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A városrehabilitáció helyzetértékelése, a krízisterületek 
lehatárolása 

 Területi jellemzők vizsgálata 
A rehabilitációra leginkább rászoruló városrészek, területek kijelölése az egyik eszköz a 
területi alapú városrehabilitációs prioritások (akcióterületi) meghatározásához. A 
városrehabilitáció célterülete Budapest egésze, a krízisterületek, illetve az ezek vizsgálata 
nyomán lehatárolt akcióterületek azok a kiemelt fejlesztési pólusok, amelyek 
revitalizációjával az egész város megújulásának elérése a cél. Ezek azok a területek, ahol a 
lakosság teherviselő képessége, a magújításban való részvételi hajlandóságuk, tájékozottságuk 
a legcsekélyebb, illetve a lakókörnyezet fizikai jellemzői miatt a rehabilitáció finanszírozási 
és szervezési kérdések a legösszetettebbek. A krízisterületek lehatárolását a főváros 
83/2005.(01. 27.) határozatában előirányzott területi jellemzők alapján végeztük el. 

Krízisterületek lehatárolásának tartalmi elemei 

I. Társadalmi jellemzők kritériuma, amely magába foglalja a kedvezőtlen demográfiai 
helyzet, a szegénység és a kirekesztettség magas szintje, valamint a nagyszámú 
nemzetiségi és kisebbségi csoportok, különösen a romák helyzetének mutatóit. 

II. Gazdasági jellemzők kritériuma, amely magába foglalja a tartós munkanélküliség 
magas szintje, a házfenntartás bizonytalansága, az alacsony gazdasági aktivitás és az 
alacsony iskolázottság mutatóit. 

III. Lakókörnyezeti jellemzők kritériuma, amely magába foglalja az erősen leromlott 
lakásállomány, a leromlott környezet, valamint a magas kriminalitás és rossz 
közbiztonság mutatóit. 

A kritériumok térképi feldolgozása során kirajzolódik Budapest krízistérképe, mely az egyes 
indikátormutatók értékei alapján kerül feltűntetésre. A jellemző együttes vizsgálata 
megmutatja azon térségeket, melyek a leginkább hátrányos helyzetben vannak. A 
krízisterületté történő nyilvánításnak előfeltétele, hogy több mutató - azaz a besűrűsödési 
pont - egyidejűleg legyen jelen a térségben. Társadalmi és Gazdasági jellemzők esetében 
legalább négy mutató, Lakókörnyezeti jellemzők esetében legalább három egyidejű 
megfelelésekor teljesül, a krízisterületté történő nyilvánítás kritériuma. 
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Városrehabilitáció kiemelt területei jelenleg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A városrehabilitáció belső súlyponti területe: 
A Rákos patak - M3 nyomvonala - Budapest-Szolnok vasútvonal nyomvonala - Budapest-
Győr vasútvonal nyomvonala - Karolina út - Villányi út - Budaörsi út - Jagelló út - 
Böszörményi út - Kékgolyó utca - Városmajor utca - Csaba utca - Krisztina körút - Ezredes 
utca - Keleti Károly utca - Margit körút - Török utca - Frankel Leó út - Ürömi út - Szépvölgyi 
út - Bécsi út - Kiscelli út - Pacsirtamező utca - Perc utca – Duna által határolt terület. 

A városrehabilitáció átmeneti súlyponti területe: 
A Kerepesi út - Sárga rózsa utca - Pesti határút - Határhalom utca - Jászberényi út - Tarkarét 
utca - Bogáncsvirág utca - Fátyolka utca - Meténg utca - Kozma utca - Felsőcsatári út - 
Hangár utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út - Határ út - Helsinki utca - Gubacsi híd - Ady 
Endre út - II. Rákóczi Ferenc út - Rózsa utca - Duna - Árasztó út - Budapest-Székesfehérvár 
vasútvonal nyomvonala - Fehérvári út - Budapest-Győr vasútvonal nyomvonala - Budapest-
Szolnok vasútvonal nyomvonala által határolt terület. 
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Városrehabilitációs akcióterületek és társasházi támogatások 1997 és 2004 között1 
 

Városrehabilitációs akcióterületek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elnyert társasházi támogatások és az akcióterületek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Forrás: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda. 
A 1997 és 2004 között elnyert társasházi támogatások és az akcióterületek összevetése tájékoztató jellegű, a 
„trend” bemutatására szolgál. 
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Városrehabilitációs akcióterületek 2006-ban: 
V. kerület:  

 Belgrád rakpart - Március 15. tér - Szabadsajtó út - Veres Pálné utca - Vámház körút - Fővám tér által 
határolt terület. 

VI. kerület:  
 Bajcsy Zsilinszky út- Király utca - Teréz körút - Podmanicky utca által határolt terület. 

VII. kerület:  
 Klauzál tér - Nyár utca - Dohány utca - Akácfa utca - Wesselényi utca - Kertész utca - Dob utca által 
határolt terület, 
 Munkás utca - Rottenbiller utca - Wesselényi utca - Izabella utca - Alsó erdősor  által határolt terület. 

VIII. kerület:  
 Reviczky utca - Mikszáth Kálmán tér - Krúdy Gyula utca - József körút - Baross utca által határolt 
terület, 
 Baross utca - Leonardó utca - Nap utca - Nagytemplom utca - Práter utca - Szigony utca - Tömő utca - 
Balassa utca - Apáthy Imre utca - Szigony utca - Üllői út - József körút által határolt terület. 

IX. kerület:  
 Haller utca - Mester utca - Ferenc körút - Üllői út által határolt terület, 
 Kálvin tér- Vámház körút - Közraktár utca - Ferenc körút - Üllői út által határolt terület. 

X. kerület:  
 Kolozsvári út - Körösi Csoma út - Liget tér - Korponai utca által határolt terület. 

XIII. kerület:  
 Dózsa György út - Nyugati pályaudvar határa - Bulcsú utca – Szabolcs utca által határolt terület, 
 Teve utca - Petneházy utca - Pap Károly utca - Róbert Károly körút által határolt terület. 

XIX. kerület:  
 Kispest hagyományos kereskedelmi központja csökkentett mértékben, a Vak Bottyán utca – Simonyi 
Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre utca – Hunyadi Sándor utca Kossuth tér – Kosárfonó utca 
által határolt terület, 
 Kispest hagyományos igazgatási központja csökkentett mértékben - Városház tér és a térfalat képző 
hagyományos szerkezetű épületek, 
 Wekerle telep, az Ady Endre utca – Bercsényi utca – Nagykőrösi út – Határ út által határolt terület, 
 Üllői út XIX. kerületi szakasza, 
 Ady Endre út, 

(A közterületeken kívül az utak menti házsorokra tejed ki a rehabilitáció mindkét főútnál) 
 Kispest Templom tere a József Attila utca – Batthyány utca – Esze Tamás utca – Kisfaludy utca által 
határolt terület. 

 
Városrehabilitációs akcióterületi előtanulmány készül: 

 VII. kerület: Régi pesti zsidónegyed, a Károly krt. – Király utca – Erzsébet krt. – Rákóczi út által 
határolt terület 

Szociális városrehabilitációs modell kísérleteinek területei: 
 VIII. kerület: Magdolna negyed (Józsefváros : Nagyfuvaros utca – Népszínház utca – Fiumei út – 
Baross utca – Koszorú utca – Mátyás tér) 
 IX. kerület: Dzsumbuj (Külső Ferencváros: Illatos út és Gubacsi út lakótömb) 
 X. kerület: Bihari úti terület (Bihari u. – Fertő u. – Vasút – Balkán u.) 
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A városrehabilitációs akcióterületek és a társasházak számára kiírt pályázatokon támogatást 
nyert lakóépületek eloszlásának és fekvésének összevetése a krízisterületekkel rámutat azokra 
a város életéből, dinamizmusából következő súlyponteltolódásokra, melyek ismeretében felül 
lehet vizsgálni a városrehabilitáció kiemelt területeinek és városrehabilitációs 
akcióterületeinek rendszerét és lehatárolását. 

Társadalmi jellemzők kritériumának megfelelő területek 
 

 
 
 
 
 
 
A társadalmi jellemzők mérésére meghatározott indikátormutatók összesített ábráján látható, 
hogy hol és hány kritériumnak megfelelő indikátor került átfedésbe. Az ábra azt mutatja, hogy 
az egyes tömbökben hány indikátorelem van egyidejűleg jelen. 
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Társadalmi jellemzők alapján krízisterületnek minősülő térségek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A társadalmi jellemzők által meghatározott krízisterületeken legalább négy mutatónak kell 
jelen lennie egyidejűleg a vizsgált térségben. 
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Gazdasági jellemzők kritériumának megfelelő területek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gazdasági jellemzők mérésére meghatározott indikátormutatók összesített ábráján látható 
hogy hol és hány kritériumnak megfelelő indikátor került átfedésbe. Az ábra megmutatja, 
hogy az egyes területeken (tömbökben) hány indikátorelem van jelen. 
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Gazdasági jellemzők alapján krízisterületnek minősülő térségek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gazdasági jellemzők által meghatározott krízisterületeken legalább négy mutatónak kell 
jelen lennie egyidejűleg a vizsgált térségben. 
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Lakókörnyezeti jellemzők kritériumának megfelelő területek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lakókörnyezeti jellemzők mérésére meghatározott indikátormutatók összesített ábráján 
látható, hogy hol és hány kritériumnak megfelelő indikátor került átfedésbe. Az ábra 
megmutatja hogy az egyes területeken (tömbökben) hány indikátorelem van egyidejűleg 
jelen. 
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Lakókörnyezeti jellemzők alapján krízisterületnek minősülő térségek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A társadalmi jellemzők által meghatározott krízisterületeken legalább három mutatónak kell 
jelen lennie egyidejűleg a vizsgált térségben. 
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A három nagy kritériumcsoport összefoglalása alapján is szemléletes az indikátorok 
bemutatása, mert tapasztalható hogy a különféle – társadalmi, gazdasági, lakókörnyezeti 
kritérium – indikátormutatók más és más területeket jelölnek ki, tartalmi különbözőségük 
okán. A jelenlegi városrehabilitációs súlyponti területekkel és akcióterületi lehatárolásokkal 
összevetve kiderül, hogy az 1997-s állapot mennyiben felel meg a mainak, illetve az is, hogy 
a hatályos szabályozásban rögzített területképzést indokló kritériumok alapján hova tolódtak 
el a krízisterületek súlypontjai. 

Társadalmi, gazdasági és lakókörnyezeti jellemzők összefoglaló térképe 
 

 
 
 
 
Az indikátorok azt mutatják, hogy szinte egész Budapest valamely kritérium szerint 
krízisterületnek tekinthető, még abban az esetben is, ha nem három, vagy négy kritérium 
együttes teljesülését vesszük alapul, hanem mondjuk kilencet. 
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Krízisterületek Budapesten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti ábrán lett feltüntetve, hogy különböző társadalmi, gazdasági és lakókörnyezeti 
krízisterületeknek megfelelő térségek hol helyezkednek el, mégpedig úgy, hogy az adott 
térség hány szempont együttes fennállása szerint minősül krízisterületnek. 



 16 

Egyes indikátorelemek területi jellemzői és eloszlása 
 
A krízisterület kritériumainak indikátorai alapján az egyes területekre jellemző 
indikátormutatók a következők: 
 
 

Társadalmi jellemzők 
1. A 60-X éves népesség 

aránya magas, azaz a 
lakosságon belül a 60 
évesek aránya 
meghaladja a 25 %-ot. 
 

 
2. 0-14 éves népesség 

aránya magas, azaz a 
lakosságon belül a 0-14 
évesek aránya 
meghaladja a 25 %-ot. 
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3. Egyedülálló szülők 
száma magas, azaz a 
gyermekkel élő egy 
szülős háztartás az 
összes háztartáshoz 
viszonyítva meghaladja 
a 10 %-ot. 

 
4. Egyedül élő idős 

lakosok aránya magas, 
azaz az egyedül élő 60-
X korosztályba tartozó 
lakosok száma 
meghaladja a lakosság 
15 %-át. 

 
 

 



 18 

5. Sokgyerekes családok 
száma magas, azaz a 3 
és többgyermekes 
családok aránya az 
összes családhoz 
viszonyítva meghaladja 
a 8 %-ot. 

 
6. Túlzsúfolt háztartások, 

azaz a túlzsúfolt lakások 
aránya meghaladja az 
EU norma szerinti 20 %-
ot és a KSH norma 
szerinti 12 %-ot 
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Gazdasági jellemzők 

7. Munkanélküliek 
aránya magas, azaz a 
munkanélküliek aránya a 
gazdaságilag aktív 
népességhez képest 
meghaladja a 10 %-ot. 

 
8. Alacsony társadalmi – 

gazdasági kategóriába 
tartozó háztartásfők 
aránya magas, azaz a 
betanított, egyszerű 
szakképzett és a 
munkaerőpiacról így 
kiszakadó, inaktív 
háztartásfők által lakott 
lakások aránya 
meghaladja a 25 %-ot.2 

 

                                                 
2 Az indikátor képzésénél, a munkanélkülieket; a gyermekgondozási segélyben részesülőket; a saját jogú 
öregségi és hozzátartozói, rokkantsági nyugdíjasokat; egyéb inaktív keresőket, a munkaerőpiacról kiszakadókat; 
és a még soha nem dolgozó inaktívokat vettük figyelembe. 
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9. a gazdaságilag aktív 
népesség aránya 
alacsony, azaz a 
gazdaságilag aktív 
népesség aránya nem éri 
el a 40 %-ot. 

 
10. Aktív kereső nélküli 

háztartások száma 
magas, azaz az 
aktívkereső nélküli 
háztartások száma 
meghaladja az összes 
háztartás 20 %-át. 
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11. 0-7 osztályos iskolai 
végzettséggel 
rendelkező személyek 
aránya a 15-60 évesek 
körében magas, azaz az 
általános iskolát be nem 
fejezettek aránya a 15-60 
éves népesség között 
eléri a 10 %-ot. 

 
12. 0-8 osztályos iskolai 

végzettséggel 
rendelkező személyek 
aránya a 15-60 évesek 
körében magas, azaz az 
általános iskolai 
végzettségnél nem 
magasabb végzettséggel 
rendelkezők aránya a 15-
60 éves népesség között 
meghaladja a 40 %-ot. 
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13. Felsőfokú 
végzettségűek aránya a 
25-X évesek körében 
alacsony, a felsőfokú 
végzettséggel (főiskola, 
egyetem) rendelkezők 
aránya a 25-X korúak 
körében nem éri el a 15 
%-ot. 

 
 

Lakókörnyezeti jellemzők 
14. Korszerűtlen lakások 

aránya magas, az 
alacsony 
komfortfokozatú 
(félkomfortos, komfort 
nélküli, szükség) lakások 
aránya a 
lakásállományon belül 
meghaladja a 30 %-ot. 
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15. A bérlakásállomány 
aránya magas, az 
önkormányzati 
bérlakások aránya a 
lakásállományon belül 
meghaladja a 30 %-ot. 

 
16. Az 1944 előtt épített 

lakások aránya magas, 
azaz az 1944-ben és a 
korábban épített lakások 
aránya a 
lakásállományon belül 
meghaladja az 50 %-ot. 

 
 
 
 
 
 
 



 24 

A Regionális Operatív Program (ROP) – Közép Magyarországi Régió indikátorai és a 
Városrehabilitációs Program indikátorátorrendszere 

A 2004-2006 között meghirdetésre került Regionális Operatív Programban szereplő „városi 
területek rehabilitációja” című pályázati kiírás elsősorban a településfejlesztési akcióterületet 
tekint fejlesztendő egységnek – mely logikájában hasonlatos a városrehabilitációs 
akcióterületi kijelöléshez – ahol be kell mutatni a pályázat keretében megcélzott 
településfejlesztési akcióterület jogosultságát (azt, hogy az akcióterületre vonatkozóan miként 
teljesülnek az előre meghatározott speciális kritériumok), valamint az akcióterületre jellemző 
számszerű mutatók értékét. 

A 2007-2013 közötti időszak ROP pályázatain való megfelelés érdekében szükséges felfedni 
a fővárosi közgyűlés 83/2005.(01. 27.) határozata alapján összeállított a szociális 
városrehabilitáció krízisterületeinek lehatárolására szolgáló indikátorok, és az eddig ismert 
ROP indikátorok közötti eltéréseket. Az eltérések rámutatnak, hogy a fővárosi és az uniós 
alapokon nyugvó kritériumrendszer hol nem kompatibilis egymással. A ROP következő 
szakaszának programja ugyan még nem zárult le, de jó referenciapontokat ad a vizsgálati 
módszerek esetében. 

A ROP városrehabilitáció keretében az akcióterületre vonatkozóan a következő nyolc 
kritériumból legalább három teljesülését kell igazolni: 

 Tartós munkanélküliség magas szintje 
 Alacsony gazdasági aktivitás 
 Szegénység és kirekesztés magas szintje 
 Nagyszámú nemzetiségi és kisebbségi csoportok, különösen romák 
 Alacsony iskolázottság 
 Magas kriminalitás és rossz közbiztonság 
 Erősen leromlott környezet 
 Kedvezőtlen demográfiai helyzet 

Ez bizonyos esetekben kifejezett nehézségeket okoz, például a roma népesség aránya 
vizsgálatánál, mert sem a kisebbségi önkormányzatok, sem az egyéb források nem szívesen 
adják át adataikat. Egyrészt adatvédelmi okokból, másrészt a nemzetiségi alapon történő 
megkülönböztetés elkerülése végett, illetve az adott terület problémáinak elkendőzése miatt. 
Ezen mutató – mely sok esetben félreértelmezett, és a faji megkülönböztetés képzetét kelti – 
indokolhatja olyan szociális programok beindítását, melyekre a roma népesség számára más 
kritériumokkal történő együttes teljesülés esetén fontos (ilyen lehet a roma hagyományokat 
oktató és megőrző képzések, nyelvoktatás stb.). 

Az alábbi táblázat mutatja be az eltéréseket. 
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Kritérium ROP indikátor mutató Városrehabilitációs Program 

Indikátor mutató 
A regisztrált munkanélküliek 
aránya magas 

Határérték: a regisztrált 
munkanélküliek aránya a 
településrészen meghaladja a 10%-ot. 

Adatforrás: Munkaügyi Központ 
adatai 

Munkanélküliek aránya magas, 
azaz a munkanélküliek aránya a 
gazdaságilag aktív népességhez 
képest meghaladja a 10 %-ot. 
 
Adatforrás: : KSH +FMK 

A tartós (180 napon túl) 
munkanélküliek aránya magas 

Határérték: a tartós (180 napon túl) 
munkanélküliek aránya a 
településrészen meghaladja az 5%-ot. 

Adatforrás: Munkaügyi Központ 
adatai 

A tartós (180 napon túl) 
munkanélküliek aránya magas 
A munkanélkülieken belül a tartós 
(18n napon túl) munkanélküliek 
aránya az akcióterületen meghaladja 
a 20 %-ot 
 
Kikerült a vizsgált indikátorok 
közül, adatszolgáltatásbeli 
nehézségek miatt. 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás,Munkaügyi Központ 

I. Tartós munkanélküliség 
magas szintje 

A magas és tartós 
munkanélküliség egy 
városnegyedben közvetlenül is 
hozzájárul a helyi lakosok 
társadalmi kirekesztettségéhez, 
a szegénység növekedéséhez. A 
tartós munkanélküliek jelentős 
szociális terhet jelentenek az 
önkormányzatok számára, 
emellett munkaerejük 
társadalmi haszna csekély.  A 
kritérium teljesítéséhez az 
alábbi mutatók közül legalább 
egynek kell megfelelni: 

Jövedelempótló támogatásban 
részesülők aránya magas 

Határérték: A jövedelempótló 
támogatásban részesülők száma a 
településrészen meghaladja a terület 
lakosságának 1%-át. 

Adatforrás: helyi önkormányzat 
nyilvántartása 

Nem szerepel az indikátorok 
között. 

