hi‡nyoss‡ga. Gyakorlatt‡ v‡lt ezekben a lakónegyedekben, hogy
a lak‡sokban, illetve az emeletes h‡zak földszintjén az erre a célra kialakított
helyiségekben különböző szolg‡ltat‡sok és kiskereskedelmi egységek telepednek meg. Grünau WK7-ben a szolg‡ltat‡sok a lakótelep közepén tal‡lható
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szolg‡ltat‡si centrumban (Jupiter center) és környékén koncentr‡lódnak legtöbbször ön‡lló épületben. Jellemző, hogy itt viszonylag kevés szolg‡ltat‡st
tal‡lunk lak‡sokban és a lakóépületek földszintjén kialakított helyiségekben.
A Havann‡n a szolg‡ltat‡sok két helyre koncentr‡lódnak: a lakótelep centrum‡ban tal‡lható üzletsorra, illetve az északi részen tal‡lható kisebb üzletcsoportosul‡sra. Emellett sz‡mtalan kisüzlet tal‡lható a lakóépületek földszintjén,
amelyek szerepet j‡tszanak a helyi lakoss‡g napi ell‡t‡s‡ban. A Havanna lakótelepen ugyanakkor nagy hi‡nyoss‡gok mutatkoznak a biztosít‡si, szoci‡lis
és postai-t‡vközlési szolg‡ltat‡sok terén (Egedy T. 2001c).

Összefoglalás
Mint kutat‡saink megmutatt‡k, a vizsg‡lt, 1970-es években és az 1980-as évek
elején épült lakótelepek esetében a népességük (t‡rsadalmi környezetük) összetétele mutatja a legnagyobb eltéréseket. Ez elsősorban nem a népesség
korstruktúr‡j‡ra, hanem h‡ztart‡sok szerinti összetételére vonatkozik. Ez a
tény is utal arra, hogy az egyes lakótelepek t‡rsadalma és lak‡spiaci helyzete,
illetve lak‡spiacon j‡tszott szerepe között szoros összefüggés van.
A vizsg‡lt lakótelepi gener‡ció leggyakrabban emlegetett problém‡i,
vagyis az épített környezetben tapasztalható hi‡nyoss‡gok egyértelműen kimutathatók a lakók elégedettségében és elköltözési sz‡ndék‡ban. Úgy tűnik,
ez független nemcsak a vizsg‡lt orsz‡gok helyzetétől és a rendszerv‡ltoz‡s
óta bekövetkezett v‡ltoz‡soktól, de a lakótelepek népességének összetételétől
is. Többek között ezért is rendkívül fontosak az épített környezet javít‡s‡ra
tett és a jövőben teendő lépések. Ezen a téren azonban m‡r jelentős különbség
fedezhetők fel Németorsz‡g és Magyarorsz‡g között.
A lak‡skín‡lat ‡talakít‡s‡val a lakótelepeken valószínűleg jelentősen
csökkenteni lehetne az elköltözési sz‡ndékot. Egy m‡sik rendkívül fontos
feladat lenne a lakókörnyezet tov‡bbi javít‡sa, különben a rossz lakókörnyezet
tov‡bbra is a legfontosabb elköltözési okok egyike marad. Fontos kihangsúlyozni, hogy a hasonló gener‡ciójú lakótelepek helyzete Magyarorsz‡gon
sokkal kritikusabb, ezért nagyon fontos lenne e lakótelepek felújít‡s‡nak és
rehabilit‡l‡s‡nak az ir‡ny‡ba megtenni az első szükséges lépéseket. Mint azt
felméréseink is bizonyított‡k, a lakótelepek kor‡bban oly gyakran pozitívan
emlegetett kevert szoci‡lis összetétele folyamatosan felbomlóban van. Hab‡r
ez a folyamat Németorsz‡gban és Magyarorsz‡gon eltérő sebességgel megy
végbe, úgy tűnik, hogy a lakótelepek az idő előrehaladt‡val egyre ink‡bb
egységes lak‡soszt‡lyokk‡ v‡lnak.
A nyugati orsz‡gokban a lakótelepek építése m‡r viszonylag kor‡n,
az 1970-es években visszaszorult. Ez a folyamat a keleti orsz‡gokban a rendszerv‡ltoz‡s ut‡n gyorsult fel, s napjainkban is tart. M‡ra egyértelművé v‡lt,
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hogy a lakótelepi élet a t‡rsadalom meghat‡rozott rétegeinek igényeit elégíti
ki. Kérdés, hogy milyen új folyamatok indulnak meg az új évezredben, s mi
lesz ezek hat‡sa? Mi lesz a lakótelepeken lakó sok sz‡zezer emberrel? Mindenki sajnos nem költözhet zöldövezeti lak‡sba, kertv‡rosi luxusvill‡ba, a
lakótelepekkel teh‡t a lak‡spiacon még hosszú ideig sz‡molni kell.
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