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1. Bevezetés 
 

Európa keleti felén a rendszerváltozást követő átalakulás nem hagyta érintetlenül a városok 

térbeni-társadalmi szerkezetét sem, megváltoztak az egyének lakóhely-választásával 

kapcsolatos tényezők és folyamatok. A lakóhelyi mobilitást a posztszocialista 

nagyvárosokban ugyanúgy meghatározta a szocializmus öröksége (vagyis az 1990-ig 

kialakult városszerkezet), mint a rendszerváltozás utáni időszak változásai, köztük a 

lakásprivatizáció és a kereslet-kínálat alapján működő lakáspiac kialakulása. A 

rendszerváltozás után előbb leállt az állami lakásépítés, majd a privatizáció jóvoltából 

megszűnt az állami bérlakások dominanciája , és ezzel párhuzamosan kialakult a lakáspiac 

(Hegedűs 2007, Kovács 1997, Pichler-Milanovich 2001, Struyk 1996). Az új lakásépítés terén 

eleinte a saját célra történő építkezések domináltak, majd a kilencvenes évek vége felé 

megindult a befektetői lakásépítés, már jóval nagyobb ütemben, aminek a városfejlődésre is 

egyre nagyobb hatása volt (Tosics 2005a). A lakásépítések száma folyamatosan nőtt, 

legalábbis a 2008-as válságig bizonyosan. 

 A városok átalakulásának, a lakókörnyezet változásának az új lakások építése csak az 

egyik szegmense, legalább ilyen fontosak azok a tényezők, amelyek az egyének lakáspiaci 

mozgását, lakásválasztását meghatározzák, költözési szokásait befolyásolják. Az 1990-es 

évektől ugyanis egyre inkább az egyének lakóhelyi mobilitása alakítja a városok szerkezetét. 

Az egyének szempontjából döntő, hogy megszűnt a korábbi adminisztratív korlátozás 

(lakáskiutalás) és az állami lakáspolitika, amely az új lakások piacát azelőtt döntően a 

lakótelepekre korlátozta. A rendszerváltozás után ezért a korábbiaktól jelentősen eltérő 

folyamatok indultak be. Ilyen a városból a városkörnyékre történő migráció, a 

szuburbanizáció, amely a legnagyobb tömeget érintette, és a nagyvárosok 

népességfogyásában jelentős szerepet játszott.  

 A szuburbanizáció egyik mozgatórugója az 1990-es évtized elején lezajlott tömeges 

lakásprivatizáció volt. Noha a privatizáció különböző módon és eltérő mértékben ment végbe 

az egyes országokban, szinte mindenhol a belvárosból és a lakótelepekről való kiköltözéshez 

vezetett (Brade et al. 2009, Leetma et al. 2009, Węcławowicz 1998). A folyamat a városok 

funkcionális átalakulásával is összefüggésben állt, a központi fekvésű ingatlanokra igen nagy 

volt a kereslet a kereskedelem és a szolgáltatások részéről, így az újdonsült tulajdonosok az 

irodává, üzletté alakítható belvárosi lakások jelentős hányadát jó áron tudták értékesíteni, s a 

vételárból az agglomerációban saját házat tudtak venni, vagy építeni (Sýkora 1998, Wießner – 

Kovács 1996). Az agglomerációt is érintette a funkcionális átalakulás, a korábban nyaralóként 
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használt ingatlanokba állandó jelleggel költöztek ki a városi tulajdonosaik, és új bevásárló, 

irodai és logisztikai központok települtek az elővárosokba (Stanilov 2007a). 

 Látványos átalakulás zajlott a belvárosi negyedekben is, erőteljes funkcionális 

átalakulás, az üzleti funkciók térnyerése és ezzel párhuzamosan a lakófunkció kiszorulása 

ment végbe már az 1990-es évek elejétől. Emellett – igaz, csak a belső lakóöv egy kis részére 

korlátozva – voltak jelei a megújulásnak is; dzsentrifikációs folyamatot a legtöbb kelet-közép-

európai nagyvárosban kimutattak (Sỳkora 2005, Glock – Keller 2003, Izsák 2003, Berényi B. 

2012). Az esetek egy részében tradicionális belvárosi negyedek nyerték vissza korábbi (az 

államszocializmus előtti) magas presztízsüket, de volt példa önkormányzati beavatkozással a 

leromlott bérházas negyedek átalakítására is (Ptaček et al. 2003, Locsmándi 2005). A belső 

lakóövben egyre nagyobb és látványosabb különbségek alakultak ki, a negyedek 

lakásállománya, épületek állapota, a lakók társadalmi összetétele terén.  

 A legkevésbé látványos változások a lakótelep övet jellemezték, de a fizikai megújulás 

hosszantartó hiánya ellenére itt is jelentős társadalmi átalakulások mentek végbe. A városok 

lakásállományának jelentős részét kitevő panellakótelepek a szocializmus termékeinek 

tekinthetők, nem csak azért, mert abban a korszakban épültek (1990 után szinte rögtön 

bezártak a házgyárak), hanem azért is, mert az államszocializmus idején a nagyvárosokban ez 

jelentette az új lakások jelentős részét, valamint a szocialista lakáskiutalási rendszer révén a 

szocialista várospolitika aktívan formálta a lakótelepi társadalmak összetételét is.  

 1990 után a lakásprivatizáció következtében a lakótelepi társadalom tagjai is 

tulajdonossá váltak, és a lakáspiaci folyamatok jelentős módon átalakították a helyi 

társadalom összetételét. A korábbi előnyök (új és komfortos lakás) elhalványultak, az 

időközben kialakult hátrányok (drága fenntartás) fölerősödtek, ennek megfelelően az új 

beköltözők között egyre inkább a kevésbé tehetősek kerültek túlsúlyba (Iván 1996, Maier 

1997, Sailer 2001). Ezzel párhuzamosan a lakótelepek között is megindult a differenciálódás, 

elhelyezkedésük, építési idejük, társadalmi összetételük alapján presztízsük eltérően változott. 

 A lakóhelyi mobilitás szintje az egyes nagyvárosi negyedekben jelentős eltéréseket 

mutatott a rendszerváltozás után, függetlenül attól, hogy az egyes városrészek arculatán ez 

mennyire látszik meg. Az új és a felújított városrészekbe beköltöző, valamint a leromló 

városrészekben helyben maradó, onnan elköltözni nem tudó rétegek között jelentős 

különbségek alakultak ki; és az elmúlt évtizedekben e különbségek növekedése meghatározó 

volt a posztszocialista városok térszerkezetének átalakulásában. Az egyes negyedek 

átalakulása, tulajdonságaik átértékelődése miatt igen összetett képet mutatnak a kelet-közép-

európai posztszocialista nagyvárosok. Disszertációmban ezt az átalakulást igyekszem 

bemutatni a lakóhelyi mobilitás vizsgálatával. 
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 A posztszocialista nagyvárosok lakóhelyi mobilitását befolyásoló tényezőkre vonatkozó 

hipotéziseim megfogalmazásához elsőként áttekintem, hogy a nyugat-európai 

nagyvárosokban milyen tényezők befolyásolták a lakóhelyi mobilitást. 
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2. A lakóhelyi mobilitás 
 

A lakóhelyi mobilitás kutatására már a 20. század első felében is történtek kísérletek az 

Egyesült Államokban, de igazából a második világháború után a jóléti állam megerősödésével 

került a tudományos érdeklődés középpontjába. Az egyes irányzatok rövid, vázlatszerű 

áttekintése mellett ebben a fejezetben a lakóhelyi mobilitás összetevői kerülnek részletes 

bemutatásra, mivel a disszertáció empirikus része is ezen szempontok vizsgálatára 

szorítkozik. Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy ennek a lakásmobilitáshoz képest 

alárendelt szerepe van, és nem is érdemes vizsgálni (Clark 1976). Ezért az egyes tényezők 

kifejtése előtt szükséges igazolni, hogy a lakóhelyi mobilitás kutatásának van relevanciája. 

 

2.1. A lakóhelyi mobilitás kutatásának főbb irányai 

 

Az 1950-es évektől készült vizsgálatok a lakóhelyi mobilitást a demográfiai változás, a 

háztartásméret-növekedés/csökkenés, valamint a lakásnagyság függvényében elemezték (Lee 

et al. 1994). A költözési hajlandóság és a családi életciklus kapcsolatának elemzése azt 

mutatta, hogy az életpálya különböző (a családméret növekedésével illetve csökkenésével 

jellemezhető) szakaszaihoz eltérő mértékű mobilitási hajlandóság tartozott (Rossi 1955). 

Kiindulópontként ezek a kutatások „tipikus háztartásnak” a gyermekes családot tekintették, 

erre épült a lakásmobilitás modellje is. A családi életciklust hét szakaszra osztották, az 

alapján, hogy a család létszáma stagnál, növekszik vagy éppen csökken. Ezek a szakaszok: a 

házasság (családalapítás), gyermekvállalás előtti időszak (stagnáló), gyermekvállalás 

(növekvő), gyermeknevelés (stagnáló), gyermekek elköltözése (csökkenő), gyermekek utáni 

időszak (stagnáló), özvegyi kor (csökkenő). A kutatási eredmények azt mutatták, hogy a 

mobilitási hajlandóság a családalapítás, a gyerekvállalás és a gyermekek elköltözése idején a 

legnagyobb, míg legkevésbé a gyermeknevelés időszakában (főleg iskoláskorban) jön szóba. 

Vagyis a lakásszükségletet elsősorban a háztartás nagysága és összetétele határozta meg. 

 A háztartás mérete, típusa mellett fontos magyarázó tényező a vagyoni helyzet, hiszen 

akinek magasabb a jövedelme, az gyakrabban, illetve jobb környékre tud költözni. Az, hogy a 

lakóhelyi mobilitás tekinthető-e a vertikális társadalmi mobilitás térbeni leképeződésének, 

már a korai kutatásokban is vita tárgya volt (Sabagh et al. 1969). Rossi (1955) szerint annak 

tekinthető, ahogy Whitney és Grigg (1958) szerint is, akik kimutatták, hogy a (városon belüli) 

költözések 90%-a a lakóhely státusza miatt történik. Ennek az összefüggésnek a jelentőségét 
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többen megkérdőjelezték. Bell (1958) kutatásai szerint a felfelé történő mobilitás a költözések 

– akkoriban jellemzően a szuburbanizáció – mindössze 10%-át magyarázza; az esetek 

többségében a lakóhely-változtatás oka a megfelelő méretű, felszereltségű lakás keresése. 

Leslie és Richardson (1961) azt is kimutatta, hogy a felfelé történő mobilitás gyakrabban 

vezet lakóhelyi mobilitáshoz, mint az ellenkező irányú, mert az elszegényedők jobban 

ragaszkodnak a magasabb státuszt szimbolizáló lakásukhoz, lakóhelyükhöz. 

 A lakással és a lakókörnyezettel kapcsolatos igények szintén fontos befolyásoló 

tényezői a lakóhelyi mobilitásnak. A lakókörnyezetre vonatkozó elvárások nem 

korlátozódnak a fizikai jellemzőkre (pl. jó megközelíthetőség, alacsony beépítettség), hanem a 

helyi társadalom minőségi sajátosságaira, összetételére is kiterjednek (Whitney – Grigg 

1958). A helyi társadalmi kapcsolatok szintén szerepet játszhatnak, erre utalnak Firey (1968) 

kutatásai, aki szerint bizonyos esetekben megfigyelhető, hogy egyes kisebbségek a helyi 

társadalmi beágyazottság miatt nem akarnak elköltözni lakóhelyükről. 

 Az idők során az egyes háztartástípusok lakóhelyi mobilitásban játszott szerepe is 

változott. Az Egyesült Államokban már az 1960-70-es évektől kisebbségbe szorult a 

tradicionális (egykeresős, kettőnél több gyermekes) háztartás-forma, és egyre nagyobb 

hangsúlyt kaptak az „alternatív” háztartástípusok, aminek következtében a korábbi modellek 

felülvizsgálatra szorultak (Stapleton 1980). Ekkortól folyamatosan bővültek, s mind több 

irányba ágaztak el a lakóhelyi mobilitási kutatások. Megjelentek a különböző társadalmi 

csoportokra fókuszáló vizsgálatok, mint például az első saját lakásba költöző fiatalok (Clark – 

Mulder 2000) vagy az idősek (Kemper 1993, Rérat et al. 2008, Halleux 2005, Lévy 1999) 

lakóhely-változtatási magatartásának elemzése. Ugyanakkor továbbra is fontos kutatási téma 

maradt az etnikai kisebbségek költözési szokásainak, illetve a lakáspiaci és lakáspolitikai 

változások mobilitásukra gyakorolt hatásának feltárása (Bonvalet et al. 1995, Bolt et al. 

2011). 

 

2.1.1. A lakóhelyi mobilitás magyarázata 

 

Azt, hogy mi váltja ki a lakóhelyi mobilitást, a téma kutatói több különböző megközelítésben 

vizsgálták, s ennek megfelelően igen különböző magyarázatok és értelmezések születtek. 

Ezek egyik jellegzetes csoportját azok az elméletek alkotják, amelyek a lakóhelyi mobilitást az 

egyének gazdasági megfontolásokra épülő, racionális lakásválasztási döntéseire vezetik 

vissza. Ebbe a csoportba tartozik Sjaastad (1962) költséghatékonysági modellje, mely szerint 

az egyén – mint gazdaságilag racionális lény – a jelenlegi és a szóba jöhető új lakás 
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költségeinek összevetésével dönt a költözés vagy maradás mellett. Hozzá hasonlóan Lee 

(1966) – döntéselméleti alapokon, de a vizsgálatot pusztán gazdasági szempontokra leszűkítve 

– úgy fogalmazott, hogy az egyén választása a jelenlegi és a preferált lakónegyed között ezek 

tulajdonságainak összevetéséből jön létre. A döntés során figyelembe vett jellemzők 

mérlegelési módját szerinte az egyén helyzete, vagyis személyes tényezők határozzák meg. 

Később empirikus kutatások is bizonyították, hogy ezeket az elméleteket csak a lakóhely-

változtatást tervezőknek egy meglehetősen szűk csoportjára lehet alkalmazni, azokra, akik 

tisztában vannak mind a saját lehetőségeikkel, mind a jövőbeni költségekkel (Speare 1974). 

A lakóhelyi elégedetlenség felől közelített Wolpert (1965), aki modelljében feszültségi 

küszöbnek (stress threshold) nevezte azt a pontot, amelyet elérve a lakóhellyel való 

elégedetlenség már olyan mértékű, hogy az egyén fontolóra veszi a költözés lehetőségeit, 

költségeit. Az egyént ugyanis különböző tényezők (családi, társadalmi kapcsolatok, 

munkahely) a lakóhelyéhez kötik, és lényegében ennek a kötődésnek az erőssége mutatkozik 

meg az elégedettségben. Speare (1974) kritikája szerint a költözési szándék nem csak az 

elégedetlenség növekedésével, hanem pusztán a körülmények megváltozásával is kialakulhat, 

ilyen például új, távolabbi munkahely lehetősége, vagy a családi állapotban bekövetkező 

változás. Deane (1990) szerint az elégedetlenségre nem feltétlenül a költözés a válasz, vannak 

egyéb megoldások is, ő a társadalmi részvételt hozta fel példaként. Mindezzel együtt azóta is 

az elégedetlenséget tartják az egyik, ha nem a legfontosabb mozgatórugónak a lakóhelyi 

mobilitási elméletekben. Különbség leginkább abban van, hogy mely egyéb tényezőkkel 

hozzák összefüggésbe az elégedetlenséget (Lu 1998).  

 

2.1.2. Lakás vagy lakókörnyezet? – a két tényező szerepének megítélése 

 

Régóta foglalkoztatja a kutatókat az a kérdés, hogy a lakás vagy a lakókörnyezet minősége 

számít-e inkább a lakásválasztásnál. Noha egy korai amerikai felmérés szerint a lakóhely 

tulajdonságai jóval nagyobb szerepet játszanak, mint a lakáséi (Butler et al. 1969); a legtöbb 

kutatás arra utal, hogy a költözésnél a lakásparaméterek tűnnek elsődlegesnek. Az 1960-70-es 

években lezajlott 18 különböző kutatást összegző elemzésből az derült ki, hogy a 

lakásparaméterek legalább kétszer olyan fontosak, mint a lakóhelyi jellemzők (Clark – Onaka 

1983). 

 Hasonló eredményre vezettek azok a kutatások, amelyek az elégedetlenség szerepét 

vizsgálták a mobilitásban. Egy amerikai kutatás szerint nem a lakóhellyel, hanem a lakással 

való elégedetlenségnek van döntő szerepe (Morris et al. 1976). Hasonló eredményt mutat egy 
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szintén lakossági megkérdezésen alapuló vizsgálat Hollandiából, mely szerint a költözési 

szándékot a lakással való elégedetlenség jobban befolyásolta, mint a lakóhellyel való 

elégedetlenség (Feijten – van Maarten 2009). A két tényező (vagyis a lakás és a lakóhely) 

hatása természetesen nem független az egyén társadalmi, gazdasági, demográfiai jellemzőitől. 

Ennek megfelelően érdemes az elemzést egyéb mutatók (például kor, háztartástípus, 

társadalmi státusz stb.) figyelembevételével is elvégezni. Az ilyen mélyebb vizsgálatokból 

kiderül például az, hogy a még gyermekvállalás előtt álló fiatalok csoportjában a 

lakókörnyezet szerepe (főleg az oktatási, kulturális intézmények, szórakozóhelyek közelsége) 

egyértelműen felértékelődik a lakásválasztásnál (Howley et al. 2009). Ez a gyermekvállalás 

idején megváltozik, mert igaz, hogy továbbra is fontos a lakókörnyezet (immár a zöldterület, 

gyerekintézmények, játszóterek közelsége), de a preferenciák rangsorában a lakásméret ennél 

is előbbre kerül. Az egyén társadalmi státuszának emelkedésével pedig a lakóhely presztízse 

lesz egyre fontosabb tényező (Pape 1959). 

 Ezzel együtt azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a lakóhelyi és lakásmobilitás
1
 

nem független egymástól. Jó lakókörnyezetben nem csak az épületek állapota megfelelő, 

megjelenésük esztétikus, hanem a legtöbb esetben a bennük levő lakások is jó minőségűek, 

magas komfortfokozatúak, míg a rosszhírű negyedek, gyakran lepusztult épületállománnyal, 

alacsony komfortfokozatú lakásokkal rendelkeznek. Vagyis többnyire nem vagylagosan 

merül föl a kérdés, mert az aki egy „jó” (értsd: magas státuszú) környékre költözik, ezzel 

együtt rendszerint jó minőségű lakáshoz jut. 

 Vannak olyan, elsősorban amerikai elméletek, amelyek szerint nem a lakás és nem is a 

lakóhely kedvező/kedvezőtlen mivolta motiválja költözésre az embereket, hanem a 

munkalehetőség, a vagyoni helyzet megváltozása az, ami kiváltja a költözést. Dillman (1979) 

eredményei szerint többen vannak azok, akik munkahelyi okokból költöznek, mint akik a 

kellemesebb lakókörnyezet miatt. S még az utóbbiak között sem találtak olyat, aki a 

kedvezőtlenebb jövedelmi viszonyokat is vállalta volna egy jobb környékre költözés 

lehetőségéért. Több kutató is megkérdőjelezi, hogy a lakóhelyi mobilitásban a lakóhelyi 

preferencia érvényesülne. Clark egy 1976-os tanulmányában azt állítja, hogy a 

lakásválasztásban egyértelműen a gazdasági kényszerek dominálnak, s nem az egyéni 

preferenciák. Elemzésében sem a háztartásfő kora, sem a gyermekek száma, sem a tulajdonosi 

vagy bérlői viszony nem bizonyult olyan meghatározó, a választásra döntő hatást gyakorló 

tényezőnek, mint a lakók jövedelmi viszonyai. Az anyagi helyzet mellett a lakás minősége 

                                                 
1
 A lakásmobilitással, vagyis azzal, hogy az egyén az élete során egyre jobb vagy rosszabb lakásokba költözik, 

nem kívánunk részletesen foglalkozni, csak amennyiben összefügg a lakóhelyi mobilitással. 
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számított még költözést elsődlegesen befolyásoló tényezőnek, a lakókörnyezet jellemzői csak 

ezután következtek.  

 Noha ezek a kutatások is a lakóhelyi jellemzőket vizsgálták, eredményeik sokkal inkább 

a városok közötti migráció esetében tűnnek érvényesnek. Egy adott városon belül a 

tömegközlekedés, illetve a személygépjárművek tömeges elterjedése miatt másodlagossá 

válik a munkahelyek elhelyezkedése a lakókörnyezethez képest. A vidékről a városba 

költözők esetében tehát fontos szempont a munkahelyhez való közelség, míg a lakáskarrier 

további szintjein ez a szempont már kevésbé hangsúlyos. Alacsony annak a valószínűsége, 

hogy egy városrészből a kevés munkahely miatt költözzenek át egy másikba. 

 

2.2. A lakóhelyi mobilitás tényezői a nyugat-európai tapasztalatok alapján 

 

A Kovács (1989: 93) által felvázolt modell szerint a lakóhelyi mobilitás
2
 nem más, mint „az 

egyéni lakáshelyzet és a társadalmi szerkezet közötti kapcsolat térbeli kifejeződése”. A 

modell szerint a lakáskínálat és -kereslet együttesen határozzák meg a lakásmobilitáshoz 

vezető döntést, a lakáskeresletet pedig egyrészt a lakóhelyi elvárások, másrészt az egyén 

olyan jellemzői, mint az életvitel, a jövedelem vagy a családi háttér. Esetünkben a modell 

némiképp módosítva a következőképpen vázolható föl (1. ábra): 

 

1. ábra: A lakóhelyi mobilitás összetevői 

 

Forrás: saját szerkesztés Kovács Z. (1989) alapján. 

                                                 
2
 Az idézett cikkben lakásmobilitás szerepel, de miután a lakások térbeli sajátosságait (lakókörnyezeti, építési 

jellemzőit) elemzi, megfelel az általunk használt lakóhelyi mobilitásnak. 
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 Külső tényezők alatt értendők az országos vagy városi szinten érvényesülő hatások, 

hiszen ezek, ha nem is egyforma mértékben, de mindenkit érintenek. A lakásrendszer 

jellemzői alatt értjük az állami lakáspolitikát, a lakástámogatások rendszerét, valamint a 

magántulajdonú és bérlakások (ezen belül a magán- és szociális bérlakások) arányát az adott 

városban. Mindettől nem független az ingatlanpiac alakulása sem, hiszen a lakóhelyi 

mobilitás igen különböző lehet a stagnáló és a növekvő lakáspiacon. Fontos a társadalmi 

dimenzió is, nevezetesen, hogy az adott város az urbanizáció melyik szakaszában tart, hogy 

növekvő vagy csökkenő-e a népessége. A külső tényezőkre a vizsgált városok, illetve a 

városrészek jellemzésénél térünk majd ki, hiszen a különböző országokban ezek 

értelemszerűen eltérőek. 

 A belső tényezők azok, vagyis az egyének és a lakónegyedek jellemzői azok, amelyek a 

legtöbb lakóhelyi mobilitás kutatásban előtérbe kerülnek. Az egyéni tényezők közül 

kiemelkednek a demográfiai és társadalmi jellemzők, de nem elhanyagolhatók az egyén 

társadalmi kapcsolatai, a családi, baráti kapcsolatok, az aktuális lakóhelyhez való kötődés 

sem. Noha ez utóbbi tényezők alárendelt szerepet játszanak a vizsgálatokban, magyarázó 

erejüket mégsem érdemes lebecsülni; a kötődésnek a költözési hajlandóságra, az egyén 

születési helyének pedig a lakóhelyi preferenciára van hatása. A lakóhelyi jellemzők közé 

tartoznak a lakónegyed (sőt a lakóépület) fizikai jellemzői, városon belüli elhelyezkedése, 

vagy akár az utcák állapota. Ezen túl fontos szerepe van a mobilitási hajlandóságra annak is, 

hogy az egyén saját tulajdonú, vagy bérlakásban él.  