A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya magas 
Határérték: A gazdaságilag nem aktív 
(inaktív+eltartott) népesség aránya a 
településrészen meghaladja a 60%-ot.  
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

A gazdaságilag aktív népesség 
aránya alacsony, azaz a 
gazdaságilag aktív népesség aránya 
nem éri el a 40 %-ot. 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

II. Alacsony gazdasági 
aktivitás 

A népesség gazdasági aktivitása 
igen gyakran elmarad a 
kívánatos szinttől, amelyben 
részint a torz korösszetétel, az 
alacsony képzettségi szint és a 
munkahelyek egyoldalú kínálata 
játszhat szerepet. A kritérium 
teljesítéséhez az alábbi mutatók 
közül legalább egynek kell 
megfelelni: 

Az 1000 lakosra jutó önálló, egyéni 
vállalkozások száma alacsony 
Határérték: Az 1000 lakosra jutó 
egyéni vállalkozások száma a 
településrészen nem éri el az 50-et. 
Adatforrás: helyi önkormányzat 
nyilvántartása 

Nem szerepel az indikátorok 
között. 
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Kritérium ROP indikátor mutató Városrehabilitációs Program 
Indikátor mutató 

 Ipari és építőipari foglalkozásúak 
aránya magas 
Határérték: Az ipari és építőipari 
foglalkoztatottak aránya az összes 
foglalkoztatottakon belül a 
településrészen meghaladja a 30%-ot.  
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

Alacsony társadalmi – gazdasági 
kategóriába tartozó háztartásfők 
aránya magas, azaz a betanított, 
egyszerű szakképzett és a 
munkaerőpiacról így kiszakadó, 
inaktív háztartásfők által lakott 
lakások aránya meghaladja a 25 %-
ot.3 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

A rendszeres szociális segélyben 
részesülők aránya magas  
Határérték: Az 1000 lakosra jutó 
rendszeres szociális segélyben 
részesülők száma a településrészen 
meghaladja a 20 főt. 
Adatforrás: helyi önkormányzat 
nyilvántartása 

A rendszeres szociális segélyben 
részesülők aránya magas  
Az 1000 lakosra jutó rendszeres 
szociális támogatási (lakásfenntartási, 
munkanélküli, fogyatékos, ápolási, 
gyermekvédelmi támogatás) eset 
száma az akcióterületen meghaladja a 
40 főt.  
 
Adatforrás: helyi önkormányzatok 
nyilvántartása 

A 100 lakosra jutó 
személygépkocsik száma alacsony 
Határérték: A 100 lakosra jutó 
személygépkocsik száma a 
településrészen nem éri el a 20-at 

Adatforrás: helyi önkormányzat 
nyilvántartása 

Nem szerepel az indikátorok 
között. 

A 100 családra jutó eltartottak 
száma magas 
Határérték: A 100 családra jutó 
eltartottak száma a településrészen 
meghaladja a 150-et. 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

Nem szerepel az indikátorok 
között. 

III. Szegénység és kirekesztés 
magas szintje 

A szegénység komplex 
fogalom, a jövedelemadó szintje 
mellett csak olyan közvetett 
indikátorokkal jellemezhető, 
mint a fajlagos személygépkocsi 
ellátottság, a szociális segélyre 
jogosultság, vagy a 
családonkénti eltartottak magas 
aránya. A legnagyobb fokú 
kirekesztettség a legszegényebb, 
rendszeres munkával és 
jövedelemmel nem rendelkező 
rétegeket érinti. A kritérium 
teljesítéséhez az alábbi mutatók 
közül legalább kettőnek kell 
megfelelni: 

A félkomfortos, komfort nélküli és 
szükséglakások aránya magas 
Határérték: Az alacsony 
komfortfokozatú (félkomfortos, 
komfort nélküli, szükséglakások) 
lakások aránya a lakásállományon 
belül a településrészen meghaladja a 
25%-ot. 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

Korszerűtlen lakások aránya 
magas, az alacsony komfortfokozatú 
(félkomfortos, komfort nélküli, 
szükség) lakások aránya a 
lakásállományon belül meghaladja a 
30 %-ot. 
 
Adatforrás:  KSH 2001. évi 
népszámlálás  

IV. Nagyszámú nemzetiségi és 
kisebbségi csoportok, 
különösen romák 

Magyarországon etnikai alapon 
csak a romák irányában 
tapasztalható társadalmi 
kirekesztés. A roma népességre 

A roma népesség aránya magas  
Határérték: A roma népesség aránya a 
településrészen az össznépességen 
belül meghaladja a 10%-ot. 
Adatforrás: a helyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  hivatalos nyilatkozata 
arról, hogy a településrészen hány % a 

A roma népesség aránya magas, A 
roma népesség aránya az 
akcióterületen meghaladja a 10% -ot.
 
Személyes adatvédelmi okok miatt, 
illetve a kisebbségi 
önkormányzatok 

                                                 
3 Az indikátor képzésénél, a munkanélkülieket; a gyermekgondozási segélyben részesülőket; a saját jogú 
öregségi és hozzátartozói, rokkantsági nyugdíjasokat; egyéb inaktív keresőket, a munkaerőpiacról kiszakadókat; 
és a még soha nem dolgozó inaktívokat vettük figyelembe. 
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Kritérium ROP indikátor mutató Városrehabilitációs Program 
Indikátor mutató 

jellemző a többségi 
társadalomhoz képest az 
alacsony aktivitási ráta, az 
alacsony képzettségi szint, az 
eltartottak magas aránya, a nagy 
laksűrűség. Mindez halmozottan 
hátrányos helyzetet jelent 
számukra a munkaerő- és 
lakáspiacon. A kritérium 
teljesítéséhez az alábbi 
mutatónak kell megfelelni: 

roma népesség aránya. adatszolgáltatásának hiányában 
kikerült a vizsgált indikátorok 
közül. 
 
Adatforrás: KSH 2001.évi 
népszámlálás és helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 
nyilatkozata 
 

A 0-7 osztályos iskolai végzettséggel 
rendelkező személyek aránya a 15-x 
évesek körében magas 
Határérték: Az általános iskolát be 
nem fejezettek aránya a 15 évesnél 
idősebb népesség körében meghaladja 
a 10%-ot. 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

0-7 osztályos iskolai végzettséggel 
rendelkező személyek aránya a 15-
60 évesek körében magas, azaz az 
általános iskolát be nem fejezettek 
aránya a 15-60 éves népesség között 
eléri a 10 %-ot. 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás  

V. Alacsony iskolázottság 

A nem kielégítő iskolázottság 
gátat szab az aktív népesség 
elhelyezkedése elé a 
munkaerőpiacon, összességében 
alacsony jövedelmi szinttel, 
esetenként szegénységgel, 
társadalmi kirekesztettséggel 
párosul.  A kritérium 
teljesítéséhez az alábbi mutatók 
közül legalább egynek kell 
megfelelni: 

A felsőfokú végzettségűek aránya a 
25-x évesek körében alacsony 
Határérték: A felsőfokú  végzettséggel 
(főiskolai, egyetemi diplomával) 
rendelkezők aránya a 25-x korúak 
körében nem éri el a 15%-ot. 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 
25-X évesek körében alacsony, a 
felsőfokú végzettséggel (főiskola, 
egyetem) rendelkezők aránya a 25-X 
korúak körében nem éri el a 15 %-ot. 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

VI. Magas kriminalitás és 
rossz közbiztonság 

Ha egy városrészben túlságosan 
megnő és egy bizonyos szintet 
átlép a kriminalitás megindul a 
helyi lakosság és a helyi 
vállalkozások elvándorlása, a 
városrészről kialakuló kép gyors 
ütemben romlik, s mindez 
további hanyatlást eredményez. 
Az üzleti szféra számára nagy 
jelentőséggel bír a biztonság. A 
kritérium teljesítéséhez az 
alábbi mutatónak kell 
megfelelni: 

Az 1000 lakosra jutó 
bűncselekmények száma magas 
Határérték: Az 1000 lakosra jutó éves 
bűncselekmények száma a 
településrészen meghaladja a 100-at 
(az elkövetés helye szerint) az elmúlt 
három év valamelyikében. 
Adatforrás: helyi rendőrkapitányság 
nyilvántartása. 

Az 1000 lakosra jutó 
bűncselekmények száma magas, 
az 1000 lakosra jutó éves 
bűncselekmények száma az 
akcióterületen meghaladja a 100-at 
(az elkövetés helye szerint) az elmúlt 
három év valamelyikében. 
 
Adatforrás: helyi rendőrkapitányság 
nyilvántartása 
 
Kikerült a vizsgált indikátorok 
közül. 
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A beépített területek aránya 
túlzottan magas 
Határérték: a beépített területek aránya 
a településrészen meghaladja az 
összterület 50%-át. 
(Beépített terület alatt értjük a 
természetes talajfelszínt megbolygató, 
az ökoszisztémába akadályt jelentő 
bármiféle művi felszínt, függetlenül 
annak anyagától, így pl. aszfalt, beton, 
kavics, kő.)  
Adatforrás: 1:4000 topográfiai 
térképen lemérhető.  

Nem szerepel az indikátorok 
között. 

Az 1 főre jutó közterületi gondozott 
zöldterület aránya alacsony 
Kritikus határérték: az 1 főre jutó 
közterületi gondozott zöldterület 
nagysága a településrészen nem éri el 
az 5 m2-t.  
Adatforrás: A városrész 
népességszáma a KSH 
népszámlálásból, az összes zöldterület 
nagysága 1:4000 topográfiai térképen 
lemérhető4 

Az 1 főre jutó közterületi gondozott 
zöldterület aránya alacsony 
az 1 főre jutó közterületi gondozott 
zöldterület nagysága az akcióterületn 
nem éri el az 5 m2-t.  
 
Adatforrás: A városrész 
népességszáma a KSH 
népszámlálásból, az összes 
zöldterület nagysága 1:4000 
topográfiai térképen 
Nem került a vizsgált indikátorok 
közé. 

Az 1919 előtt épített lakóházak 
aránya magas 
Kritikus határérték: Az 1919-ben és 
korábban épített lakások aránya a 
településrészen a lakásállományon 
belül meghaladja az 50%-ot. 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

Az 1944 előtt épített lakások 
aránya magas, azaz az 1944-ben és a 
korábban épített lakások aránya a 
lakásállományon belül meghaladja az 
50 %-ot. 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

A paneles és egyéb iparosított 
technológiával épült épületek 
aránya túlzottan magas 
Kritikus határérték: A lakásállomány 
90%-a paneles szerkezetű vagy 
iparosított technológiával épült 
Adatforrás: terepi adatgyűjtés 

Nem szerepel az indikátorok 
között. 

VII. Erősen leromlott 
környezet 

Lepusztult, sivár környezetről 
akkor beszélünk, ha egy 
városrészben az épített és a 
természeti környezett közötti 
egyensúly megbomlik, 
hiányoznak a szabadidő és az 
egészséges életmód számára 
nélkülözhetetlen zöld terek, ill. 
az épületállomány a végletekig 
elavult, elöregedett.  A 
kritérium teljesítéséhez az 
alábbi mutatók közül legalább 
egynek kell megfelelni: 

 

Barnamező (felhagyott vagy 
alulhasznosított ipari terület, 
katonai objektum, például laktanya) 
megléte a településrészen 
Kritikus határérték: A településrészen 
van minimum 3 hektár területű 
barnamező. 
Adatforrás: helyi önkormányzat 
nyilvántartása  

Nem szerepel az indikátorok 
között. 

VIII. Kedvezőtlen demográfiai 
helyzet 

A városnegyedek lakosságának 
demográfiai összetétele 
szélsőségesen torzulhat. Erre 

A 60-x éves népesség aránya magas 
Határérték: A 60-x évesek aránya az 
össznépességen belül meghaladja a 
20%-ot. 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

A 60-X éves népesség aránya 
magas, azaz a lakosságon belül a 60 
évesek aránya meghaladja a 25 %-ot. 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

                                                 
4 Esetleg a településrendezési tervek alapján megítélhető. 
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A 0-14 éves népesség aránya magas 
Határérték: A 0-14 évesek aránya az 
össznépességen belül meghaladja a 
20%-ot. 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

0-14 éves népesség aránya magas, 
azaz a lakosságon belül a 0-14 évesek 
aránya meghaladja a 25 %-ot. 
 
Adatforrás: KSH 2001. évi 
népszámlálás 

elvileg két lehetőség kínálkozik, 
vagy az időskorú (60-x) vagy a 
gyermekkorú népesség aránya 
emelkedik meg túlzott 
mértékben. Mindkét esetben 
növekvő szociális feszültség, az 
ellátó rendszerre nehezedő 
egyre nagyobb nyomás az 
eredmény. Fontos, a helyi 
társadalom stabilitását, 
demográfiai egyensúlyát 
visszatükröző mutató a 
vándorlási egyenleg. Ha 
erőteljes az elvándorlás egy 
városnegyedből igen gyakran a 
kevésbé mobilis (idős, 
nagycsaládos, szegény) 
népesség marad hátra A 
kritérium teljesítéséhez az 
alábbi mutatók közül legalább 
egynek kell megfelelni: 

Jelentős elvándorlás 
Határérték: Az utolsó öt évben a 
városrész vándorlási egyenlege 
negatív 
Adatforrás: helyi önkormányzatok 
nyilvántartása 

Nem szerepel az indikátorok 
között. 

A városrehabilitációs kritériumainak azon mutatói melyek, a ROP indikátorok között 
nincsenek jelen, az alábbiak: 

egyedül álló szülők száma magas a gyermekkel élő egy szülős család az összes családhoz 
viszonyítva meghaladja a 10 %-ot 

egyedül élő idős lakosok száma magas az egyedül élő, 60-x korosztályba tartozó lakosok száma 
meghaladja az akcióterület lakosságának 15 %-át 

sokgyermekes családok száma magas az akcióterületen a 3 és többgyerekes családok száma az 
összes családhoz viszonyítva nagyobb 8 %-nál 

0-8 osztályos végzettséggel rendelkező 
személyek aránya magas 

a 15-60 évesek körében magas, az általános iskolai 
végzettségnél nem magasabb végzettséggel rendelkezők 
aránya a 15-60 éves népesség körében meghaladja a 40 
%-ot 

túlzsúfolt háztartások száma magas azaz a túlzsúfolt lakások aránya meghaladja az EU norma 
szerinti 20 %-ot és a KSH norma szerinti 12 %-ot 

aktív kereső nélküli háztartások aránya magas azaz az aktívkereső nélküli háztartások száma meghaladja 
az összes háztartás 20 %-át 

önkormányzati bérlakásállomány magas az önkormányzati bérlakások aránya a lakásállományon 
belül meghaladja a 30 %-ot 
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A megvalósult projektek tapasztalatai 

A budapesti városrehabilitáció előzményei az 1980-as évek második felére nyúlnak vissza. A 
rendszerváltást követő időszakban a korábban megkezdett beavatkozásoknak kis része 
folytatódott.  

1997-ben fogadta el a Fővárosi Közgyűlés a Városrehabilitációs Programot, amely a 
kapcsolódó és több ízben módosított rendelet alapján forrásokat biztosított, a főváros 
költségvetésén alapuló városrehabilitációs programok megvalósítására. A források egy részét 
a bérlakásállomány privatizációs bevételei alkották. Az alábbi táblázatok összefoglalják a 
városrehabilitáció elmúlt évtizedének főbb pénzügyi mutatóit. 

A megitélt támogatások összege 
ÉV Ltv.szerinti  befizetés 

terhére (önkormányzati 
tulajdonú épületek 
felújítására) 

Fővárosi keretből 

Önkormányzati 
programokra 

társasházak és lakásszöv. 
Részére 

1996 1210,1 0
1997 951,74 203,44 45,5
1998 524,99 33,45 249,1
1999 1420,2 320,45 1481,9
2000 421,31 440,14 1099,1
2001 518,5 450,27 1146,1
2002 2261,5 162,86 1161,6
2003 762,87 593,34 1171,2
2004 1191,08 0 663,3

Összesen 9262,29 2203,95 7017,8
 
Kifizetett támogatások összege  
ÉV Ltv.szerinti  

befizetés 
terhére  

Fővárosi keretből     

  Önkormányzati programokra Társasházak és Lakásszöv.részére 
  támogatás hitel összesen támogatás hitel összesen 

1996 54,97 0 0 0  
1997 287,99 0 0 0  
1998 608,74 9,9 9,9 16,5 6,5 23
1999 370,51 8,7 1,3 10 173,1 101,8 274,9
2000 712,81 37 38,1 75,1 304,9 317 621,9
2001 315,51 299,4 199,3 498,7 566,8 261 827,8
2002 813,97 167 127,7 294,7 815,6 336,2 1151,8
2003 302,7 87,3 54,5 141,8 712,3 226,4 938,7
2004 648 169,2 137,4 303,6 580,6 160,1 740,7

Összesen 4115,2 778,5 555,3 1333,8 3169,8 1409 4578,8
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A felülvizsgálat keretében szakértői konzultációt tartottunk a rehabilitációs programban 
érintett kerületekben folyó programok irányító, azokban közreműködős szakemberekkel, 
ennek eredményét foglaljuk össze röviden az alábbiakban. 

A rehabilitáció eltelt időszakára jellemző, hogy az egyes területeken döntően a lakásállomány 
műszaki megújítása volt a rehabilitációt kiváltó legfontosabb motiváció. Ennek megfelelően a 
Főváros által kiírt pályázatokra reagálva történt egyes programok beindítása. Sok esetben a 
vagyonátadó bizottságok határozatai miatt foglalkoztak a kerületek a rehabilitációval, de ez 
elsősorban egyedi épületek műszaki felújítását jelentette. Különösen igaz ez a Várnegyed és a 
Belváros esetében. Szintén „külső” motivációként jelen meg a VI. kerületben az Andrássy út 
világörökség részévé nyilvánítása. 

A változó törvényi háttér, elsősorban a bérlakás-privatizáció jelentette és jelenti ma is a 
legnagyobb kihívást, kivételt ez alól csak azok a városrészek jelentik, ahol a rehabilitációs 
programra való hivatkozással, vagy a helyi sajátosságok (társadalmi összetétel, 
épületállomány leromlottságának mértéke) következtében viszonylag nagyobb önkormányzati 
portfólió maradt meg. E kerületeket kivéve jellemzően egy-egy önkormáyzati épület 
felújítására kerül sor, illetve a társasházak részére kerül kiírásra pályázat. 

Több kerületben a rehabilitációt komplex, tervezett beavatkozásként valósítják meg, amelyet 
erre a célra létrehozott célszervezet koordinál. Ezekben az esetekben a szabályozási terv a 
szokásosnál részletesebb vizsgálatokkal egészül ki, rehabilitációs stratégia, 
megvalósíthatósági tanulmány, operatív beruházási tervek készülnek, a lebonyolítást 
valamilyen célszervezet végzi. A rehabilitáció előkészítése külső szakértők bevonásával, 
illetve az önkormányzati ingatlanvagyont kezelő szervezet közreműködésével készül el. A 
lakossági kommunikáció a szabályozási tervek ismertetésén, lakossági meghallgatásokon, 
illetve szóróanyagok terjesztésével valósul meg. A gazdasági élet szereplőivel az 
önkormányzat közvetlenül, vagy a rehabilitációban érdekelt célszervezetén keresztül tartja a 
kapcsolatot, jellemzően egyedi alkumechanizmus (pályáztatás) érvényesül, kivételt ez alól a 
VIII. kerületi Corvin-Szigony Projekt képez, ahol a teljes területre egy stratégiai befektetőt 
választottak ki pályáztatás útján. 

Az akcióterületi programok esetében jelentős a magántőke részvétele, a rehabilitációs akció 
fontos célja, hogy a magántőke – ingatlanfejlesztők – megjelenjen, új lakó, szolgáltató stb. 
épületek valósuljanak meg. Mivel egyre kevesebb a tisztán önkormányzati tulajdonú ingatlan, 
ezért az akcióterületi programokban egyre több a közterület-felújítási elem. Ezt a 
városrehabilitációs rendelet módosítása is indukálta.  

Összefoglalva: a jelenleg megvalósuló projektek fő hangsúlya továbbra is az épület és 
közterület-felújítás, a szociális kérdések csak a legutóbbi rendelet-módosítás nyomán indított 
speciálisan szociális rehabilitációs mintaprojektek keretében kaptak fokozottabb figyelmet, de 
ezen projektek is tartalmaznak fizikai megújítási elemeket. 
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A Városrehabilitációs Program céljainak és vezérelveinek 
felülvizsgálata és Budapest Városfejlesztési Koncepció 
stratégiai céljaival történő harmonizálása 
Budapest Városrehabilitációs Programja 1997-ben készült el. A felülvizsgálat időszerűvé vált, 
nemcsak a közben eltelt idő és a város életében, szerkezetében és használatában bekövetkezett 
változások miatt, hanem a közel 10 éves rehabilitációs időszak tapasztalatainak, és az 
időközben megszületett várospolitikai, stratégiai dokumentumokkal való összehangolás 
szükségessége okán is.5  

A szerteágazó fejlesztési irányok, melyek a különféle koncepciók és programok „ágazati” 
jellege vagy épp célorientált fókuszrendszere miatt jöttek létre, egymást erősítő vagy éppen 
kioltó hatással bírnak. A városrehabilitációs törekvések sikeressége azon múlik, hogy 
mennyire képes a szinergiák kihasználására, a szereplők – köz, magán tőke, lakosság – minél 
szélesebb körű bevonására. Ehhez szükséges egyfajta kontroll mely megteremti a célok és 
stratégiai irányok közötti átjárást, feltárva azokat a közös pontokat, melyek ismerete 
nélkülözhetetlen a későbbiekben. 

Budapest Városrehabilitációs Programja (1997) 

A Program fő célja a városmegújítás, a város 
népességmegtartó erejének és gazdasági 
attraktivitásának fokozása. A főbb prioritásokat 
a lakóterületek megújítása – a népesség 
megtartását segítő lakáspolitika és a 
közterületek megújítása – valamint az átmeneti 
zóna fejlesztési tartalékainak feltárása jelentette. 

A Program feladata, hogy mindazon a helyeken, 
ahol a város önmegújító folyamatai megálltak 
vagy lelassultak, a városfelújítást külső 
eszközök segítségével, tudatos és a 
lehetőségekhez képest tervszerű 
beavatkozásokkal indítsa be.  

A program szerint a folyamat kezelése tehát elsősorban közhatalmi 
(kormányzati/önkormányzati) beavatkozásokat igényel. A feladat megvalósításához két 
területen – Belső Zóna és Átmeneti Zóna délkeleti része – hat célkitűzést határoztak meg, 
melyek elvben úgy hangolódnak össze, hogy azok egymással párhuzamosan, egységes elvek 
szerint kezeljék a rehabilitáció különböző aspektusait.  

                                                 
5 A rehabilitációs program által hivatkozott, és metodikájára, végrehajtására hatást gyakoroló tervek egy része is megváltozott, aktualizálva 
lett vagy más tervi műfajba sorolódott át (ilyen az ÁRT „utódjaként” megalkotott TSZT, és részben a már szabályozási eszközöket is 
tartalmazó FSZKT is). 
 



 33 

A Városrehabilitációs Program célkitűzései 

Általános gazdasági célok 
⇒ Tudatos várospolitika, városfejlesztési stratégia kialakítása, felelős gondolkozás a 

rehabilitációs folyamatok előnyeinek és kárainak figyelembevételével,  
⇒ Kommunikációs és marketing stratégia: projektportfolió – beruházási lehetőségek, 

fejlesztési potenciálok feltárása,  
⇒ Menedzsment: rehabilitációs folyamatok kezdeményezések elősegítése, támogatása 

Városfejlesztési és városrendezési célkitűzések 
⇒ Városszerkezet és infrastruktúra egyensúlyának megteremtése,  
⇒ Üzemeltetés képességének biztosítása,  
⇒ Extenzív beépítés megállítása, intenzív fejlődési pálya,  
⇒ Funkcióváltó területek kihasználása (brownfield, átmeneti zóna),  
⇒ Szlömösödés megállítása,  
⇒ Ingatlanok értéknövelése,  
⇒ FSZKT és TSZT átgondolása - városstruktúra alakítása 

Lakáspolitikai célkitűzések (Lakóterületi rehabilitáció)  
⇒ Lakáspiaci kínálat szélesítése,  
⇒ Komfortosítás - a komfort nélküli és szükséglakás állomány felszámolása,  
⇒ Lakókörnyezet megújítása,  
⇒ Parkosítás,  
⇒ Parkolási lehetőségek kialakítása, 
⇒ Lakóterületeken a vegyes területhasználat (ipar, logisztika) megszüntetése  

Szociális célkitűzések 
⇒ Gettósodás, társadalmi szegregáció elkerülése,  
⇒ Társadalmi igények fokozott figyelembe vétele,  
⇒ Intézményrendszer – a szervezeti és szervezési eszközök kialakítása,  
⇒ Participáció, kommunikáció 

Iparpolitikai célkitűzések (Iparterületi rehabilitáció) 
⇒ Átmeneti zóna funkcióváltásának stratégiája,  
⇒ Területhasznosítási igények és lehetőségek feltárása,  
⇒ Iparterületi struktúra felállítása a városszerkezetben,  
⇒ Vállalkozásfejlesztési programokkal való kölcsönhatás 

Értékvédelmi és környezetvédelmi célkitűzések 
⇒ Épített környezet megújítása,  
⇒ Építészeti értékvédelem,  
⇒ Identitás megőrzése,  
⇒ Energiahatékonyság fokozása, szennyezőanyag kibocsátás csökkentése,  
⇒ Meglévő szennyeződések felszámolása 
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Budapest Városfejlesztési Koncepció (2002) 

A rehabilitációs program kidolgozása során már folyamatban volt a koncepció létrehozása is, 
azonban a jóváhagyásig eltelt évek lehetővé tették, hogy a rehabilitációs program elfogadása 
után bekövetkezett változásokra a koncepció reagálni is tudjon. Egyrészt ezért is fontos a 
rehabilitációs program vezérelveivel és célkitűzéseivel való összevetés, harmonizálás, 
másrészt azért, mert a később készített koncepciók és programok a városfejlesztési 
koncepción alapulnak. A városfejlesztési koncepció már tartalmazza a rehabilitációs 
programban még csak elvi szinten kimondott, vagy későbbi kidolgozásra javasolt 
célkitűzéseket.  

A Városfejlesztési Koncepció stratégiai céljai 

A városfejlesztési koncepció elsősorban a „Hogyan tovább Budapest?” kérdésre kísérel meg 
választ adni, több – egymást követő – időtávlatban megvalósítandó célok és az eléréshez 
szükséges stratégiai fejlesztések kijelölésével. Megfogalmazza Budapest kívánatos jövőképét, 
az alapvető értékrendeket éppúgy, mint az ágazati koncepciók és programok által követendő 
stratégiai – tematikus és területi – fejlesztéseket, valamint ily módon megalapozza a főváros 
és a kerületek településrendezési eszközeit.  

A különböző időtávlatok: (i) 30-40 éves kitekintésű nagy távlatú jövőkép, (ii) a 15 évre szóló 
hosszú távú stratégia és a (iii) 7-8 évre szóló középtávú fejlesztési program, mely a 
tulajdonképpeni Podmaniczky Programban öltött testet.  

A városfejlesztési koncepció stratégiai céljainak rendszere: 

 Geopolitikai helyzet kihasználása, 
 Közlekedési rendszer fejlesztése, 
 Épített környezet minőségének javítása, 
 A természeti környezet minőségének javítása, a kommunális infrastruktúra és 

zöldterületi rendszer fejlesztése, 
 Kultúra és szabadidő városa, 
 Fenntartható társadalom és közösségi gondoskodás, 
 A város és környéke térségi integrációjának fejlesztése, 
 A városi térszerkezet fejlesztése 

A fejlesztési koncepció stratégiai célrendszerének elemei közül kiemeljük azon részelemeket, 
melyek szorosabb kapcsolatban állnak a városrehabilitációs program célrendszerében szereplő 
elemekkel. 
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Geopolitikai helyzet kihasználása - főváros hatékonyságának elősegítése 
⇒ Budapest regionális térségszervező, kereskedelmi szerepkörének erősítése,  
⇒ A hatékony gazdasági térszerkezet kialakítása,  
⇒ A fővárosi szakképzés és a munkaerőpiaci igények harmonizálása,  
⇒ A helyi lakosság színvonalas ellátása,  
⇒ A kiskereskedelem és az idegenforgalom a budapesti gazdaság kiemelt ágazatai… 

Közlekedési rendszer fejlesztése 
⇒ Integrált városi közlekedés eszközrendszerének fejlesztése,  
⇒ A közösségi közlekedés fejlesztése,  
⇒ Integrált parkolás-politika,  
⇒ A közúthálózat fejlesztése. 

Az épített környezet minőségének javítása 
⇒ Épület és városrehabilitáció a lakóterületeken; a közterületek megújítása és fejlesztése; 

az átmeneti zóna megújítása – területi tartalékainak feltárása; a városi lakónépesség 
megtartását segítő lakáspolitika… 

⇒ A természeti környezet minőségének javítása; a kommunális infrastruktúra és 
zöldterületi rendszer fejlesztése, 

⇒ Város kommunális szolgáltatásainak fejlesztése; települési környezetvédelem, 
zöldterületek és zöldfelületi elemek fejlesztése,  

Kultúra és szabadidő városa 
⇒ Belváros rehabilitációjának kulturális funkciója,  
⇒ Szabadidő-szórakozás,  
⇒ Info-sztráda budapesti kapcsolatainak kiépítése,  
⇒ Kreatív oktatási és képzési formák támogatása 

Fenntartható társadalom és közösségi gondoskodás 
⇒ Szociális városrehabilitáció,  
⇒ Magas szociális kockázatú csoportok esélyeinek növelése,  
⇒ Oktatási rendszer esélyegyenlőtlenségeinek mérséklése,  
⇒ Közbiztonság erősítése 

A város és környéke térségi integrációjának fejlesztése 
⇒ Budapest és környékének integrált közlekedési rendszerének létrehozása,  
⇒ Budapest és térsége közös fejlesztési programjainak kialakítása,  
⇒ Térségi integráció egyeztetési fórumainak kialakítása 
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A városi térszerkezet fejlesztése 
⇒ Belső városrészek komplex rehabilitációja,  
⇒ Átmeneti zóna területi tartalékainak feltárása,  
⇒ Duna várostengely szerepének és a parti zóna kiemelt fejlesztése,  
⇒ Városi központrendszer kiegyensúlyozott fejlesztése 

 

Várospolitikai stratégiai dokumentumok és operatív programok 

A Podmaniczky Program (Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja; 2005)  

A Podmaniczky Program a fejlesztési koncepció bizonyos elemeinek megvalósítását tűzte ki 
célul, meghatározva a városrehabilitáció célkitűzései számára is releváns kiemelt fejlesztési 
területi és tematikus célokat és eszközöket. A Podmaniczky Program a Városfejlesztési 
Koncepció stratégiai céljaira épül. A program legfontosabb – elsősorban a főváros saját 
hatáskörében és finanszírozásában történő – elemeit a Magprogram tartalmazza. 
Programelemei az alábbi módon kategorizáltak. 

⇒ Hatékonyság: a városi rendszerek és a reálisan irányítható folyamatok optimális 
irányban történő befolyásolása 

⇒ Lakhatóság, élhetőség: a város szellemi gazdagságának, egyediségének, környezeti 
minőségének megőrzése és fejlesztése. A lakhatóság a mindennapi 
működőképességgel párosulva adja a város vonzerejét. 

⇒ Szolidaritás, méltányosság: a leszakadó társadalmi csoportok és egyes városi területek 
támogatása, fokozatos felzárkóztatása, a szélsőségekből adódó feszültségek 
mérséklése annak érdekében, hogy a város fejlődését minél többen sikerként élhessék 
meg. 
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A Podmaniczky program tulajdonképpen meghatározta, hogy Budapest Megújított 
Rehabilitációs Programjának milyen elemekből kell építkeznie*: 

„A főváros élhetőségének és nemzetközi szerepének biztosítása érdekében ki kell alakítani 
egy olyan rehabilitációs stratégiát, amely a jelenlegi struktúra (a társasház felújítás 
támogatásának dominanciája) helyett nagyobb hangsúlyt helyez a területi alapú komplex 
rehabilitációs megközelítésre és a közterületi rehabilitációra.” Ezek lehetséges célterületei:  

⇒ Belváros, ahol „a cél a térség egységes elvek mentén való megújulásának biztosítása 
komplex megközelítés alkalmazásával, a parkolási, forgalomcsillapítási, épület-
felújítási, kiskereskedelem-fejlesztési elképzelések harmonizálásával”;  

⇒ Átmeneti zóna hanyatló lakóterületei, ahol „a cél a szociális városrehabilitációs 
program beindítása a kooperációra kész kerületekkel, a teljesen szegregált 
városszerkezet elkerülése érdekében”; 

⇒ Külső kerületek központi részei, ahol „a cél a rehabilitáció eszközeivel hozzájárulni 
az alközponti jelleg, a forgalomcsillapítás, és közterület-rendezés kialakításához”; 

⇒ Lakótelepek, ahol „a cél a rehabilitációs akcióprogramok meghirdetése az állami 
programokhoz kapcsolódóan, a kerületekkel szoros együttműködésben”. 

A program szerint „főként a múlt század elején épült városrészekben akut probléma a 
leromlott épületállomány kezelése, rekonstrukciója. (…) Fentiek mellett indokolt egy 
elkülönített közterületi rehabilitációs program beindítása, amely elsősorban a nagy forgalmú 
közterületek – pályaudvarok, közlekedési csomópontok, aluljárók – rehabilitációjára 
irányulna annak érdekében, hogy a városlakók e gyakran használt tereken >>jól érezzék 
magukat<<”. A középtávon megvalósítandó programelemek:  

⇒ A belső városrészek koncentrált felújításának támogatása (a társasházi és az 
akcióterületi rehabilitáció eszközeivel), gyalogos belváros kialakítása, elsősorban a 
turisztikai, ingatlanpiaci és kulturális szempontok alapján, pályázati rendszer keretei 
között, a jelenleg is létező városrehabilitációs keret stratégiai megalapozásával; 

⇒ Akcióterületi városrehabilitáció kiterjesztése, és a kísérleti program tapasztalatai 
alapján való véglegesítése a város leginkább leromlott lakóterületeire (belső 
városrészek pereme, átmeneti zóna) való kiterjesztése pályázati rendszer útján; 

⇒ Közterületi rehabilitációs program beindítása a nagy forgalmú közterületek – 
pályaudvarok, közlekedési csomópontok, aluljárók – rehabilitációjára; 

⇒ Köztisztasági program – tekintettel a probléma ma tapasztalható jelentőségére 
megkülönböztetett figyelemmel kezelendő; 

⇒ Szociális városrehabilitáció beindítása; 
⇒ A külső kerületek központi részei elsősorban közterületi jellegű rehabilitációjának 

pályázati úton való támogatása; 
⇒ A nagy lakótelepek felújítására vonatkozó, elsősorban állami kezdeményezésű 

kísérleti programok támogatása.  
                                                 
* szerzői kiemelések 
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A Podmaniczky Program, mint a főváros saját maga által összeállított programelemekből álló 
„projektcsokor” fontos tanulsággal szolgál a városrehabilitáció számára. A benne 
megfogalmazott területi jellegű fejlesztések erős dominanciája, a projekt jellegű elaprózódott 
stratégiai elemek egymás közötti kapcsolatának gyengülése, részben szinergia nélküli egyedi 
területi akciókká váltja őket, így nehéz beilleszteni őket egy olyan összefüggő 
kritériumrendszerbe, mely segít a városrehabilitáció további célterületeinek 
meghatározásában. Ilyen lehet például, ha kimondjuk hogy a közterületi, szolgáltatás-
ellátottsági, lakókörnyezeti, illetve a közlekedési csomóponti fejlesztések szükségessége, a 
szempontok-fókuszpontok egységesen történő alkalmazása, feltétele a rehabilitációt igénylő 
területek meghatározásához.  

Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja (2005) 

A lakáskoncepció a többi várospolitikai programhoz hasonlóképp megfogalmaz, a 
lakáshelyzet kezelésével kapcsolatos elveket és gyakorlati tennivalókat, melyek számára a 
városrehabilitációs folyamatokban prioritást szükséges biztosítani. A lakáskoncepció azért 
újszerű, mert a Városrehabilitációs Keretből a társasházaknak jutatható támogatásokon túl 
megalapozza a helyi szintű – kerület – lakáspolitikai törekvéseket is. Lehetőséget ad ugyanis 
ahhoz, hogy a főváros egészén egységes szemléletű koncepciók jöjjenek létre, segítve és 
távlatot adva mind a kerületek, mind a magánfejlesztői szféra számára. A koncepció általános 
elvei az alábbiak: 

⇒ Vonzó, befogadó és megtartó, lakókörnyezet megteremtése, ezen belül a bérlakás-
állomány növelése, minőségének javítása, 

⇒ Folyamatos információs és lakáspiaci kiegyensúlyozó szerep: piaci szereplők közötti 
információáramlás biztosítása, indikátorok és monitoringrendszer, 

⇒ Szolidáris város szerep: széles lakásválaszték és esélyegyenlőség a lakáshoz jutásnál. 

A lakáskoncepció középtávú céljai: 
⇒ Fővárosi szinten koordinált lakáspolitika: fórumok kialakítása – a város, a 

kormányzat, a kerület, a magánszektor, a civil szervezetek találkozási pontja – 
Lakáspolitikai Szakmai Kollégium felállítása. A Nemzeti Fejlesztési Tervbe 
beilleszteni a lakóhelyi szegregáció megelőzését és a lakókörnyezeti rehabilitációt. A 
Főváros és Kerületek költségvetésükben külön kezelje a lakásgazdálkodási és a 
szociális támogatási politikát… 

⇒ Szektor semleges lakásbérlés: 2020-ra a budapesti lakások 25%-a legyen bérlakás. 
Nagy alapterületű lakások arányának növelése (az átlag 2010 után 90m2 legyen). 
Idősek számára alternatív lakhatási formák biztosítása: saját otthon, szociális otthon, 
piaci modellek. Az idősek tartós bentlakását biztosító intézményekbe való bejutás 
időigénye lényegesen csökkenjen. Az esélyegyenlőség biztosítása – akadálymentes 
lakások és lakókörnyezet… 

⇒ A fővárosi lakásállomány kezelése: Fővárosi tulajdonú lakásállományon belül 2/3-al 
csökkenjen a szükség és komfort nélküli lakások száma; a bérlakásállomány 
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fenntartása, minőségi fejlesztése. Lakásmegtartás támogatása és társadalmi 
kirekesztettség felszámolása… 

Területi vonatkozású elemei: 
⇒ Történelmi városrészek rehabilitációja, 
⇒ Rozsdaövezetekben épülő lakások, lakónegyedek preferálása 
⇒ Átmeneti zóna kertvárosias, zömében családiházas, társasházas átstrukturálása 

Lakóterületi rehabilitációval összefüggő elemei: 
⇒ Hagyományos városi beépítésű lakóterületek közterületeinek megújítása, 

megtartóképesség növelése, 
⇒ 2007-ig a kerületekben városrehabilitációt támogató projektszervezetek létrehozása 
⇒ Hagyományos városi beépítésű területek városrehabilitációs körzeteiben 

komfortosítás, a szükség és komfort nélküli lakások aránya max. 20 % legyen, 
⇒ Lakótelep rehabilitáció 2010-ig 3-6 modellterületen - pilot projektek 
⇒ Lakások energiafelhasználásának csökkentése 

Menedzsment elemek 
⇒ Lakáspolitikai Adatbank felállítása – önkormányzatok lakásgazdákodási adatai és a 

piaci folyamatok – éves és kerületi bontásban 
⇒ Tájékoztató hálózat és kommunikációs platformok létrehozása 

A lakáskoncepció egyik legfontosabb, bár nem megnevezett célja hogy katalizátorszerepet 
játsszon a lakáscélú fejlesztések terén. Ehhez rendeli kommunikációs és információgyűjtő és 
elosztó – azaz menedzsment típusú intézményrendszer kialakítását, melyre a 
városrehabilitáció eddigi tapasztalatai alapján komoly igény mutatkozik. 