 

2.2.1 Demográfiai tényezők 

 

A lakóhelyi mobilitást befolyásoló demográfiai tényezők közül az életkor az egyik 

legfontosabb. Régóta ismert tény, hogy az életpálya különböző ciklusaiban eltérő mértékű a 

lakóhelyi mobilitás (Howell – Frese 1983). Ennek modelljét vázolta föl Rogers (1989), aki 

négy olyan szakaszt különített el, amely magas mobilitással jellemezhető. Közülük az első a 

gyermekkorhoz kötődik, de igazából a szülők mobilitását jelenti. A következő a késő-

kamaszkor, kora-felnőttkor, ez az –„emancipációs migrációnak” is nevezett – különköltözés 

időszaka, ekkor a legmagasabb a mobilitási hajlandóság. A harmadik csúcs, a nyugdíjba 

vonulással összefüggő költözési hullám, a lakóhelyi mobilitás ebben az életszakaszban 

általában az ellátó intézmények közelébe vagy a szülőfaluba irányul. A negyedik, legenyhébb 

mobilitás kialakulásának hátterében már a gyermekekhez, családhoz, esetleg az idősotthonba 
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költözés szándéka áll. Ez a modell sok egyéb tényező hatására természetesen módosul, de az 

általánosnak mondható, hogy a legmagasabb mobilitás a felnőtté váló korcsoportban található. 

Nyugat-Európában az 1980-as évektől a fiatal, 18-30 közötti korosztály esetében 

megfigyelhető volt a belvárosi negyedekbe való költözés fölerősödése. Ekkortól kezdett 

kitolódni a szülői háztartásból való kiválás és a családalapítás kezdete is. A fiatalokat 

társadalmi kapcsolatrendszerük és életmódjuk is egyre inkább a belvárosba, a 

szórakozóhelyek, egyetemek közelébe vonzotta. A lakáspiacon ennek megfelelően a 

belvárosi, jórészt régi építésű társasházakban található, megfizethető árú bérlakásokat 

részesítették előnyben. Ez jelentős változás volt az egy generációval korábbi, az 1960-70-es 

években lezajlott lakásválasztáshoz képest, amikor ez a korcsoport az akkor épülő, jórészt 

városszéli lakótelepekre költözött, mivel ott volt számukra elérhető lakás a családalapításhoz 

(Halleux 2005). 

 A középkorúak alacsony mobilitását a kutatók azzal magyarázzák, hogy a harmincas, 

negyvenes korosztályhoz tartozók már megtalálták a számukra megfelelő és még 

megfizethető lakást. Ugyanis ha gyermeket vállaltak, akkor még annak megszületése előtt, 

vagy a születés utáni egy-két évben költöztek olyan lakásba, amilyet a gyermekneveléshez 

megfelelőnek tartottak (Rérat et al. 2008). 

 Az utóbbi évtizedben megfigyelhető volt, hogy a szülők a gyermekeik önállóvá válása 

után a külvárosból a belső városrészekbe költöztek. Korábban az ellenkező irányú migráció 

volt jellemző több európai országban is, mint azt az 1990-es évek elején született francia és 

német vizsgálatok eredményei igazolják (Kemper 1993, Cribier – Kych 1993). Többen azt is 

kimutatták, hogy a városokon belül az idősebb korosztály került túlsúlyba. Ennek két 

magyarázatát adták: egyrészt a 1960-70-es években beköltözött népesség öregedett el; 

másrészt a kisgyerekes családok tömegesen kiköltöztek a városból, vagyis a fiatal-középkorú 

népesség aránya hirtelen lecsökkent (Rérat et al. 2008). 

 A háztartástípus azóta lett igazán fontos mobilitási tényező, hogy az 1980-as évektől 

kezdve, az úgynevezett második demográfiai átmenet nyomán megnőtt az addig atipikusnak 

számító háztartásformák jelentősége (van de Kaa 1987). Az elöregedés, a gyermekvállalás 

csökkenése, a házasságkötés idejének kitolódása, és egyáltalán a házasságkötések számának 

visszaesése, valamint a válások számának emelkedése hatással volt a családstruktúra 

átalakulására; megnőtt az egyszemélyes háztartások száma és aránya különösen a fiatalok és 

az idősek körében. Fontos különbség a két korosztály között, hogy míg a fiataloknál az 

egyedül élés választott életforma, s főleg a szellemi foglalkozásúak körében nőtt meg a 

jelentősége, addig az idősek körében az életkor kitolódásával a magányos egyedülállók száma 

emelkedett. Egy több francia nagyvárosban végzett vizsgálat azt mutatta ki, hogy a városok 
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egyébként is csökkenő lakosságán belül nőtt a fiatalabb korosztályok, ezen belül is az 

egyedülálló háztartások aránya (Ogden – Hall 2000). Külön vizsgálta az elváltak költözési 

szokásait Stapleton (1980). Az ebbe az egyre bővülő csoportba tartozók lakóhelyi mobilitását 

meghatározza (korábbi helyzetükhöz képest) alacsonyabb jövedelmük és a kisebb lakás iránti 

igényük. A gyermeket nevelő szülők esetében a gyermekintézmények és a munkahelyek 

közelsége egyaránt fontos, ők elsősorban az olcsóbb bérlakásokat keresik, amelyek a 

belvárosi negyedekben fordulnak elő nagyobb számban. Másik típusba tartoznak az 

önállósuló (szülőktől külön költöző) fiatalok által alkotott háztartások. A bérlakás számukra is 

fontos kritérium, mert az ő esetükben a háztartásösszetétel is gyakran változik. 

 Ami a gyermekes családokat illeti, körükben a városszéli kertvárosok még mindig 

népszerűek, elsősorban a középosztálybeli családoknál. A szuburbanizáció jelensége széles 

körben ismert és máig ható folyamat (Buzar et al. 2006). Ezzel együtt Nyugaton kimutatható 

egy olyan réteg, amely – bár anyagi helyzete lehetővé tenné – mégsem költözik ki, hanem 

inkább a belvárosban marad. Egy Rotterdamban végzett felmérésből kiderült, hogy az ottani 

családok jórészt kétkeresős háztartásban éltek, épp ezért számukra kiemelkedő fontosságú 

volt az utazási idő csökkentése. Ez felértékelte az iskolák, óvodák, valamint a kulturális 

intézmények közelségéből származó előnyöket, és a gyermektelen fiatal családokéhoz 

hasonló lakóhelyi preferenciákat alakított ki (Karsten 2007). Az alacsonyabb jövedelmű 

gyermekes családok számára a városszéli lakótelepek szociális lakásaiba költözés tűnik az 

egyetlen lehetőségnek, koncentrációjuk ezekben a negyedekben igen magas (Musterd – van 

Kempen 2005). 

 

2.2.2. A születési hely és a családi kapcsolatok szerepe 

 

A városon belüli költözések során a lakóhelyválasztásban szerepe van annak, hogy az egyén 

melyik városrészben, milyen lakókörnyezetben nőtt föl. Ez a szempont nem feltétlenül az első 

lakásvásárlásnál kerül elő, hanem igen gyakran a családalapítás idején. Egy holland vizsgálat 

kimutatta, hogy a gyermekkorban megismert lakókörnyezet hatása mind a városba, mind a 

városkörnyékre költözők esetében meghatározó volt (Feijten et al. 2008). Ehhez hasonlóan 

egy dán kutatás is azt bizonyította, hogy a gyermekkori lakóhely nemcsak a családi házas, 

magas státuszú környezetből érkezők, hanem az alacsony státuszú lakótelepen élők körében is 

motiváló tényezőnek számított. Mindkét csoportba tartozók nagyobb valószínűséggel 

választottak olyan lakóhelyet, amelyhez hasonló környezetben nőttek föl (Ærø 2006). 
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 Jórészt más okok miatt, de az alacsony lakóhelyi mobilitással jellemezhető dél-európai 

országokban is fontos befolyásoló tényező a születési hely. Barcelonában például, ahol igen 

alacsony a lakásmobilitás, már az első önálló lakás kiválasztásánál fontos szempont a korábbi 

(szülői) lakóhely közelsége (Módenes 1999). Itt csak részben magyarázó ok a már 

gyermekkorban kialakult erős kötődés, gyermekvállalás esetén a szülők közelsége is fontos, 

hiszen az ő segítségük pótolja a gyermekintézmények (óvodák, bölcsődék) hiányát. A család 

közelségét a pénzügyileg jobb helyzetben lévő társadalmi csoportok is szükségesnek ítélhetik. 

Ez látható Athén példáján is, ahol a szegényebb negyedekben a rokoni háló közelében 

maradnak olyanok is, akik egyébként megtehetnék, hogy jobb környékre költözzenek 

(Maloutas 2004).  

 Kevésbé mobilis lakáspiacokon az első lakóhelyhez való kötődés részben társadalmi 

eredetű (szülőkkel, rokonokkal való intenzívebb kapcsolattartás), de részben az ismert, 

megszokott környezet vonzó, biztonságérzetet adó hatásával függ össze. Az utóbbi tényező a 

mobilisabb lakáspiacon is játszik bizonyos szerepet, de csak egy későbbi periódusban, nem a 

szülőktől való különköltözés, illetve az első önálló lakás megszerzéskor, hanem 

családalapításkor, esetleg még később, nyugdíjas korban, amikor az érintettek „visszatérnek” 

a megszokott környezetbe. 

 

2.2.3. A lakóhelyhez való kötődés szerepe 

 

A lakóhelyi mobilitás fontos összetevője a lakóhelyhez való kötődés, amely nagyon 

egyénfüggő, s csak részben kapcsolódik a társadalmi, demográfiai, de még a környezeti 

tényezőkhöz is. Bizonyos mértékig rokonítható a múltbeli tapasztalatokkal, vagyis azzal, 

hogy az egyén milyen környezetben nőtt föl (lásd előző fejezet).  

 A lakóhelyhez való kötődést és ennek intenzívebb formáját, a vele való azonosulást – 

éppen egyénfüggősége miatt – főleg szociálpszichológiai szempontból vizsgálták. A 

nagyvárosokra fókuszáló kutatások esetében a helyi kötődés vizsgálata több területi szinthez 

kapcsolódhat. A szakirodalmat áttekintő írásában Lewicka (2010) kimutatta, hogy a 

vizsgálatok döntő része a lakónegyedhez való kötődést elemezte, az annál alacsonyabb (lakás, 

épület), vagy magasabb (kerület, város) szinteket jóval ritkábban kutatták. Maga a szerző 

három lengyel és egy ukrán városban mérte fel a különböző területi szintekhez való kötődés 

változását. Eredményei azt mutatták, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb szinten (vagyis 

az otthon és a város szintjén) volt a legerősebb a kötődés, aminek magyarázata lehet, hogy a 

városrészek határai sokkal kevésbé egyértelműek.  
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 A városhoz való kötődés mögött is többféle tényező állhat: az említett lengyel és ukrán 

példák esetében a helybenlakás időtartamával áll egyenes arányban, míg egy torinói 

esettanulmány szerint a helyi társadalmi életben való aktív részvétellel van szoros 

összefüggésben (Rollero – de Piccoli 2010). A különböző demográfiai, társadalmi 

paraméterek mentén végzett elemzések mind a lakóhelyhez való kötődés mértékében, mind 

annak okaiban jelentős különbségeket mutattak a különböző társadalmi rétegek között. 

 A városrészek építészeti jellemzői ugyancsak hatással lehetnek a lakóhelyi kötődésre. A 

„történelmi” városrészek esetében erősebb a helyiek kötődése, mint az új lakótelepeken, ami 

az építészeti, városmorfológiai jellemzők hatásait tükrözi (Lewicka 2008). Egy Róma 

különböző lakónegyedeit felmérő kutatás szerint a lakóhelyi kötődésre pozitívan hatottak az 

épületek esztétikai jellemzői és a negyed szerkezete, negatívan pedig az épületek magas 

lakásszáma és a zöldterületek hiánya (Bonaiuto et al. 1999). 

 Különbséget kell tenni a kötődés és az elégedettség között, noha a két tényező nem 

teljesen független egymástól. Egy francia nagyvárosokban készült kutatás azt mutatta, hogy a 

lakóhelyhez való kötődésben a helybenlakás időtartamának van meghatározó szerepe, és az 

erős kötődés hatással lehet a negyeddel való elégedettségre is (Fleury-Bahi et al. 2008). 

Sokszor a leromlott városrészekben is feltűnően elégedett lakókat lehet találni, aminek szintén 

pszichológiai okai vannak. A lakóhelyhez való erős kötődés olyan mértékű azonosuláshoz 

vezet, hogy a lakosok a negyed értékelése során részben saját társadalmi státuszukat minősítik 

(Avenel 2005). 

 A lakóhelyhez való kötődés szerepe korlátozottnak tekinthető, erre mutat rá J.-L. Pan 

Ké Shon (2007) több francia nagyvárosban végzett vizsgálata, amely az elégedettség mellett 

azt mérte föl, hogy a különböző társadalmi csoportok mennyire tartják fontosnak, milyen 

környéken laknak. A válaszolók legnagyobb csoportjára az jellemző, hogy megszokta 

lakókörnyezetét, ahol már régóta lakik, és azért érzi elégedettnek magát, mert saját társadalmi 

státusza megegyezik a környék státuszával. A második legnépesebb csoportot, az úgynevezett 

közömbösek alkotják. Ez a közömbösség gyakoribb a leromlottabb környezetben élőknél, 

valamint a fiatalok, egyedülállók körében, róluk mondható el, hogy szinte egyáltalán nem 

kötődnek a környékhez, kapcsolataik inkább munkahelyükhöz kötik őket. A társadalom 

nagyobb részében nem túlzottan erős a lakókörnyezethez való ragaszkodás, csak egy szűk 

réteg az, amelyik igen karakteres véleményt fogalmaz meg lakókörnyezetével kapcsolatban, 

és közöttük is minimális a nagyon elégedettek száma.  
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2.2.4. A tulajdonviszonyok szerepe 

 

A tulajdonviszony gyakran szerepel a lakóhelyi mobilitást meghatározó tényezők között, 

hiszen jelentős különbség mutatható ki a lakásbérlők és -tulajdonosok költözési szokásai 

között (Aitken 1990, Skifter Andersen 2008, Vera-Toscano – Ateca-Amestoy 2008, Feijten – 

van Maarten 2009). Ennek egyik oka, hogy a költözés tranzakciós költsége mindig nagyobb a 

tulajdonosok körében; ők általában nemcsak vevőként, hanem eladóként is jelen vannak, az 

eladás és a vétel közti időt is át kell hidalniuk (Helderman et al. 2004). A másik ok az, hogy a 

lakástulajdonosok általában elégedettebbek a lakásukkal, mint a bérlők. Ennek hátterében az 

áll, hogy – a kutatások szerint – a saját tulajdonú ingatlanokban a lakás- és épületfenntartás 

színvonalasabb, a tulajdonosok társadalmi státusza magasabb mint a bérlőké, a lakás pedig 

fontos vagyonelem számukra, ami biztonságot ad (Elsinga – Hoekstra 2005). A magas 

elégedettségi fok természetesen nem ösztönöz költözésre. 

 Egy több nyugat-európai országra kiterjedő vizsgálat eredményei alapján elmondható, 

hogy a magántulajdonú lakásokban élők elégedettebbek (Elsinga – Hoekstra 2005). Ez 

egyrészt a mediterrán, másrészt az angolszász országokra igaz. Az előbbiekben viszonylag 

szűk a bérlakáspiac, a lakástulajdonosoknak kedvez a támogatáspolitika, és mindemellett 

olyan történelmi-kulturális okok is szerepet játszanak mint a saját tulajdon és a családi fészek 

fontossága. Az angolszász országokban is hasonló a helyzet, de itt az okok a 

támogatáspolitikában keresendőek. A bérlakásszektoron belül mereven elkülönül a szociális 

és a piaci szegmens, az előbbi csak kevesek (a legszegényebbek) számára elérhető, míg az 

állami támogatás nélküli szegmensben azok jelennek meg, akik nem tudnak saját lakást venni, 

de szociális bérlakásra nem jogosultak. Vagyis a tulajdonosok magasabb elégedettsége azzal 

áll összefüggésben, hogy jobb anyagi helyzetben vannak, ezért jobb lakásba költöznek. A 

széles bérlakásrendszerrel jellemezhető országokban jóval kisebb a különbség a bérlők és 

tulajdonosok elégedettsége között. 

 Azt, hogy a lakástulajdonlás egyértelműen magasabb elégedettséghez vezetne, többen 

vitatják. Kiderült ugyanis, hogy amikor szélesebb rétegek számára lehetővé vált a 

lakásszerzés, a legtöbb alacsony jövedelmű háztartás „rossz” környéken tudott csak lakást 

szerezni, s ez az elégedettséget nem növelte. Az új tulajdonosok nehezen tudják fenntartani a 

lakásukat, ugyanakkor annak a piaci értékesítése is nehézségekbe ütközik (Helderman et al. 

2004). 
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2.2.5. A lakókörnyezet szerepe 

 

A lakóhelyi mobilitásban fontos szerepet játszik az adott lakónegyeddel való elégedettség is. 

Részben ennek alapján alakul ki az egyének lakóhelyi preferenciarendszere, amelyben 

elhelyezik saját környéküket és a többi általuk ismert lakónegyedet is. 

 A területi jellegzetességekre vonatkozó kutatások többféle megközelítést alkalmaznak. 

Az egyik szerint a lakókörnyezet annyiban fontos, amennyiben az adott területen lévő 

funkciók szükségesek az egyén számára (Lindberg et al 1992). Más kutatások a városközpont 

megközelíthetőségére helyezik a hangsúlyt, ugyanis a válaszadók többsége nem akar a 

központtól egy bizonyos távolságon túlra költözni, vagy bizonyos időnél többet utazni 

(Fuguitt – Zuiches 1975, Carpenter 1977). 

 A lakónegyed városon belüli elhelyezkedése mellett a beépítettsége is fontos tényező, 

ez részben összefügg a lakástípussal. A családi és sorházak a saját kert miatt népszerűek, de 

nem elhanyagolható szempont az ilyen típusú épületekből álló lakónegyedek nyugodt, 

csendes volta, természetközelisége sem. Számos nagyvárosban ezek jelentik a legkedveltebb 

lakásformát (Ærø 2006). Emellett több, főleg nyugat-európai városban a belső lakónegyedek, 

az ún. történelmi belvárosok is a legmagasabb státuszú városrészek közé tartoznak, részben az 

elmúlt évtizedekben végbement felújítások miatt (van Criekingen 2002, Kauko 2006, 

Bergström 2009). Nem vitatható, hogy ezen negyedek legfőbb vonzereje a központi 

fekvésben, a szolgáltatásokkal való jó ellátottságban rejlik, de nagy esztétikai értéket 

képviselő régi épületállománynak is lehet vonzereje. 

 A legkevésbé talán az 1960-70-es években emelt városszéli lakótelepek tűnnek kedvelt 

lakóhelynek. Noha sem a fekvésük, sem beépítési módjuk nem tekinthető ideálisnak, a 

legtöbb problémát itt mégis a helyi társadalom összetétele, az alacsony státuszú (bevándorló) 

népesség nagy aránya okozza (Musterd – van Kempen 2005). A több európai országra 

kiterjedő vizsgálat megállapítja, hogy lakótelepek fizikai jellemzői közül az ott élők egyedül a 

zöldterülettel való ellátottságot tekintik előnynek, míg a hátrányok között a lakókörnyezet 

(épületek, közterületek) állapotát említik. 

 A beépítési móddal és a lakónegyed fekvésével kapcsolatos preferencia szorosan 

összefügg a háztartásszerkezettel és életmóddal. Ez főleg a kisgyermekes családok esetében 

mutatható ki, esetükben merül fel erősen az igény a saját házra, illetve a nyugalmas 

környezetre (Beguin 1982).  
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2.2.6. A lakónegyedek társadalmi jellemzői 

 

Kutatások szerint a lakónegyedekről kialakult képet azok vélt társadalmi jellemzői határozzák 

meg legerősebben (Skifter-Andersen 2008, Permentier et al. 2011). Az egyének az esetek 

többségében erre az adott negyed külső jegyeiből következtetnek; egyrészt a beépítés 

jellegéből (pl. egy sűrűn lakott negyed, sötét, szűk utcákkal), másrészt a környék állapotából 

(pl. szemetes utcák, lepusztult épületek), mindezek általában alacsony presztízsre utalnak. 

Azzal együtt, hogy a városlakóknak egy lakónegyed társadalmi összetételéről kevésbé pontos 

képük van, mint ellátottságáról, elérhetőségéről, vagyis a fizikai jellemzőiről, mégis az előbbi 

erőteljesen befolyásolja a környék megítélését. 

 A mentális térképek kutatásai során kiderült, hogy nem minden városrész egyformán 

ismert, a legtöbb lakó a csak városközpontot és a saját lakóhelyének közvetlen környékét 

ismeri. Ezeken kívül a legjobb és a legrosszabb városrészekről tudnak véleményt alkotni 

(Gould – White 2002). Éppen emiatt a lakónegyedek imázsát vizsgáló kutatások 

megkülönböztetik a belső hírnevet (internal reputation) a külsőtől (external reputation), 

vagyis a külvilág véleményétől (Hortulanus 1995 idézi Rijpers – Smeets 1998). A kettő közti 

legfőbb eltérések úgy foglalhatók össze, hogy a belső hírnév a negyed fizikai és társadalmi 

jellemzőit is magában foglalja, sokkal részletesebb, épp ezért árnyaltabb, s a helyi lakosok 

hajlamosak túlértékelni, a kívülállóknál kedvezőbben megítélni saját lakónegyedüket. Ezzel 

szemben a külső hírnév általánosítóbb, a véleményt nyilvánítók elsősorban a közbiztonság 

helyzete és az ott élők társadalmi státusza alapján vonják le következtetéseiket, természetesen 

sokkal kevesebb információ alapján. 

 Az adott lakónegyedben élők véleménye eltérhet a város többi részén élőkétől, de az 

imázs kialakulásában ez utóbbi csoport véleménye lesz a domináns (Permentier et al. 2007). 

Ebből adódik, hogy a lakók rendszerint tisztában vannak a lakónegyedükről alkotott saját 

képük és a kívülállók véleménye közötti jelentős eltéréssel. Ennek a jelenségnek a 

megnevezésére alkalmazták a – pszichológiai kutatásokból átvett – „self-reflecting image” 

kifejezést (Rijpers – Smeets 1998). 

 Empirikus tapasztalatok (egy Eindhoven szegénynegyedeiben végzett vizsgálat) alapján 

elmondható, hogy a belső imázs vagy hírnév kialakulását erősen befolyásolja a helyi 

társadalom összetétele, és ugyanez érvényes a „self-reflecting image” esetében is. Ezzel 

szemben a külső hírnevet a lakókörnyezet jellemzői (vandalizmus, közbiztonság, köztisztaság, 

illetve az épületek állapota) határozzák meg (Rijpers – Smeets 1998). Megerősíti ezt egy 

másik kutatás is, amely Lisszabon szegénynegyedeiben készült, ahol a negatív belső imázs 

erősen összefüggött a helyi társadalmi konfliktusokkal és a társadalmi deviancia látható 
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jegyeivel (Costa Pinto 2000). Egy dániai felmérés szerint a helyben lakók fele rosszhírűnek 

tartotta saját lakónegyedét, és döntő többségük ezért a helyi társadalom összetételét okolta, az 

épületek fizikai állapotát csak kisebb részük tekintette magyarázó tényezőnek (Skifter 

Andersen 2008). A szegénynegyedek gyakran éppen a rossz imázsuk miatt válnak egyre 

jobban a társadalmi problémák gyűjtőhelyévé. Változás leginkább külső beavatkozás útján 

érhető el, ekkor is kérdéses azonban, hogy a negyed hírnevében is bekövetkezik-e javulás. 

Egy angliai vizsgálat szerint az állapotok pozitív változásáról szóló hírek még jelentős fizikai 

beavatkozások (legrosszabb épületek lebontása) nyomán is csak nagyon lassan épülnek be a 

köztudatba (Hastings 2004). 

 A rosszhírű városrészekben, a szegénynegyedekben figyelhető meg a helyi lakóknak az 

a stratégiája, hogy nem az egész környékkel azonosulnak, hanem csak annak egy egységével, 

és elhatárolják magukat „az igazán veszélyes” területektől (Wakefield – McMullan 2005). 

Ehhez hasonló eset, amikor nem a rosszhírű negyedet, hanem a tágabb városrészt tekintik 

lakóhelyüknek. Ezeknek a stratégiának az alkalmazását megkönnyíti számukra, hogy a 

lakónegyed különböző társadalmi csoportok által konstruált fogalom, nincsenek egyértelmű, 

mindenki által elfogadott határai (Knox – Pinch 2000). 

 

2.3. A lakóhelyi mobilitás sajátosságait magyarázó körülmények a 

posztszocialista nagyvárosokban 

 

A lakóhelyi mobilitást Európa keleti felének nagyvárosaiban a rendszerváltozást követően is 

befolyásolja az államszocializmus öröksége, ugyanakkor az azóta lezajlott folyamatok – az 

állami lakásépítés leállása, a tömeges lakásprivatizáció és a helyi önkormányzatok kialakulása 

– is jelentős hatással bírnak. 

 A korábbiakban meghatározó állami lakásépítés az 1990 után drasztikusan visszaesett 

(a balti országokban és Magyarországon szinte lenullázódott), s csak a már megkezdett 

lakótelepek befejezése történt meg (Tsenkova 2003). Az államszocializmus idején a 

nagyvárosi lakásépítés döntően lakótelepek építését jelentette, ezen belül az 1960-as évektől 

házgyári lakások építését. A városon belüli helyük kijelölése, tervezésük és felépítésük az 

állam, illetve a helyi hatóságok hatáskörébe tartozott (Kondor – Szabó 2010). Ez a 

finanszírozásukra csak részben igaz, mert az 1960-as évek reformjainak eredményeként a 

magántőke is egyre nagyobb szerepet kapott. Lengyelországban és Csehszlovákiában a 

lakásépítési szövetkezeteket vonták be elsősorban, míg Magyarországon bankok, állami 

vállalatok is szerepet kaphattak a lakásfinanszírozásban (Sailer-Fliege 1999). Mindez a 
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lakótelepek tervezésében nem jelentett változást, a helykijelölés és az építési forma továbbra 

is a helyi hatóságok kezében maradt. Az államszocializmusban szinte végig jellemző volt a 

nagyvárosi lakáshiány, és csak az 1980-as évek vége felé enyhült valamelyest (Tosics – 

Hegedűs 2003). Az új lakások építése mellett a régi lakásállomány felújítása, korszerűsítése 

elmaradt, így kialakult a régi és új lakások közötti kontraszt. 

 Az állami lakástámogatás már az 1980-as években olyan mértékben terhelte a központi 

költségvetést, hogy látszott, nem lesz sokáig fenntartható (Hegedűs – Tosics 1992). 1990 után 

az államnak nemcsak a lakásépítésre, de a meglévő és leromlott lakásállomány felújításának a 

finanszírozására sem volt forrása. Az állami tulajdonban lévő lakásállomány privatizációja 

tűnt a legnyilvánvalóbb megoldásnak, hiszen így ez a költség áthárítható volt az új 

tulajdonosokra. A lakásprivatizáció formái országonként változtak a kuponos privatizációtól a 

speciális hitelekig. A restitúció Magyarország és Oroszország kivételével bizonyos mértékig 

minden országban előfordult, de Kelet-Németország mellett egyedül Csehországban játszott 

viszonylag jelentős szerepet, ahol a lakásállomány 7%-át adták vissza korábbi tulajdonosának 

(Hegedűs 2007). Prágában például a restitúció által érintett épületek jórészt a város belső 

negyedeiben koncentrálódtak, ezek viszonylag korán piaci forgalomba kerültek (Sýkora 

1998). A legtöbb országban nem volt igazi választási lehetőség, hogy milyen lakásmodellre 

térjenek át, az önkormányzati lakások jelentős részét (75-95%-át) eladták a bérlőknek 

(Hegedűs 2007). 

 Az önkormányzatiság létrejötte után az újonnan megválasztott testületek rögtön azzal a 

dilemmával álltak szemben, hogy szűkös forrásaik mellé aránytalanul széles körű 

jogosítványokat és ellátandó feladatokat kaptak (Enyedi 1998). Az egyik legfontosabb 

változás az alá- és fölérendeltség megszűnése volt, ami a fővárosok esetében egyrészt az 

agglomeráció településeivel, másrészt a saját kerületeikkel kapcsolatban is problémákat 

okozott (Bennett 1998, Kovács – Szirmai 2006). Ekkor indult meg a szuburbanizáció; az 

elővárosokba kiköltöző gazdaságilag aktív népesség kiáramlásával a fővárosok jelentős 

adóbevételtől estek el, de az infrastruktúrát az ingázók továbbra is használták (Tosics 2005b).  

 Míg a rendszerváltozás előtt a helyi hatóságok a lakáskiutalási rendszeren keresztül 

befolyásolhatták a városon belüli költözéseket (Hegedűs – Tosics 1983), addig ez a 

lehetőségük 1990 után megszűnt. A lakásprivatizáció után az önkormányzatoknak leginkább a 

városrehabilitációs tevékenység maradt a kezükben, mint eszköz, amelynek segítségével 

vonzóbbá tehetik a helyi lakókörnyezetet. Ezen kívül a városi helyhatóságok a lakóhelyi 

mobilitást a lakókörnyezethez kapcsolódó fejlesztésekkel befolyásolhatták. Az esetek 

többségében ez is leginkább a fejlesztők elképzelése szerint történt, az önkormányzatok 
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viszonylag rugalmasan álltak hozzá az új beruházások létrejöttéhez, gyakran a műemléki 

szempontok figyelmen kívül hagyásával (Buček 2006). 

 

2.4. A lakóhelyi mobilitás belső tényezőinek szerepe a posztszocialista 

nagyvárosokban 

 

A városon belüli lakóhelyi mobilitásra vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt bő 

fél évszázadban a nyugat-európai demokráciákban az egyének költözését  nem pusztán a lakás 

nagysága és ára határozta meg, hanem több külső és belső tényező is fontos szerepet játszott 

döntésük meghozatalakor.  

 A külső tényezők országspecifikusak, a migrációs egyenleg, és a helyi ingatlanpiac 

működése alapvetően meghatározza a kereslet-kínálati viszonyokat. Fontos tényező a 

lakásrendszer, vagyis a tulajdonviszonyok (pl. a magánszektor néhány országban bérlakásokat 

jelent), de a jogi-pénzügyi szabályozás (pl. hitelrendszer) szintén jelentős mértékben alakítja a 

mobilitási lehetőségeket. A belső tényezők ugyanakkor többé-kevésbé azonosnak tekinthetők, 

ha különböző mértékben is, de mindenhol hatással vannak a költözési hajlandóságra és a 

lakóhelyválasztásra. Az alábbiakban ezeket a társadalmi folyamatokban gyökerező belső 

tényezőket tekintjük röviden át.  

 A demográfiai tényező szerepe elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a sokáig 

uralkodó gyermekes családforma mellett korábban atipikusnak számító háztartások terjedtek 

el és váltak általánossá, valamint, hogy a különböző korcsoportok mobilitási szokásai 

megváltoztak, a fiatal generációk esetében az első lakásválasztás már egyre kevésbé kötődött 

a családalapításhoz. Kelet-Közép-Európában a rendszerváltozás óta felgyorsult az elöregedés, 

a születésszám csökkent, az átlagos háztartásméret visszaesett, míg a háztartások száma nőtt. 

Ezek a demográfiai változások a korábbiaktól eltérő keresletet eredményeztek a lakáspiacon. 

 A lakóhelyválasztására a demográfiai és életmódbeli jellemzők mellett hatással van az 

egyén társadalmi kapcsolatrendszere, a családtagokhoz/barátokhoz való közelség, ami 

korábban a mobilis nyugat-európai társadalmakban is kimutatható volt. Európa keleti felén 

1990 előtt a korlátozott lakáspiac alacsony szinten tartotta a városon belüli mobilitást, a társas 

kapcsolatok szerepe alárendelt volt. A rendszerváltozást követően a helyi társadalmi 

kapcsolatok szerepe felértékelődött. 

 Nem csak a személyes kapcsolatok, de a lakókörnyezethez való kötődés is fontos 

szerepet játszott a nyugat-európai nagyvárosokban, azzal együtt is, hogy az elmúlt fél 

évszázadban a városok jelentősen bővültek, teljesen új városrészek épültek ki, miközben a 
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régiek is átalakultak. A megszokottság részben a helybenlakás idejének függvénye, vagyis 

minél hosszabb ideig él valaki egy városrészben, annál erősebben kötődik hozzá. A 

posztszocialista országokban a lakóhelyi kötődés jelentősége korábban elhanyagolható volt, 

hiszen a városlakók jelentős része kiutalás révén jutott lakásához. A rendszerváltozást 

követőn a szabad lakáspiac körülményei között a ’genius loci’ szerepe a lakóhelyi 

mobilitásban egyre fontosabbá vált.  

 A szabad lakáspiacon a lakástulajdonlás formája vagyis, hogy az egyén saját tulajdonú 

vagy bérlakásban él, befolyásolja a költözési hajlandóságát, hiszen utóbbi esetben ezt jóval 

könnyebben teheti meg. Az államszocialista rendszerben magánbérlakás nem volt, a szociális 

bérlakások magas aránya, a lakáshiány, és a lakáskiutalási rendszer megnehezítette a 

mobilitást. A rendszerváltozás után a lakásprivatizáció jóvoltából rendkívül rövid idő alatt 

töredékére esett vissza a szociális bérlakások aránya, ami gyökeres változást hozott a 

mobilitás tekintetében is.  

 Az egyre tagoltabb nagyvárosi térben a lakókörnyezet szerepe is felértékelődött, és a 

városok belső átalakulásával a hangsúlyok is áthelyeződtek. A tömegközlekedés fejlődésével 

az egyes negyedek megközelíthetősége sokat javult, az elérhetőség ezzel együtt továbbra is 

fontos szempont maradt. A jóléti állam kialakulásával az (oktatási, kulturális, szabadidős stb.) 

intézmények szerepe fölértékelődött, vagyis a megközelíthetőség már nem pusztán a 

lakóhely-munkahely közötti távolság áthidalását szolgálta, s fontos szemponttá vált a 

különböző városi szolgáltatásoktól való távolság. A lakókörnyezet minőségét ezen kívül 

meghatározzák a városrészek fizikai jellemzői, mint a beépítés jellege, az épületek állapota, a 

parkok, zöldterületek aránya és minősége. A posztszocialista nagyvárosokban a 

rendszerváltozás után az egyre felértékelődő és növekvő elővárosi zóna azt mutatta, hogy a 

lakóhelyi környezet szerepe egyértelműen fölértékelődött, míg a központi funkciók 

vonzóhatása a lakónépesség egy részénél (pl. gyermekes családok) gyengült.  

 A lokális társadalmi környezet szintén nem elhanyagolható tényező, a helyi miliő 

gyakran erősebb hatással van egy-egy városrész imázsára, mint annak fizikai jellemzői. 

Nyugat-Európában a városon belüli területi szegregáció a különböző városrehabilitációs 

programok ellenére még mindig erősen jelen van. Az államszocialista rendszerekben a 

lakóhelyi a szegregáció jóval kisebb volt, de a rendszerváltozás után a lakásprivatizációval, az 

állami lakáspolitika háttérbe szorulásával , vagyis a szabad lakáspiac kialakulásával valamint 

a jövedelmi viszonyok polarizálódásával párhuzamosan növekedett. 
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3. Kutatási kérdések és hipotézisek 
 

A dolgozat fő kérdése, hogy miként alakult át a lakóhelyi mobilitás a posztszocialista 

nagyvárosokban a rendszerváltozás utáni évtizedekben. Abból a feltételezésből indulunk ki, 

hogy a lakóhelyi mobilitás egyre inkább a nyugat-európai mintát követi, annak ellenére, hogy 

az államszocialista korszak öröksége számottevően befolyásolja a mobilitás lehetőségeit és 

konkrét módozatait. Ennek oka, hogy 1990 után a posztszocialista országokban is egyre 

inkább a piacgazdaság törvényei érvényesültek, vagyis a lakáspiac működése határozta meg a 

városrégiókon belüli mozgásfolyamatokat, és a lakóhelyi preferencia is az ottanihoz 

hasonlóan alakul. Természetesen mindez csak megszorításokkal igaz, egyrészt a szocialista 

korszak örökségeként a lakáspiac torzulásai máig érezhetőek, másrészt a városok 

szerkezetének is vannak az államszocializmusból, sőt korábbról örökölt sajátosságai. 

 Nyugat-Európában a lakáshoz jutás alapvetően szabadpiaci körülmények között ment 

végbe, míg Európa keleti felében a lakáshiány és a központosított lakáskiutalás szabta meg a 

lehetőségeket. Ebből kifolyólag a városlakók jelentős része nem a számára megfelelő 

lakásban élt (pl. túl kicsi, vagy túl nagy). Az államszocializmus időszakában érvényesített 

lakáspolitika és a rendszerváltozás utáni lakásprivatizáció egyik következménye volt, hogy a 

városi társadalom egy része úgymond „bennragadt” a lakásában, vagyis nem tudott tovább 

lépni a lakáspiacon. Feltételezésünk szerint az e rétegbe tartozók a város leértékelődő 

lakónegyedeiben vannak jelen nagyobb számban, vagyis a lakótelepeken és a belső lakóövezet 

leromló részein. Lakásukhoz még az államszocializmus évtizedeiben jutottak hozzá, majd a 

privatizáció során tulajdonossá váltak, és azóta nem tudtak elköltözni onnan. Ők azok, akik 

közül bár sokan el szeretnének költözni, de anyagi okok miatt nem tudnak, mert lakásuk 

áráért nem kapnak jobb, vagy akár csak ugyanolyan méretű lakást más lakókörnyezetben.  

 A rendszerváltozás után a lakáspiac kialakulása egy sor olyan, a korábbi korlátozott 

lakáspiac keretei között még nem számottevő, de a lakóhelyi mobilitást ma már egyre inkább 

meghatározó tényezőt értékelt fel, mint az elérhetőség, a helyi szolgáltatások színvonala vagy 

a lakóhelyi környezet minősége. Feltevésünk szerint ezek a tényezők a város egyes 

övezeteiben eltérő módon hatnak hiszen az egyes övezeteket eltérő sajátosságok jellemzik. 

 A lakóhelyi mobilitás átalakulását azon városövezetekben érdemes vizsgálni, ahol 

jelentős változások játszódtak le a rendszerváltozás után. Ezek egyike a belső lakóöv, ahol a 

társadalmi és funkcionális átalakulások igen gyorsan és látványosan zajlottak. A lakóhelyi 

mobilitás itt erősen összekapcsolódott az övezet funkcionális átalakulásával, vagyis – ahogy a 

nyugati városokban korábban megfigyelhető volt – a belső lakónegyedek a központi funkciók 
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miatt vonzóvá váltak a társadalom bizonyos csoportjai számára és felértékelődtek. A 

társadalom tagjai közül főként a pályakezdő, még családalapítás előtt álló fiatalok költöznek a 

belső lakónegyedekbe, többnyire a munkahelyek, a tanulási és szórakozási lehetőségek 

közelsége miatt. Vagyis a belső városnegyedekben véleményünk szerint a lakóhelyi mobilitás 

mögött erős demográfiai és életmódhoz köthető okok állnak. 

 A belső lakóövezeten belül azonban jelentős különbségek alakulnak ki, ami mögött 

döntően két tényező állhat, egyrészt a belvárosok súlya és megítélése a város egészén belül 

eltérő lehet, másfelől az adott negyed lakókörnyezeti jellemzői, ill. a felújítás mértéke is 

változhat. Feltételezzük azonban, hogy a megújult városrészeknek nem csak a presztízse 

magasabb, de az ott élők elégedettsége is. Másrészt, ha a belső lakóöv egy adott városban a 

lakáspiacnak csak egy szűk szegmensét teszi ki, akkor ez önmagában is megalapozza a magas 

presztízst, még akkor is ha nem történt érdemi felújítás. 

 A lakótelep öv súlya a posztszocialista városokban nagyobb mint általában véve 

Nyugat-Európában, és társadalmuk összetétele is jóval heterogénebb. A lakótelepeken a 

fizikai környezet átalakulása sokkal kevésbé volt megfigyelhető az elmúlt két évtizedben (a 

lakótelep-felújítások csak az EU-tagállamokban és nemrég kezdődtek meg), ugyanakkor 

jelentős társadalmi változásokat figyelhettünk meg. Noha kevés nyoma volt az olyan 

slumosodásnak, mint amilyen a nyugat-európai lakótelepeken volt kimutatható, azt 

feltételezzük, hogy a lakótelepek presztízsének csökkenése folyamatos, és ezzel, valamint a 

magas lakhatási költségekkel összefüggésben növekvő elégedetlenség és magas elköltözési 

szándék tapasztalható a lakók körében. Ezek a lakótelepek építésük idején még kedveltnek 

számítottak, de előnyeik mára részben elvesztek, így a mostani beköltözők jó része inkább 

csak anyagi kényszerből, jobb lehetőségek híján választ lakótelepi lakást. 

 A lakótelep övezetméretéből és heterogenitásából következik, hogy az övezeten belüli 

különbségek is valószínűsíthetően számottevőek lesznek. Feltételezésünk szerint a fizikai 

környezet közelmúltbeli átalakulása jelentős hatást fejt ki az ott élők elégedettségére és 

csökkenti az elköltözési szándékot. Mivel viszonylag kevés lakótelep-felújítás történt eddig, az 

érintett lakótelepek kedvező helyzetbe kerülnek az övezeten belül. A lakótelepek 

besűrűsödésével járó átalakulás viszont a zöldterületek fogyása és a forgalom növekedése 

miatt nem javítja a helyiek elégedettségét. 

 A városokat körülvevő elővárosi gyűrű dinamikus népességnövekedése volt a 

rendszerváltás utáni urbanizáció legfőbb térfolyamata. Az ezredfordulóhoz közeledve bár 

egyre nagyobb számban épültek új házak, illetve újultak meg lakónegyedek a városokon belül 

is, de ezek a fejlesztések a kitelepülést legföljebb enyhíteni tudták, megállítani és 

visszafordítani nem. Feltételezésünk szerint a saját kertes ház, a zöldövezeti lakókörnyezet 
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vonzereje még ma is jelentős a nagyvárosok lakói körében, s ennek megfelelően az elővárosi 

települések továbbra is a legvonzóbbak közé tartoznak, s az ott élők elköltözési hajlandósága 

nagyon alacsony. Sem a rossz közlekedési viszonyok, sem a városi szolgáltatások hiánya nem 

csökkenti az elégedettséget olyan mértékben, hogy kimutatható lenne egy a városba való 

visszaáramlás a helyiek körében. 

Az elővárosi övezeten belüli is léteznek azonban különbségek, de miután az övezet 

egésze a legpreferáltabb lakónegyedek közé tartozik, ezek a különbségek a lakók 

elégedettségében nem, legfeljebb a település presztízsében mutathatók ki. Ilyen tényezőnek 

számít a természeti környezet, a domborzat, az erdők közelsége, a táj szépsége. 

Feltételezésünk szerint ezek a természeti tényezők tudnak olyan plusz előnyt adni egy 

elővárosi településnek, amelynek következtében az agglomeráción belül is kiemelkedően 

keresett lesz. Társadalmi szempontból fontos tényező az őslakos népesség és az újonnan 

betelepülők egymáshoz viszonyított aránya. Ha az újonnan érkezettek aránya magas, az 

jelezheti a település magasabb presztízsét, ugyanakkor utalhat a helyi társadalmi kohézió 

gyengülésére is. 
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4. Vizsgálati módszerek 
 

 

A doktori értekezés alapjául szolgáló kutatás során kvantitatív és kvalitatív módszereket 

egyaránt alkalmaztunk. A lakóhelyi mobilitás vizsgálatának elméleti megalapozása a 

vonatkozó szakirodalom (teoretikus munkák, tanulmánykötetek, összehasonlító vizsgálatok, 

folyóiratcikkek, kutatási jelentések, ország-tanulmányok, városelemzések, esettanulmányok, 

interjú-kötetek) feldolgozásával történt. A részletesen vizsgált városnegyedek jellemzőinek 

feltárásához – az adott országra vonatkozó városföldrajzi és szociológiai szakirodalom mellett 

– a statisztikai, népszámlálási adatokat és az interneten elérhető információkat is 

felhasználtuk. 

 A disszertáció empirikus része egy 2007 nyarán készült kérdőíves felmérés 

eredményeinek másodelemzésén
3
 alapszik. A „Between Gentrification and Downward Spiral 

(Socio-spatial change and persistence in residential neighborhoods of selected CEE urban 

regions)” című projekt
4
 öt ország egy-egy nagyvárosára (Budapest, Lipcse, Szentpétervár, 

Szófia, Vilnius), s valamennyi városban öt-öt mintaterületre terjedt ki. A kutatás legfőbb célja 

az volt, hogy a vizsgált városok a különböző lakónegyedtípusainak fel-, illetve leértékelődési 

folyamatát feltárja. Ennek érdekében a kijelölt városokban kérdőíves vizsgálatokat végeztünk. 

A megkérdezettek személyes adatain kívül (kor, nem, háztartástípus, végzettség, foglalkozás, 

nemzetiség, stb.) rögzítettük a jelenlegi lakás és a lakásba költözés fontosabb paramétereit. A 

nyitott és zárt kérdések nagyobb része a költözési motivációkra, a beköltözés indokaira és az 

esetleges elköltözési szándékra vonatkozott. A disszertáció szempontjából különösen jól 

használhatók voltak a lakóhelyi elégedettség értékelésére a lakónegyed fizikai és társadalmi 

jellemzőire vonatkozó utalások. A lakóhelyi preferenciákról árulkodott egyrészt a különböző 

lakástípusok kedveltsége, illetve elutasítása, másrészt az adott város különböző részeinek 

értékelése is. 

Saját elemzéseimbe a felmérés adatállományának csak egy részét vontam be. Teljes 

egészében kihagytam Szentpétervár adatait, mert itt mind a városszerkezet, mind a piac 

működése olyannyira eltér a többi városétól, hogy ezek a rendszerből adódó különbségek 

önmagukban magyarázzák az összes további, az általam vizsgált kérdés szempontjából 

                                                 
3
 Az empirikus felmérés adatállományát a saját elemzési céljainknak megfelelően átkódoltuk, új 

csoportosításokat alkalmaztunk, részben a meglevő változók, részben a nyitott kérdésekre adott válaszok 

segítségével olyan mutatókat képeztünk, amelyek alkalmasnak látszottak a lakóhelyi mobilitás mélyebb 

elemzésére. A mobilitást befolyásoló tényezők hatásának szignifikanciáját – változótípustól függően – χ
2
 próba, 

ANOVA modell és a korreláció-elemzés segítségével ellenőriztük. 
4
 A Deutsche Forschungsgemeinschaft által támogatott kutatás magyar résztvevője az MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézete volt. 
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kimutatható eltéréseket. A felmérésben szereplő mintaterületek közül szintén csak azokat 

vettem figyelembe, amelyek adatai összevethetőek voltak, és alkalmasnak látszottak a kutatási 

kérdések megválaszolására. 

A vizsgálatban szereplő városok az államszocializmus centralizált 

gazdaságirányításának köszönhetően jelentős fejlődésen mentek keresztül, jellemzően az 

országok legnagyobb városai voltak. 1990 után sem veszítették el vezető szerepüket (Enyedi 

1998), a Nyugat-Európában már korábban megtapasztalt városföldrajzi jelenségeket, mint a 

szuburbanizáció és a dzsentrifikáció itt mutatták ki először. Itt mentek végbe a 

rendszerváltozás utáni leglátványosabb változások, hiszen ide érkezett a külföldi működő tőke 

jelentős hányada, a pénzügyi és kereskedelmi szektor intézményei itt épültek ki leghamarabb. 

A vizsgálatba bekerült városok különböző méretűek voltak, a félmilliós Vilniustól az 

1,7 milliós Budapestig. Ez azzal magyarázható, hogy a kiválasztásnál a méretnél lényegesen 

fontosabb szempont volt, hogy a mintát alkotó városok különböző típusokat jelenítsenek meg 

és a térség eltérő fejlődési pályát bejárt országaiból kerüljenek kiválasztásra. A felmérés a 

balti, a balkáni és a közép-európai országok egy-egy fővárosára és egy kelet-német 

nagyvárosra terjedt ki. A vizsgált városok közül a kelet-német Lipcse volt a legspeciálisabb 

helyzetben, mert a rendszerváltás itt – a két Németország egyesítése nyomán – viharos 

gyorsasággal ment végbe, és a városfejlesztésbe rengeteg külső tőke áramlott. Litvánia jó 

példája az 1990-es évek elején függetlenné vált poszt-szovjet államoknak, ahol a főváros, 

Vilnius fejlesztése presztízs-szempontból is fontos volt. A mintában a Balkán térséget 

képviselő Szófia példáján keresztül látható, hogy az infrastrukturális elmaradottság és a 

súlyos gazdasági problémák hogyan gátolják a város fejlődését. Budapest, hasonlóan a többi 

visegrádi ország fővárosához, átmenetet jelentett a gyorsan megújuló Lipcse, és a balkáni 

örökség terhét viselő Szófia, valamint a poszt-szovjet múlt nyomát magán viselő Vilnius 

között. 