Budapest főváros kereskedelemfejlesztési stratégiája (2005) 

A város gazdasági hatékonyságának jobb kihasználtságának elérése érdekében készült 
kereskedelemfejlesztési stratégia, mely a városrehabilitációs kitűzések közül a fenttartható 
megteremtésének feltételéül szolgáló gazdasági – elsősorban kiskereskedelmi, vendéglátó, 
szolgáltató és idegenforgalmi, tehát lokális és turisztikai igényeket is - prosperitást hivatott 
elősegíteni. Az alábbiakban röviden áttekintjük a stratégia legfontosabb javaslatait. 
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Menedzsment típusú célok: 
⇒ Fővárosi szinten „City Menedzser” poszt létrehozása a kereskedelem fejlesztése 

érdekében; 
⇒ BID (önszerveződő üzletfejlesztési körzet) létrehozása, önszerveződéses formában 

esetleg a létező kamarák keretein belül, a szerveződések működésének támogatása és 
együttműködés katalizálása; 

⇒ Közös engedélyezési szempontrendszer alapján történő elbírálás és engedélyezési 
rendszer; 

⇒ Kereskedelem stratégiai fejlesztésében érdekelt kerületek bevonása a részfeladatok 
kidolgozásába, kereskedelmi mikro stratégiák létrehozása; 

⇒ Nagy alapterületű üzletnyitások és bevásárlóközpontok létesítésének, valamint az 
üzlethelyiségek bérletének hosszú távú meghatározására szolgáló jövőkép kialakítása 
– „Hova és Mit?” 

Területi jellegű célok: 
⇒ Élő intermodális csomópontok kialakítása a meglévő kereskedelem fejlesztésével; 
⇒ Zöldmezős beruházások korlátozása a belváros érdekében, Váci utca újrapozícionálása 

teljes hosszában; 
⇒ További legalább 30.000 m2 kiskereskedelmi terület megteremtése a fővárosban; 
⇒ Rákóczi út és a nagykörút járdáit kiszélesíteni és belvárosi hangulat megteremtése; 
⇒ „City Point” jellegű (kis alapterület – magas szintterület) kiskereskedelmi 

csomópontok kialakítása; 
⇒ A belvárosi bevásárlóútrendszer kereskedelmi és turisztikai újjáélesztése… 

Konkrét területi fejlesztések:: 
⇒ Budapest Szíve program 
⇒ Bevásárló főutca program – Kossuth Lajos és Rákóczi út 
⇒ Bevásárló nagykörút helyzetbe hozása – Nagykörút 
⇒ A kapcsolódó sűrűsödési pontok és belső területi központok pozicionálása – Blaha 

Lujza tér, Baross tér, Nyugati tér, Moszkva tér, BAH csomópont, Móricz Zsigmond 
tér, Milleneumi városközpont 

⇒ Intermodális központok fejlesztése 
⇒ Állomáskörnyékek fejlesztése (elővárosi vasutak, HÉV végállomások) 
⇒ Átmeneti Zónában nagy alapterületi kiskereskedelmi létesítmények megtelepülésének 

elősegítése 
⇒ Városrészközpontok – kerületi-, városrészi-. lakótelepi, kulcspozícióban lévő területek 

fejlesztése… 
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A kiskereskedelmi koncepcióból történő 
programok kibontásához szükséges az 
üzletfejlesztési körzetek felmérése, a lakosság és 
a megjelenő célközönség vásárlóerejének, a 
boltok koncentrációjának, differenciáltságának, 
tevékenységi körüknek, megközelíthetőségüknek 
és műszaki állapotuknak, településfejlesztési 
elképzeléseknek felmérése. Ilyen típusú és 
irányultságú adatok nélkül tulajdonképpen szinte 
ismeretlen tényezőket kell befolyásolni. 

 

 

A Városrehabilitációs Program gerincét adó hosszútávú stratégiai célok harmonizálása 

Az ismertetett várospolitikai stratégiai dokumentumok jórészt egymásra épülnek és jórészt 
tartalmazzák mindazon elemeket, amelyek célként a városrehabilitáció folytatása 
szempontjából meghatározóak:  

⇒ A város prosperitásának elősegítése; 
⇒ Szociális problémák kezelése, esélyegyenlőség megteremtése; 
⇒ Városi térszerkezet megújítása, ezen belül kiemelten 

 Épített környezet minőségének javítása, 
 Városszerkezetet is érintő fejlesztési területek kijelölése, 
 Közterületek és zöldfelületek megújítása; 

⇒ A város hatékonyabb működéséhez, a városrehabilitációs folyamatok irányításához 
szüksége menedzsment és szervezeti modellek kialakítása 

A városrehabilitációs Program eszközrendszerének 
felülvizsgálata 

A jelenlegi eszközrendszer általános tapasztalatai 

Az 1997-2006-os időszakot tekintve általános tapasztalatok fogalmazhatók meg a 
városrehabilitációs programok és projektek tartalmával, komplexitásával, a végrehajtás 
nehézségeivel és a pályázati rendszer ellentmondásaival kapcsolatban.  

A városrehabilitációs akcióterületek, illetve a városrehabilitációs projektek helyszínei 
karakterükben, léptékükben (egyedi jelleg és egyedi terület), a megoldani kívánt feladatokban, 
a források igénybevételében nagyon sajátos karakterrel bírnak, amit a pályázati rendszer nem 
minden esetben tud hatékonyan követni.  
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A pályázatok évente történő kiírása és az akcióterület 5 évre szóló kijelölése nem segíti a 
hosszabb programok megvalósíthatóságát, megnehezíti, néha megakadályozza az ütemezést, 
illetve a költségvetés tervezhetőségét. Az önkormányzatok saját beruházásai a magánforrásból 
finanszírozottakhoz képest sokkal lassabban fejeződnek be, esetenként forrás hiányában 
elmaradnak. Így nagy különbségek adódnak a felújítandó és az elkészült épületek között, a 
lakókörnyezet mind minőségében, mind használatában nagyon szélsőséges marad. 

Az önkormányzati beruházások során nagyon kevés bérlő átmeneti elhelyezésére van 
lehetőség – nincs megfelelő számú önkormányzati lakás, amellyel gazdálkodni lehetne – 
ezáltal további ütemezési problémák keletkeznek a megvalósítás során. 

A megelőző társadalmi és gazdasági információszerzés megkönnyítő független adatbázisok 
nem állnak rendelkezésre, a hivatalos források, nem feltétlenül tükrözik a valós állapotokat. 
Általános, hogy városrehabilitációs akciót előkészítő dokumentációk a KSZT-ben 
megfogalmazott beruházások alátámasztására születnek.  

A programok az életminőség javítására helyezik a fő hangsúlyt, de ez a gyakorlatban a romos, 
lepusztult, műemléki védelem alatt álló, vagy felújítási kötelezettségekkel terhelt épületek 
felújítására korlátoznak. A műszaki programelemek után a szociális jellegű intézkedések vagy 
nem indultak meg, vagy soha nem épületek be teljesen a programokba. A projektek 
szemléletét főleg az ingatlangazdálkodási mentalitás jellemezte, ahol a bérlő 
problémaforrásként jelenik meg. Elméleti szinten az akcióterületi programok kialakítása során 
a szociális és társadalmi helyzet is szerepet játszott, azonban mégis a műszaki feladatok köré 
szerveződő jogi és gazdasági intézményrendszer épült fel, a szociális városrehabilitáció csak 
modellkísérlet szinten kezdődött meg Budapesten. 

Külső eszközrendszer 

EU és hazai támogatások a 2007-2013 közötti időszakban 
A következő programozási időszakban rendelkezésre álló európai forrásokat és hazai 
támogatási prioritásokat a hazai stratégiai tervezés több szinten és több megközelítésben 
(ágazati és területi) határozza meg. A fővárosi városrehabilitációhoz köthető célrendszert, 
valamint az ezek megvalósítását biztosító forrásokat elsősorban a következő 
alapdokumentumok határozzák majd meg: 

⇒ Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) 
⇒ Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2006 – elkészítése folyamatban) 
⇒ Regionális Operatív Program – Közép-magyarországi Régió (2006 – elkészítése 

folyamatban) 

Fontos megjegyezni, hogy bár az URBAN II közösségi kezdeményezéshez Magyarország a 
jelenleg folyó programozási időszakban sem csatlakozott (ez a támogatás kifejezetten a 
hanyatló városi területek szociális és gazdasági fellendítését célozta), 2007-től ez a program 
teljesen eltűnik az Unió támogatási rendszeréből, pontosabban mindenhol az NSRK-ban, 
illetve Operatív Programokban integráltan kell, hogy megjelenjenek a városrehabilitációval 



 43 

összefüggő célok.6 „A városi (URBAN) kezdeményezés erősségeire támaszkodva a Bizottság 
szándéka, hogy hangsúlyt adjon a városi kérdéseknek azáltal, hogy ezt a cselekvési területet 
teljes mértékben beépíti a regionális programokba. A regionális programokban vázolni kell, 
miként hajtottak végre városi cselekvéseket, és hogyan szervezték meg e cselekvések 
tekintetében a felelősségek továbbítását a városi hatóságoknak.” 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 

Az új OTK célja, hogy kijelölje az ország közép- és hosszú távú területfejlesztési politikai 
célkitűzéseit és prioritásrendszerét, valamint a területi szempontok konzekvens 
érvényesítésének feltételeit, mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos, regionális, 
térségi programok kidolgozásához. Ezáltal megadja a nemzeti fejlesztési tervezés területi 
kereteit is7.  

Az általános és ágazati elemek mellett – mely a különböző fejlesztési területeken keresztül 
közvetetten kapcsolódik a városrehabilitáció témaköréhez – úgy mint kkv-k támogatása, 
infrastruktúra-fejlesztés, humán-erőforrás fejlesztés, stb. – két helyen van, kifejezetten a 
lakóterületek minőségi javítására vonatkozó célmeghatározás: 

Az OTK IV. 1. fejezete a „Versenyképes budapesti metropolisz-térség” megvalósításáról szól 
(az országos területi célok egyikeként), többek között a következő feladatokra is kitérve: 

– „Az élhető város megteremtése, mely a minőségi életet lehetővé tevő egészséges 
lakókörnyezet kialakításán, a pihenés és felüdülés tereinek bővítésén és minőségi 
fejlesztésén alapul. Mindez az elkerülhetetlen nagyvárosi környezeti feszültségek és 
környezetszennyezés csökkentését igényli. Szükséges a funkcióvesztett területek 
revitalizálása, a városon belüli ipari (barnamezők), és lakófunkciójú válságterek 
(slumosodó városrészek, lakótelepek) folyamatos rehabilitációja, funkciókkal való 
megtöltése, illetve a városon belüli és a várost körülvevő zöldterületek védelme és 
lehetőség szerinti növelése;” 

A másik fontos hivatkozást a szakpolitikák számára megfogalmazott területi prioritások 
között találjuk, a lakáspolitikához kapcsolva: 

– „A hagyományos városi lakóterületek épület- és lakásállományának felújítása, 
korszerűsítése és lepusztulásának megakadályozása a cél, mely kedvezően hat a 
társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságra, és az épített környezet 
megóvásán túl a korszerűsítések a környezeti terhelést is csökkentik. A felújítások, 
fejlesztések elsősorban komplex rehabilitációs programok segítségével valósulhatnak 

                                                 
6 A fentiekre vonatkozó tervezési útmutatás megtalálható a következő dokumentumban: A TANÁCS RENDELETE 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról / Integrált válasz az egyedi területi jellemzőkre  
forrás: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/content/hu/02_pdf/07_2_all_hu.
pdf 
7 A másik meghatározó közép- és hosszútávú dokumentum az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, melyet az 
NSRK során szintén figyelembe vettek 
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meg hatékonyan. Ez nem jelentheti a korábbi lakosság teljes kicserélődését, az 
alacsony státuszú slumok áthelyeződését a városok más pontjára vagy vidékre. 

– A műszaki és társadalmi szempontból meglehetősen homogén városszerkezeti 
képződmények, a lakótelepek esetében kiemelt jelentőségűek az energiagazdálkodási 
programok, egyes esetekben a társadalmi kirekesztődés elleni, valamint a 
lakásfenntartási támogatási programok.  

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) 

Az NSRK a közösségi és hazai stratégiai dokumentumokban feltárt, rögzített követelménynek 
megfelelően, azokkal összhangban került kidolgozásra, célja annak meghatározása, hogy 
milyen stratégia alapján tervezzük a saját és az Európai Unió fejlesztési forrásainak 
felhasználását. A 2007-2013 közötti időszak stratégiáját a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
adja, megvalósításának konkrét erőforrásait – a strukturális és kohéziós alapok 
felhasználásával – a hozzátartozó operatív programok foglalják rendszerbe. 

Az NSRK az élhető környezet – mint középtávú célkitűzés – egyik elemeként határozza meg 
a környezeti, táji és kulturális értékek megóvását a következőképpen: 

– „Az épített környezet rehabilitációja a városi és mezőgazdasági térségek számára 
egyaránt fontos. Ez nem csak az ún. barnamezős területek revitalizációját kell hogy 
jelentse, hanem a történelmi településközpontok értékőrző megújítását is kell, hogy 
szolgálja a településkép és a tájkép védelme érdekében. 

– Az élhető környezet kialakítása a közösségi érdekek következetes érvényesítését, az 
építészeti kultúra, az épített környezet minőségének javítását, a természeti és a 
kulturális örökség elkötelezett védelmét, fenntartható hasznosítását, valamint az 
érdekelt szereplők partnerségét kívánja meg.” 

Ennek megvalósítását a dokumentum a továbbiakban a Regionális Operatív Programok 
kompetenciájába sorolja, így az NSRK a komplex városrehabilitációval összefüggésben csak 
a Regionális OP-k összefoglalójában tér ki. Természetesen itt is megjelennek annak a 
komplex szemléletű városmegújításnak a támogatási lehetőségei, melyek a városrehabilitációs 
projektek kiegészítő komponenseként, más adminisztrációs egységeken keresztül pályázhatók 
majd. Áttekintésül adjuk az alábbiakban az NSRK január 17-i. változatának 
programstruktúráját, dőlt betűvel kiemelve a komplex városrehabilitációt potenciálisan erősítő 
támogatási elemeket: 
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Fejlesztési tengelyek  Operatív Program OP prioritási tengelyei 

 A gazdaság 
versenyképességének javítása 
(ERFA-alapú) 

•  K+F, innováció erősítése, 
•  KKV-fejlesztés 
•  üzleti környezet fejlesztése 
 

1. A gazdaság 
versenyképességének javítása  

 Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése (ERFA- és KA-
alapú) 

  

•  közút, 
•  vasút, 
•  vízi út fejlesztése 

 Az emberi erőforrások 
fejlesztése (ESZA-alapú) 

•  a munkaerőpiaci részvétel 
növelése, 

•  alkalmazkodás a változásokhoz,
•  oktatás és képzés,  
•  a társadalmi összetartozás 

erősítése,  
•  egészségfejlesztés  

2. Az emberi erőforrások 
fejlesztése  

 Humán infrastruktúra (ERFA) •  oktatási,  
•  egészségügyi,   
•  szociális és  
•  kulturális  
fizikai beruházások 

3. A környezet fejlesztése  Környezet-, víz- és természet-
védelem, energia (KA-alapú) 

•  a természeti erőforrások és 
környezeti értékek védelme, 
vízgazdálkodás 

•  energia-hatékonyság javítása 
•  megújuló energia 

 Nyugat-Magyarország ROP 
(ERFA-alapú) 

 Közép-Dunántúl ROP (ERFA-
alapú) 

 Dél-Dunántúl ROP (ERFA-
alapú) 

 Észak-Magyarország ROP 
(ERFA-alapú) 

 Észak-Alföld ROP (ERFA-
alapú) 

 Dél-Alföld ROP (ERFA-alapú) 

•  regionális gazdaságfejlesztés 
•  a régiók turisztikai 

potenciáljának, szabadidő-
gazdaságának stratégiai 
fejlesztése 

•  térségi infrastruktúra és 
települési környezet fejlesztése 

•  humán és közösségi 
infrastruktúra térségi 
dimenzióinak fejlesztése, 
valamint a közszolgáltatások 
hatékony és racionális térségi 
ellátásának biztosítása 

•  regionális integrált térségi 
programok és kiemelt térségi, 
illetve tematikus integrált 
fejlesztések 

4. Területi fejlesztések 

 Közép-Magyarország ROP 
(ERFA-alapú)   

•  innováció-orientált gazdaság-
fejlesztések támogatása  

•  humánerőforrás-fejlesztés  
•  közszolgáltatási szektor- és 

intézményrendszer fejlesztése 
•  természeti  és épített környezet 

revitalizálása 
•  közlekedés fejlesztése 

 
 
 

  •   

5A kormányzás hatékonyságának 
növelése  

 Információs társadalom (ERFA-
alapú) 

•  dinamikus és interaktív IT 
tartalom- és 
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Fejlesztési tengelyek  Operatív Program OP prioritási tengelyei 

szolgáltatásfejlesztés  
•  IKT infrastruktúra  
•  IKT-hoz kapcsolódó K+F 
•  versenyképes IKT-szektor 

fejlsztése, 
•  digitális írástudás- IKT 

kompetenciák fejlesztése, 
digitális esélyegyenlőség  

•  informatikai biztonság. 
Igazgatási rendszer (ESZA-alapú) •  a társadalmi eredmény javítása; 

•  a szolgáltatások minőségének 
javítása, 

•  a humánerőforrás minőségének 
növelése 

 
 Az NSRK koordinációja és 

kommunikációja (TA-alapú) 
•  Az NSRK koordinációja és 

kommunikációja  

A Regionális Operatív Program (ROP) – Közép-magyarországi Régió 

A dokumentum munkaközi változata szerint (2005. november) a „Közép-magyarországi régió 
legyen a minőség elvein nyugvó élhető, az itt élők számára egészséges lakó- és 
munkakörnyezetet biztosító, ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumokat gazdasági, 
környezeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítő, nemzetközileg is vezető, kreatív, 
regionális identitással rendelkező, ugyanakkor a Kárpát-medence fő szervező erejét jelentő 
térség.”  

Ennek teljesítéséhez 3 átfogó célt fogalmaz meg (vastagon kiemeltük a városrehabilitációval 
közvetlen kapcsolatba hozható célokat): 

⇒ A Régió versenyképességének növelése 
⇒ Társadalmi kohézió erősítése 
⇒ Élhető régió megvalósítása 

Az átfogó célok mellett meghatározott specifikus célok a következők: 

⇒ Szerkezetében és térstruktúrájában harmonikus, stabil gazdaság kialakítása 
⇒ A munkaképes korú lakosság gazdasági aktivitásának növelése 
⇒ Humán közszolgáltatások területi és színvonalbeli fejlesztése 
⇒ Természeti- és épített környezet védelme és fejlesztése;  
⇒ A Régió közösségi közlekedésének fejlesztése, környezetkímélő közlekedési rendszer 

erősítése 
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A prioritások között szerepel a „minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, 
természeti környezet revitalizálása”, melyen belül a prioritást közvetlenül támogató operatív 
célok a következők: 

⇒ A Régió környezetvédelmi táj- és természetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése 
⇒ Környezet- és természetvédelmi szemlélet erősítése a Régió társadalmának minden 

szintjén 
⇒ A Régió természetes zöldfelületi egységeinek, vízbázis-védelmi területeinek védelme, 

az egységek közötti természetes kapcsolat kialakítása 
⇒ Városrehabilitáció felgyorsítása, szlömök felszámolása 
⇒ Települési (al) központok fejlesztése identitást erősítő funkciókkal 
⇒ A Régióban elérhető rekreációs lehetőségek bővítése 
⇒ Együttműködések ösztönzése, a kommunikáció, partnerség, adat és információ-

szolgáltatás elősegítése 

A prioritás indoklásában a következő szerepel: „A város-rehabilitáció, település-rehabilitáció 
egy komplex beavatkozás, melynek során a környezetet a kor színvonalának megfelelően kell 
fejleszteni, az adott városrész, településrész egészében. A folyamatban kiemelkedő szerepe 
van a szociális város-rehabilitációnak és a közterületek rehabilitációjának.” 

A prioritáson belül jelen Fővárosi Városrehabilitációs Programot érintő, a lehetséges külső 
források rendelkezésre állását előre vetítő regionális intézkedések a következők (jelen 
tervezési folyamatban még nem állnak rendelkezésre publikus, indikatív támogatási összegek 
sem prioritás, sem intézkedések szintjén.): 

Települési központok, közterületek fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe 
helyezésével 

⇒ Települési, fővárosi, kerületi központok, alközpontok, főutcák, főterek kialakítása, 
felújítása, közösségi terek, találkozási pontok, parkok kialakítása, funkcióbővítéssel, 
az alkonygazdaság céljainak való megfeleléssel 

⇒ Komplex településmarketing programok, kulturális identitást erősítő programok 
megvalósítása 

⇒ Budapest Szíve program megvalósítása 

Város-rehabilitációs programok 
⇒ Budapest belső városrészeinek felújítása a fizikai beavatkozások mellett szociális 

problémák kezelésével. Az intézkedés nem csak a lakóházak és a közterületek 
felújítását célozza meg, hanem kitér a bűnmegelőzésre, szociálpolitikára és 
környezetvédelemre is 
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Barnamezős területek rehabilitációja 
⇒ Kármentesítési programok megvalósítása; 
⇒ Barnamezős területeken beruházás-előkészítő munkálatok elvégzése az operatív 

programban tárgyalt intézkedésekhez kapcsoltan. 

Az Európai Beruházási Bank (EIB, European Investment Bank) és az Európa Tanács 
Fejlesztési Bank (CEB, Council of Europe Development Bank) együttműködése az 
Európai Unióval a városrehabilitációs projektekben 

Az Európai Unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó programozási útmutatójában külön 
kihangsúlyozták az EU kohéziós politikájában a városi komponens erősítésének 
szükségességét. A megnövekvő igények mellett az uniós támogatások mellett (melyek vissza 
nem térítendő támogatások, és továbbra is elsősorban a városi infrastruktúrák fejlesztésére, a 
kis- és középvállalkozások támogatására, illetve a képzésre és egyéb szociális típusú 
kezdeményezések támogatására irányul) szükség van hosszú lejáratú kedvezményes 
hitelkonstrukciókra is a városrehabilitációban, melyben az EIB és CEB lesz partnere az 
Európai Uniónak. Ez a konstrukció ez által lehetővé tenné a szociális lakáskérdés integrálását 
a komplex városrehabilitációs programokba.  

A háromoldalú együttműködés feltételrendszere a Nemzeti Stratégiai Keretprogramokban, 
illetve az Operatív Programokban kerül meghatározásra – a fenti dokumentumok 
elkészítésében a két pénzügyi intézmény is szerepet vállal, egyrészt a szükségletek, igények 
beazonosításában, meghatározásában (elsősorban a szociális lakáskérdéssel összefüggésben), 
másrészt egy indikatív rendelkezésre állítható hitelösszeg, mint tervezési input megadásával 
az egyes országok esetében. Természetesen a részletes feltételrendszert a hitelekkel 
kapcsolatban az említett bankok dolgozzák ki – figyelembe véve a megszokott szigorú 
eljárásrend mellett az adott országra jellemző helyi adottságokat is (támogatás feltételei, 
projekt nagysága és kidolgozottságával szembeni követelmények, a projekt menedzselésével 
kapcsolatos kritériumok). Az EIB és a CEB a projektek kidolgozását, előkészítését is 
támogatja egy közös technikai asszisztencia program keretében. 

A projektek a ’fenntartható közösségek” (sustainable communities) elvét kell hogy 
középpontba helyezzék, ezért csak azok a  projektek felelnek meg a minőség 
követelményének, ahol a város, városrész „működésének” különböző aspektusai egyaránt 
megjelennek, ezáltal egy integrált fejleszt megvalósítva. Csak  azokat a műszakilag és 
környezeti szempontból is hatékony szociális lakás projekteket támogatja a két intézmény, 
amelyek egy komplex városmegújítási, rehabilitációs terv részeit képezik, illetve amelynek 
hátterében stratégiailag a meglévő beépített területek megújítása áll, melynek célja a 
zöldmezős beépítések csökkentése. Az EIB és a CEB továbbra is kínálja saját, 
városrehabilitációval összefüggő hitelkonstrukcióit – tömegközlekedés, egészségügyi és 
oktatási infrastruktúra, stb. – s amennyiben ezek közvetlenül összefüggnek, vagy kiegészítik a 
szociális lakással kapcsolatos projekteket, a projektek közös finanszírozása is megvalósítható 
lesz a fenti kooperáció keretében. 
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Javaslat a rehabilitáció megújított fővárosi programjára 

Bevezetés és előzmények 

Budapest vezetése elkötelezett a városmegújítás ügye iránt. A főváros kiemelt fejlesztési 
stratégiája a rehabilitációs program, ezt tükrözi az 1997-ben megalkotott Városrehabilitációs 
Program és az ez alapján megvalósított beruházások; ennek szellemében került sor 2003 
tavaszán Budapest Városfejlesztési Koncepciójának elfogadására, majd a Podmaniczky 
Program kidolgozására és elfogadására is. Ezen stratégiában és annak operatív programjában 
foglaltakkal teremti meg az összhangot a városrehabilitáció megújított programja. 

Az európai kontextus 

A városrehabilitáció definíció szerint egy átfogó jövőkép megvalósítása érdekében tett 
beavatkozás-rendszer, amelynek célja a sajátosan városi problémák helyben történő 
megoldása, törekedve az érintett területek gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetének 
fenntartható módon történő javítására. Az Európai Unió egyik tagállamának fővárosaként 
Budapest számára ez új lehetőségeket, egyúttal elvárásokat is jelent a városrehabilitáció terén.  

Az Európai Unió városrehabilitációs politikájának alapelvei a (helyi) gazdaság fejlődésének 
megerősítése, a foglalkoztatás bővítése, a társadalmi egyenlőség, a szociális integráció 
erősítése, a városi környezet minőségének javítása, valamint a helyi érdekek képviseletének 
megerősítése a demokratikus városirányítás intézményein keresztül. Az Európai Bizottság a 
rehabilitáció területi alapú megközelítését támogatja, amely integrálja a gazdasági, a 
szociális, a kulturális, a környezetvédelmi, a közlekedési és a közbiztonsági szempontokat.  

A városi rehabilitációs tevékenységek alapvető keretét az esélyegyenlőség, a társadalmi 
integráció és a városnegyedek fizikai megújítása adja. Az Európai Unió Strukturális Alapjain 
keresztül biztosított források elsősorban a következő célok megvalósításához járulnak hozzá: 

•  A társadalmi integráció és a foglalkoztatás kiterjesztése, különösen 
azon csoportokra, amelyek hosszú ideje munkanélküliek, pályakezdő 
állástalanok, egyszülős családok tagjai, etnikai vagy faji kisebbséghez 
vagy olyan csoportokhoz tartoznak, amelyek gazdasági vagy társadalmi 
szempontból kirekesztettek.  

•  A gazdasági fejlődés és a munkavállalás feltételeinek javítása, 
különösen a kezdő vállalkozások esetében, valamint a megfelelő 
infrastruktúra biztosításával, tanácsadó és egyéb segítő 
szolgáltatásokkal a már létező vállalkozások és közösségi intézmények 
számára. 

•  A fizikai környezet minőségének javítása, a környezetszennyezés 
csökkentése a városi területeken, kiemelten a zöldfelületek és az épített 
környezet fejlesztése. 

•  A közbiztonság javítása. 
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•  A helyi kapacitások kiépítése, hogy integrált módon tudjanak 
szembenézni a kihívásokkal és fel tudják használni a lerobbant 
városrészekben létező adottságokat. 

Az akciók kidolgozása és végrehajtása során alapelv a feladatok megosztása. A 
szubszidiaritás elve lehetővé teszi, hogy a döntéshozás a lehető legalacsonyabb arra alkalmas 
szinten történjen. A városi területek jellegzetes problémái többdimenziósak és részben arra 
vezethetők vissza, hogy nincs együttműködés a közszféra tevékenységében, vertikálisan az 
adminisztráció különböző szintjei között, horizontálisan pedig a különböző igazgatási szervek 
között.  

Az integráció mellett szükség van a partneri együttműködésre, mert a komplex városi 
problémákat egyetlen (ön)kormányzati testület vagy ügynökség sem tudja önállóan 
megoldani. A problémamegoldás megosztott felelősségvállalást kíván, melyben minden 
érintettnek cselekvőként kell fellépnie. Helyi szinten fontos bevonni az állampolgárokat, a 
magán és a közösségi szektort (participáció).  

A városrehabilitációs akciók alapkövetelménye a környezeti fenntarthatóság. A természeti 
források hatékony felhasználása, a hulladék- és szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása 
öko-szisztémában való gondolkodást követel meg. A nem kívánt környezeti hatásokat okozó 
tevékenységek megszüntetésére irányuló erőfeszítéseket kell tenni. A városmegújító 
kezdeményezések során amennyire csak lehet, a piac működését kell felhasználni a 
városnegyedek és a városban működő rendszerek gazdasági potenciáljának erősítése, a 
megjelenő gazdasági és társadalmi igények kielégítése során. 

A fenti elvek több évtizedes, az Unió tagállamaiban kialakult – sok szempontból eltérő – 
gyakorlat nyomán fogalmazódott meg, nem egyik napról a másikra került kidolgozásra és 
alkalmazásra. A fenti elvárások némelyike az egyes jelenleg futó programokból is hiányozhat, 
azonban az EU által biztosított támogatások legtöbbje ezen alapelvek teljesítéséhez kötött, ily 
módon stimulálva a városrehabilitáció komplex megközelítését. 

Az alábbi általános séma modellezi a városrehabilitáció folyamatát, ami az akcióterületi 
aspektus mellett olyan ágazati célokat és politikákat is integrál amelyek elősegítik, hogy az 
akcióterületi beavatkozások a támogatás, a projekt megvalósítását követően is fenntartható 
változásokat eredményezzenek. A fizikai megújítás mellett a humán terület fejlesztései 
összetett, a hagyományos műszaki szemléletet meghaladó intézményközi menedzselési 
struktúrát feltételeznek, amelyek megítélésünk szerint megfelelő hatáskörökkel rendelkező 
célszervezetek felállításával működtethetők – amelyek hatékonyságát a már eddig felállt ilyen 
célszervezetek bizonyítják (VIII., IX., X. kerület). 
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Városrehabilitációs projekt megalapozásának és stratégiájának elvi sémája 

Gazdasági elemzés 
 
A helyi gazdaság szerkezetének 
feltárása, jövedelmek, 
foglalkoztatás, gazdasági 
teljesítmény, kapcsolatrendszer 
áttekintése és értékelése 

Társadalmi elemzés
 
A szociális problémák és 
feszültségek, a humán 
erőforrások, a közösségi 
infrastruktúra helyzetének 
feltárása, kisebbségi kérdések 

Környezeti 
vizsgálatok 

 
Az épített és természeti 
környezet állapota, a környezeti 
erőforrások használata, hul-
ladékkezelés, környezetszeny-
nyezés, városkép, stb. értékelése

BEMENŐ ADATOK 

Külső 
peremfeltételek 

 
Gazdasági-társadalmi 
makrotrendek, EU és nemzeti 
szabályozás, területi stratégiák 

Területi feltárás 
 
• Regionális pozíció 
• Városrész-jellemzők 
• Meglévő tervek, koncepciók 
• Célkitűzések prioritások 

megfogalmazása,  
• Hosszabb távú előrejelzések, 

fenntarthatóság 
 

Belső erőforrások 
 
Meglévő stratégiák, erőforrások, 
lakossági elvárások, meglévő 
partnerség, stratégiai irányítás, 
helyi mozgatóerők 
 

EREDMÉNYE

Környezetmegújítás
 
Pl. épületek, közterületek 
megújítása, helyi értékvédelem, 
környezet minőségének javítása 
városrendezési, építészeti, 
kertépítészeti eszközökkel, stb. 
 

Képzés 
 
Pl. oktatási, továbbképzési 
programok, társadalmi 
integráció, helyi oktatási és 
kulturális infrastruktúra és 
programok fejlesztése, stb. 
 

Akcióterületi 
stratégia 

 
Pl. közösségépítés, 
rehabilitációs akciók, helyi 
szociális infrastruktúra 
fejlesztése, participáció, helyi 
környezetjavító 
kezdeményezések, stb. 

Gazdaságfejlesztés 
 
Pl. új és meglévő vállalkozások 
támogatás, infrastruktúra-
fejlesztés, gazdasági bázis 
szélesítését célzó programok, 
helyi foglalkoztatás támogatása 
 

Környezetvédelem 
 
Pl. forgalomcsillapítás, szelektív 
hulladékkezelés, energia-
hatékonyságot növelő 
beavatkozások, környezetbarát 
technológiák, zöldfelületek, stb. 
 

Forrás: Roberts, P., (2000), Evolution, definition and purpose of urban regeneration. In: Peter Roberts and Hugh Skyes (ed.s.), Urban 
Regeneration: A handbook. British Urban Regeneration Association: London 
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Európa nyugati részének államaiban eltérő közigazgatási és jogszabályi feltételrendszerben, 
de a piacgazdaság viszonyai között – némi egyszerűsítéssel élve – alapvetően egy irányban 
mutató urbanizációs és városfejlődési folyamatok játszódtak le a II. világháborút követően. A 
szocialista országok a tervgazdaság körülményei között részben hasonló pályán jártak (jóléti 
társadalmi modell megteremtésének igénye), csak forrásaiknak a gazdaság hatékonyságának 
hiányából fakadó szűkössége, valamint a piaci mechanizmusok hiánya miatt még nem 
alakultak ki azok a markáns térszerkezeti különbségek, amelyek az egyes városrészekben 
koncentrálódó komplex problémahalmaz felszámolását (a városrehabilitációt) égetővé tették 
az 1970-es évektől fogva Nyugat-Európa nagyvárosaiban. Az 1980-as évek során, részben a 
berlini és bécsi tapasztalatokra is támaszkodva állami források bevonásával Budapesten is 
történtek modellkísérletek a XIX. század végén kialakult történeti szövet értékmegőrző 
modernizálására, amely a fizikai átalakításon túlmenően bizonyos mértékű szociális 
problémakezelést is tartalmazott.  

Ha áttekintjük a Nyugat-Európában lezajlott városfejlesztési és rehabilitációs 
paradigmaváltozást látható, hogy az elmúlt évtized, ill. az azt megelőző időszak fővárosi 
kezdeményezései egyes elemeiben a jelenlegi európai prioritásokat, más vonatkozásaiban 
viszont a két évtizeddel ezelőtti nyugat-európai gyakorlatot tükrözi. Ennek oka többrétű: 
egyrészt a problémák, illetve az ezekre való érzékenység eltérő volta (jelentős hangsúly az 
épületállomány műszaki állapotának, ill. általában a környezetállapotnak a javításán), 
másrészt a várospolitika motivációinak (meghatározóan a rövidtávon elérhető látványos 
eredményekre koncentrálás) és a kialakult intézményrendszer nehézkessége (az ágazati 
szemlélet meghatározó volta, a közigazgatás átfogó reformjának elmaradása, a civil szféra 
kialakulatlansága, stb.). 

A rendszerváltást követő másfél évtized felgyorsította a társadalom polarizálódását és a 
társadalom térbeli szegregációját. Noha Budapesten nem jellemző a nemzetközi migrációnak 
az a mértéke, amely igen súlyos társadalmi integrációs problémákat okoz Európa nyugati 
felének nagyvárosi agglomerációiban, a társadalmi kirekesztettség, egyes etnikai csoportok 
leszakadása nálunk is egyre nagyobb gondot okoz. 1990-től a feltörekvő középosztály igen 
jelentős mértékben elköltözött Budapestről, és a városon belül is egyre markánsabb az eltérő 
presztízsű városrészek elkülönülése. Ezen folyamatok eredőjeként és a korábbi időszakban 
felhalmozódott problémák megoldatlansága folytán várhatóan fokozottan fognak érvényesülni 
azon kedvezőtlen hatások, amelyek trendje már most jól látható egyes városrészekben. 

 



 53 

A városfejlesztési politika változása az Európa nagyvárosaiban 
Időszak 1950-es évtized 1960-as évtized 1970-es évtized 1980-as évtized 1990-től napjainkig 
Fókusz Helyreállítás Fejlesztés Felújítás Rehabilitáció Városmegújítás 
Stratégia Háborús károk 

felszámolása, tervezett 
nagyléptékű 
városfejlesztési akciók 
indítása 

A korábbi paradigma – 
tervezett elővárosi 
fejlesztések – folytatása, 
első rehabilitációs 
kísérletek 

A korábbi paradigma 
mellett a kisebb 
lakókörnyezeti 
egységekre, városrészekre 
koncentráló megújítás 

Kiemelt progamok és 
zászlóshajó projektek 
megvalósítása 

Integrált megközelítés 
térnyerése a 
városfejlesztés-
politikában 

Kulcsszereplők Állam és önkormányzat, 
magán ingatlanfejlesztők, 
építő cégek 

A közösségi és a 
magánszféra 
kiegyensúlyozottabb 
szerepvállalása 

Önkormányzatok szerepe 
megerősödik 
(decentralizáció), 
magánszektor részvétele 
nő 

Magánszektor részvétele 
hangsúlyos, fejlesztési 
ügynökségek, partnerség 

A közösség és a 
magánszektor partneri 
együttműködése válik 
meghatározóvá 

Területi szint A programok által érintett 
városrészek, egyedi 
projekthelyszínek 

Regionális szint előtérbe 
kerülése 

Regionális és helyi szint, 
ez utóbbi egyre 
fontosabbá válik 

Projekt helyszínek, 
később nagyobb 
városrészekre kiterjedő 

A stratégiai megközelítés 
újra a figyelem 
központjában, erősödik a 
regionális szint 
jelentősége 

Gazdasági bázis Elsősorban központi 
kormányzati források 
felhasználása 

Továbbra is döntően 
közforrások, kisebb 
részben magántőke 

A közösségi források 
szűkössége folytán egyre 
jelentősebb a 
magánszektor szerepe 

Meghatározó a 
magántőke, amelyet 
célzott közösségi források 
támogatnak 

Az állami, önkormányzati, 
a magán és a mecenatúra 
jellegű források 
kiegyensúlyozott 
részvétele 

Szociális szempont Általában a lakáshelyzet 
javítása 

Jóléti és szociális 
ellátások fejlesztése 

Helyi társadalom 
megszólítása, 
közösségfejlesztés 

Célzott támogatást élvező 
alulról szervezett 
közösségi programok 

A helyi közösségépítés 
kiemelt szempont 

Városszerkezeti 
elhelyezkedés 

Belső városrészek 
átépítése, döntően külső 
városrészek tervezett 
fejlesztése 

A külső területeken zajló 
fejlesztések mellett 
megjelenik a belső 
városrészeken a 
rehabilitáció is 

A történeti városrészek 
felújítása, környezeti 
szempontok érvényesülése 

Történeti városrészek, 
épületegyüttesek 
megújítása, zászlóshajó 
projektek 

A fizikai környezet 
szempontjából kevésbé 
látványos integrált akciók, 
környezettudatosság 

Forrás: Lichfield, D. (2000), Organisation and Management. In: Peter Roberts and Hugh Skyes (ed.s.), Urban Regeneration: A handbook. British Urban Regeneration Association: London 
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Az Európai Unió országainak e tárgykörben érintett minisztereinek konferenciája 2004-ben 
szintén arra a megállapításra jutott, hogy bár eltérő az egyes országokban alkalmazott 
gyakorlat, a sikeres politikákat ugyanazon vezérelvek jellemzik. Ezeket aze elveket az Urban 
Acquis-ba foglalták össze az alábbiak szerint*:  

Prioritások 

a) a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió és a környezeti minőség egyensúlya; 

b) az élhető, a választási lehetőséget kínáló és kulturális identitással bíró város; 

A sikeres várospolitika építőkövei 

c) a nemzeti, térségi és helyi ágazati politikák jobb integrációja; 

d) a helyi körülményekre jobban tekinettel lévő központi erőforrás-allokáció; 

e) hosszú távú várofejlesztés-politika; 

f) a felülről lefelé irányuló vezetés és a helyi közösségek részvétele, megerősítése 
kiegyensúlyozottan történik; 

g) a rugalmatlan szabályozás helyett a hangsúly a kormányzati szintek közötti megállapodásokon, 
a partnerségen alapuljon; 

A helyi érdekeltek bevonása 

h) a közösségi, a magán és a civil szféra között alakuljon ki konstruktív munkakapcsolat; 

i) a partnerséget egyensúlyozz a megválasztott helyi önkormányzat felett gyakorolt demokratikus 
kontroll; 

j) a közösségi részvétel szakemberek moderálásával, a helyi lakosságnak a lakókörnyezet iránti 
minél erősebb ’tulajdonosi’ viszonyulásának kialakítása érdekében; 

A megfelelő területi egyensúly elérése 

k) a politikákat a városokban egyes kitüntetett igények vagy lehetőségek köré kell csoportosítani; 

l) a lemaradó városnegyedek szociális problémáit a tágabb térség gazdasági lehetőségeinek 
kiaknázásával kell összekapcsolni; 

m) a városok és régiók közötti együttműködés erősítendő; 

n) kiegyensúlyozott városhálózatra, a kicsi, a közepes méretű és a nagyvárosok funkcionális 
együttműködése elősegítendő; 

A jó gyakorlat, a tanulás és a kapacitásfejlesztés előmozdítása 

o) a jó gyakorlatot és a sikeres példákat minél szélesebb körben meg kell ismertetni; 

p) a politikákat ki kell értékelni, hogy a sikertényezők meghatározhatók legyenek; 

q) a szakmai, közösségi partnerek és az önkormányzatok rehabilitációs szaktudásának és 
készségének erősítése. 