A városokon belüli mintaterületek kiválasztásánál két fontos szempont érvényesült. Az 

egyik követelmény az volt, hogy a mintát olyan jellegzetes városrészek alkossák, amelyekben 

a rendszerváltozás utáni átalakulás mélyreható változásokat indított el. Másrészt azt is 

biztosítani kellett, hogy ezek a negyedek egymással összehasonlíthatók legyenek, vagyis 

minden kiválasztott városban valamennyi vizsgálni kívánt típus előforduljon.
5
 Ilyen 

jellegzetes típusnak tekinthető 

1. az átalakuló/megújuló történelmi városközpont,  

                                                 
5
 A négy típuson kívül az adatfelvételben szerepelt még az Egyéb városrész, ebbe a kategóriába az adott város 

szempontjából fontos városrésztípusok kerültek; Vilniusból és Lipcséből egy-egy új beépítésű negyed, és 

Budapestről és Vilniusból egy régi építésű kertvárosi rész. Ezek összehasonlító elemzésétől természetesen 

könnyű szerrel el lehet tekinteni. 
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2. az ezt körülvevő lecsúszó, slumosodó lakónegyed,  

3. a szocializmus idején épült lakótelep, valamint  

4. az 1990-es évek szuburbanizációjának köszönhetően dinamikusan növekvő 

előváros. 

A négy lakónegyed típus közül a második (leromló belső lakóövezet) végül kimaradt a 

disszertációból, mivel egyrészt Vilniusból ez a típus hiányzik, másrészt a szófiai Lozenetz 

sem igazán vethető össze a mintába bekerült lipcsei és budapesti negyeddel, mert azoknál 

nem csak az államszocializmus idején, de a rendszerváltozás után is sokkal nagyobb 

mértékben épült át. Szerencsére a fennmaradó három jellegzetes lakónegyed, vagyis a 

felértékelődő belváros, a lakótelep és a szuburbán kertvárosi negyed adatai önmagukban is 

fontos adalékokkal szolgálhatnak a lakóhelyi mobilitással kapcsolatos kérdések 

megválaszolásához. 

A vizsgált városnegyedekben élők társadalmi-demográfiai jellemzőinek, lakóhelyi 

preferenciáinak és költözési hajlandóságának feltárását célzó kérdőíves felmérést minden 

városban az ottani földrajz szakos egyetemi hallgatók végezték el. A véletlen mintavétel során 

kiválasztott lakókat személyesen keresték fel (háztömbönként legföljebb egy megkérdezett 

lehetett). A legtöbb mintaterületen sikerült a célul tűzött 100-as nagyságrendet elérni, az 

optimális 150-et azonban már csak az esetek alig felében (1. táblázat). Jóval száz alatt maradt 

a válaszadók száma a Lipcse melletti Brandis és Machern településeken, s mindössze ötven 

volt a szófiai Pancharevo-ban. Általánosságban is elmondható, hogy az elzárkózás mértéke a 

szuburbán kertvárosokban városrészekben volt a legnagyobb. 

 

1. táblázat: A mintaterületeken kitöltött kérdőívek száma 

Mintaterület Lipcse Vilnius Budapest Szófia 

Belváros Waldstraßenviertel 149 Naujamiestis 154 Belső-Terézváros 136 Oborishte 100 

Lakótelep Grünau 148 Karoliniškės 161 Havanna 155 Mladost 99 

              Druzhba 100 

Szuburbán öv Brandis 70 Didžioji Riešė 156 Nagykovácsi 128 Pancharevo 50 

  Machern 78             

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

A kérdőívben szereplő 34 kérdés közül tíz olyan volt, amely a lakóhelyi mobilitás 

szempontjából fontosnak tekinthető. A demográfiai-társadalmi mutatók között a kor és 

háztartástípus mellett felmértük a társadalmi státuszt jellemző mutatókat (végzettség, 

foglalkozás) is, de ezek az adatok olyan mértékben összehasonlíthatatlanok voltak, hogy 

vizsgálataim során inkább mellőztem őket. 
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A figyelembe vett kérdések három téma köré csoportosíthatók: a költözési 

hajlandóság, a lakóhellyel való elégedettség valamint a lakóhelyi preferencia.  

Ami a költözési hajlandóságot illeti, egyrészt a lakónegyedbe való költözés 

motivációira, másrészt a negyedből való költözési hajlandóságra vonatkoztak a kérdések. 

Figyelembe kell venni, hogy a költözésnél nem csak lakóhelyi, hanem lakásszempontok is 

befolyásolják a döntést.  

A beköltözés motivációinak vizsgálatánál időbeni bontást alkalmaztunk, hiszen a 

lakáshoz jutás feltételei jelentősen eltértek 1990 előtt és után (egy esetben a 2000 utáni 

beköltözők külön csoportba sorolása is fontosnak bizonyult). Szintén fontos kérdés volt, hogy 

milyen hangsúllyal szerepelnek a lakásukból elköltözni vagy maradni szándékozók 

motivációiban a lakás- és lakóhelyi jellemzők, valamint az ezektől független szempontok 

(magánéletben bekövetkezett változások).  

A lakóhellyel való elégedettség mérésére két kérdéscsoport irányult, emellett a negyed 

társadalmi jellemzőinek vizsgálatára két további kérdés vonatkozott. Ez utóbbi – vagyis a 

negyedek társadalmi összetétele – csak kevéssé egzakt módon határozható meg, viszont igen 

nagy szerepet játszik a negyedek megítélésében.  

Az elégedettség meghatározására legkézenfekvőbbnek tűnt a lakónegyedre vonatkozó 

állítások értékelése, itt az összehasonlíthatóság kedvéért ugyanazokat a szempontokat 

értékelték a válaszadók egy 1-4-ig terjedő skálán. Az ilyen lakónegyedekre vonatkozó 

állítások a lakóhelyi elégedettség kutatásokban rendre előkerülnek (Feijten – van Maarten 

2009, Skifter Andersen 2008). Ezen kívül fontos azt is vizsgálni, hogy az elégedettségnek 

vannak-e ettől független, akár csak bizonyos negyedekben jelentkező szempontjai. Ezt egy 

nyitott kérdés („Ajánlaná-e másoknak is a városrészt, és miért?”) szolgálta. Az erre kapott 

válaszokból megtudtuk, hogy a megkérdezettek milyen szempontot tartanak fontosnak 

megemlíteni saját lakókörnyezetükkel kapcsolatban – ami ha nem is közvetlenül az 

elégedettséget, annak bizonyos tényezőit mutatja. 

A lakónegyed társadalmi jellemzőit és azok alakulását egy külön kérdéscsoport 

vizsgálta, amely azt tudakolta, hogy a helyiek milyennek látják a negyed társadalmi 

összetételét, illetve annak változását az utóbbi években. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

lakóhely társadalmi összetétele az esetek többségében összefügg a negyeddel való 

elégedettséggel. Itt természetesen a megkérdezettek által érzékelt társadalmi összetétel (illetve 

annak némely szegmense) került be a vizsgálatba. 

A lakóhelyi preferencia, vagyis az, hogy az egyén milyen lakónegyedben szeretne élni 

nem csak a költözési hajlandóság szempontjából fontos, de az elégedettséget is 

befolyásolhatja. Az ide vonatkozó egyik kérdés úgy szólt, hogy milyen típusú lakónegyedben 
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lakna szívesen a megkérdezett, ha anyagi és egyéb szempontból semmi akadálya nem lenne a 

szabad választásnak. Itt a vizsgálatban szereplő lakónegyed típusok mellett minden városban 

szerepeltek egyéb (az adott város lakáspiaca szempontjából fontos) típusok is. 

Ezen kívül fontos az is, hogy a megkérdezettek mit gondolnak az adott város különböző 

lakónegyedeiről, amit egy nyitott kérdés vizsgált. Ez arra vonatkozott, hogy mely 

városnegyedeket tartja leginkább és melyeket a legkevésbé keresettnek a válaszadó, de az is 

kiderült belőle, hogy a saját lakónegyed lakáspiaci pozícióját hogyan értékelték a különböző 

mintaterületeken élők. 

 



35 

 

4. A lakóhelyi mobilitás sajátosságai a posztszocialista 

országokban 
 

A rendszerváltozás utáni városfejlődésről már az 1990-es évektől kezdve igen sok 

szakirodalmi művet írtak.
6
 A városföldrajzi és -szociológiai munkák a város és 

lakáspolitikával kapcsolatos változások eredményeit részletesen föltárták, születtek 

esettanulmányok a szuburbanizációról, a dzsentrifikációról, a gettósodásról, a lakótelepek 

slumosodásáról, vagyis a legtöbb korábban Nyugat-Európában lezajlott folyamat 

posztszocialista változatáról. Legnagyobb hangsúlyt talán a lakásprivatizáció és az 

önkormányzatiság kialakulása kapta, a folyamatok motorjának sokan ezt a két tényezőt 

tartották. A következőkben csak az általános folyamatok összefoglalására szorítkozom. 

 

4.1. A lakóhelyi mobilitás fő irányai a vizsgált nagyvárosokban 

 

A négy városban készült felmérés adataiból már első pillantásra látható, hogy – bármilyen 

nagy változások zajlottak is le a rendszerváltozás óta eltelt időszakban – a szocialista 

lakáspolitika, a központosított lakáskiutalási rendszer hatásai a mai napig is érzékelhetők. 

Azok aránya, akik nem saját szabad elhatározásukból laknak jelenlegi lakóhelyükön 

viszonylag magas (2. táblázat).  

 

2. táblázat: A válaszadók megoszlása a lakónegyedbe költözés döntési szabadsága szerint 

városrész típusonként (n=2689) 

A városrész jellege 
Felértékelődő 

belváros 

Leromlott belső 

lakónegyed 
Lakótelep 

Szuburbán 

település Egyéb Összesen 

Nem maga választott 30,6 28,1 49,8 12,7 22,7 30,0 

Másutt nem talált 

lakást 10,0 23,1 12,4 4,5 7,3 11,0 

Szabad mérlegelés 

alapján döntött 59,4 48,8 37,8 82,8 70,0 59,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Hiába szűntek meg az 1990-es években az adminisztratív korlátozások, hiába indult be a 

2000-es években az új lakásépítés, a válaszadók közel egyharmadát még mindig az jellemzi, 

                                                 
6
 Az olyan összefoglaló kötetek mellett mint Andrusz et al. 1996, Enyedi 1992, Enyedi 1998, Stanilov, 2007, 

olyan fontos folyóiratok is külön tematikus számot szenteltek a témának mint a GeoJournal (Special issue on: 

Post-socialist urban transition in Eastern and Central Europe, 1999) vagy a Geographia Polonica (Cities in the 

Tranforming Post-communist Countries: Ten Years of Economic Social and Spatial Experience, 2005) 
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hogy nem maga döntött a lakóhelyéről, további egytizedük pedig csak egyéb lehetőségek 

híján költözött az adott lakónegyedbe. Vagyis a megkérdezettek kétötöde lakóhelyi mobilitás 

szempontjából passzívnak tekinthető. 

 A városövezetenkénti bontásból
7
 látható, hogy a lakóhelyükről nem szabadon döntők 

legnagyobb arányban a lakótelepeken élnek, ami nem meglepő abból a szempontból, hogy az 

államszocializmusban a lakótelepekre leginkább lakáskiutalással lehetett bekerülni
8
. Ettől 

teljesen eltérő a szuburbán övezet, ahol a lakáskiutalás nem játszott szerepet, itt alig egyötöde 

azok aránya, akik nem döntöttek szabadon. A belső lakónegyedekben (a vegyes vagy 

egyenesen leromlott területeken) élők körében pedig azok aránya igen magas, akik nem tudtak 

máshol lakást venni, vagyis a negyed leértékelődése miatt költöztek be.  

 A beköltözés ideje szerint vizsgálva, akik már 1990 előtt is a jelenlegi lakásukban éltek, 

azoknak csak negyede döntött szabadon, míg a rendszerváltozás után beköltözőknek 

háromnegyede. Igen magas azok aránya, akik már 1990 előtt beköltöztek a lakásukba, és 

közülük sokan nem is maguk választották lakóhelyüket. Esetükben elsősorban az idősebb 

korosztály tagjairól van szó, de a jelenség nem csak őket érinti. A gyermekes családok és 

főleg a gyermeket egyedül nevelő szülők között is igen sokan vannak, akik nem maguk 

döntöttek a lakóhelyükről. 

  

2. ábra: A szabad döntés alapján lakóhelyet választók megoszlása a lakónegyed 

kiválasztásának szempontjai szerint (n=1692) 

 Forrás: saját szerkesztés a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

                                                 
7
 A χ

2
 próba eredménye azt mutatja, hogy a lakosok döntési szabadság szerinti összetételének városövezetek 

közötti különbségei 99 százalékos megbízhatósággal szignifikáns nagyságúnak tekinthetők. 
8
 A kérdések között sajnos a lakáskiutalás és a családi ok egy kategóriában szerepelt, így a válaszokban nem 

elválasztható e két szempont. 
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 Tovább bontva azt a szegmenst, ahol az egyén szabadon döntött, az látható, hogy a nagy 

többségnek részben vagy teljesen fontosak voltak a lakókörnyezet jellemzői is, nem csak a 

lakásparaméterek (2. ábra). Ezeket a jellemzőket a konkrét övezetek, lakónegyedek lakóhelyi 

mobilitásának elemzése során, azok sajátosságainak összefüggésében fogom részletesen 

vizsgálni, összefoglalva csak annyit érdemes kiemelni, hogy a szuburbán településeken 

bizonyultak legfontosabbnak a negyed fizikai-társadalmi adottságai, míg a város belső 

részeiben pedig az elérhető szolgáltatások. 

 Fontos kérdés, hogy az esetleges jövőbeni mobilitással összefüggésben van-e a 

beköltözés szabadsága. Az adatokból az látható, hogy ez a kapcsolat nem csak szignifikáns
9
, 

hanem igencsak erős (3. táblázat). Nem meglepő módon azok maradnának szívesen a 

lakóhelyükön, akik szabadon döntöttek a beköltözésről, míg akik nem szabadon döntöttek, 

azok közül igen sokan tervezik az elköltözést. 

 

3. táblázat: A válaszadók megoszlása a lakónegyedbe költözés döntési szabadsága és a 

mobilitási hajlandóság szerint (n=2689) 

Döntési szabadság 

  

Szeretne-e elköltözni? 

Összesen 
Közeljövőben 

tervezi az elköltözést 

Szeretne, de a 

közeljövőben nem tud 

költözni 

Tényleg maradni akar, 

mert elégedett 

Nem maga választott 26,7 34,6 38,7 100,0 

Másutt nem talált lakást 32,9 34,2 32,9 100,0 

Szabad mérlegelés alapján 

döntött 19,1 17,2 63,7 

100,0 

Összesen 22,9 24,3 52,8 100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A különböző korcsoportok és háztartástípusok költözési szándéka hasonló, mint ami a 

beköltözés szabadsága esetében rajzolódott ki; legnagyobb arányban a középkorúak, a 

gyermeket nevelő, illetve a kétfős háztartások szeretnének a lakásukban maradni. A költözést 

tervezők illetve a költözni nem tudók között is jelentős a különbség; legnagyobb mértékben a 

legfiatalabb korosztály tagjai és a lakóközösségben élők azok, akik tervezik a költözést. Míg 

akik csak szeretnének költözni, azok között nagy arányban találhatók idősek, egyedülállók és 

egyéb (atipikus) háztartásban élők. A két utóbbi csoport viselkedését, az anyagi helyzeten 

kívül a lakástulajdonlás befolyásolja nagymértékben. Az nem szorul magyarázatra, hogy a 

költözés sokkal egyszerűbb a lakásbérlők esetében, amiből következik, hogy ők nagyobb 

arányban tudnak elköltözni, mint a tulajdonosok. Ennek ellenére közöttük is viszonylag 

magas, egyötöd körüli azoknak az aránya, akik szeretnének, de nem tudnak elköltözni. 

                                                 
9
 A χ

2
 próba eredménye 0,000 szignifikancia szintet mutat. 
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 A lakástulajdonosok körét tovább bontva az látható, hogy a lakáshoz jutás módja és a 

költözési szándék között szintén szignifikáns
10

 a kapcsolat (4. táblázat). Itt a posztszocialista 

országokban lezajlott lakásprivatizáció egyik következménye is megmutatkozik; azok között, 

akik a privatizáció során kedvezményesen jutottak lakáshoz, igen magas arányban találhatók 

olyanok, akik nem tudnak elköltözni. A lakásprivatizáció problematikusságára utal, hogy a 

hatása a lakáshoz jutás után 10-15 évvel is érezhető a mobilitási lehetőségekben. Az, hogy 

sokan kedvezményesen válhattak lakástulajdonossá, számos esetben azzal járt, hogy szinte 

csapdahelyzetbe kerültek, mert nem tudtak továbblépni a lakáspiacon, hiszen a lakásárakban a 

különbségek igen hamar kialakultak (Kovács – Herfert 2012). 

 

4. táblázat: A lakástulajdonosok körében a költözési szándék a lakáshoz jutás módja szerint 

(n=1745) 

  Szeretne-e elköltözni? 

Összesen 
Hogyan jutott a lakástulajdonhoz? 

Közeljövőben 

tervezi az 

elköltözést 

Szeretne, de a 

közeljövőben nem 

tud költözni 

Tényleg 

maradni akar, 

mert elégedett 

Kedvezményesen (lakásprivatizáció) 23,0 38,1 38,9 100,0 

Piaci úton (vásárlás, építkezés, csere) 15,1 19,4 65,5 100,0 

Nem maga választotta (örökség, 

ajándék, családtag) 22,0 34,2 43,8 

 

100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A költözési szándék a különböző lakóövezetekben is jelentősen eltér: a maradni 

szándékozók aránya a szuburbán és az egyéb (a későbbiekben nem vizsgált) lakóövezetekben 

kimagasló. A másik három városövezet közül az arányuk a lakótelepi és a leromló belvárosi 

övezetben a legalacsonyabb. 

 A lakóhelyi mobilitás egyik fontos összetevője a lakással és/vagy a lakóhellyel való 

elégedettség mértéke. Arról régóta szakmai vita folyik, hogy a lakással vagy a lakóhellyel 

való elégedettség befolyásolja-e inkább a költözést (Butler et al. 1969, Feijten – van Maarten 

2009). Adataink szerint a kettő között erős összefüggés van
11

, a válaszadók közel kétharmada 

ugyanazt a pontszámot adta a két kérdésre. A válaszok összességükben nagyfokú 

elégedettséget tükröztek, sem a lakóhelyükkel, sem a lakásukkal elégedetlenek aránya nem 

érte el az egyötödöt
12

. Erősnek bizonyult viszont az összefüggés a költözési szándék és az 

elégedetlenség között; a lakással és a lakóhellyel elégedetlenek legalább négyötöde 

                                                 
10

 A szignifikancia szint itt is 0,000. 
11

 A lakással és a városnegyeddel való elégedettség pontszáma közötti kapcsolatot mérő korrelációs együttható 

értéke 0,497, a szignifikancia szint 0,000. 
12

 Ez a nagyfokú elégedettség igen különös a költözési szándékok tükrében, hiszen minden második válaszadó 

költözni szeretne. Lakóhelyi elégedettséget mérő kutatásoknál nem ritka, hogy az általános elégedettségre 

vonatkozó kérdésre adott válaszok igen pozitívak, viszont ha a lakóhely egyes jellemzőire kérdeznek rá, akkor az 

elégedettségben már megmutatkoznak a különbségek (Michelson 1977). 
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elköltözne. Látható az is, hogy a lakókörnyezettel való elégedettség foka általában kisebb, 

mint a lakással való elégedettség, de a legtöbb esetben ez a különbség nem nagy (5. táblázat). 

Éppen ezért a városövezetekre irányuló elemzés során elégségesnek tartjuk a lakóhelyi 

elégedettség vizsgálatát. 

 

5. táblázat: A lakással és a lakókörnyezettel való elégedettség átlagpontszámai* a lakóhelyi 

mobilitás és a lakástulajdonlás mutatói szerint (n=2689) 

Megnevezés 

  

Mennyire elégedett 

Ön a jelenlegi 

lakásával/házával? 

Mennyire elégedett, 

vagy elégedetlen Ön 

a lakókörnyezetével? 

Mennyi szabadsága 

volt a városnegyed 

megválasztásában? 

Nem maga választott 1,98 2,04 

Másutt nem talált lakást 2,17 2,39 

Szabad mérlegelés alapján döntött 1,73 1,85 

Hogyan jutott a 

lakástulajdonhoz? 

Kedvezményesen (nem a mai piaci úton) 1,93 2,03 

Piaci úton (vásárlás, építkezés, csere) 1,70 1,84 

Nem maga választotta (örökség, ajándék, 

családtagként költözött be) 1,95 1,94 

Szeretne-e elköltözni? 

Közeljövőben tervezi az elköltözést 2,27 2,36 

Szeretne, de a közeljövőben nem tud 

költözni 2,04 2,12 

Tényleg maradni akar, mert elégedett 1,58 1,73 

Kinek a tulajdonában 

van a lakás/ház, 

amelyben Ön lakik 

Saját tulajdon 1,81 1,91 

Bérli 1,93 2,07 

*Az elégedettség mérésére egy négyfokú skála alkalmazásával került sor, ahol az 1-es a nagyon elégedett, míg a 

4-es a nagyon elégedetlen 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Az elégedettségi átlagpontszámok lakóhelyi mobilitási és a lakástulajdonlási jellemzők 

szerinti a különbségei nem nagyok ugyan, de az ANOVA modellel végzett vizsgálatok 

alapján 99 százalékos megbízhatósággal állítható, hogy szignifikáns nagyságúak. 

Egyértelműen megmutatkozik, hogy azok a legelégedettebbek, akik szabad mérlegelés alapján 

költöztek a lakásukba, és azok legkevésbé, akik nem válogathattak. Hasonló mondható el a 

lakáshoz jutás körülményeiről is; akik piaci úton jutottak lakásukhoz elégedettebbek, mint 

azok, akik a lakásprivatizáció során váltak tulajdonossá, illetve akik nem maguk választottak. 

A lakástulajdonlás szerepe az elégedettséggel kapcsolatban nem nevezhető jelentősnek, noha 

a tulajdonosok valamivel elégedettebbek, mint a bérlők, ahogy ezt már az említett nemzetközi 

példáknál is láttuk.  

 Mind a lakóhelyi mobilitás, mind az elégedettség vizsgálata során szembetűnő az a 

viszonylag széles réteg, amelyik a jelenlegi lakáshelyzetéből nem tud továbblépni. A 

posztszocialista nagyvárosokban ez a csoport részben a szocialista lakáspolitika, részben a 

rendszerváltozás utáni lakásprivatizáció által kialakult rendszer miatt (legalábbis saját érzése 

szerint) bent ragadt jelenlegi lakásában.  
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 A lakóhelyi mobilitás és az elégedettség összetevőit egyaránt az egyes övezetek és az 

egyes mintaterületek szintjén érdemes részletesen elemezni, hiszen nem egy közülük a negyed 

fizikai-társadalmi jellemzőihez kapcsolódik. A részletes vizsgálat előtt azonban célszerűnek 

látszik áttekintést adni a különböző befolyásoló tényezők lakóhelyi mobilitást alakító 

hatásának erősségéről és szignifikanciájáról. Ezt az összegzést a lakossági felmérés 

adatállományából az egyes mintaterületekre vonatkozóan kiszámított korrelációs együtthatók 

teszik lehetővé (6. táblázat). 

 

6. táblázat: A közeljövőben elköltözést tervezők aránya és a költözési szándékokat 

potenciálisan befolyásoló tényezők közötti korrelációs kapcsolat szorossága és 

szignifikanciája 

Potenciális befolyásoló tényezők Korrelációs 

együttható (r) 

Szignifikancia 

Szint* 

Kelet-európai sajátosságokkal összefüggő tényezők   

A lakásválasztás szabadsága  

(A nem saját döntés nyomán beköltözők aránya) 

 

+ 0,625 

 

0,002 

Azt elköltözési lehetőségek korlátozottsága 

(A lakásukban „bennragadtak” aránya) 

 

+ 0,495 

 

0,023 

Nyugat-Európában azonosított befolyásoló tényezők    

Városnegyed, lakókörnyezet fizikai/társadalmi jellemzői 

(Általános elégedettség a lakónegyeddel) 

(Elégedettség a lakással) 

(A zöldterületek állapotának megítélése) 

(A természet közelsége miatt beköltözők aránya) 

(Épületfelújítás szükségessége) 

(A városnegyed jóhíre) 

(A jó kisugárzás, légkör miatt beköltözők aránya) 

(Optimális közlekedési kapcsolatok) 

(Gyerekes családok számára kedvező feltételek) 

(Jó közbiztonság) 

(Gazdag szabadidős, kulturális kínálat) 

(Tehetős emberek lakta környék) 

(A jó szociális környezet miatt beköltözők aránya) 

(A környéken lakókkal való kapcsolatok vonzereje) 

(A család, barátok közelsége miatt beköltözők aránya) 

 

– 0,807 

– 0,810 

– 0,752 

– 0,617 

+ 0,553 

– 0,619 

– 0,601 

– 0,497 

– 0,501 

– 0,463 

– 0,325 

– 0,463 

– 0,437 

– 0,291 

– 0,201 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,003 

0,009 

0,003 

0,004 

0,022 

0,021 

0,034 

0,150 

0,034 

0,048 

0,200 

0,382 

Demográfiai jellemzők 

(Gyermeket nevelők aránya) 

(35 év alattiak aránya) 

 

– 0,414 

+ 0,275 

 

0,062 

0,229 

Lakástulajdonlás jellege 

(Bérlők aránya) 

 

+ 0,117 

 

0,613 
*A félkövérrel való kiemelés azt jelzi, hogy a kapcsolat nem szignifikáns. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Ezek az együtthatók azt bizonyítják, hogy mind a nyugat-európai mintakövetésre, mind 

a posztszocialista országok sajátosságaira vonatkozó hipotézisek megállják a helyüket. Az 

elköltözési tervekkel mért lakóhelyi mobilitás a korrelációs együtthatók tanúsága alapján 
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különösen erősen függ a városnegyedeknek azoktól a fizikai és társadalmi jellemzőitől, 

amelyek a nyugat-európai mobilitásban is nagy szerepet játszanak. A demográfiai 

jellemzőkkel való kapcsolat sokkal kevésbé meghatározó, a lakásbérlői/lakástulajdonosi 

státusszal pedig egyáltalán nem mutatkozott összefüggés. Ez utóbbinak az az elsődleges oka, 

hogy ezekben az országokban (természetesen Németország kivételével) nincs jól működő 

bérlakáspiac. 

 Noha a vizsgált városrészek alapvetően hasonlítanak egymáshoz, az adott városok 

társadalmi-gazdasági sajátosságai, történelmi múltja is nagy szerepet játszik fejlődésükben. 

Éppen ezért a lakóhelyi preferencia részletes elemzése szintén az egyes övezetek és negyedek 

szintjén tűnik hasznosnak, mert itt a személyes vélemények sokkal inkább kötődnek az egyes 

városok adottságaihoz. 



42 

 

5. A vizsgált nagyvárosok bemutatása 
 

Ez a fejezet a négy vizsgált város térszerkezetének és lakáspiacának rövid bemutatását 

tartalmazza. A városok szerkezeti felosztása a beépítés jellege, valamint a negyedek fekvése 

alapján történt. Bár a disszertáció a belvárosi, lakótelepi és elővárosi övezetekre fókuszál, a 

térképeken a barnaövezetet is föltüntetem, mivel az ipari környezetben közelsége a 

lakófunkció szempontjából is fontos.  

 A lakáspiac elemzése során a felmérés időpontjához, 2007-hez legközelebbi adatokat 

használom. Noha a lakásárak időbeli alakulása nem lényegtelen, ezek ismertetésétől 

eltekintek, részben az összehasonlítható adatok hiánya miatt, részben mert esetünkben az 

egyes negyedeknek a lakáspiaci pozíciója érdekes. 

 

5.1. Lipcse városszerkezeti jellemzői 

 

A nagy múltú szász kereskedőváros a 19. század második felében (1860-1900) lépett a 

városrobbanás szakaszába. Az ipari forradalom következtében a munkásság létszáma 

felduzzadt, ezzel együtt a lakásállomány is bővült, a város területe is nőtt. Lipcse először déli 

és nyugati irányba terjeszkedett, bekebelezte az ottani ipari településeket (Lindenau, 

Plagwitz), majd 1910-re a legtöbb szomszédos települést magába olvasztotta. Az 1930-as 

években lakossága elérte a 700 ezret, ekkor Németország ötödik legnagyobb városa volt, 

nemcsak kereskedelmi, hanem fontos adminisztratív és ipari központ is. A város jelentős 

károkat szenvedett a második világháború alatt, noha a belső negyedek lakásállományának 

nagy része megmaradt. A szocializmusban a város ipari jellege tovább erősödött, és ekkor 

épült föl az egyetlen nagy (Grünau) és több kisebb lakótelep (Schönefeld, Paunsdorf) a város 

szélén (Lange et al. 2007). 

 

5.1.1. Lipcse városszerkezete 

 

Lipcse középkori belvárosa a 19. század végén jelentősen átépült, mai arculatát jórészt ez az 

időszak határozza meg. Ebben a 4-6 emeletes, zárt beépítésű részben koncentrálódnak a 

kulturális és közintézmények, közhivatalok (3. ábra). Az 55 ezres lakosú központi kerület 

(Mitte) nyugati részén, a nagy városi parkok szomszédságában találhatók az elegáns belvárosi 

negyedek, mint a Waldstraßenviertel vagy a Musikerviertel. A belváros keleti része ipari 



43 

 

környezetben elhelyezkedő lakónegyed, mint például a Graphisches Viertel, melynek 

épületállománya a második világháború alatt jelentős károkat szenvedett. A megmaradt 

üzemeket az 1950-es években államosították, és sokat közülük kitelepítettek, emellett a 

negyed lakossága folyamatosan csökkent. A felújítások elmaradtak, így az épületállomány 

leromlott. A rendszerváltozás után azonnal elkezdődött a foghíjtelkek beépítése, a terület 

napjainkra a város legnagyobb irodanegyedévé vált (Denzer – Heydenreich 2007). 

 

3. ábra: Lipcse városszerkezeti jellemzői 

 

  Forrás: saját szerkesztés 

 

 A belső lakóövet nyugatról parkok választják el a belvárostól, de a többi irányban 

egybeolvad vele, ahhoz hasonlóan magas, zárt beépítésű, közel 120 ezres városrész. Délen 

Südvorstadt, északon Gohlis gazdag villanegyedei, keleten pedig a régi munkásnegyedek 

(Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Reudnitz) találhatók. Az 1990-es évek felújítási 

programjainak köszönhetően az épületállomány jelentős része itt jó állapotú (Rink 2000). Az 

övezet délkeleti részén Plagwitz és Lindenau egykori ipari negyedeiben a 2000-es években 

megkezdődött az átalakulás. Ennek látványos eredményei különösen szembetűnőek Plagwitz 

területén, ahol hivatali-üzleti és kulturális negyed alakult ki (Wießner 1999).  

 A lakótelepek szerepe az utóbbi évtizedekben leértékelődött; a város lakosságának alig 

egyötöde (90 ezer fő) él lakótelepen, és számuk (különösen Grünau népessége) folyamatosan 

csökken. A lakótelepek jórészt a kompakt zónán kívül találhatók, keleten Paunsdorf és 

Schönefeld Ost, északon Gohlis-Nord, a város nyugati részén pedig Neulindenau egy része és 

az egyetlen óriáslakótelep, a külön városrészt alkotó, alig ötvenezres Grünau. 
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 A szuburbán övezet 1999-ig a városhatáron kívüli falvakat, városokat foglalta magába, 

ahol az 1990-es évek erőteljes szuburbanizációja során jelentősen megnőtt a lakosságszám. 

Már 1995-től megkezdték e települések városhoz csatolásának előkészületeit, látható volt 

ugyanis, hogy a szuburbanizáció nyerteseinek számító községekben az ellátó rendszer 

kapacitása nem lesz elég a megnövekedett népesség igényeinek kielégítéséhez. 1997 és 1999 

között több lépésben kilenc községet és több résztelepülést csatoltak Lipcséhez, mindössze 

két, a várostól délre fekvő településnek sikerült elkerülnie a beolvasztást (Dövényi – Knabe 

2007). 

 

5.1.2. A lipcsei ingatlanpiac főbb jellemzői 

 

A lipcsei lakáspiacot nem a lakásárakon, hanem a lakbéreken keresztül érdemes vizsgálni, 

hiszen a lakások több mint háromnegyede bérlakás. Magántulajdonban elsősorban a családi 

házak vannak, míg a belvárosi részeken a magánbérlakások, a lakótelepeken pedig az 

önkormányzati és szövetkezeti bérlakások a jellemzők. (Ez utóbbiakat nem adták el 

magánszemélyeknek a rendszerváltozás után.) 

 

4. ábra: A lakásbérleti díjak területi különbségei Lipcsében 2008-ban 

 

 

  Forrás: Leipzig 2008/2009: Market Report Residental Investment 

 

Lipcsében a lakbérek a Zentrum-Ost kivételével a központi negyedben, valamint az azt 

körülvevő városrészekben a legmagasabbak (4. ábra). Ezek közé tartoznak az olyanok, mint a 

tradicionálisan magas státuszú Gohlis-Süd, vagy a tőle nyugatra található villanegyed 
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Leutzsch, illetve az 1990 után jelentős megújuláson keresztülment Schleussig vagy 

Südvorstadt, valamint az új építésű negyed, Marienbrunn. Hasonlóan magas lakbérek rajtuk 

kívül egyedül a városon kívüli Markkleebergre jellemzőek, ez a legmagasabb státuszú 

település az elővárosi övezetben. A skála másik végén találhatók egyrészt a lakótelepek és 

azok környéke (a város nyugati és észak-keleti részén), másrészt a legnehezebben 

megközelíthető észak-nyugati és dél-nyugati családi házas negyedek. Harmadrészt a 

„legolcsóbb” városrészek közé sorolhatók a belső városrészek közül Lindenau, Neustadt-

Neuschönefeld, Volkmarsdorf, vagyis az alacsony státuszú egykori munkásnegyedek. Az 

egykori iparnegyed, Plagwitz az utóbbi évek felújításainak köszönhetően már a drágább 

városrészek közé tartozik. 

 

5.2. Vilnius térszerkezeti jellemzői 

 

A litván főváros a 19. század közepétől indult gyors növekedésnek, a századfordulóra érte el a 

200 ezres lélekszámot. 1917-ig az orosz birodalom része volt, a két világháború között 

Lengyelországhoz tartozott, majd a Szovjetunióban a Litván SzSzK, 1990-ben pedig a 

független Litvánia fővárosa lett. A második világháború alatt a város jelentős veszteségeket 

szenvedett; az Óváros épületeinek több mint fele elpusztult, a nácik a teljes zsidó lakosságot 

deportálták, az addig többségben levő lengyeleket pedig 1945-ben telepítették ki a szovjet 

hatóságok. A világháború végére csak kevesen maradtak meg a város régi lakosai közül, 

ekkor kezdődött a szovjet veteránok és a litván vidéki népesség beáramlása (Aleksandravičius 

2006). A szovjet korszakban a népesség ismét erőteljes növekedésnek indult, az 1980-as évek 

közepére a város lakosságszáma elérte a félmillió főt. Vilnius 550 ezres népességszámával az 

ország lakosságának 15%-át teszi ki. A főváros lakosságának alig 60%-a litván, közel egyötöd 

a legnagyobb nemzetiségnek számító lengyel, és 14% az orosz (Kasatkina – Beresnevičiūė 

2006). A 401 km
2
-es város 21 kerületből áll, ebbe beletartozik a szomszédos ipari település, 

Grigiškės is, amely ugyan önálló város, de a Vilniusi Önkormányzat igazgatása alá tartozik.  

 

5.2.1. Vilnius városszerkezete 

 

Vilnius Óvárosa (Senamiestis) a legnagyobb kiterjedésű történelmi belváros (360 ha) Európa 

keleti felén. A várostervezők még a szovjet időkben is törekedtek a történelmi városközpont 

megóvására, ennek köszönhetően a történelmi városkép ma is látható (Aleksandravičius 

2006). A negyedet 1994-ben az UNESCO a világörökség részének nyilvánította. A vilniusi 
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Óváros revitalizációs stratégiáját a litván kormány 1996-ban fogadta el. Ez éves bontásban 

tartalmazza az infrastruktúra kiépítését, az utak, az épületek felújítását és a zöldterületek 

rendbetételét (Petkevicius, 2005). A 20. század elején épült ki az Óváros mellett a 

reprezentatív épületekből álló Újváros (Naujamiestis). Ez a két – együtt 50 ezer fős – kerület 

alkotja a szűkebb értelemben vett belvárost (5. ábra). Tőlük északra helyezkedik el a Neris 

jobb partján levő, szintén a 19-20. században épült elegáns villanegyed, a Žvėrynas, valamint 

a Šnipiškės és Šeškinė kerületek déli része. Ezek jórészt családi házas, alacsony beépítésű 

negyedek, az egykori történelmi külvárosok megmaradt részei, melyekben még sok faépület 

is található (Mikneviciene – Glemza 2005). Noha az Óváros része, mégis a történelmi 

külvárosokhoz sorolják a kerület keleti részén elhelyezkedő Užupist, mely a dzsentrifikáció 

első vilniusi példája (Standl – Krupickaitė 2004). A 2000-es években a Neris jobb partján 

kezdődött – nem kevés társadalmi vitát kiváltva – a felhőkarcolókból álló új üzleti negyed 

felépítése. 

 

5. ábra: Vilnius városszerkezeti jellemzői 

 

  Forrás: saját szerkesztés 

 

 A város legnagyobb részét az 1945-1990 között épült lakótelepek teszik ki ezek szinte 

kizárólag lakótelepes formában 1960 után épültek (Kursis 1999). A hatvanas években a 

városközponthoz közeli területeken épült föl a Žirmūnai, illetve az építészeti díjat is nyert 

Lazdynai lakótelep (Aleksandravičius 2006). A lakótelepek legnagyobb része viszont az 

1970-es, 1980-as években jött létre, sőt, közülük többnek már az 1990-es évek első felében 

fejeződött be az építése. Az 1960-as évek végétől szinte csak paneles technológiával 
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építkeztek, a város beépített részéhez viszonylag közel. A lakótelepeket kisebb-nagyobb 

parkok választják el egymástól (és az ipari területektől), a beépítés épp ezért meglehetősen 

laza. Nem ritka a 30-40 ezer fős lakótelep, mint például a Žirmūnai, az 1980-as években 

felépült Justiniškės, vagy a már az 1990-es években befejezett Fabijoniškės; nem egy közülük 

önálló kerületet alkot.  

 A lakótelep övezeten kívül találhatók a családi házas, egykori falusi negyedek. Ezek 

legnagyobb része még a második világháború előtt épült, kisebb hányada az 1980-as években 

(Lithuanian Housing Choice Study 2002). Az 1990-es évek második felében a városszéli, 

egykori mezőgazdasági területeken – főleg ahol a közlekedési és egyéb infrastruktúra már 

kiépült – indult meg a legintenzívebb lakásépítés a szuburbanizációnak köszönhetően 

(Burneika 2008). Vilniusban és agglomerációjában 2007-ben már 18 lakóparkot tartottak 

számon (az elsőt 1997-ben építették). Ezek méretüket tekintve igen különbözőek, a 10-20 

lakásból állók mellett megtalálhatók a nagyméretű, 200-400 lakásos telepek is (Pociūtė – 

Krupickaitė 2008). 

 

5.2.2. A vilniusi ingatlanpiac főbb jellemzői 

 

1998 előtt Vilniusban a lakásépítés szinte kizárólag az 1980-as években elkezdett lakótelepek 

befejezéséből adódott (ezeken kívül csak elszórtan épültek villák a külső zöldövezetben). 

Ekkor a kedvező pénzügyi, gazdasági feltételek mellett a városi önkormányzat támogatásával 

megjelentek a lakáshitelek, ami megindította a lakásépítést (Ambrasas – Stankevičius 2007). 

 

6. ábra: A lakásárak területi különbségei Vilniusban 2004-ben 

 

  Forrás: Raslanas et al. (2006) 
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 A lakásárak a központban (Senamiestis, Naujamiestis, Žvėrynas) kiugróan magasak; itt 

még a nem renovált régi lakások négyzetméterára is megközelíti a többi magas presztízsű 

kerület új lakásainak árát (6. ábra). A központtól kifelé csökkennek a lakásárak; ez alól 

kivételt képez a város észak-keleti része (ezen belül is Valakupiai), ahol jórészt 

magántulajdonú családi házakból álló negyedek találhatók. Itt a folyópart és a 

természetvédelmi területek közelsége értékeli föl elsősorban a környéket. Szintén a magasabb 

árkategóriába tartozik az 1999-ben a városhoz csatolt, kisebb lakótelepekből és családi házas 

részekből álló Grigiškes és Vaidotai (Ušpalytė-Vitūnienė – Burniskienė 2006). A legolcsóbb 

lakások az ipari területekhez kötődő régi munkásnegyedekben találhatók, melyek a város déli 

részén fordulnak elő, de a lakásállománynak viszonylag csekély részét alkotják (Raslanas et 

al. 2006). A város háromnegyedét kitevő lakótelepek közötti különbség egyre inkább 

elhalványulni látszik, a korábban magas presztízsű lakótelepek (pl. Antakalnisban a 

folyóparton) lakásárai egyre jobban közelítenek az olyan alvóvárosokéhoz, mint Seskine, 

vagy Justiniškes (Ambrasas – Stankevičius 2007). 

 

5.3. Budapest térszerkezeti jellemzői 

 

Budapest jelenlegi térszerkezetét meghatározza a városegyesítés időszakától az első 

világháborúig tartó négy évtized, ekkor épültek ki a zárt beépítésű belső lakónegyedek, az azt 

körülvevő parkok, ipari területek, valamint részben az alacsony beépítésű külső negyedek is. 

A két háború közötti időszak nem hozott alapvető változást a városszerkezetben, bár a budai 

villanegyed bővült, valamint egy-két belső városnegyed is ekkor épült fel (Újlipótváros, 

Lágymányos). Az ipari övezetben kisebb-nagyobb munkástelepek jöttek létre, illetve erre az 

időszakra esett az elővárosok gyors fejlődése. A városszerkezeten belül a nagy lakótelepek 

felépítése jelentett komolyabb változást a szocializmus idején, de a külső kerületek családi 

házas (illetve Budán társasházas) területei is tovább bővültek. 

 A közigazgatási beosztás többször is módosult a városegyesítést követően. 1930-ban a 

korábbi 10 helyett 14 kerületre osztották a fővárost, és ekkor csatolták hozzá a Csepel-sziget 

északi részét. Jelentősebb változást hozott az 1950-es tanácsreform, Nagy-Budapest 

létrehozása, amikor a főváros 23 agglomerációs településsel bővült (ezzel egyidejűleg 22-re 

nőtt a kerületek száma). Ezt követően az adminisztratív beosztás csak egy alkalommal 

módosult, amikor 1992-ben Soroksár kivált a XX. kerületből, és önálló kerületté alakult. 
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5.3.1. Budapest városszerkezete 

 

A belváros a Nagykörúton belüli részt foglalja magába, itt jórészt a századfordulón épült, 

reprezentatív megjelenésű, 4-6 emeletes épületek találhatók, az alsó szinten kereskedelmi, 

szolgáltatási egységekkel (7. ábra). A pénzügyi, kereskedelmi és turisztikai mellett a 

lakófunkció is erősen jelen van. Legkorábban a bankok és a nemzetközi cégek székhelyei, 

majd a közintézmények estek át felújításon (Kovács – Wießner 1996). A 2000-es évektől a 

lakóépületek is egyre nagyobb számban újulnak meg. 

 

7. ábra: Budapest városszerkezeti jellemzői 

 

  Forrás: saját szerkesztés 

 

 A belvárost a nála kiterjedtebb és heterogénebb 300 ezer fős belső lakóöv veszi körül. 

Megtalálhatók benne a magas státuszú lakónegyedek, mint a Külső-Terézváros vagy az 1930-

as években épült Újlipótváros, és Budapest talán legrosszabb hírű negyedei, mint a Középső-

Józsefváros vagy Külső-Erzsébetváros (Csanádi – Ladányi 1992). Itt található még – az egyik 

legsikeresebb városrehabilitációs projekt (Locsmándi 2005) eredményeként megújult – 

Középső-Ferencváros, ahol a dzsentrifikációt is többen kimutatták (Tomay 2007, Somogyi et 

al. 2007, Berényi B. 2012, Földi 2006). 

 A budai oldal villanegyedei és a hozzájuk hasonló Zugló jelentik a legfrekventáltabb 

lakónegyedeket. Ezek területileg igen kiterjedt, jórészt családi és társasházas beépítésű 

övezetek. Kiépülésük a 20. század elején kezdődött, de akkor még inkább nyaralóövezetnek 

számítottak. Az itteni lakásépítés a két háború között vált intenzívebbé, majd az 

államszocializmus idején folytatódott. 
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 A fővárosi népesség egyharmadának otthont adó lakótelepek (Csizmady 2003) építése 

már a második világháború után négy-öt évvel elkezdődött (Fiastyúk utcai, Kerepesi úti), de 

az 1960-as évek végétől, a paneles technológia megjelenésével vált igazán intenzívvé. A 

lakótelepek elsősorban az átmeneti övben (József Attila, Kelenföld) és a város szélén 

(Újpalota, Békásmegyer) helyezkednek el, noha kisebb telepek (Vizafogó, Szigony utca) a 

belső városrészekben is találhatók.  

 A város külső kerületeiben található a családi házas övezet, ahol a népesség kb. 

egyötöde él (Kovács 2006). Ide tartoznak a 1945 előtt épült kertvárosok, mint a Wekerle-

telep, a sűrűn beépült munkásnegyedek, mint Pesterzsébet nagy része, de egykori 

üdülőterületek is, mint Mátyásföld vagy a Római-fürdő. Fejődésük a telekosztások és új 

parcellázások eredményeként az államszocialista időszakban is folytatódott, épp ezért az 

épületek kora, nagysága és minősége rendkívül változatos (Kondor – Szabó 2007).  

 

5.3.2. A budapesti ingatlanpiac főbb jellemzői 

 

Budapesten belül továbbra is a tradicionálisan magas státuszú városrészek tartoznak a 

legmagasabb árkategóriába az ingatlanpiacon (8. ábra). Ezek közé tartozik a budai 

villanegyed, ahol a környezeti tényezők, a domborzat meghatározó szerepet játszik (Izsák et 

al 2008). 

 

8. ábra: A lakásárak területi különbségei Budapesten 2008-ban 

 
  Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

 Hasonlóan magas lakásárakat, csak Zugló egy részén, a XIII. kerület új lakóparkokkal 

beépített területein és a belvárosi negyedek közül az V. kerületben regisztrálhatunk. Ez 
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utóbbit központi fekvése és értékes épületállománya helyezi a legdrágább kerületek közé, de 

az ingatlanok iránti keresletet az is növeli, hogy ezek nem csak lakásoknak, hanem irodáknak 

is alkalmasak (Székely 2008). Magasak még a lakásárak a nagy mértékben felértékelődött 

belső pesti kerületekben, Terézváros és Erzsébetváros egy szűkebb, körúton belüli részén, ami 

szintén az utóbbi évtized felértékelődésének tudható be (Berényi B. – Szabó 2009). 

Hasonlóan magasak a lakásárak a Középső-Ferencvárosban és a XIII. kerületben, ami a 

kilencvenes évektől napjainkig tartó átépülésnek köszönhető. Alacsonyabb lakásárak 

jellemzik a rosszabb megközelítésű családi házas részeket (XVII, XVIII, XXII. kerületek) és a 

belső övezet leromlott épületállományú részeit (Erzsébet- és Józsefváros külső része). A 

legalacsonyabb lakásárak pedig ott figyelhetők meg, ahol a régi nagy lakótelepek mellett 

kevés az új építésű lakás, mint a külső pesti kerületek közül Pesterzsébeten, Kispesten, 

Palotán, valamint a jelentős ipari területekkel rendelkező Kőbányán és Csepelen (Szabó 

2008). 

 

5.4. Szófia térszerkezeti jellemzői 

 

A város jelenlegi térszerkezete csak 1879-es fővárossá válása után alakult ki. Ekkortól 

intenzív növekedés vette kezdetét: 1880-ban még csak 20 ezres lakossága 1934-re 400 ezer 

főre, területe 3 km
2
-ről 42 km

2
-re nőtt. Az 1960-as években a beépíthető területek már 

szűkösnek bizonyultak, ezért sor került a város határainak kitolására (Hirt – Kovachev 2006). 

A mai Szófia három város (Bankya, Novi Iskar, és a Kremikovtsihoz tartozó Buhovo) 

valamint 34 község egyesítésével jött létre 1961-ben. Ekkor alakították ki a ma is használatos 

24 kerületet (Vesselinov – Logan 2005). Szófia jelenlegi lakossága az ország népességének 

14%-át teszi ki. 