                                                 
* Forrás: EUROPEAN EVIDENCE REVIEW FOR EU MINISTERIAL INFORMAL ON SUSTAINABLE CITIES 
AND COMMUNITIES,SOURCE DOCUMENT TO THE OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER, 2005. 
október 
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Úgy tűnik, hogy a városrehabilitációt érintő aktuális „európai” kérdésekre kell Budapesten is 
a megfelelő irányba mutató válaszokat keressük, amikor a városrehabilitáció folytatásának 
mikéntjét próbáljuk meghatározni: 

•  Hogyan lehet jobban összehangolni a különféle kormányzati szintek működését? 
Önállóság és felelősség… 

•  Hogyan lehet integrálni a társadalmi, a gazdasági és a fizikai rehabilitációs 
megközelítést? Mi a rehabilitáció leghatékonyabb módszere? A nagyobb fizikai 
megújítási akciók versus a kis léptékű, közösségi beavatkozások… 

•  A városrehabilitáció a helyre (az épített környezetre) vagy az emberre fókuszáljon?  

•  Hogyan lehet megvalósítani a társadalmi integrációt, a kiegyensúlyozott társadalmi 
összetételt egy-egy városrészben? 

•  Hogyan kapcsolható össze mindez a gazdasággal? Hogyan lehet a leszakadó 
városrészek lakóinak képzettségi és jövedelemszintjét javítani, annak érdekében, hogy 
a kedvezőtlen folyamatok megforduljanak? 

A Városrehabilitáció Megújított Programjának fókuszában a fenti dilemmák állnak, és jelen 
dokumentum célja  a világos és konszenzuson alapuló értékválasztás elősegítése. 

Célok, prioritások 

A Budapest Városfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott nagytávú jövőkép szerint az 
elkövetkező másfél évtized során Budapest és térsége nemzetközi szereppel bíró, európai 
metropolisszá válik, amely hídfő és regionális központ a piaci szolgáltatások, az informatika, 
a makro-regionális logisztikai funkciók, az idegenforgalom és a kulturális kapcsolatok 
területén. „Budapest az információ, a tőke, az áruk és a kulturális javak tekintetében a 
legfontosabb találkozó- és cserehely lesz Nyugat-Európa és a kelet-délkelet-európai országok 
között”, amely szerepéből származó előnyök egy részét az ország más régiói felé is közvetíti 
majd fővárosként. Ez a nagyvonalú vízió megvalósítása kizárólag a Főváros forrásaira 
támaszkodva – kimondhatjuk – ambíciózus utópia csupán. Az ország globális 
versenyképessége szempontjából Budapest regionális központtá fejlesztésének országos 
fejlesztéspolitikai szinten kell megteremteni a forrásait és ez a központtá fejlesztés nem állhat 
meg a város közigazgatási határain – a Főváros és a környező, igen dinamikusan 
urbanizálódó településgyűrű alkotta városrégió kontextusában kell megtervezni és 
végrehajtani a fejlesztéseket, felismerve végre, hogy Budapest metropolisz tere nem „vízfej”, 
hanem az ország gazdaságának legerősebb motorja. 

A Városfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott jövőkép megvalósításának feltételeként 
olyan városi élettér megteremtésében játszhat szerepet a megújított Városrehabilitációs 
Program, amely a város használói által támasztott igényeknek, az átalakuló gazdaság 
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elvárásainak maradéktalanul megfelel, hozzájárul a város modernizációjához, amely a 
regionális versenyképesség, a jövőképben rögzített fővárosi szerep vállalásának alapja. Ez 
nem jelent mást, mint megfelelő lakókomfortot biztosító lakásformák és komplex környezet 
(infrastruktúra, elérhetőség, zöldfelületek, intézményi ellátórendszer, kereskedelem, kulturális 
és szabadidős kínálat, stb.) iránt a piaci folyamatok által visszaigazolt igények biztosítását a 
lakónegyedekben és az – elsősorban tercier és kvaterner – gazdasági ágazatokban működő 
szervezetek és vállalatok telephelyi igényeinek sokrétű, ugyanakkor differenciált 
kiszolgálását. 

A spontán fejlődés és a piackövető szabályozási gyakorlat negatív következményeinek 
ellensúlyozása, illetve korrekciója érdekében továbbra is fontos cél a város kiegyensúlyozott 
térszerkezetének megteremtése, hiszen ez a hosszú távú fenntarthatóság és hatékony 
városüzemeltetés biztosíthatóságának feltétele. Ehhez kapcsolódik az épített környezet 
minőségének javítása, de városrehabilitáció szervesen kapcsolódik a közlekedési rendszer 
fejlesztésével, a természeti környezet minőségének javításával, a fenntartható társadalom és 
közösségi gondoskodás kérdésével valamint a térszerkezet fejlesztésével foglalkozó 
célkitűzésekhez is, a Városfejlesztési Koncepció célrendszerének különböző elemeit integrált 
módon megjelenítve. 

A Városfejlesztési Koncepcióban rögzített átfogó stratégiai célkitűzések és a kapcsolódó rész-
célok elérését célzó operatív program (a Podmaniczky Program) kialakításának módszertana 
jól tükrözi a megfogalmazott célok és a megvalósítható realitás közötti feszültséget, nem 
véletlen, hogy a területi és tematikus programok „szűkítésével” volt mód az ún. 
„magprogram” kialakítására. A Podmaniczky program tulajdonképpen meghatározta, hogy 
Budapest Rehabilitációs Programjának milyen elemekből kell építkeznie: 

•  Belső városrészek értékmegőrző felújítása, 
•  Közterületek megújítása és fenntartása (úgy a belső városrészekben, mint a külső 

kerületi központokban), 
•  Szociális városrehabilitáció.  

A források újraelosztásán alapuló szemléletben megfogalmazott fejlesztési és rehabilitációs 
programok – így bizonyos értelemben a Podmaniczky Program – legnagyobb problémája, 
hogy a prioritások meghatározása helyett csupán jellemzően eltérő beavatkozás-igényű, de 
önmagában sem kevés költséggel megoldható problémahalmaz felsorolását tartalmazzák.. 
Ennek ellenére a végrehajtás során mégis érvényesül egyfajta fontossági sorrend, hiszen nem 
a koncepció, hanem a Közgyűlés által elfogadott rendelet szabja meg, mire és hogyan lehet 
pályázni. (példaképpen ld. az elmúlt 15 év során a rehabilitáció megvalósult projektjei 
kizárólag a belső városrészekben valósultak meg, noha az 1997-ben elfogadott program 
tartalmazta a barnamezős területek megújítását is).  

Talán ennél is nagyobb ellentmondás, hogy miközben úgy tűnik, hogy szűkülő költségvetési 
forrásokkal számolhatunk az elkövetkező évek során (jelesen a lakásprivatizációs bevételek 
elapadása, a központi költségvetés támogatásának kiszámíthatatlansága, a fővárosi 
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rehabilitációs keretnek az éves költségvetési vitának való kiszolgáltatottsága), addig a 
megfogalmazás egyértelműen a rehabilitáció területi és tematikus kiterjesztését, 
felgyorsítását, stb. tartalmazza. Ez utóbbi állításból következően a városrehabilitációs célok 
elérése csak külső források fokozottabb igénybe vételével lehetséges.  

Mivel – más uniós tagországoktól eltérően – Magyarországon nincs, illetve csak 
formálódóban van (ld. bizonyos értelemben a növekedési pólusokat) az országos szintű 
„nagyváros-fejlesztési” politika, ezért a közeljövőt tekintve elsősorban az Európai Unió 
Strukturális Alapjai és az esetleg ezeket kiegészítő banki források (pl. EIB) jönnek számításba 
– ezek a források, lévén felhasználásuk kötött egyúttal ki is jelölik, hogy milyen jellegű 
projektek élveznek előnyt. Jelen felülvizsgálat során elsősorban a területi prioritásokra 
helyeztük a hangsúlyt, bár a Podmaniczky Program számos új tematikus elemet is megjelöl, 
azonban ezek jórészt szintén területi kontextusban jelennek meg (belváros – átmeneti zóna – 
külső kerületek központjai – lakótelepek). Ugyanakkor több olyan tematikus elem került 
viszont önállóan megfogalmazásra, amelyek az integrált program részét képezhetnék (pl. 
közterület-rehabilitáció vagy köztisztaság kérdésköre). 

Területi prioritások 

A Városfejlesztési Koncepcióban megfogalmazottakat követve a fővárosi rehabilitáció egyik 
fókuszterülete a döntően lakó funkciójú városrészek – a történeti belső városrészek, valamint 
az országos programokhoz társulva a mennyiségi lakásépítés jegyében a múlt század második 
felében épült nagy lakótelepek – megújítása kell, hogy legyen. Ezeken a területeken az elavult 
épületállomány, az épített és a természeti környezet és a kiszolgáló infrastruktúra rendszerek 
lehetőség szerint együttes, átfogó felújításával, részbeni átstrukturálásával a városias 
lakókörnyezet vonzóvá tétele, egyúttal ingatlanpiaci újrapozícionálása lehet a 
városrehabilitációs beavatkozások célja.  

Az 1997-es Koncepció másik prioritása az egykori elővárosok és a történeti városmag közé 
ékelődő iparterületi gyűrű re-urbanizációja, az ún. barnamezős területek fejlesztési 
tartalékainak feltárásával. A Koncepció operatív programjaként is értelmezhető Podmaniczky 
Program már ennél szűkebben fogalmaz, amikor a barnamezős területekbe ékelődő 
lakóterületeket jelöli meg a szociális városrehabilitáció célterületeiként. 

E két súlypont mellett, mintegy a változó városfejlesztés-politikai értékválasztás „korrekciós 
mechanizmusaként” kerülnek ismét fókuszba a mai külső kerületek, Budapest egykori 
elővárosainak történeti központjai, amelyek „identitás erősítő minőségi fejlesztése” a város 
funkcionális munkamegosztása, kiegyensúlyozott, többközpontú fejlődése szempontjából 
fontos. Ezen területek egy része – amelyek talán hasonló megfontolásból váltak az egykori 
modernizációs városfejlesztés célpontjaivá és veszítették el a II. világháború előtti falusias, 
vagy kisvárosi karakterüket azért, hogy a szocialista városfejlesztés akkor korszerűnek és 
szükségszerűnek tekintett infrastruktúráival legyenek újrapozícionálva a város szerkezetében 
– a lakótelep-megújítás szempontjából is akcióterületnek tekintendő. 
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Elmondható, hogy a Podmaniczky Program által szintén kiemelt területeken az erkölcsi és 
fizikai leromlást (ami ma még nem feltétlenül jelent drasztikus leszakadást, de a tendencia 
már jól látható) a spontán, piaci folyamatok csak töredékesen, vagy egyáltalában nem tudják 
kezelni. Közben olyan extenzív növekedési folyamatok indulnak meg a nagyváros tágabb 
terében, amelyek a városfejlődést szolgáló erőforrásokat elvonják ezekről a területekről, 
kedvezőtlenül megnövelve a fejlesztések és a város mindennapi működésének forrásigényét. 
A városmegújítás célja, hogy a városi területek használatának fenntartása, e területeknek a 
megváltozott használói igényekre való adaptálása révén őrizze meg, illetve állítsa helyre a 
városszerkezet egyensúlyát, csökkentse a környezetterhelést. A városi területek 
újrahasznosítása egyúttal annak megelőzése is, hogy a megújulási képesség hiányában 
funkciójukat vesztő területek műszaki-, környezeti és társadalmi problémái kezelhetetlenné 
váljanak (tehát nem csupán helyreállítás, de prevenció is). 

Javaslatunk szerint Budapesten az elkövetkező évek során a belső városrészekben (és 
egyes még arculatában a múltat idéző külső kerületközpontokban) a történeti városidentitást 
képviselő épített környezet, tehát az épületállomány, a közterületek, a zöldfelületek 
fizikai megújítására és a városi életminőséghez elengedhetetlen (köz)szolgáltatási 
infrastruktúra modernizálására kell a hangsúlyt fektetni.  

Mivel ezen a területen az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok számát már ma is 
jelentősen meghaladja a magánkézbe került épületállomány kiemelt jelentőségű a 
társasházak támogatásának folytatása, azonban a korábbihoz képest differenciáltabban 
elsősorban az akcióterületi rehabilitációs projektekhez kapcsolódóan. A belső városrészek 
élhetővé tételéhez szükséges környezeti, közlekedésfejlesztési, valamint szolgáltatás- és 
intézményfejlesztési kérdések viszont várhatóan nem oldhatók meg néhány tömbre 
koncentráló akciók során, jóval nagyobb egységekre kiterjedő projekteket kell kidolgozni és 
ütemezetten megvalósítani. 

Az épített örökség megőrzése és korszerűsítése mellett a fővárosi rehabilitációnak 
tartalmaznia kell a városban élő, a városi infrastruktúrát használó emberek, a helyi 
közösségek problémáira választ adó (vagy éppen ennek hiányában a társadalmi integráció 
erősítését szolgáló) projekteket, amelyek nem feltétlenül köthetők szorosan az 
épületállomány, vagy az infrastruktúrák műszaki megújításához. Fontos, hogy a források 
elosztása során a kidolgozottabb, a fenntarthatóbb, a több „spin-off” lehetőséget 
felmutató és egyéb forrásbevonás tekintetében nagyobb lehetőséggel bíró projektek 
legyenek kiemelten támogatva.  

Adott kontextusban egy közterület megújítása éppoly fontos eleme lehet egy integrált 
programnak, mint egy képzési, vagy bűnmegelőzési komponens. A nagyobb humánerőforrás-
igényű, hosszabb távú, kevésbé látványos (és esetleg kisebb beruházási költségigényű) 
projektek számára is meg kell teremteni az esélyt a támogatási forrás elnyerésére. Ha 
végiggondoljuk szemléletében a lakótelepek rehabilitációja sem különbözik lényegesen a 
belső, leromlott lakódominanciájú városrészekétől. Nyilvánvalóan városszerkezeti 
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elhelyezkedésük és építészeti-városképi adottságaik miatt a reálisan kitűzhető stratégiai célok 
és (újra)pozícionálási lehetőségek eltérőek ezekben a városrészekben, de ugyanez a belső 
városrészek közötti különbségekre is igaz. Az adottságokhoz illeszkedően kell a helyi 
projektek szintjén a megfelelő akcióterületi stratégiát és intézkedésrendszert kialakítani.  

A város kiegyensúlyozott fejlődése érdekében kívánatos lenne a barnamezős területek 
rehabilitációjának megindítása is. A barnamezős rehabilitációt érintő átfogó célok 
vonatkozásában az 1997-ben megfogalmazottak változatlanul irányadónak tekinthetők, t.i. 
„az átmeneti zónában mindenekelőtt az iparterületek és a vasúti területek megújításának 
szervezése jelent városrehabilitációs feladatot”. Ugyanakkor a zóna átalakulása 
szempontjából önmagában az egyes érintett ingatlanok méretéből fakadóan jóval nagyobb az 
egyes létrehozható akcióterületi projektek léptéke. Itt a Podmaniczky Program által nevesített 
lakóterületi zárványok felszámolása (szociális rehabilitációja) mellett a külső források 
megszerzésében, a tervezési, szervezési fázisban hárulhat feladat a Fővárosra (a 
kerületekkel együttműködve), hiszen meg kell teremteni azt az érdekrendszert ami az egyes 
tulajdonokon túlmutató, az egész terület megújítását – és ezen keresztül az egész Fővárost 
érintő rehabilitációs célok teljesülését – képes katalizálni.  

A vizsgálati fázisban a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott indikátorok alapján az egyes 
indikátorok és a krízisterületre vonatkozó határértékek figyelembe vételével megrajzoltunk 
egy krízistérképet. Mivel a rehabilitációs területek kiválasztásakor nem csak az igazán 
krízishelyzetben lévő tömbök lehatárolására törekszünk fontos, hogy ne csupán a területek 
legrosszabb helyzetű társadalmi csoportjainak nagyságát és arányait lássuk, hanem azt is, 
hogy a viszonylag kiegyensúlyozott, vagy magas státuszú csoportok hogyan helyezkednek el, 
mekkora súllyal képviseltetik magukat egy-egy tömbben, területen.  

Egy terület helyzetét nem csak a legszegényebbek jelenlétének mértékével lehet 
meghatározni, hanem azzal is, hogy milyen státuszú más csoportok élnek még a területen. 
Lehet, hogy a szegények mellett már megjelentek a kevésbé elesettek, vagy 
középosztálybeliek. Esetleg a zárványként jelenlévő tömböt körülvették a magasabb 
státuszúak lakóhelyei. Ezekben az esetekben másként kell gondolkodni a lehetséges 
rehabilitációról. Egy komplexebb elemzés eredményeként akár különböző mértékű és típusú 
rehabilitációt igénylő területek is lehatárolhatóak lennének. 

A klaszterelemzést többféle változócsoporttal folytattuk le, tesztelve a létrejövő klaszterek 
kompaktságát, azt, hogy a csoportosítás mennyire magyarázza a bemenő változók szóródását. 
Továbbá, minden esetben megvizsgáltuk azt is, hogy az adott eredmények hogyan jelennek 
meg a város térképén. Részben a lehetséges bemenő változók jellege miatt végül úgy találtuk, 
hogy minden szempontból a társadalmi foglalkozási csoportok megoszlásai alapján képzett 
klaszterezés vezetett a leginkább hatékony eredményre.  

A mellékletben található térképek értelmezésénél ügyelni kell a tömbök eltérő méretére, 
vagyis arra, hogy a belvárosi tömbök bérházaiban, illetve a lakótelepi tömbökben egy tömbre 
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sokkal több lakó jut, mint a kertvárosi családiházas tömbökben. Tehát, ha a belvárosi vagy 
lakótelepi területeken egy tömb a legalsó klaszterbe kerül, az nagyon szélsőséges rossz 
helyzetet jelöl. A kis lakószámú külső tömbök esetében viszont a véletlennek „könnyebb” 
néhány családból álló lakóterület esetében aránylag szélsőséges megoszlásokat létrehozni. 
Ezeken a területeken ezért elsősorban az összefüggő, hasonló színű tömbök együttese jelenti a 
figyelemre méltó övezeteket, míg a többlakásos házak esetében a kis alapterületű, de sok 
lakást tartalmazó tömböket önmagukban állóan is érdemes figyelembe venni.  