 

5.4.1. Szófia városszerkezete 

 

A városközpont szinte egésze magas presztízsű terület, ide sorolható a teljes Oborishte és 

Sredets kerület, valamint Triaditsa belső része (9. ábra). Épületeinek jelentős része a 19. 

század végén, 20. század elején épült, 4-6 emeletes, s még ma is döntően lakóház. A belváros 

Szófia egyik legrégebbi részének tekinthető, annak ellenére, hogy épületeinek jelentékeny 

részét lebontották, jórészt háborús károk miatt, de szerepe volt benne az új városközpont 

kialakításának is (Tsvetkova 2006). A régi belvárosi épületállomány erőteljesen leromlott, és 

a privatizáció/restitúció után sem újult meg, hiszen a karbantartást, valamint az infrastruktúra 
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fejlesztését az új tulajdonosoknak kellett volna elvégezniük, akik nem volt voltak erre 

képesek. 

 

9. ábra: Szófia városszerkezeti jellemzői 

 

  Forrás: saját szerkesztés 

 

 Ezt a városrészt öleli körül a belső lakóöv, amely jórészt a 19-20. század fordulóján, 

valamint a két világháború közötti időszakban épült ki, és elsősorban az akkor beköltöző 

szegényebb rétegek lakták. Ezen belül térbeni-társadalmi szempontból két terület különíthető 

el. Az egyiknek, az észak-nyugati ipari üzemekkel vegyes, rossz minőségű házakból álló 

munkásnegyednek, jelentős részét már lebontották, és lakótelepek épültek a helyére (például 

Nadezhda). A másik, a déli és keleti részen inkább jómódúak által lakott, részben kertvárosias 

beépítésű övezet, olyan városrészekkel, mint Lozenetz, Iztok, Yavorov. A rendszerváltozás 

utáni időkben (a szuburbán övezet mellett) itt volt a legintenzívebb az építkezés (Lozenetz). A 

fejlesztések során nemcsak lakóházak épültek, hanem a szolgáltató (pl. iroda) funkció is 

megjelent (Hirt – Stanilov 2007).mn
2
 

 Szófiában lakótelepi lakásokban él a népesség 60%-a. A lakótelepek építése viszonylag 

későn kezdődött, az első 1959-1962 között épült fel. Az állomány döntő részét az 1970-es és 

1980-as évtizedben paneles technológiával felépült telepek teszik ki. Miután a mennyiségi 

lakáshiány felszámolása volt a cél, a fejlesztést a tervekhez képest végül jóval szerényebb 

minőség és hiányos szolgáltatási funkciók jellemezték. A már kiépített infrastruktúrához 

közel eső területeken jött létre a lakótelepöv, amely így szinte körülöleli a kompakt várost. A 

városszéli területek szabadon hagyásával Szófia az egyik legsűrűbben beépült város lett 

Európában (Hirt – Kovachev 2006). A legrosszabb hírű, leginkább leromlott lakótelepek az 
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észak-nyugati részeken találhatók (Nadezhda, Lyulin), míg a magasabb státuszúak (Mladost, 

vagy a diáknegyednek épült Studentski Grad) délen helyezkednek el. 

 A szuburbán övezet 1990 előtt jórészt régi, falusias településekből és nyaralóövezetből 

állt. A külső kerületekben található lakónegyedek jelentős részét (noha Szófiához tartoznak) 

széles zöldterület választja el a lakótelepektől (Pancharevo, Zheleznista). A régi beépítésű, 

falusias települések mellett több elegáns üdülőterület (Vitosha) is található. Ezek a 

rendszerváltozásig annak ellenére sem váltak lakónegyedekké, hogy az államszocializmus 

alatt is folytatódott az építkezés. 1990 után viszont a legnagyobb arányú népességnövekedés 

ezekben a kerületekben volt tapasztalható (ez alól kivétel Novi Iskar és az ipari negyedekkel 

tagolt Kremikovtsi). A sok egykori nyaraló lakássá minősítése mellett, az új házak építése is 

számottevő volt (Hirt 2007). 

 

5.4.2. A szófiai ingatlanpiac főbb jellemzői 

 

A többi vizsgált városhoz hasonlóan, Szófiában is a belvárosban a legmagasabbak a lakások 

négyzetméterárai, ami a hagyományosan magas presztízzsel és a kereskedelem 

területigényével magyarázható. A következő legmagasabb árkategóriát az a belvárost jórészt 

délről körülhatároló sáv képviseli, ahol a megújuló Lozenetz és Triaditsa kerület 

hagyományos beépítésű negyede található, valamint az ettől délebbre elhelyezkedő egykori 

nyaralóövezet (10. ábra).  

 

10. ábra: A lakásárak területi különbségei Szófiában 2004-ben 

 

  Forrás: Vesselinov – Logan 2005 
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 Itt a kedvező lakókörnyezet (a panelkorszak előtti beépítés, a jelentős zöldterületek és a 

jó elérhetőség) az elsődleges oka a viszonylag magas ingatlanáraknak. Ezt követik a 

magasabb státuszú lakótelepek (Mladost, Studentski Grad) és családi házas részek, amelyek 

főleg a város déli részén találhatók. A legalacsonyabb árkategóriába egy-két külső családi 

házas rész kivételével (Bankya, Vrazhdebna, Poduene, Gorubljane) a rossz elérhetőséggel és 

elégtelen ellátottsággal jellemezhető panellakótelepek tartoznak (Nadezhda, Lyulin, Obelya). 

A legolcsóbb lakások pedig az egykori ipari területek közé ékelt lakónegyedekben találhatók. 

Ide tartozik a város szinte teljes északi része, és az ahhoz kapcsolódó keleti és nyugati terület 

(Vesselinov – Logan 2005). A panellakótelepi lakások általában ugyan egyre kevesebbet 

érnek a piacon (Hirt 2006), de azért jelentős különbséget lehet köztük felfedezni. 

 

5.5. A négy város főbb szerkezeti jellemzői 

 

A posztszocialista nagyvárosok korábban ismertetett övezeti jellegzetességei tetten érhetők a 

vizsgált városok szerkezetében is, azonban az egyes városok helyi adottságaitól sem lehet 

eltekinteni, mert sok esetben ezek adnak magyarázatot az övezet jellemzőitől való eltérésekre. 

Az egyes városövezetek súlya, városon belüli szerepe sem egyforma. Míg Vilnius és Szófia 

esetében a lakótelepi övben él a helyi népesség fele, addig az övezet súlya Budapest és főként 

Lipcse esetében jóval kisebb (7. táblázat).  

 

7. táblázat: A vizsgált városok szerkezeti jellemzői 

Megnevezés Lipcse (2013) Vilnius (2011) Budapest (2011) Szófia (2011) 

terület (km
2
) 297 401 525 1 344 

népesség (fő) 540 000 550 000 1 740 000 1 365 000 

népességváltozás (%) 
1990-2001 -7,0 2,2 -11,8 -2,7 

2001-2011 9,5 -6,7 -2,1 14,2 

belső lakóövezet aránya* (%) 45 14 21 16 

lakótelepek aránya* (%) 15 58 32 60 

*megközelítő érték saját számítás alapján 

Forrás: saját szerkesztés a http://statistik.leipzig.de/, www.stat.gov.lt, http://www.ksh.hu/, http://www.nsi.bg/en 

alapján 

 

 A lakótelepek presztízsének megítélését jelentősen befolyásolhatja ez a tényező, hiszen 

ahol minden második ember lakótelepen él, ott nagyobb alternatívákról nemigen 

beszélhetünk. Hasonló a helyzet a belső tömör városias lakóövvel is, itt Lipcse és Budapest 

esete tér el a másik két várostól, ahol a belső lakóöv jóval csekélyebb szerepet tölt be a 
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lakásállományon belül. Részben ennek is köszönhetően Vilniusban és Szófiában a belső 

lakóöv kitüntetett szereppel bír. 

 Az elővárosi övezet mérete, lakáspiaci súlya kevésbé határozható meg egyértelműen, 

mint a lakótelepi vagy belvárosi övezeté. Ez nem csak a statisztikai lehatárolás nehézségeivel 

áll összefüggésben, hanem azzal is hogy, Lipcséhez a rendszerváltozás után, Szófiához pedig 

még a szocializmus idején csatoltak nagy számban város körüli településeket. Szófiában 

ráadásul a szuburbanizáció jórészt a városon belül zajlik, hiszen területi kiterjedése a már 

említett csatolások révén messze meghaladja még a nála nagyobb Budapestét is.  

 Lipcse esetében egyrészt a városon kívüli településekre, másrészt a külső családi házas 

zónába történt a népesség kitelepülése, így a szuburbanizáció egy részét felfogta a városhoz a 

szocialista időszakban csatolt településöv. Budapesten ilyen kettősséget csak 2000 után a 

lakóparkok rohamos terjedése során figyelhettünk meg, korlátozottabb mértékben (Szirmai – 

Váradi 2009). 

 Vilnius és Budapest esetében a városhatáron túlra irányuló szuburbanizáció egészen a 

utóbbi évekig töretlen volt. Mindez meg is mutatkozik a vizsgált városok népességszámának 

változásán. Az 1990-es évtizedben erőteljes csökkenés volt Budapest és Lipcse esetében, egy 

enyhébb Szófiában, míg Vilnius kissé növekedett. A 2000 utáni évtizedben Szófia és Lipcse 

esetében népességnövekedést láthattunk, ami nem csak a városon belül tartott 

szuburbanizációval hozható összefüggésbe, hanem Szófia prosperáló gazdaság esetében az 

egész Bulgáriából ide irányuló bevándorlással, Lipcsében pedig a belső lakónegyedek 

erőteljes megújulásával). Vilnius és Budapest népességszámát ez ezredfordulót követően egy 

mérséklődő fogyás jellemezte, ami az évized végén növekedésbe fordult át (Budapesten 2007-

ben, Vilniusban 2011-ben) 

 A helyi lakáspiac működése, a lakáspreferenciák rendszere szempontjából fontos 

szerepet játszik a természeti környezet is, ami a város fejlődését, az egyes övezetek, ill. 

lakónegyedek presztízsét is meghatározza. Budapest és Szófia esetében a domborzat nyújtotta 

különbségek emelhetők ki, a Budai-hegység és a Vitosha történelmileg is kijelölte a magas 

presztízsű lakónegyedek helyét. Budapesten a budai oldalon épültek kiterjedt villanegyedek, 

amihez kívülről csatlakoznak az agglomeráció nyugati, északnyugati oldalának települései. 

Ezek a területek éppen a domborzat, a táji adottságok miatt a legkedveltebb részei a magyar 

fővárosnak (Izsák et al 2012). Ehhez hasonlít Szófia déli részén a Vitosha szerepe, amely a 

város déli kerületeit, ill. a szuburbán zóna déli részét teszi vonzó lakóhellyé (Stanilov – Hirt 

2014). A város déli részei egyértelműen a legmagasabb presztízsű részek közé tartoznak.  

 Ezzel szemben a domborzatilag kevésbé tagolt Vilniusban és Lipcsében a folyók 

töltenek be némileg hasonló szerepet. A litván fővárost átszelő Neris, és az azt szegélyező 
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erdők, parkok jelentik a fő vonzerőt a város magas presztízsű északkeleti részein. Nem 

véletlen, hogy a belső lakónegyedekben is az új fejlesztések egyértelműen a folyóparthoz 

kapcsolódnak. Lipcsében a három folyó összefolyása és a mellette elterülő erdős-parkos 

részek adják a város legnagyobb zöldterületeit, ami jótékony hatással van a közvetlen 

közelükben lévő lakónegyedek presztízsére. A Lipcsétől délre található rehabilitált korábbi 

bányatavak (pl. Cospudenersee) szintén hozzájárulnak az itt fekvő elővárosi települések (pl. 

Markkleberg) népszerűségéhez. 

 Látható, hogy a négy vizsgált város nem csak méretében, a településhierarchiában 

elfoglalt helyében, történelmi fejlődésében, de természeti adottságaiban is számottevően 

különbözik. Mindezek azonban hozzásegíthetnek ahhoz, hogy az azonos korú és adottságú 

lakónegyedek rendszerváltozás utáni eltérő fejlődését vizsgálataink során jobban megértsük. 
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6. A lakóhelyi mobilitás jellemzői a különböző 

mintaterületeken 
 

A rendszerváltozás előtt a lakóhelyi mobilitás alacsony szintje a lakásállomány tulajdoni 

szerkezetéből és az általános lakáshiányból következett. A rendszerváltozás után, ahogy 

kialakult a lakáspiac, új szempontok jelentek meg mind a költözési hajlandóságban, mind a 

lakóhelyi preferenciában. A korábbi tanácsi és vállalati lakáskiutalásokat felváltotta az 

egyének szempontjain és lehetőségein alapuló szabadpiaci lakóhelyi mobilitás. Elindultak 

azok a lakóhelyi mobilitási folyamatok, amelyek törvényszerűségeinek, befolyásoló 

tényezőinek feltárása a disszertáció célja. Mivel ezek a mobilitási folyamatok 

városövezetenként számottevően különböznek, a disszertáció következő fejezetének tagolása 

is ehhez igazodik, három, a belvárosi, lakótelepi és elővárosi övezet jellegzetességeit 

tárgyalja.  

 

6.1. A belvárosi lakónegyedek közös jellemzői a posztszocialista városokban 

 

A posztszocialista országok nagyvárosainak rendszerváltozás utáni átalakulása során talán a 

leglátványosabb változások a belvárosi negyedekhez köthetők, a gazdasági átalakulás térbeli 

hatása a kilencvenes években itt volt a legszembetűnőbb. Első lépésben a pénzügyi és a 

kereskedelmi szektor terjeszkedett, hiszen a piacgazdaság kialakulása ezen funkciók szerepét 

rövid távon is számottevően növelte, s ezzel összefüggésben területigényük is jelentősen 

megnőtt. A kereskedelem térnyerése először a belvárosi bolthálózat egyre sűrűbbé és 

színesebbé válásában mutatkozott meg, majd az 1990-es évtized végén az új építésű 

bevásárlóközpontok, a ”mall”-ok is megjelentek (Stanilov 2007b). 

 A pénzügyi szektor a külföldi tőke megjelenése folytán ugyancsak látványosan 

terjeszkedett. Nagy nemzetközi bankok helyi központjai nyíltak meg a városok központi 

részén felújított patinás épületekben és új építésű irodaházakban (Kovács 1993, Izsák et al. 

2008). Az irodaház-építés nem kizárólag a pénzügyi és kereskedelmi szektor igényeinek 

tudható be, hanem a multinacionális cégek megtelepedésének is, melyek a város belső, 

reprezentatív részein kerestek helyet „főhadiszállásuknak” (Sýkora 1998). 

 A városképen talán kevésbé mutatkozott meg, de a belvárosban, elsősorban a már 

meglévő épületállomány lakásaiban egyre nagyobb teret nyerő funkciók (pl. üzletek, 

kulturális szolgáltatások) skálája nagyon kiszélesedett (Kovács – Wießner 1996, Ondoš 
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2003). A rendszerváltozást követően a belvárosi lakások jelentős részét ügyvédi irodák, 

orvosi magánpraxisok, valamint a legkülönbözőbb tevékenységeket végző kisvállalkozások 

foglalták el. 

 A történelmi belvárosok átalakulása építészeti szempontból nemegyszer konfliktusokat 

szült, elsősorban a hagyományos városszerkezetbe nem illő épületek gyarapodása (ezzel 

együtt a régi épületek lebontása) miatt. Ez a feszültség a helyi lakosság, a műemlék- és 

városvédők tiltakozásaiban mutatkozott meg, melyek azonban ritkán vezettek eredményre, 

hiszen mind a befektető, mind az önkormányzatok érdekeltek voltak az új irodaházak, 

lakóépületek felépülésében (Ladányi 2008). A konfliktusok természetesen nem 

törvényszerűek, akadnak példák tervszerűen lebonyolított, sikeres városfelújítási projektekre 

is (Kovács 2006, Buček 2006). 

 A városképi átalakulás mellett fontos változások zajlottak le a társadalmi szerkezetben 

is. A nagyvárosi népességcsökkenéshez különösen erőteljesen járult hozzá a belvárosi 

negyedek lakosságszámának visszaesése, részben azok funkcióváltása miatt, de jórészt a 

demográfiai folyamatok eredményeként. A kiköltözők jelentős részben a gyermekes családok 

közül kerültek ki, így az idősek aránya tovább nőtt a belvárosokban. Az 1990-es években két 

jelenségre lett figyelmes a szakma; az egyik a dzsentrifikáció, a másik a slumosodás. A 

dzsentrifikáció a belvárosok szűk részét érintette, viszont igen jelentős változás volt az addigi 

folyamatokhoz képest (Sýkora 1999, Rebenik 2005, Standl – Krupickaitė 2004, Tomay 2007). 

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető volt bizonyos városrészek erőteljes leromlása is, ami a 

már amúgy is igen rossz állapotú területeken indult be, illetve erősödött fel, helyenként 

etnikai alapú gettósodásba átcsapva (Ladányi 2008). 

 

6.1.1. A belvárosi mintaterületek építészeti és funkcionális jellemzői 

 

A kutatásba bevont belvárosi mintaterületek nem a dzsentrifikáció és nem is a slumosodás 

klasszikus példái, hanem spontán módon átalakuló negyedek, ahol a fiatalok beköltözése, a 

vendéglátóhelyek és más szolgáltató funkciók sűrűsödése tapasztalható. Ezek régi, jórészt a 

19. század végén épült, a városközponthoz közel elhelyezkedő, bérházas beépítésű negyedek, 

ahol az épületek állapota a szocializmus idején a felújítások elmaradása miatt leromlott. 

Jelentős bontásokra és új építkezésekre az 1990 utáni évtizedekben sem került sor.  

A Waldstraßenviertel Lipcse belvárosának nyugati részén helyezkedik el, a 19-20. század 

fordulóján épült, 4-5 emeletes épületekből álló városrész (1. fotó). Az elmúlt évtizedben esett 

át felújításon szinte a teljes negyed, és a kereskedelmi funkció is erősödött. Jelentős méretűek 



59 

 

a zöldterületek
13

, hiszen a tágas belső udvarok mellett a negyed közvetlen szomszédságában 

található a Rosental park is. Az 1990-es évek erőteljes csökkenését követően az ezredforduló 

után a lakónépesség növekedésnek indult, 2000 és 2005 között 15%-kal emelkedett, ami 

nemcsak a beköltözésnek, hanem a természetes szaporodásnak is köszönhető 

(Bevölkerungsvorausschätzung 2007). 

 

1. fotó: Waldstraßenviertel a Fregestraße és a Tschaikowksistraße találkozásánál 

 
    Forrás: A szerző felvétele 

 

Naujamiestis Vilnius óvárosától nyugatra elhelyezkedő, jórészt a 19. században épült 

városrész (2. fotó). A negyed északi fele építészetileg egységes képet mutat, zárt beépítésű 

lakónegyedek és parkok váltják egymást. Délnyugat felé haladva megbomlik ez az utcakép; 

földszintes faházak, egy kisebb, ötvenes évekbeli „szocreál” lakótelep és a pályaudvar körüli 

raktárépületek teszik mozaikossá a városrészt. Noha a lakófunkció dominál, új 

üzletközpontok és irodaházak is épültek, illetve hasonló célokra több régi épületet is 

átalakítottak (Burneika 2008). 

 

2. fotó: A Teatro gatvė Naujamiestis középső részén 

 
  Forrás: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=182626 

 

                                                 
13

 A belvárosi mintaterületek beépítettségi jellegzetességeit és a zöldterületek elhelyezkedését az I. mellékletben 

szereplő térképek illusztrálják. 
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Belső-Terézváros a magyar főváros VI. kerületének Teréz körúton belüli része, épületeinek 

több mint 90%-a még az első világháború előtt épült (3. fotó). A 19. században kialakult 

keretes beépítési mód miatt ez a legsűrűbben beépült mintaterület a négy közül. Felújítások 

folynak ugyan a városrészben, de elszórtan, és többnyire csak a homlokzat újrafestésére 

szorítkoznak. Több kulturális intézmény (színház, galéria) is található a területen, de nagy a 

vendéglátóhelyek, köztük az alternatív ifjúsági szórakozóhelyek koncentrációja is (rendszerint 

a lakóépületek alsó szintjein).  

 

3. fotó: A Belső-Terézvárost átszelő Nagymező utca 

 
   Forrás: A szerző felvétele 

 

Oborishte Szófia belvárosának jó egyharmadát kitevő kerülete, 3-4 emelet magas épületekből 

álló, viszonylag laza szerkezetű (csak a főutak mentén zárt beépítésű) negyed (4. fotó). 

Épületállományának legnagyobb része a 19. század fordulóján épült, és az államszocializmus 

idején sem történt jelentős beavatkozás.  

 

4. fotó: Oborishte egyik mellékutcája a Dunav 

 
  Forrás: www.panoramio.com/photos/original/19217843.jpg 

 

 

http://www.panoramio.com/photos/original/19217843.jpg
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1990 után kezdődtek a felújítások (elsősorban a közintézményeké), de ezek egyelőre az 

épületállomány kis részét érintették, és új építkezésre is kevés példa van. Területén több 

kisebb-nagyobb park (pl. Oborishte park) található. Hagyományosan itt koncentrálódnak a 

kulturális, oktatási és közigazgatási intézmények. Az 1990-es években, ahogy Szófia egész 

belvárosában, itt is megkezdődött az üzleti funkció térnyerése. Az irodák és üzlethelyiségek a 

lakóépületekben is látványosan megszaporodtak, ami a lakónépesség részbeni kiszorulását 

vonta maga után (Hirt 2004).  

 

6.1.2. A belvárosi mintaterületek főbb társadalmi jellemzői 

 

A megkérdezettek beköltözési motivációinak vizsgálatánál időbeli bontást alkalmazok, annak 

érdekében, hogy a rendszerváltozás előtti és utáni költözési indokok összehasonlíthatók 

legyenek. Miután a belvárosok esetében a 2000 utáni felértékelődés volt a meghatározó, az 

1990 előtti és a 2000 utáni beköltözők összehasonlítását végzem el.
14

 

 A kérdőíves felmérésben résztvevők megoszlásának a beköltözés időpontja szerinti 

vizsgálata azt mutatja, hogy három mintaterületen lényegében kiegyenlített az 1990-ig és a 

2000 után beköltözők aránya, míg a Lipcse vizsgált belvárosi negyedében lakók több mint 

négyötöde új beköltöző (8. táblázat). A Waldstraßenviertel adatát egyébként is nehéz a többi 

városnegyedével összehasonlítani, itt ugyanis a válaszadók 96%-a bérlakásban él, szemben az 

elemzésre kiválasztott többi belvárosi mintaterülettel, ahol ez az arány csupán 20-25%. A 

bérlakásokban – természetüknél fogva – gyorsabban cserélődnek a lakók, s nemcsak a 

fiatalok, hanem az idősek is gyakrabban költöznek.
15

 

 

8. táblázat: A belvárosi mintaterületeken élők a beköltözés időpontja szerint 

Beköltözés  Waldstraßenviertel Naujamiestis Belső-Terézváros Oborishte 

ideje n % n % n % n % 

         – 1990 9 6,1 66 42,8 70 51,5 44 44,0 

1991 – 1999 13 8,9 20 13,0 21 15,4 18 18,0 

2000 – 125 85,0 68 44,2 45 33,1 38 38,0 

Összesen 147 100,0 154 100,0 136 100,0 100 100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

  

                                                 
14

 A két időpont között érkezettek csak a belvárosi minta 15%-át teszi ki, ekkora adatvesztés megengedhető. 
15

 A lipcsei mintaterület esetében, éppen az alacsony elemszám miatt, eltekintek a rendszerváltozást megelőzően 

beköltözöttek vizsgálatától. 
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 A kérdőíves felmérésben résztvevők megoszlásából jól látható, hogy a Belső-

Terézváros kivételével mindenhol a fiatalok, vagyis a 35 év alattiak teszik ki a legnagyobb 

csoportot (9. táblázat). Egyedül a budapesti belvárosi mintaterületen figyelhető meg a két 

szélső korcsoport dominanciája, a többi városban az legidősebb válaszadók kisebbségben 

maradnak. 

 

9. táblázat: A belvárosi válaszadók kormegoszlása 

Korcsoport  Waldstraßenviertel Naujamiestis Belső-Terézváros Oborishte 

  n % n % n % n % 

   – 35 70 48,3 76 49,4 46 33,8 42 42,0 

36–60 58 40,0 47 30,5 39 28,7 38 38,0 

61 – 17 11,7 31 20,1 51 37,5 20 20,0 

Összesen 145 100,0 154 100,0 136 100,0 100 100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A 35 alatti korcsoport döntő többségében 2000 után költözött be, igen kevesen vannak 

közülük, akik a belvárosban nőttek föl. Ebből arra következtethetünk, hogy a korábbi 

elöregedő belvárosokat az 1990-es évtized végétől nagyszámú fiatal választotta lakóhelyéül, 

ami előrevetíti a belvárosi negyedek megújulását is. Ez a folyamat a gyorsan felértékelődő 

lipcsei Waldstraßenviertelben ment végbe a legerőteljesebben. A magas mobilitási mutatókat 

elsősorban az alacsonyabb státuszúak, többek között az idősebb népesség kiköltözése 

eredményezte.
16

 Ez a népességcsere a másik három mintaterületen a lakástulajdonlásban 

meglévő különbségek miatt nem várható, vagyis itt még egy jó ideig fennmarad a két szélső 

demográfiai csoport (35 alattiak és 60 fölöttiek) markáns jelenléte. 