A társadalmi státuszt mutató térképen kék színnel jelöltük azokat a tömböket, ahol az ott élők 
státusza alacsony, vagy nagyon alacsony. A legsötétebb kék tömbök a krízishelyzetet jelzik. A 
piros tömbök a magas státuszú népesség lakóhelyeit mutatják, a halványpiros a 
középosztályét a legsötétebb piros pedig a legmagasabb státuszúakét. A potenciális 
rehabilitációs területek határának meghúzásakor érdemes a krízistömböket és az azokat  
körbevevő halványpiros területeket egy egységként kezelni.  

A rehabilitáció során kétféle stratégia követhető – az egyik, ahol éles társadalmi krízishelyzet 
van, a másik pedig az, ahol a terület egészén nem szélsőségesen elesett népesség él, bár az 
alacsony státuszúak aránya is jelentős. Az elsőnek említett területeken döntően a klaszikus 
értelemben vett krízis-elhárításnak van helye, míg az utóbbin a társadalmi részvételen 
alapuló együttműködésnek is szélesebb tere nyílhat, éppen a társadalmi szerkezet 
kiegyensúlyozottabb volta miatt. Érdemes lenne az akcióterületi tömböket, övezeteket úgy 
kijelölni, hogy ne csak az egyik vagy másik stratégia jelenjen meg a területen, hanem azok 
egymást kiegészítve és erősítve működjenek. Így a statisztikai értelemben nehezen kezelhető 
szempontok (pl. az építészeti örökség védelme) is könnyebben kezelhetővé válik.  

Több ilyen terület is látható a térképen, ahol a sötétkék krízisterülteket halványpiros környék 
övezi. Itt a nagyobb támogatást igénylő – magterületre, krízisterületre vonatkozó – 
rehabilitációval párhuzamosan, a környező területekre alkalmazott kisebb anyagi támogatással 
(akár csak a házak homlokzatának felújításával) is elérhető, hogy az egész terület megújuljon, 
és önmagát erősítő dzsentrifikációs folyamat induljon be. Alább bemutatjuk a Főváros 
Közgyűlés által meghatározott indikátorok alapján összesített térképet és a klaszterelemzés 
imént hivatkozott térképét, amelynek az egyes városrészeket részletesen bemutató szelvényeit 
a mellékletben közöljük. 

Javaslatunk a Főváros felé az, hogy – összhangban a városfejlesztési stratégiákkal – a 
nagyvonalú térbeli prioritások meghatározásán túl ne törekedjék a rehabilitáció súlypontjainak 
kijelölésére, hanem ezen területek lehatárolását a kerületi önkormányzatokkal együtt, a 
kerületi fejlesztési elképzelésekkel, stratégiákkal összehangolt módon határozza meg. Ez a 
munka jelen munkadokumentum szakmai vitája során elvégezhető, a kerületek által 
szükségesnek ítélt rehabilitációs térségek lehatárolására javaslatokat kell kérni az egyeztetés 
során. Az általunk bemutatott térképek segítik, támpontot adnak egy ilyen súlyponti 
lehattárolás számára. 
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Sötéttel kiemelve azon területek, ahol 
legalább 13 indikátor eléri a kritikus 
határértéket a 19 mutatószám közül. 
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Társadalmi státuszcsoportok területi 
elhelyezkedése (többváltozós elemzés 
összesítő térképe) 
 
Szerk: Csizmady A.
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Eszközök 

Ma a fővárosi városrehabilitáció legfontosabb eszköze a Városrehabilitációs Keret, 
amelynek forrásai a Ltv.63.§ (1) bekezdés szerinti kerületi befizetések, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a Keretre előirányzott kiegészítő 
pénzeszközök. A felhasználás a Ltv. alapján történő befizetések vonatkozásában kötött, 
mivel az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítására használható fel. A jelen 
javaslat megalapozó munkarészében található áttekintés azt mutatja, hogy az elmúlt 
évtized során az önkormányzati épületek felújítása és a társasházi, szövetkezeti lakások 
megújításának támogatása közel azonos súllyal szerepelt, míg az önkormányzati 
programok finanszírozása ennél lényegesen kisebb mértékben valósult meg.  

A városrehabilitációs keret felhasználása 

A Városrehabilitációs Keretre vonatkozó javaslatunk, hogy az a jövőben elsődlegesen 
az a komplex városrehabilitációs projektek megvalósításához (a projektek 
előkészítésére is kiterjedően), valamint a városrehabilitációs célterületen elhelyezkedő 
lakóépületek egyedi felújításához („kis projektek”) biztosítson pályázati úton elnyerhető 
támogatást.  

A területi preferenciák vonatkozásában továbbra is előnyben részesítendők a belső, 
történeti városnegyedek, illetve a külső kerületközpontok történeti részei.  

A panel-rehabilitációra megfelelő országos és várhatóan Európai Unió által nyújtott 
források is lesznek, ezért itt a rehabilitáció szervezése, előkészítése kapjon fővárosi 
támogatást.  

Mivel meglehetősen nagy forrást igényelnek, az elkövetkező évtized során a 
barnamezős területeken városrehabilitációs támogatás csak a lakóterületi zárványok 
helyzetének javítására (esetleges felszámolására) terjedjen ki, az iparterületi átalakulást 
a Főváros más programjaival – elsősorban a közlekedésfejlesztés és környezetvédelmi 
beruházásokkal – segítse Budapest. 

A városrehabilitációs projekt egy lehatárolt területen 5-6 éves időtartam alatt 
megvalósításra kerülő integrált intézkedés sorozat, amely a vonatkozó terület konkrét 
problémáira kísérel meg olyan választ adni, amely az akció befejezését követően is 
fennmaradó, tartós változást eredményez és kisugárzó hatással van a környező 
területekre.  

A projekt előzetesen elfogadott komplex rehabilitációs terv alapján, ütemezetten 
kerüljön megvalósításra, a projekt időtartamára figyelemmel kialakított pénzügyi 
feltételrendszerben (hosszabb távú kötelezettségvállalás, amely meghatározó az éves 
költségvetés számára és nem fordítva!).  
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A projektet a földrajzilag lehatárolt területre vonatkozó átfogó helyzetértékelés, 
részletes probléma- és igényfeltárás alapozza meg. Az ennek nyomán, a területen 
érintettek és érdekeltek széles körének bevonásával, illetve véleményének megismerése 
alapján az akcióterületi stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében 
kidolgozott operatív program határozza meg az egymásra épülő intézkedések sorozatát, 
amelyekből a projekt felépül.  

Az integrált szemléletű projekttervezés során a terület adottságainak, illetve a 
megoldandó problémáknak megfelelően a projektek eltérő hangsúlyokkal ugyan, de az 
alábbi fő intézkedés körökből épülnek fel: 

•  a lakókörnyezet, az épületállomány megújítása (önkormányzati és magán, ill. 
vegyes tulajdonban lévő épületek – nem csak lakó, de közösségi célú 
létesítmények is – eltérő mértékben és kondíciók mellett), ezek telken belüli 
infrastruktúráinak felújítására, korszerűsítésére is kiterjedően, 

•  új lakó és közösségi célú épületek építése, esetleg lakásvásárlás (bérlőelhelyezés 
céljából), 

•  az építészeti örökség szempontjából értékes épületek funkcióváltásának, 
újrahasznosításának, az értékvédelem szempontjait is figyelembe vevő 
átépítésének, felújításának támogatása, beleértve a lakóterületbe ékelődő 
környezeti terhelést jelentő ipari funkciójú ingatlanok funkcióváltásának 
elősegítését is, 

•  a közterület rehabilitációja: járdák, gyalogos- és vegyes forgalmú zónák, 
aluljárók felújítása; új közterületek kialakítása; forgalomcsillapítás; meglévő 
zöldfelületek rekonstrukciója, új zöldterület kialakítása, fásítás, utcabútorok, 
közvilágítás, forgalomirányító rendszerek rekonstrukciója és telepítése, 
közparkok, játszóterek rekonstrukciója, újak létrehozása, közterületi 
képzőművészeti alkotások szökőkutak, ivókutak elhelyezése, stb., 

•  közterületi parkolók kialakítása, rendezése, közösségi parkoló létesítmények 
megvalósítása, meglévő ingatlanokhoz kapcsolódóan közcélú parkolóhelyek 
létesítése, 

•  közművek rekonstrukciója és kapacitásfejlesztése, 

•  új ingatlanfejlesztések számára területek előkészítése, elavult épületek bontása, a 
lakóelhelyezéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása, 

•  telek-rendezés, új utca, köztér megnyitása, 

•  a városszerkezet átalakítása, új közterület-rendszer kialakítása, belső 
közlekedési feltárás és kapcsolatrendszer javítása, 

•  környezeti károk felmérése, kárelhárítási munkák finanszírozása, 

•  a társadalmi integráció erősítése, közösségfejlesztési akciók szervezése, 

•  szociális- és foglalkoztatáspolitikai projektelemek, képzés, segítő szolgálat, stb. 

•  a projekttel kapcsolatos társadalmi kommunikáció szervezésével, a projekt 
bonyolításával kapcsolatos tevékenységek. 
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Az integrált szemlélet azt jelenti, hogy a műszaki, infrastrukturális, beruházási jellegű 
beavatkozások mellett hangsúlyos elemként kerülnek kidolgozásra és megvalósításra a 
nem-beruházás típusú szociális és gazdaságélénkítő projekt elemek. A projekt 
megvalósításában résztvevő felek előzetesen rögzített feladat- és felelősség megosztás 
szerint működnek együtt a kitűzött célok elérése érdekében. 

A rehabilitációs projektterületek sajátosságaiból fakadóan a lakosság és a helyi 
vállalkozások terhelhetősége korlátos, ezért az elvégzendő feladatok jelentős része 
várhatóan közforrások felhasználását igényli. E források biztosítását a teljes projektre 
vonatkozó komplex hatástanulmány – a tervezett projekt társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásait nemcsak önmagukban, hanem egymáshoz való viszonyukban is 
bemutató dokumentum – és a részletes pénzügyi tervet is tartalmazó megvalósíthatósági 
tanulmány alapoz meg.  

Fel kell tárni, hogy a tervezett intézkedések nyomán milyen – a stratégiai 
célkitűzéseknek megfelelő –, mérhető változások várhatók, annak érdekében, hogy a 
közösségi forrás felhasználása legitimációt kapjon. A megvalósíthatósági elemzés a 
szükséges forrásigény meghatározásán túlmenően a piaci realitásokra is figyelemmel 
meg kell, hogy alapozza a különböző résztvevők tehervállalásának mértékét és az 
intézkedések közötti kapcsolatrendszert. A pénzügyi terv a projekt teljes időtartamára 
olyan pénzügyi forgatókönyvet mutat be, ami a ráfordítások és várható bevételek 
időbeli ütemezését mutatják be (likviditási terv). 

Az ezek alapján a projekt megvalósítása során résztvevő felek között létrejövő 
szerződéses kapcsolatrendszer szabályozza a projekt kapcsán felmerülő kockázatok 
megosztását, valamint a megvalósítás és a projekt eredményének hosszú távú 
fenntartásával kapcsolatos garanciák kérdését is. Mivel várhatóan a külső források és 
nem a Fővárosi Városrehabilitációs Keret lesz a legfontosabb a projektcélok elérése 
érdekében felhasználásra kerülő forrás, ezért a projekt előkészítése és megtervezése 
során az Európai Unió Strukturális Alapok pályázatainál megkövetelt projekt-ciklus 
menedzsment (PCM) eszközök – a célokat és eszközöket, valamint a monitoringot 
rendszerben bemutató logikai keretmátrix (LFA), a környezeti hatáselemzés, a költség-
haszon elemzés, stb. – alkalmazása javasolt.  

Ennek érdekében a pályázatok kiírása során az uniós pályázati rendszerben 
alkalmazásra kerülő pályázati dokumentáció- és feltételrendszernek megfelelő tartalmi 
és formai követelmények érvényesítésére kell törekedni. Ezért a fővárosi pályázati 
kiírásnak is olyan formában kell elkészülnie amely ezeknek a követelményeknek 
megfelel, ily módon biztosítja a különböző pályázati rendszerek közötti átjárhatóságot 
(ez alatt elsősorban a megkövetelt dokumentációkat, szakmai előkészítő anyagok 
részletességét értjük és nem a pályázati űrlapok szolgai másolását). Itt fontos 
megjegyeznünk, hogy a jelenleg rendeletben szabályozott krízisterületi indikátorok 
tartalmilag közel állnak ugyan az uniós források során megkövetelt mutatókhoz, 
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azonban nem teljes mértékű a kompatibilitás. A 2007-2013 közötti programozási 
időszakra vonatkozó pályázati feltételrendszer ismeretében javasolt ezek korrekciója! 

A városrehabilitációs projekt létrehozása, a projektgenerálás egyrészt alulról jövő 
kezdeményezésként elsősorban a kerületi önkormányzatok, valamint helyi önszervező 
közösségek – egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, közhasznú társaságok, 
önszervező csoportok stb. – feladata, másrészt felülről jövő módon, a helyi akciókat 
katalizáló fővárosi feladat és felelősség is.  

A Főváros lehet elsősorban a kezdeményező minden olyan területen, ahol a 
rehabilitáció megindítása összvárosi érdek, ahol tulajdonosként is közvetlenül érdekelt, 
illetve ahol a kerülethatárokon átnyúló problémák kezeléséhez az érintett kerületi 
önkormányzatokkal közös, koordinált intézkedésekre van szükség. Ilyenek többek között 
a közterületi, nagy forgalmú csomópontok rekonstrukciójával összefüggő projektek, de 
ilyen lehet egy kerülethatárként funkcionáló hagyományos „bevásárlóutca” közlekedési 
és közterületi rendszerének és a kapcsolódó lakó és szolgáltató funkciók megújítását 
célzó rehabilitációs projekt is 

Javasoljuk, hogy a kiválasztott, a projektet kezdeményező önkormányzat és partnerei 
által lehatárolt területi egység rehabilitációját célzó szerződésrendszer legyen az 
elsődleges eszköz a szükséges közösségi források biztosítására. Az akcióterületté 
történő nyilvánítás legyen egy előkészítő fázis, amely egy projekt indítására tett 
kezdeményezést értékel és ismer el azzal, hogy akcióterületként kijelöli ezáltal a projekt 
előkészítésére és megalapozására megfelelő források fogadását teszi lehetővé.  

Gyakorlatilag ezzel a lehetőséggel a részletes projekt-terv elkészítéséhez forrásokkal 
nem rendelkező helyi non-profit szervezetek is kezdeményezőkké válhatnak. Ez a 
státusz csak korlátozott, 5 éves időtartamra legyen adható. Az akcióterületi előkészítő 
dokumentációnak a terület műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi helyzetét kell 
bemutatni, rámutatva azokra a koncentrált problémákra, amelyek megoldása csak a 
közszféra szerepvállalásával, akcióterületi rehabilitációs projekt keretén belül oldhatók 
meg. Ezzel az eszközzel az alulról jövő kezdeményezést, a kerületi önkormányzatok 
kezdeményezése mellett a civil szféra erőteljesebb megjelenését lehetne segíteni.  

Az akcióterületi státusz elnyerésének ne legyen feltétele a részletes projektterv 
elkészítése, viszont az előskészítő dokumentációban be kelljen mutatni az akcióterület 
problémáinak megoldásában érdekelt partnerek körét, az együttműködés lehetséges 
területeit, illetve az együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatot. Az akcióterületi 
státusz önmagában nem jelentene projekt-támogatást a Főváros részéről, viszont a 
rehabilitációs projektek megformálása, a projektgeneráláshoz tartozó tevékenységekre 
ez alapján lenne lehetőség bizonyos mértékű támogatás biztosítására.  

A Fővárosi Önkormányzat által elfogadott akcióterületeken a Városrehabilitációs 
Keretből támogatásra javasolható a részletes projekt-tervhekez szükséges szociológiai 
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vizsgálatok elkészítésének költsége; az előkészítő, projekt-formáló vitafórumok, 
munkamegbeszélések megszervezésével, professzionális moderálásával kapcsolatos 
személyi és dologi költségek; a tájékoztató anyagok, kiadványok és szórólapok 
előállításának, postázásának költsége; a hirdetési és médiakommunikációs költség 
(beleértve pl. az internetes honlap készítés és karbantartás költségeit); a projektet 
megalapozó városrendezési és építészeti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, 
környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatok elkészítésével kapcsolatban 
felmerülő költség, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó kommunikációs 
rendezvények megszervezésével kapcsolatos dologi és bérköltség.  

Az akcióterületi státusz a rehabilitációs projekt felé vezető első lépés. A kijelölt 
akcióterületen mind az önkormányzati, mind a társasházi épületfelújítások támogatása 
kiemelt prioritás, az ilyen célú pályázati forrásokat már a részletes akcióterületi 
rehabilitációs komplex projekt létrejöte előtt javasolt ezen területekre koncentráltan 
(progresszív támogatási feltételrendszer segítségével) biztosítani. 

Épületfelújítási támogatás (városrehabilitációs kis projektek) 

Az épületfelújítási támogatás célja lakóépületek megújítása. A támogatás 
önkormányzati és társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítására, ún. 
városrehabilitációs kis projektek megvalósítására nyújt pénzbeli hozzájárulást. A 
támogatás a jelenlegihez hasonlóan a jövőben is az épületet érintő teljes vagy részleges 
felújítás keretében: 

•  az épület fő tartószerkezeti elemeinek megerősítésére,  
•  a tetők és kémények felújítására,  
•  a homlokzatok és homlokzati nyílászárók felújítására, ez utóbbiak cseréjére,  
•  a lépcsőházak és a függőfolyosók felújítására,  
•  lift létesítésére, felújítására,  
•  a épületgépészeti gerinchálózatok felújítására, korszerűsítésére,  
•  valamint az épület hő- és vízszigetelésének javítását, pótlását célzó 

munkálatokra vehető igénybe. 

A támogatás mértéke és formája progresszíven igazodjon a városrehabilitáció 
prioritásaihoz, így javasoljuk, hogy városrehabilitációs projekt területeken, illetve 
akcióterület státuszt elnyert, előkészítés alatt álló rehabilitációs projektterületen lévő 
épületekre jóval magasabb támogatás legyen adható, mint az egyéb városrészekben.  

Javasoljuk, hogy az önkormányzati lakóépületek esetében a Főváros maximum 50%-os 
társfinanszírozó legyen, előnyben részesítve a nagyobb önrészt megajánló kerületeket.  

A társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek esetében a támogatás 
városrehabilitációs akcióterületen – amennyiben az akcióterületi projekt támogatási 
szerződésében erről a partnerek másként nem rendelkeznek – minimum 10% önrész 
vállalása mellett a támogatott munkanemek kapcsán felmerülő költségek maximum 
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90%-a. A projekt támogatási szerződése legyen a legfontosabb dokumentum ami 
alapján a Főváros a projekt finanszírozásában részt vesz (és ellenőrzi a teljesítést), ez 
alapján kerüljenek kiírásra a lakóközösségi pályázatok amelyek a Főváros és a 
projektgazda (kerület, v. non-profit szervezet) közötti projektszerződés keretén belül 
határozzák meg a pályáztatás feltételeit (előzetesen kialakított modell alapján).  

A részletes projekt-megállapodással még nem rendelkező akcióterületeken a kerületi 
önkormányzattal kell létrehozni a pályázatás feltételeit rögzítő megállapodást. A 
megállapodás rögzítse a lakóközösségek számára a projekt keretében megnyitható 
forrásokat és azok felhasználásának (pályáztatás) módját.  

Az egyéb városrészekben a kerületekkel kialakított együttműködés szerint a Főváros 
elsősorban visszatérítendő hitel (a költségek max. 50%-ig) vagy vissza nem térítendő 
támogatás (a költségek max. 25%-ig) formájában nyújtson támogatást (a kerületek által 
biztosított támogatással megegyező mértékű kiegészítő támogatás formájában). 