 Az 1990 előtt is a belvárosban élők és a 2000 óta beköltözők háztartás-összetétele 

között az a legfeltűnőbb különbség, hogy a tradicionálisnak tekinthető (az ábrán kékkel 

jelzett) háztartástípus a régi lakosok körében jellemző, az atipikus (sárgával jelzett) formák 

viszont az új beköltözőknél gyakoribbak (11. ábra).
17

 Ez részben azzal függ össze, hogy az 

előbbi csoportban még viszonylag gyakran fordulnak elő a többgenerációs háztartások, ami a 

korábbi lakáshiányos korszak maradványa. Az új beköltözőknél megjelennek a 

lakóközösségek, illetve megszaporodnak a gyermeküket egyedül nevelő szülők.  

                                                 
16

 A kelet-német nagyvárosokban sajátos jelenség volt a nyugdíjas korúak viszonylag magas mobilitása, sokan 

közülük elhagyták a belső városrészeket, tartva a régi bérházak felújítási költségeitől (Herfert 1999). 
17

 Az egyes lakónegyedek különböző szempontok szerint bontott mintái az esetek egy részében igen alacsony 

cellagyakoriságot eredményeznek. Ilyenkor a megoszlások konkrét százalékértékei természetesen nem 

elemezhetők. Ezt még akkor sem tesszük meg, ha egyébként a statisztikai próbák szignifikáns kapcsolatot 

jeleznek. Fontos összefüggésekről lévén szó, úgy érezzük azonban, hogy érdemes legalább ábrák segítségével 

érzékeltetni a felmérési adatokból felsejlő tendenciákat. Az ilyen, korlátozott megbízhatósággal értelmezhető 

ábrákat azzal különböztetjük meg a többiektől, hogy értékeket nem tüntetünk föl rajtuk. 
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11. ábra: A régi lakosok és az új beköltözők háztartás-összetétele a belvárosi 

mintaterületeken
*
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Régi lakosok  (n=44)

OBORISHTE

Új beköltözők (n=45)

Régi lakosok (n=70)

BELSŐ-TERÉZVÁROS

Új beköltözők (n=68)

Régi lakosok (n=66)

NAUJAMIESTIS

Új beköltözők (n=125)

WALDSTRAßENVIERTEL

Több generációs háztartás Család gyermekkel Kétszemélyes háztartás

Egyszemélyes háztartás Lakóközösség Gyermekét egyedül nevelő

Egyéb

 
* Waldstraßenviertel adatai a régi lakosok igen alacsony elemszáma (n=9) miatt még jelzés-értékkel sem bírnak, 

így ebben a bontásban egyáltalán nem elemezhetők 
Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Az új beköltözők körében nem mutatható ki az egyszemélyes háztartások arányának 

növekedése, vagyis a nyugati szakirodalomban ismert szingli életmód (Skaburksis 2012) 

terjedése. Úgy tűnik, hogy a posztszocialista nagyvárosok belvárosi negyedeiben az 

egyszemélyes háztartások nagy részét az egyedül élő idősek alkotják. Az újonnan beköltözött 

fiatalok – ellentétben a nyugat-európaiakkal (Ogden – Hall 2000) – ritkán engedhetik meg 

maguknak, hogy önállóan fenntartsanak egy lakást. 

 Mint a fentiekből kiderült a fiatalok megjelenése ellenére a belvárosokban továbbra is 

magas az idősek és azon belül az egyedülállók aránya. Azok közül, akik a rendszerváltozás 

előtt a belvárosban éltek, leginkább a legidősebbek vannak ma is jelen. Fontos kérdés, hogy 

az ők vajon úgy érzik-e, „bent ragadtak” belvárosi lakásukban, vagy éppen ellenkezőleg, nem 

is szeretnének elköltözni, ragaszkodnak a megszokott környezethez. Legalább ugyanilyen 

jelentőségű a városközpontok fejlődési perspektívái szempontjából az is, hogy a fiatalok 

milyennek látják az itteni életfeltételeket, mennyire tartják átmeneti állapotnak a belvárosi 

lakásmódot. Mindez a költözési szándékok elemzésével tisztázható. 
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6.1.3. A lakóhelyi mobilitás motivációi a belvárosban 

 

A felértékelődés mutatójaként értelmezhetjük azokat a különbségeket, melyek a régebben és 

az utóbbi években beköltözők lakóhely-választási motivációja között mutatkoznak. Az egyik 

legfontosabb különbség az, hogy igazán csak az újonnan beköltözők esetében vizsgálható a 

lakásválasztás motivációja, hiszen – ellentétben a régi lakosokkal – közülük a nagy többség 

szabadon döntött (12. ábra). Akik már 1990 előtt is a jelenlegi lakásukban éltek, azok 

többnyire nem lakásválasztás, hanem lakáskiutalás, házasságkötés, öröklés útján kerültek a 

negyedbe, illetve egy jelentős részük egyszerűen oda született. 

 

12. ábra: A régi lakosok és az új beköltözők összetétele döntési szabadságuk mértéke szerint a 

belvárosi mintaterületeken
* 
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* Waldstraßenviertel adatai a régi lakosok igen alacsony elemszáma (n=9) miatt még jelzés-értékkel sem bírnak, 

így ebben a bontásban egyáltalán nem elemezhetők. 
Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A motivációs kérdésekre adott válaszok alapján számos különbség rajzolódik ki az 

egyes negyedek között (13. ábra), noha közös bennük, hogy a központi fekvés (közlekedési 

kapcsolatok, ellátottság) mindenhol fontos szerepet játszik. A Waldstraßenviertelről 

elmondható, hogy a legfőbb vonzerőt olyan, másutt inkább a kertvárosokra jellemző előnyök 

jelentették, mint a természet közelsége, a szép lakókörnyezet, illetve a negyed jó hírneve, az 

ott lakók státusza. A negyednek ezeket a fizikai és társadalmi jellemzőit a megkérdezettek 

lényegesen nagyobb hányada említette, mint akár az elérhető szolgáltatásokat, akár a 
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beköltözés személyes szempontjait (pl. családi, egészségi okok). Ez nem is meglepő, hiszen 

az 1990-es években lezajlott megújulás után Waldstraßenviertel egyértelműen magas 

presztízsű városrésszé vált (Wiest – Zischner 2006). 

 

13. ábra: A saját döntésük nyomán beköltözők indítékainak említési arányai
*
 a belvárosi 

mintaterületeken 

 

*
 Egy válaszadó több különböző indítékot is említhetett. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

Ezzel teljesen ellentétes képet mutat Belső-Terézváros, ahol a negyed társadalmi státuszának 

(és a környezeti tényezőknek) a szerepe a legkisebb volt. Ez részben a negyed sűrű 

beépítettségével, a zöldterületek hiányával állhat összefüggésben, részben pedig azzal, hogy a 

jómódúak területi elkülönülése, a belvárosból való kiköltözése, s ezzel a negyed státuszának 

csökkenése Budapesten ment végbe a legnagyobb mértékben már az államszocializmus 

időszakában is (Sailer-Fliege 1999). Naujamiestis esetében a központi szerep, a szolgáltatások 

elérhetősége volt a leghangsúlyosabb, Oborishtében pedig mindhárom szempont azonos 

mértékben érvényesült.  

 A beköltözés indítékai mellett az is sokat elárul a belváros vonzerejéről, hogy a 

megkérdezettek milyen arányban szeretnének a negyedben maradni, illetve onnan elköltözni, 

valamint hogy e szándékok mögött milyen indítékok rejlenek. Az 14. ábrán látható, hogy a 

költözési szándék a két felújított negyedben, a lipcsei és vilniusi belvárosban a legkisebb, ahol 

a maradási szándék egyben a legnagyobb. Mindazonáltal Naujamiestisben azoknak az aránya 

is magas, akik szívesen elköltöznének, de ez nem áll módjukban. Ez az utóbbi réteg Belső-
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Terézvárosban ugyanolyan népes mint a vilniusi negyedben, de különböző tényezők állnak a 

háttérben. 

 

14. ábra: A megkérdezettek összetétele költözési szándékok szerint a belvárosi 

mintaterületeken 
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Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Vilniusban az újonnan beköltöző (jórészt fiatal) albérlők, Belső-Terézvárosban viszont 

a régóta ott élő idősebb lakástulajdonosok válaszolták, hogy azért kényszerülnek a 

belvárosban lakni, mert nincs pénzük elköltözni. Naujamiestis esetében nem mond ellent a 

felértékelődésnek, hogy sokan vannak akik nem tudnak elköltözni, mert az albérletben élő 

diákok esetében nem a lakáspiaci szempontok alakítják a költözést (általában egy lakórészt 

bérelnek, és a lakótársak összetétele számít fontos tényezőnek). 

 Ami az elköltözési szándékot illeti, a két megújult negyedben nemcsak jóval 

alacsonyabb a költözni szándékozók aránya, hanem a indítékaik is különbözőek (15. ábra). A 

távozni szándékozók – a mindenütt számottevő szerepet játszó magánéleti okok mellett – 

döntően azért költöznének el, mert magasnak tartják a fenntartási költségeket, ami a 

felértékelődés egyik következménye. A lipcsei lakáspiac sajátossága, hogy munkahelyváltás 

miatt is igen sokan készülnek költözni, amit a bérlakások bőséges kínálata megkönnyít. 

 Ettől eltérő képet mutat a budapesti és szófiai belvárosi negyed, ahol egyrészt jóval 

nagyobb az elvándorlási szándék, másrészt a költözés motivációi között az épületek rossz 

állapota, a zaj és a környezetterhelés jelenti a főbb indokokat. Belső-Terézvárosban ezen kívül 

gyakori indíték még a zöldfelületek hiánya, és a főutak okozta zajszennyezés. Oborishtében 

pedig nem csak a lakókörnyezetet, hanem a lakásjellemzőket is igen sokan említették a 

költözés okaként. Eltérően a többi negyedtől, ahol elsősorban a lakás mérete volt a fő 
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probléma, Szófia belső negyedében az épületek állapota és a rossz lakás-felszereltség 

jelentette a fő problémát (ez utóbbi jellemző szinte csak itt fordult elő). Mindez azt mutatja, 

hogy a két utóbbi negyedben a magas költözési arány összetettebb problémákkal kombináltan 

van jelen. 

 

15. ábra: A közeljövőben elköltözést tervezők költözési indítékainak említési arányai
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Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A válaszadók között két esetben (Waldstraßenviertelben és Naujamiestisben) 

egyértelmű többségben voltak azok, akik szívesen maradnának, nem pedig kényszerből, míg 

Belső-Terézvárosban éppen az e csoportba tartozóknak volt a legkisebb az aránya. A maradás 

motivációinak vizsgálata azt mutatja, hogy leginkább Oborishte különül el, ott a személyes 

indokok, a helyi lakóközösség illetve a barátok, családtagok közelsége számít a legfontosabb 

tényezőnek (16. ábra). Ez arra utal, hogy az átalakulás itt ment végbe leglassabban, hiszen 

még igen sokan vannak, akik a már kialakult társadalmi kapcsolataik miatt nem költöznének 

el. Ezzel nagyjából ellentétes képet mutat a vilniusi és a budapesti negyed, ahol a 

megkérdezettek alig említettek személyes szempontokat a maradás indokaként. Az viszont 

mindegyik városra igaz, hogy legalább még egy tényező (leginkább a lakás) nagy hangsúllyal 

került említésre. 

 

 

 

 

 



68 

 

 

16. ábra: A ténylegesen maradni szándékozók maradási indítékainak említési arányai
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*Egy válaszadó több különböző indítékot is említhetett. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A lakással kapcsolatos szempontok maradási szándékot befolyásoló hatásának nagysága 

nem csak a lakásparaméterekkel való elégedettséggel függ össze, hanem a kedvező fenntartási 

költségekkel is, elsősorban Naujamiestisben. Viszonylag magas az említési arány 

Waldstraßenviertelben is, noha lipcsei viszonylatban itt magasnak számítanak a bérleti díjak. 

A negyed jellemzői közül a jó közlekedési adottságok, érthető okokból mindenhol egyformán 

fontosnak bizonyultak. Némiképp meglepő viszont, hogy a közeli zöldfelületek említésében – 

Lipcse javára – igen nagy különbségek vannak. Ez csak részben magyarázható az 5.1. 

fejezetben ismertetett városszerkezeti jellemzőkkel (a Rosental park közelségével, valamint a 

negyed laza beépítésével, a házak közti tágas belső udvarokkal és gondozott zöldterületekkel). 

Ehhez hasonló ugyanis a vilniusi és a szófiai belvárosi negyed is, igaz a beépítés valamivel 

sűrűbb, de közeli városi park mindkét helyen található. Ennek ellenére a zöldfelület mint 

vonzerő a Naujamiestisben lakók válaszai között csak elvétve jelenik meg, aminek feltehetően 

az az oka, hogy a zöldterületek állapota és megléte sokkal fontosabb a jellemzően magasabb 

státuszú, gyermeket nevelő lipcsei családok számára, mint a gyermektelenek, fiatalok által 

lakott Naujamiestisben, ahol a lakhatási költségek állnak a középpontban.  

 A költözési és maradási szándékokból, illetve ezek indítékaiból jól kirajzolódik, hogy a 

belvárosi negyedek a megújulás különböző fázisaiban tartanak. A megújult 

Waldstraßenviertelben szándékoznak a legtöbben maradni, és ott már fontos szempont a 

kedvező társadalmi miliő. A költözni készülők indítékaiban döntően a lakóhelytől, lakástól 

független okok szerepelnek. A skála másik végén Oborishte található, ahol a személyes 

kapcsolatoknak van nagy szerepe az alacsony költözési szándékban.  
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6.1.4. A lakóhelyi elégedettség jellemzői a belvárosban 

 

Az egyének lakóhelyükről alkotott pozitív vagy negatív véleménye valószínűsíthetően 

befolyásolja költözési szándékukat. Igaz ugyan, hogy a költözések nem kis hányada magával 

a lakással való elégedetlenség, illetve személyes/családi okok miatt következik be, de irányát 

ezek az indítékok önmagukban nem határozzák meg. A lakóhellyel való elégedettség 

számottevően befolyásolhatja azt, hogy a jelenlegi lakásukat elhagyni szándékozók a 

negyeden belül maradnak-e vagy sem. 

 A belvárosi mintaterületeken élők véleménye több hasonlóságot is mutat; közel azonos 

mértékben fontos a központi fekvés, a környék hírneve és a helyi társadalommal való jó 

kapcsolat is (17. ábra).  

 

17. ábra: A városnegyedre vonatkozó állításokkal való egyetértés foka a belvárosi 

mintaterületeken 

 

 
1=teljesen egyetért, … 4=egyáltalán nem ért egyet az állítással 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
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 A kulturális és szórakozási lehetőségek kínálatánál – noha ez tipikusan belvárosi 

funkció, s így elvben viszonylag egységes megítélésre számíthatnánk – jobban megoszlanak a 

vélemények. A legnagyobb mértékben Belső-Terézvárosban értettek egyet azzal az állítással, 

hogy kielégítőek a művelődési, szórakozási lehetőségek. Ennek feltehetően az az oka, hogy 

ezt a városrészt – ahol a Pesti Broadway-nek nevezett Nagymező utca is található – 

Budapesten belül művésznegyedként tartják számon (Dövényi – Kovács 1999). Hasonló 

szerepet Lipcsén belül hagyományosan nem Waldstraßenviertel hanem a Mitte tölt be, a 

megújult, dzsentrifikálódott negyedek közül pedig a délebbre fekvő Plagwitz és 

Musikerviertel. Még a viszonylag kis belvárosi negyeddel rendelkező Vilniusban is 

elsősorban Senamiestist, nem pedig a vizsgált Naujamiestist tartják kulturális központnak. 

Meglepő viszont, hogy Oborishtében szintén kevesen ítélték kielégítőnek a szórakoztató 

intézmények kínálatát, pedig a hagyományos művelődési intézmények, a nagy nemzeti 

gyűjtemények, templomok Szófiának ebben a negyedében tömörülnek. Itt az lehet a 

magyarázat, hogy az éjszakai élet központja a belvárostól délre fekvő diáknegyed, a 

Studentski Grad, amely a szórakoztatóipar központja. Feltehetően a helyi lakosság is 

elsősorban azt tartja a kikapcsolódás központjának, nem pedig Oborishtét. A szófiai helyzet 

tehát tökéletes ellentéte a budapestinek, ahol a kulturális és a szórakoztató funkció a Belső-

Terézvárosban átfedésben van: az utóbbi évtizedben létrejött romkocsmák, alternatív 

szórakozóhelyek mellett a hagyományos színházak, galériák is itt koncentrálódnak. 

 A helyi közbiztonságot Oborishte kivételével mindenhol jónak ítélték. Ennek a 

különbségnek azonban nem az a magyarázata, hogy Oborishte különösen veszélyes környék 

lenne, hanem egy általánosabb problémáról van szó, ami az egész bolgár fővárosra 

érvényes.
18

  

 A négy belvárosi mintaterületen megkérdezettek a leginkább eltérő válaszokat arra a 

kérdésre adták, hogy lakónegyedük mennyire felel meg a gyermeket nevelő családok 

igényeinek. A belvárosi negyedekből való kiköltözés egyik motivációja köztudottan az, hogy 

a fiatal családok a gyermekeik érdekében zöldövezeti lakást keresnek. Az tehát nem szorul 

magyarázatra, hogy a zöldterületekkel ellátott, dzsentrifikálódott Waldstraßenviertelt 

kiemelkedő arányban tartották alkalmasnak a gyermeknevelésre, annál inkább az, hogy 

Oborishte lakóinak körében ez az arány még magasabb, pedig ott megújulásról alig lehet 

beszélni. A magyarázat valószínűleg abban keresendő, hogy Oborishte szerkezete (zöld belső 

udvarok, lazább beépítés) valamelyest hasonló Waldstraßenvierteléhez.  

                                                 
18

 Egy 2007-es, 75 európai nagyvárost összehasonlító felmérés azt mutatja, hogy a szófiaiak biztonságérzeténél 

csak a nápolyi és az isztambuli lakosoké rosszabb. A másik három általam vizsgált városban ugyanennek a 

mutatónak az értéke közepes volt (Survey on perceptions 2007). Ez magyarázhatja, hogy a többi városrész 

esetében is a szófiai negyedek adatai a legrosszabbak. 
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 A lakóhelyi preferenciát meghatározó tényezők között egy adott városrész társadalmi 

jellemzői legalább olyan fontosak, mint a fizikai tulajdonságok. A negyed társadalmi 

összetételéről alkotott vélemények jelentősen különböznek az egyes városokban (10. 

táblázat).  

 

10. táblázat: A városnegyed társadalmi-demográfiai jellemzőinek említési arányai a belvárosi 

mintaterületeken
* 

Kik vannak többségben? Waldstraßenviertel 

n=149 

Naujamiestis 

n=154 

Belső-Terézváros 

n=136 

Oborishte 

n=100 

Fiatalok 20,5 26,0 6,7 10,3 

Idősek 4,1 45,3 31,9 30,9 

Régóta itt élők 3,8 46,3 36,8 40,0 

Nemrég beköltözöttek 38,5 30,6 12,8 12,2 

Gyermektelenek 12,5 44,5 57,9 32,0 

Gyermekesek 27,2 29,5 6,3 9,3 

Magas jövedelműek 69,7 38,3 9,6 18,5 

Alacsony jövedelműek 4,1 33,8 33,0 23,5 
*
Az összes érvényes válasz százalékában (a táblában feltüntetett adatok a „vegyesen” válaszokkal együtt adják ki 

a 100%-ot). 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 Vitathatatlanul Lipcsében alakult át legerősebben a belvárosi mintaterület, nem meglepő 

tehát, ha az ott élők érzékelik legnagyobb mértékben a lakosság kicserélődését, a helyi 

társadalom összetételének változását. Minimális azok száma, akik úgy vélik, hogy az ő 

házukban többségben vannak az idősek, a már régóta ott élő lakók és az alacsony 

jövedelműek. A megkérdezettek több mint kétharmada válaszolta azt, hogy a magas 

jövedelműek vannak többségben a lakóépületben, vagyis a kutatók által már korábban 

kimutatott dzsentrifikáció (Wiest – Zischner 2006) igen látványos és ezt a folyamatot a helyi 

lakosok is pontosan érzékelik. 

 A megkérdezettek benyomása alapján Budapest és Szófia belvárosi negyedei a 

legkevésbé sem tűnnek megújult és tehetős városrésznek. A lakónépesség kicserélődése itt 

jóval kisebb mértékű volt, így nem is meglepő, hogy a válaszadók körülbelül egyharmada 

szerint a negyedben az idősek és a régóta ott élők vannak többségben. Szintén magasnak 

tartják a gyermektelen háztartások arányát – különösen a Belső-Terézvárosban. Ugyanitt 

háromszor annyian válaszolták azt, hogy az alacsony jövedelműek vannak többségben, mint 

akik ennek ellenkezőjét állították. Szófiában nem volt ilyen nagy a különbség, aminek az 

lehet a magyarázata, hogy Oborishte sokkal előkelőbb helyet foglal el a fővároson belül, mint 

Belső-Terézváros, vagyis magas presztízsét az épületállomány leromlása ellenére tartani 

tudta. Szófiában sokkal kisebb a belváros, nincsenek olyan kiterjedt villanegyedek, mint 

Budán, ezért a magasabb státuszúak nem költöztek ki olyan arányban, mint Budapesten 

(Ladányi 2008). 
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 Sajátos köztes helyzetben van a vilniusi Naujamiestis, ahol az egymásnak ellentmondó 

vélemények magas aránya nagyfokú differenciáltságra utal, arra hogy sok a megújuló épület, 

ahol fiatalok, gyermekesek és inkább magasabb jövedelműek élnek, és szintén nagy számban 

vannak régi, leromlott lakóházak, szegényebb, idősebb, már régóta ott élő népességgel. 

 A fentiekhez hasonló különbségeket találunk az egyes belvárosok között akkor is, ha azt 

vizsgáljuk, hogy a helyi lakosok szerint van-e olyan társadalmi csoport, amelynek a 

beköltözése az utóbbi időben erősödött föl (11. táblázat).  

 

11. táblázat: A városnegyedbe beköltözők társadalmi-demográfiai jellemzőinek említési 

arányai a belvárosi mintaterületeken
*
 

 
Waldstraßenviertel 

n=149 (49) 

Naujamiestis 

n=154 (72) 

Belső-Terézváros 

n=136 (55) 

Oborishte 

n=100 (2)** 

Bizonyos csoportok 

erősödő jelenlétét jelző 

válaszadók aránya 
32,9 46,8 40,4 2,0 

Az említett csoportok aránya (azokon belül, akik igennel válaszoltak) 

  

magas jövedelmű  

46,9 

magas jövedelmű 

69,4 

magas jövedelmű 

65,5 

n.a. 
fiatal, diák  

34,7 

fiatal, diák  

48,6 

fiatal, diák  

38,2 

gyermekes 

32,7 

gyermekes  

12,5 

gyermekes 

3,6 

*Nyitott kérdés volt, és több választ lehetett adni. 

** A válaszolók alacsony elemszáma miatt nem elemezhető. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 Lipcsében a megkérdezettek négyötöde új beköltözőnek tekinthető (az utóbbi hét évben 

költözött be), nekik nemigen lehet tapasztalatuk a városrész hosszabb távú átalakulásáról. 

Igaz, még így is közel egyharmaduk nyilatkozott úgy, hogy lát változást, és elsősorban olyan 

társadalmi csoportok beáramlását észlelte a negyedbe, akiket egyébként a saját 

lakókörnyezetében többségben lévőnek gondolt. Ki kell még emelni, hogy nem is a fiatal 

beköltözőket említették legtöbben, hanem a magas jövedelműeket, továbbá a gyermeket 

nevelő családokat, vagyis azokat a csoportokat, amelyek a kutatási eredmények szerint 

jellemzően a szuburbán településekre költöznek.  

 Vilniusban és Budapesten a megkérdezettek közel fele érzékelte valamely társadalmi 

csoport arányának növekedését, ami azt mutatja, hogy az elmozdulások igen látványosak. 