Kapcsolódva az állami programokhoz megfontolandó a direkt támogatások helyett a 
garantált hitelek felé történő elmozdulás, illetve az ilyen konstrukciók aktívabb 
megismertetése az érintett lakossággal (ezáltal a projekten belül a közösségi forrás egy 
része megtérüléssel számítható). 

A városrehabilitáció intézményi háttere és eljárásrendje 
A rehabilitációval kapcsolatos tevékenység három szinten történik: a döntés előkészítés, 
a döntéshozatal és a lebonyolítás szintjén. Az előkészítési fázisban a projekt 
előterjesztés az alábbi tartalommal készüljön el: 

•  A projekt által érintett területet jellemző társadalmi, területi és környezeti 
mutatók bemutatása.  

•  Az akcióterületi rehabilitációs stratégia alapján meghatározott célkitűzések, a 
tervezett intézkedések, az ütemezés és az egyes projektelemek 
kapcsolatrendszerének részletes bemutatása. 

•  A várható hatások bemutatása. Meghatározandó a rehabilitációs projekt 
kedvezményezetteinek köre és az érintettek száma az előzetes felmérések 
alapján, egyúttal bemutatandó az akcióterületre elkészített felmérések és 
hatásvizsgálatok eredménye. 

•  A megvalósítás ütemterve. A projekt intézkedéseinek ütemezése, az egyes 
fázisok becsült időigénye és befejezésének várható időpontja, külön kiemelve a 
projekt szempontjából kritikus határidőket. 

•  A projekt részletes cash-flow terve, külön feltüntetve a beruházási és a működési 
kiadásokat, az esetleges bevételeket, a likviditást biztosító forrásokat. 
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•  Finanszírozási szerkezet, a projekt megvalósításához rendelkezésre álló források 
bemutatása, az önrész vonatkozásában a rendelkezésre állás igazolásával. 

•  Teljesítménymutatók. Az akcióterületi stratégia alapján meghatározandók azok 
az indikátorok, amelyek mentén a projekt megvalósítása nyomon követhető és 
értékelhető.  

•  A projekt részeként megvalósításra kerülő beruházások engedélyezési szintű 
műszaki tervei és a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek. 

•  Az akcióterületi stratégia kidolgozása során végzett nyilvánosságmunka, 
valamint mindazon intézkedések ismertetése amelyekkel a társadalmi részvétel 
és érdekérvényesítés biztosítható a projekt megvalósítása során. 

•  Megvalósítási terv. Bemutatandó a projekt lebonyolításával megbízott szervezet, 
a rendelkezésre álló kapacitások, a lebonyolítás (jólteljesítés) garanciái, valamint 
az egyes tevékenységek vállalatba adásának rendszere (közbeszerzési eljárások, 
felelősség, ellenőrzés). 

Az elbírálás során a projekt megalapozottsága, végrehajthatósága, a végrehajtó 
szervezet, illetve a projektgazda által bemutatott teljesítési garanciák, a projekt 
társadalmi támogatottsága, az elvárt hatások megalapozottsága, a projekt 
eredményeinek fenntarthatósága és a finanszírozási szerkezet (a fővárosi támogatás 
nyomán további források bevonásának lehetősége) a főbb szempontok. Előnyt élveznek 
a területi prioritás alapján a belső városrészek és a külső kerületek történeti központjai, 
valamint az környezeti, gazdasági és társadalmi intézkedéseket integráló komplex 
projektek. 

A projektterv megvalósíthatóságának vizsgálata során szempont a projektgazda, illetve 
a lebonyolítást végző szervezet rendelkezésére álló kapacitások megfelelő volta, mind a 
humán erőforrás, mind az eszköz és a működés finanszírozás területén (alkalmassági 
feltételek).  

A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok kérdését a támogatási szerződésben 
kell rögzíteni. A lebonyolítás szervezeti és intézményi feltételeinek vizsgálatán túl a 
pénzügyi felelősségvállalás és garanciák kérdését egyértelműen tartalmazniuk kell a 
javaslatoknak. A kitűzött célok megvalósulásának monitoringja és a nem teljesítés 
megfelelő szankcionálása a projektszerződés alapján kell történjen. 

A Városrehabilitációs Keretből városrehabilitációs célok támogatására vonatkozó 
döntés a Fővárosi Közgyűlés hatásköre. A jelenlegi rendszer szerint a Közgyűlés a 
döntést a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság és a Szociálpolitikai és 
Lakásügyi Bizottság által előzetesen véleményezett és együttesen jóváhagyott 
előterjesztés alapján hozza meg. Az akcióterületi városrehabilitációs projektekre 
vonatkozó támogatási szerződéseket a Fővárosi Közgyűlés elfogadó határozata nyomán 
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a Főpolgármester köti meg. Szintén az említett bizottságok egyetértő előterjesztése 
alapján kerülhet sor akcióterületek kijelölésére is. 

A városrehabilitációs pályázatok tárgyában a döntések előkészítése, valamint a 
megvalósítás során a Fővárosi támogatás biztosítása (adminisztrációs feladatok), a 
támogatás felhasználásának nyomon követése és elszámoltatása (monitoring feladatok) 
érdekében javasolt önálló városrehabilitációs célszervezet létrehozása.  

A jelenlegi gyakorlat szerint a Hivataltól elkülönült gazdasági társaság vagy közhasznú 
szervezet formájában is működnek hasonló célszervezetek a Fővárosban (pl. Studio 
Metropolitana, Enviro-Duna, stb.). Mivel felmerülhet olyan igény, hogy a 
városrehabilitációs projektek finanszírozása pénzügyileg a Főváros költségvetésétől 
elkülönüljön (költségvetésen kívüli tételként kerüljön elszámolásra), illetve a főváros a 
projekt megvalósítása során tulajdonosként is meg kíván jelenni (pl. önkormányzati 
tulajdon apportja, fejlesztési társasági forma, stb.) célszerű lehet ezt szervezeti egységet 
a hivatalon kívülre helyezni. Önmagában a fejlesztési ügynökség jellegű, valamint 
bonyolítási tevékenység (szerződéskövetés, pénzügyi műveletek, kontrolling) 
elhelyezhető a hivatali működésben is, az említett szempontok azonban ebben a 
formában nehezen valósíthatók meg. 

A rehabilitációs projektek megvalósítása során javasoljuk megkövetelni hasonló 
projektmenedzsment egység létrehozását a projektszponzor részéről. Ennek feladata a 
pályázatok szervező-előkészítő munkáinak elvégzése, illetve a projekttel kapcsolatos 
egyes feladatok irányítása, a műszaki és pénzügyi tervezés, bonyolítás, a beruházások 
vállalatba adása és koordinálása, a nyilvánosságmunka szervezése, műszaki ellenőrzés 
és kontrolling, a felhasznált pénzeszközök felhasználásáról jelentések elkészítése, stb.  

Ez a szervezet alapítvány, közhasznú társaság, illetve 100%-ban kerületi önkormányzati 
tulajdonban lévő szervezet esetében gazdasági társaság formában létesíthető önálló jogi 
személy. A projektiroda általános működési költsége nem számolható el a projekthez 
nyújtott fővárosi támogatás terhére, ugyanakkor a projekt önrészeként figyelembe 
vehető, amennyiben a projektiroda kizárólag a projekt megszervezésére és 
lebonyolítására létrehozott és fenntartott célszervezetként működik a projekt teljes 
időtartama alatt. Az önálló gazdasági egység révén átláthatóbb gazdálkodás, adott 
esetben a Főváros alapítóként való részvételével ennek közvetlen nyomon-követése is 
megvalósítható. Az alábbi ábra mutatja be a rehabilitációs projekt életciklusát és a 
résztvevő aktorok lehetséges kapcsolatrendszerét, feladatmegosztását. 
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A rehabilitációs projekt fázisai 
Kezdeményezés Döntés Megvalósítás 

Műszaki 
Műszaki lebonyolítás 

 Vállalatba adás 
 Műszaki adminisztráció 
 Projektmenedzsment 

Teljesítés ellenőrzése 

Projektgenerálás 
Projekt-ötlet megformálás 
Térbeli lehatárolás 
Jövőkép és koncepció első 
megfogalmazása 
Társadalmi kommunikáció 
Politikai konzultáció 
Partnerszervezés 
Előzetes forrásszervezés 
Előzetes megvalósíthatósági 
tanulmány, megalapozó 
tanulmánytervek és 
hatáselemzések 

Előkészítés 
Döntés előkészítés: 
Tanulmányok, stratégiák, 
részletes projekt 
dokumentáció és 
megállapodások kidolgozása, 
benyújtása (pályázat) 
Véleményezés és 
konzultáció, előterjesztés 
megfogalmazása 

Formatizálás 
Politikai döntéshozatal 
Együttműködési 
rendszer és 
kompetenciák 
szabályozása 
Pénzügyi és operatív  
szerződés(ek) 
megkötése 

Pénzügyi 
Pénzügyi lebonyolítás 

 Pénzügyi folyósítás 
 Kifizetések jóváhagyása 
 Elszámolások 

adminisztrációja 
 Jelentések elkészítése 

Ellenőrzés, kiértékelés 
Főváros 

 Döntéshozók  
 Főépítészi Iroda 
 (Intézmények) 

Kerület(ek) 
 Döntéshozók 
 Döntés előkészítő 

ügyosztályok 
 (Intézmények) 

Nem kormányzati szereplők 
Gazdasági szereplők 
Szakértők, tervezők 

Főváros 
 Főépítészi Iroda 

Kerület(ek) 
 Döntés előkészítő 

ügyosztályok 
 Rehabilitációs 

szervezet 
Az előkészítésbe bevont 
külső szakértők, tervezők, a 
nem kormányzati és 
gazdasági szereplők 
(amennyiben nem a kerület a 
projekt szponzor akkor is 
lehet szerepe a 
döntéselőkészítésben, viszont 
ez esetben a rehabilitációt 
iniciáló és bonyolító 
célszervezet nem az 
önkormányzathoz hanem a 
projektszponzorhoz kötődik) 

Főváros 
 Bizottság(ok), 

Közgyűlés 
Kerület(ek) 

 Bizottság(ok), 
Testület 

A döntést követően a 
megvalósítást célzó 
együttműködésben 
kötelezettségeket 
vállaló minden érintett 
szereplő. 

Főváros 
 Főépítészi Iroda 
 Fővárosi Rehabilitációs 

célszervezet 
 Monitoring Bizottság 

Kerület(ek) 
 Támogatásokat 

folyósító, 
adminisztrációt és 
ellenőrzést végző 
ügyosztály(ok) 

 Rehabilitációs 
célszervezet 
(projektiroda) 

Nem kormányzati szereplők 
Gazdasági szereplők 
Szakértők, tervezők, külső 
projektmenedzser(ek) 

Összefoglalva: a városrehabilitáció stratégiai céljait, a belső kerületek és a külső 
kerületek központjainak megújítását és a leszakadó lakónegyedek komplex akcióterületi 
projektekkel történő revitalizációját, a Főváros egyrészt pénzügyi támogatás nyújtásával 
– a Városrehabilitációs Keretből – másrészt szakmai előkészítő feladatok elvégzésével 
stimulálhatja. Az akcióterületi lehatárolása az első lépés a projekt létrehozása felé. 
Javasoljuk, hogy ez az előkészítő fázis is legyen támogatható, ne csak a projekt.  

A projektek több évre szóló együttműködésben valósuljanak meg, ami nem csupán 
keretjellegű megállapodást jelent, hanem az ütemezett megvalósításnak megfelelő 
forrásbiztosítást. Szervezeti oldalon a Főváros hozzon létre városrehabilitációs 
célszervezetet, amely egyrészt proaktív módon előkészítő, szervező, katalizáló 
feladatokat lát el, a kerületi önkormányzatokkal és a civil szférával szoros 
együttműködésben, másrészt a Strukturális Alapoknál ismert közreműködő szervezeti 
feladatok (bonyolítás, pályáztatás, adminisztráció) és kifizető hatósági funkciót látná el. 
A városrehabilitáció stratégiai irányítását továbbra is a Főépítészi Iroda láthatná el, és itt 
történne – külső szakértők bevonásával – az egyes projektek monitoringja is. 
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A városrehabilitáció finanszírozása és a magánszektor részvétele a 
városrehabilitáció folyamatában 

A városrehabilitáció egyik legfontosabb forrása ma a fővárosi költségvetésből pályázati 
úton szétosztott Városrehabilitációs Keret. Amennyiben ennek reálértéke a jövőben nem 
növekszik, akkor ez önmagában is meghatározza, hogy milyen jellegű és léptékű 
beavatkozások forrásaként vehető figyelembe. A jelenlegi gyakorlat a keret évről évre 
pályázati úton történő szétosztása. Amennyiben a hosszabb távú kötelezettségvállalást 
jelentő projektfinanszírozási megállapodásra vonatkozó javaslatunk elfogadást nyer, ez 
a gyakorlat nem, vagy csak részben folytatható. Javaslatunk szerint Budapest elfogadott 
városfejlesztési koncepcióival és a Podmaniczky Programmal összhangban a Fővárosi 
Közgyűlésnek felül kell vizsgálnia az e célra biztosított éves keret összegét, ugyanis, 
amennyiben ezen összegek folyamatosan csökkennek, akkor ezen stratégiai 
dokumentumokban megfogalmazott célok nem lesznek teljesíthetők. 

A Keret jelenleg tapasztalható szűkülése folytán elsősorban az akcióterületi előkészítés, 
projektgenerálás költségeire lesz reálisan elegendő, illetve a komplex programok 
kevésbé beruházás-igényes elemeinek közvetlen finanszírozására, ezért – különösen az 
épületek, a lakókörnyezet felújítását célzó projektek esetében – a magánszektor 
szerepvállalása hangsúlyos kell, hogy legyen. A magánszektor tágan értelmezve a 
lakástulajdonosokat (kisbefektetők), a vállalkozásokat (telephelyek), az 
ingatlanfejlesztőket és a finanszírozókat foglalja magába. A komplex 
városrehabilitációs projekt során cél a kisbefektetői források mobilizálása. Nem csupán 
pénzről van itt szó, hiszen a helyi közösségépítés, a a szomszédságra, közvetlen 
környezetre kiterjedő tulajdonosi szemlélet kialakítása, társadalmi tőkeként a 
lakókomfort növelést szolgáló városüzemeltetési feladatok költségének csökkenéséhez 
is hozzájárul, amellett, hogy a támogatási rendszeren keresztül a rehabilitációs projekt a 
tulajdonosokat saját ingatlanuk korszerűsítésére, felújítására is motivációt jelenthet. 

A helyi vállalkozások jövedelemtermelő képességének fokozása (képzési 
programelemek, vállalkozásfejlesztés) fontos lehet a foglalkoztatás-politikai és 
társadalmi integrációs célkitűzések megvalósítása szempontjából. A kisbefektetői 
szerepvállaláshoz hasonlóan az egyes rehabilitációs projektek megvalósításában partneri 
(szponzori) együttműködés kialakításával helyi vállalkozói források bevonására is mód 
van a közös érdekek mentén. Ebből a szempontból lényeges az alulról jövő 
kezdeményezés, illetve a kerületek által kezdeményezett projektek széleskörű 
legitimációja, amit valódi párbeszédnek és nem egyoldalú informálásnak kell 
megalapoznia. A lakástulajdonosokkal és helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás, a 
számukra kínálkozó lehetőségek (pályázatok, hitelek, együttműködési formák, stb.) 
feltárása és megismertetése szintén fontos elem mind a projektgenerálás, mind a sikeres 
megvalósítás során. 
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Az ingatlanfejlesztők és finanszírozók által megvalósított projektek jelentősége mind a 
városkép (arculat, presztízs), mind egyes lakónegyedek társadalmi összetételének 
megváltozása szempontjából igen jelentős lehet. A Főépítészi Iroda számára 2003-ban 
végzett felméréseink azt mutatták, hogy az államilag támogatott jelzáloghitelek 
elérhetővé tételével felkeltett lakáskeresletre reagáló ingatlanfejlesztő ipar szinte 
mindegyik korábban – főleg a lakásállomány minőségi mutatói alapján – lehatárolt 
krízisterületen megjelent és a megvalósított, vagy a vizsgálat idején megvalósítás alatt 
lévő beruházásaival jelentős pozitív hatást gyakorolt ezen területek társadalmi 
megítélésére. 

A rehabilitációs projekt megvalósíthatósági tanulmánya alapján lehet eldönteni, hogy 
milyen mértékben reális a magánberuházók, fejlesztők szerepvállalására támaszkodni, 
illetve milyen peremfeltételek mentén lehet kialakítani az együttműködést. A ma oly 
divatos public-private partnership (PPP) kifejezés igen tág fogalom. Ahhoz azonban, 
hogy a projekt célkitűzéseit segítő módon jöjjön létre az együttműködés szükséges a 
fejlesztés piaci és gazdasági mozgatórugóit megérteni, mert amennyiben a vállalt 
kockázatok és az elvárt profit egyensúlyát kibillentő feltételeket erőltetünk, akkor nem 
jön létre a megállapodás, vagy nem a projektcéloknak (beleértve a projektet legitimáló a 
transzparencia követelményét is) megfelelő eredmény születik. Ezért is hangsúlyos a 
megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely ideális esetben már a szabályozási 
tervvel párhuzamosan készül („ex-ante” elemzés jelleggel). 

Jelen javaslatunkban a rehabilitációs projekt szerződéses megállapodás-rendszert 
feltételez, hasonlóan az Étv.-ben szereplő városfejlesztési megállapodáshoz, azonban 
lehetőség van ennél lazább (együttműködési megállapodás, koordinációs eljárásrend), 
vagy szorosabb együttműködéshez (közös projekttársaság alapítása). A közösségi 
feladatellátás területén a PPP lehetőséget ad szolgáltatás-vásárlási konstrukcióra, illetve 
ennek ingatlanfejlesztéssel történő kombinációjára.  

A PPP olyan finanszírozási forma, ahol a közösségi feladatellátáshoz szükséges 
infrastruktúrák létrehozását (beleértve a finanszírozást is), fenntartását és működtetését 
és az ezzel kapcsolatos kockázatok túlnyomó többségét a magánszektor vállalja. 
Minden esetben a projekt célja, a megvalósítás stratégiája határozza meg, hogy milyen 
szervezeti, pénzügyi struktúrák a legcélravezetőbbek. Mivel a rehabilitáció során mind a 
közművek, mind az intézményi infrastruktúrák (oktatás, egészségügy, szociális 
bérlakás) vonatkozásában is felmerül nagyobb beruházás-igény, a támogatási források 
mellett változatos finanszírozási formák alkalmazására van szükség. 
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A finanszírozás „több lábra állítása”, a projektek során a partneri együttműködés 
megszervezése, a helyi érdekek megfelelő reprezentációja mind abba az irányban 
mutatnak, hogy szükség van a rehabilitációs projektek létrehozásának katalizálására, 
amelyhez elengedhetetlen a fővárosi támogatás biztosítása. A javasolt projektszemléletű 
működési struktúra, amelynek részleteit az egyeztetések során lehet véglegesíteni 
megfelelő keretet tud adni a rehabilitáció továbbfejlesztésének és fenntartható modellek 
létrehozásának. A fővárosi szerepvállalás többek között ilyen szemléletű mintaprojektek 
gesztorálása kell, hogy legyen, erre a Podmaniczky Programhoz kapcsolódva számos 
lehetőség kínálkozik. 

A Városrehabilitációs Kereten belül elkülönítetten szükséges kezelni a történeti 
épületállomány megújítását célzó pénzeszközöket, mert várhatóan ilyen jellegű 
beruházások csak korlátozottabb mértékben igényelhetnek uniós forrásokat. A komplex 
projektek pályázati kiírásai esetében viszont maximálisan illeszkedni kell az uniós 
pályázati feltételekhez hogy ezen projektek eséllyel induljanak a pályázatokon – itt a 
Főváros szerepe elsősorban az előkészítés finanszírozási feltételeinek megteremtése, 
segítése. 
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Melléklet: krízisterületi térképek 
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