Naujamiestisben a változást érzékelő válaszolók kétharmada szerint a gazdagabbak költöznek 

a negyedbe, ezen belül is igen sokan kifejezetten az üzletemberekre utaltak. Hasonló arányban 

említették Belső-Terézváros lakói a jómódúakat, de ezen belül többségük kifejezetten a 

külföldiekre utalt, s csak egy tizedük beszélt általában a magasabb jövedelműekről. 2001-ben 

Budapesten belül a belvárosi negyedekben volt a legmagasabb a külföldiek aránya a helyi 

lakossághoz képest (természetesen a nyugat-európai mértéket nem közelítette meg), és ez az 



73 

 

arány a 2000-es években tovább nőtt (Kőszegi – Pfening 2010). Terézvárosban ez elsősorban 

az itt tanuló vagy dolgozó nyugat-európai fiatalokat jelenti, megjelenésük kétségkívül feltűnő 

változás volt az 1990 előtti állapotokhoz képest.  

 A városnegyeddel való elégedettséget tükrözi, hogy az odaköltözést a jelenlegi lakók 

ajánlanák-e másoknak is. E mutató alapján az elégedettség igen magasnak tekinthető. Belső-

Terézvároson kívül valamennyi mintaterületen a válaszadók több mint háromnegyede 

ajánlaná a negyedet (12. táblázat).  

 

12. táblázat: A környéket beköltözésre ajánlók aránya és az ezt megalapozó megfontolások a 

belvárosi mintaterületeken 

  

Waldstraßenviertel 

n=149 

Naujamiestis 

n=154 

Belső-Terézváros 

n=136 

Oborishte 

n=100 

ajánlaná a környéket 85,9 74,7 55,9 78,0 

  

Az okok említéseinek aránya a környéket ajánlók számához viszonyítva 

városközpont  

35,2 

városközpont  

47,8 

városközpont  

73,3 

 

 

 

n.a.** 
természet közelsége  

33,6 

magas presztízs  

26,9 

kulturális, éjszakai élet 

17,1 

szubjektív*  

22,7 

szubjektív*  

8,7 

környék jellege, állapota 

 13,2 

nem ajánlaná a környéket 3,4 11,7 25,7 17,0 

nem tudja eldönteni 10,7 13,6 18,4 5,0 

*Szubjektív válaszoknak általában azokat a pozitív jelzőket minősítettük, melyek nem kapcsolódtak semmilyen 

konkrét jellemzőhöz (például szép, vagy jó környék, stb.) 

** A szófiai kérdőívekben nem szerepelt ez a kérdés 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 Noha a legfőbb ok mindenhol a központi elhelyezkedés, a többi indok említési 

gyakorisága pontosan jelzi a negyedek sajátosságait, Waldstraßenviertelben a természet 

közelségét, Naujamiestisben a magas presztízst, Belső-Terézvárosban pedig a kulturális 

sokszínűséget, éjszakai életet. A negyed magas presztízsét a vilniusi mintaterületen 

említették, nem pedig a lipcseiben, bár ez utóbbit ugyanúgy magas státuszúak lakják. Ennek 

feltehetően az az oka, hogy Vilniusban jóval látványosabbak a városrészek közötti 

különbségek, hiszen itt szinte csak a belváros újult meg, így a helyi lakosok körében a 

felújítás imázsjavító hatása erőteljesebb volt. Egyedül Belső-Terézvárosban említették a 

kulturális életet, mint vonzótényezőt, ami az utóbbi évtized egyik látványos fejlődése 

(Csanádi et al 2011). 

 Belső-Terézvárosban egynegyed körüli azok aránya is, akik nem ajánlanák a városrészt. 

Közülük a legtöbben az épületek állapotát, ezen kívül a zöldterületek hiányát nevezték meg a 

probléma forrásaként. Jóval kevesebben említették a közbiztonság hiányát, vagyis nem a 

társadalmi problémák hatására alakult ki bennük negatív kép a városnegyedről. 
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6.1.5. A lakóhelyi preferencia a belvárosi lakosok körében 

 

Fontos kérdés, hogy a belvárosban élők, hogyan helyezik el saját lakónegyedüket a városon 

belül, a többi lakóövezethez képest hogyan vélekednek róla. A négy belvárosi mintaterület 

általános megítélését alapvetően két tényező befolyásolta, az egyik a városszerkezet, a másik 

a városfelújítás szintje. Lipcse és Budapest kiterjedt és heterogén belvárossal rendelkezik, 

szemben Vilnius-szal és Szófiával. A belvárosi revitalizáció szempontjából Lipcse és Vilnius 

van kedvező helyzetben, ahol igen jelentős átalakulás ment végbe a rendszerváltozás után, 

míg a másik két városrészben viszont csak pontszerű, a teljes övezethez képest igen csekély 

mértékű felújításra került sor.  

 A megújult belvárosi negyedekben a megkérdezettek négyötöde a centrumról, mint 

leginkább kedvelt városrészről tett említést (13. táblázat). Ezen belül is jelentős volt azok 

aránya, akik a dzsentrifikálódott negyedeket sorolták föl, nem pedig a hagyományosan magas 

státuszú belső városrészeket (II. melléklet). A válaszadók fele említette ezek között a saját 

lakónegyedét, ami nem tekinthető alacsony aránynak, Lipcsében ugyanis több felértékelődött 

belvárosi negyed van, nem úgy, mint Vilniusban. 

 

13. táblázat: A leginkább és a legkevésbé frekventált városrésztípusok* a belvárosiak szerint 
Említett negyedek 

 

Waldstraßenviertel 

n=149 

Naujamiestis 

n=154 

Belső-Terézváros 

n=136 

Oborishte 

n=100 

Legfrekventáltabb negyed 

Belváros 80,5 86,4 28,7 35,0 

Szuburbán övezet 12,1 24,7 12,5 30,0 

Lakótelep 1,3 12,3 2,2 0,0 

Legkevésbé keresett negyed 

Belváros 26,2 9,7 55,9 5,0 

Szuburbán övezet 0,0 1,3 0,0 1,0 

Lakótelep 55,0 85,1 13,2 56,0 

* spontán említések aránya (több válasz volt lehetséges) 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 A másik két mintaterületen csak minden harmadik válaszadó említett valamilyen 

belvárosi negyedet a kedvelt városrészek között. Ez Belső-Terézvárosban szinte csak a 

hagyományosan magas presztízsű V. kerületet és a hozzá némileg hasonló VI. kerületet 

jelentette, de például a megújult Ferencváros alig kapott említést. Szófiában jóval kevésbé 

tagolt a belváros, egyedül a látványosan átalakuló, átépülő Lozenetz egytizedes említési 

aránya érdemel szót. Az eredmények azt mutatják, hogy a belvárosi negyedek megítélése 

erősen függ az utóbbi évtizedek rehabilitációs tevékenységétől. 

 Általában elmondható, hogy a lakók kevéssé ismerik városukat. Kivételnek számít 

Lipcse, ahol a kiemelkedően nagy lakóhelyi mobilitás valószínűleg az átlagosnál mélyebb 
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lakáspiaci ismereteket eredményez, hiszen akik gyakrabban költöznek, azok nagyobb 

tapasztalattal kell rendelkezzenek. Itt nem csak a hagyományosan magas státuszú 

városrészeket nevezik meg mint legkedveltebb lakónegyedeket, míg Budapesten szinte 

minden válaszadó említette a budai kerületeket.  

 A skála másik végén, a legkevésbé frekventált negyedek esetében a törésvonal 

természetesen azok között a városok között húzódik, ahol leromlott, illetve ahol jó állapotú a 

belváros. Előbbiek közül Budapesten a Józsefvárost minden második míg a Ferencvárost csak 

minden tizedik megkérdezett említette. Ehhez hasonlóan Lipcsében is két városrészre, a 

Neustadt-Neuschönefeldre és Volkmarsdorfra, illetve ezek bizonyos utcáira esett a válaszok 

negyede. A Waldstraßenviertelben lakók számára nem a belváros, hanem a lakótelep jelenti a 

lakáspiac legalsó szegmensét, míg Belső-Terézvárosban ez utóbbi megítélése kevésbé 

negatív. Az itteni megkérdezettek tizede említett lakótelepet, közülük viszont minden 

harmadik nevezte meg a Havannát. Ez utóbbi jelentősége messze elmarad Grünau Lipcsén 

belüli szerepétől, előbbi esetében az 1990-es évek elején kialakult negatív imázs él tovább 

(Téglás 2002). Jóval egyszerűbb a kép Szófiában és Vilniusban, ahol szinte kizárólag a 

lakótelepeket említették (a régi leromlott barnaövezeti lakónegyedek mellett). 

 Nem csak a városrészekről kialakított képet, hanem az egyének saját lakóhelyi 

preferenciáit is meghatározza a megújulás mértéke (14. táblázat). 

 

14. táblázat: Lakóhelyi preferenciák és diszpreferenciák* a belvárosi mintaterületeken
19

 

felújított belvárosi 

bérházba 

Waldstraßenviertel Naujamiestis Terézváros Oborishte 

n=142 n=149 n=131 n=89 

legszívesebben 56,3 49,0 30,5 24,7 

semmiképpen 5,6 4,7 19,1 33,7 

lakótelepre 
Waldstraßenviertel Naujamiestis Terézváros Oborishte 

n=138 n=149 n=130 n=88 

legszívesebben 0,0 0,7 1,5 0,0 

semmiképpen 89,9 87,2 90,8 62,5 

városszéli családi házba 
Waldstraßenviertel Naujamiestis Terézváros Oborishte 

n=137 n=149 n=131 n=95 

legszívesebben 15,3 43,0 37,4 55,8 

semmiképpen 33,6 2,0 25,2 3,2 

* említési arányok 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

                                                 
19

 A lipcsei kérdőívekben eltérő módon szerepelt a kérdés, ott 1-5-ig pontozni kellett az egyes lakónegyed 

típusokat, míg a többiben sorrendbe kellett tenni. Így a pontátlagok nem összehasonlíthatók, ezért azt a 

kényszermegoldás maradt, hogy az 1-es és 5-ös válaszokat említők arányait hasonlítjuk össze, mert igaz, hogy a 

lipcsei válaszokban több területre is lehetett ezeket a válaszokat adni, de annyi leszűrhető belőle, hogy aki a 

vizsgált három övezetre ezen szélsőértékek valamelyikét adta, annak az adott negyeddel szembeni elutasítása, 

vagy erős preferenciája legalább összevethető a többi város adataival.  
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 A válaszok azt mutatják, hogy a két megújult negyedben élők közül a legtöbben 

felújított belvárosi házba költöznének, míg ugyanez az arány jóval kisebb a szófiai és 

budapesti mintaterületen, ahol egyébként igen sokan utasítják el ezt a lehetőséget. Ez utóbbiak 

körében a városszéli családi ház a legnépszerűbb alternatíva, ami viszont a lipcsei 

mintaterületen csak a válaszolók szűk csoportja számára vonzó. Naujamiestis esete egy köztes 

állapotot mutat, ott közel ugyanannyian élnének a két eltérő típusú városövezetben. Az adatok 

azt mutatják, hogy az erőteljes felújítás csökkenti a szuburbanizáció iránti vágyat. A 

lakótelepek erős elutasítottsága szinte minden mintaterületen jellemző, ami nem meglepő 

hiszen ezek a belvároshoz képest szinte semmilyen előnyt nem kínálnak.
20

  

 

6.1.6. Lakóhelyi preferencia a belvárosi negyedek imázsának és lakáspiaci 

pozíciójának függvényében 

 

Az államszocializmus idején elhanyagolt és leromló belvárosok a rendszerváltozás után 

erőteljes funkcióváltáson estek át, amit jelentős társadalmi átalakulás kísért. Ezek a spontán 

megújuló belvárosi negyedek a 2000-es évek második felére már a magasabb árfekvésű 

városrészek közé tartoznak. Ennek ellenére nem ezek a dzsentrifikáció első példái, mivel nem 

jelentős részben lebontott, kicserélődött lakásállománnyal rendelkező belvárosi negyedekről 

van szó, felértékelődésük inkább a funkcióbővülésnek köszönhető. A társadalmi átalakulás a 

negyedek központi szerepének következménye, hiszen szemben az idősebb őslakos 

népességgel, az új beköltözők lakóhelyválasztásában már a városközpont kínálta előnyök 

(szolgáltatások elérhetősége) az elsődlegesek.  

 Önmagában a funkcióbővülés és megfiatalodás nem elégséges a belváros presztízsének 

növekedéséhez. Az egyes városrészek közti különbségek arra mutattak rá, hogy jelentős 

mértékű épületfelújításra van szükség a belső lakónegyedek hírnevének javulásához. Mindez 

erősen összefügg a belvárosi lakosok elégedettségével, még az esetleges elköltözési 

szándékot, szuburbanizáció iránti vágyat is tudja csökkenteni. A jelentős mértékben felújított 

negyedek nem csak a fiatal korosztályok, hanem a tehetősebb rétegek számára is vonzóak, ez 

utóbbi különösen jól látható a sokáig fogyó Lipcse belvárosi negyedében, de kimutatható a 

vilniusi mintaterületen is. 

 A még megújulás előtt álló budapesti és szófiai belvárosok népessége sem mondható 

elégedetlennek, jelentős részük maradni szeretne, ennél jóval kisebb azok aránya, akik 

valamilyen oknál fogva nem tudnak elköltözni. Az idősebb, őslakosok elégedettségében és 
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 A válaszokat bizonyára befolyásolta a kérdésfeltevés módja. A megkérdezetteket arra kértük, képzeljék el, 

hogy az anyagi helyzetükettől függetlenül választhatnak lakóhelyet, és így fogalmazzák meg a preferenciáikat. 
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alacsony mobilitási hajlandóságában fontos szerepet játszik a számukra megszokott 

lakókörnyezet, az ismerősök közelsége. 

 

6.2. A lakótelepek főbb jellemzői 

 

A 20. század második felében épült lakótelepek a kelet-közép-európai nagyvárosok 

meghatározó városképi elemei közé tartoznak. Noha paneles szerkezetű lakótelepek nyugaton 

is nagyszámban épültek (Musterd – van Kempen 2005), a szocialista országok városai több 

tekintetben is eltérnek tőlük. A különbségek az alábbiakban összegezhetők: 

 A volt szocialista országok városi lakásállományában a lakótelepek rendszerint 

jóval nagyobb szerepet töltenek be, mint Európa más nagyvárosaiban. Van, ahol 

arányuk a 60-70%-ot is eléri, mint például a balti államok fővárosaiban (Kursis 

1999), de igen jelentős a súlyuk olyan milliós nagyvárosokban is, mint Prága, ahol 

a népesség 40%-a (Sýkora 1999), vagy Budapest, ahol 35%-a él lakótelepen 

(Kovács 2005). 

 Kelet-Közép-Európában jóval több óriás (néha 100 ezer fős) lakótelep található, 

mint nyugaton. A telepek monotonitása, az épületek egyhangúsága, a homogén 

lakásállomány miatt az itteni lakások egyre kevésbé keresettek a lakáspiacon. 

 Az államszocialista „lakáspiac” sajátos működése (a régi belvárosi épületek 

hanyatlása, a szuburbanizáció korlátozása) folytán az újonnan épített lakótelepi 

lakások a lakásállomány legkorszerűbb, legkomfortosabb részéhez tartoztak, így 

azokba kezdetben főként a középosztály képviselői költöztek be (Szelényi – 

Konrád 1969, Musil 1987, Ciedhocinska 1987). Később, az 1970-es évektől, a 

lakótelep-építések felfutásakor már szélesebb rétegek juthattak ilyen lakásokhoz, 

bár a legszegényebbek beköltözése a lakótelepekre akkor sem volt jellemző 

(Ruoppila 2004). 

 Az állami lakáspolitika célja a mennyiségi lakáshiány megszüntetése volt, így a 

minőségi szempontok háttérbe szorultak. Ennélfogva a szocialista országokban 

épült lakótelepek a nyugatiaknál szerkezetileg rosszabb minőségűek, egyhangúbb 

beépítésűek (Tosics 2005b). Lakásaikat eredetileg a többgyermekes családok 

számára tervezték, ami a demográfiai változások (a családméret csökkenése és az 

elöregedés) miatt egyre nagyobb problémát jelent, hiszen a többszobás, nagy 

alapterületű lakásokat egy-két fős nyugdíjas háztartások nehezebben tudják 

fenntartani (Iván 1996, Temelová et al. 2011). 
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 A volt szocialista országok városi lakásállományának jelentős részét alkotják a 

lakótelepek, melyeket a szakértők többféleképpen tipizálnak: építési idő alapján lakótelep-

generációkat (Csizmady 2003), elhelyezkedés szerint lakótelep öveket (Hegedűs 1979), 

lakásszám alapján pedig kis, nagy és óriás lakótelepeket (Egedy 2001) különítenek el. Ezen 

jellemzők mentén az egyes lakótelepek között ma is kimutathatók markáns társadalmi-

demográfiai különbségek. Leegyszerűsítve: az 1970-es, 1980-as években a nagyvárosok 

peremén létrejött óriás lakótelepeken inkább alacsonyabb státuszú, míg a kisebb és kedvezőbb 

elhelyezkedésű, főként az 1980-as évek végén épült lakótelepeken fiatalabb, magasabb 

státuszú népesség él. 

 Az 1990-es években a lakáspiac a nagyvárosokban nem bővült jelentősen, hiszen az 

állami lakásépítés drasztikusan visszaesett, leginkább egyéni (családi házas) építkezések 

fordultak elő. Épp az új lakások hiánya és a gazdasági visszaesés miatt nem következett be a 

lakótelepek kiürülése, hiszen az ott élők nem tudtak tömegesen elköltözni. Jelentős 

elvándorlás egyedül a sajátos helyzetű kelet-német nagyvárosokban fordult elő, ahol sor 

került a nagy lakótelepek egy részének részleges lebontására is. Hozzá kell tenni, hogy 

szemben a nyugati nagyvárosokkal, Európa keleti felén a lakótelepi lakások sem maradtak 

meg állami tulajdonban, hiszen a privatizáció ugyanúgy érintette ezeket a lakásokat is. 

Márpedig magántulajdonú panelépületek lebontása a jogi akadályok miatt gyakorlatilag 

lehetetlen. 

 

6.2.1. A vizsgált lakótelepek építészeti és funkcionális jellemzői 

 

Az öt vizsgált mintaterületből egy az 1960-as években (Mladost), négy pedig az 1970-es és 

80-as években épült. Nagyságuk, városszerkezeti elhelyezkedésük alapján azonban 

különbséget kell tenni közöttük. 

 

 Grünau 1976-1988 között épült Lipcse délnyugati részén. Ez a város egyetlen óriás 

lakótelepe, felépülésekor a teljes népesség 20%-a lakott benne. Egykor 100 ezer fős lakossága 

2007-re a felére olvadt, alig éri el az 50 ezer főt. A drasztikus népességcsökkenés miatt 2000-

től az épületek egy részét elbontották és hozzákezdtek a fennmaradó lakóházak 

korszerűsítéséhez, ami napjainkban is tart. Ez nem csak szerkezeti (hőszigetelési, gépészeti) 

felújítást jelent, hanem esztétikai, lakókörnyezeti szempontból is jelentős lépések történtek: a 

lakásállomány változatosabbá tételétől a lakókörnyezet megújításáig (pl. parkosítás). 
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5. fotó: Grünau felújított házai a Ratzelstraße felől 

 

  Forrás: a szerző felvétele 

 

 Karoliniškės Vilnius központjához viszonylag közel, attól 3 km-re fekszik; egy park és 

a Neris folyó választja el tőle. A mintaterületek közül ez számít egyedül jó fekvésű 

városrésznek. A jelenleg 30 ezer lakosú lakótelep építése még 1971-ben kezdődött és az 

évtized végén fejeződött be. Épületrekonstrukcióra eddig nem került sor, sőt, a szolgáltató és 

kereskedelmi egységek bővítésére is alig (III. melléklet).  

 

6. fotó: A Karoliniškės lakótelep a TV-toronyból 

 

  Forrás: Audrius Gailius felvétele 

 

 A Havanna Budapest délkeleti részén fekvő 18 ezer lakosú panellakótelep, amely két 

ütemben épült föl; a nagyobb része 1976-81 között, majd néhány háztömböt hozzáépítettek 

1987-88 között. Létrejöttekor az akkor felszámolt régi munkáskolóniák lakóit költöztették be, 

emiatt alacsony státuszú lakótelep hírében állt, ami az 1990-es évek elején a lecsúszó 

lakótelepek szimbólumává tette (Téglás 2002). A 2000-es évektől történtek felújítások, 

korszerűsítések (parkosítás, biztonsági kamerák fölszerelése, intézmények kiépülése), az 

épületrekonstrukció viszont csak a kérdőíves felmérés után kezdődött meg (Szabó 2013). 
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7. fotó: 10 emeletes szalagházak a Havanna lakótelepen 

 

  Forrás: Szabó Olga felvétele 

 

 Mladost Szófia déli részén elhelyezkedő 110 ezer fős lakótelep. Építése 1964-ben 

kezdődött, és az 1980-as évek közepéig tartott. Fekvése viszonylag kedvezőnek tekinthető, 

mert – bár 6 km-re van a városközponttól – jól megközelíthető, ugyanis a város egyik 

metróvonala átszeli. A környező iparterületektől nagy zöldfelületek választják el. A 

lakótelepre már a kezdetekben magasabb státuszú népesség költözött be. Felújítások csak 

lakásszinten, egyéni beruházás eredményeként történtek, hasonlóan Szófia többi 

lakótelepéhez. A telepen 1990 után jelentős beruházások mentek végbe, új lakó- és 

irodaépületek létesültek. 

 

8. fotó: Az új építkezésektől besűrűsödött Mladost 

 

  Forrás: www.panoramio.com/photos/original/42721375.jpg 

 

 Szófia másik vizsgált lakótelepe, a 65 ezer fős Druzhba a legfiatalabb a vizsgált 

területek közül, az 1980-as évek második felében épült (befejezése már átnyúlt a 

rendszerváltozás utáni évekre). Ez a szinte kizárólag magas (7-10 emeletes), egyforma 

http://www.panoramio.com/photos/original/42721375.jpg
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panelházakból álló lakótelep a Mladosttól keletre található egy gyorsforgalmi út és ipari 

negyed közelében, vagyis fekvése egyértelműen kedvezőtlenebb az előbbi mintaterületnél. 

 

9. fotó: A Druzhba lakótelep 

 

  Forrás: www.panoramio.com/photos/original/35588853.jpg 

 

6.2.2. Társadalmi jellemzők a vizsgált lakótelepeken 

  

A lakótelepeken élők beköltözési idő szerinti összetétele természetesen valamennyi 

mintaterületünkön egészen más, mint a belvárosokban; egyrészt magasabb az 1990 előtt 

beköltözöttek aránya, másrészt 2000 után kevésbé volt jelentős a népességcsere (15. táblázat). 

 

15. táblázat: A lakótelepi mintaterületeken élők a beköltözés időpontja szerint 

Beköltözés Grünau Karoliniškės Havanna Mladost Druzhba 

ideje n % n % n % n % n % 

        –1990 47 31,8 109 67,7 84 54,2 48 48,5 66 64,7 

1991–1999 20 13,5 21 13,0 34 21,9 22 22,2 20 19,6 

2000– 81 54,7 31 19,3 37 23,9 29 29,3 16 15,7 

Összesen 148 100,0 161 100,0 155 100,0 99 100,0 102 100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
  

 Ez alól egyedül a lipcsei Grünau tekinthető kivételnek, ami a kelet-német lakáspolitika 

eltérő jellegéből következik.
21

 Noha Grünauban a 2000 után beköltözők aránya a legnagyobb 

(míg másutt az 1990 előtt érkezettek alkotják a többséget), német viszonylatban a régi lakosok 

hányada is igen magasnak számít; az itteni népesség közel egyharmada ugyanabban a 

                                                 
21

 Az két Németország egyesülése után a lakótelepi lakásokat nem privatizálták, hanem valamennyi az 

önkormányzat tulajdonába került, és szociális bérlakásként működtették tovább. A felerősödött szuburbanizáció 

erőteljesen érintette a lakótelepeket is, az újabb beköltözők pedig már egyre inkább a szegényebbek közül 

kerültek ki. 

http://www.panoramio.com/photos/original/35588853.jpg
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lakásban él, mint 20 évvel ezelőtt. Lipcse belvárosi lakónegyedéhez képest a lakótelepi 

népesség tehát igen stabilnak tűnik, különösen feltűnő ez akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 

Grünauban a rendszerváltozás után a népesség drasztikus csökkenése miatt több épületet 

lebontottak, lakóikat a telepen belül a felújítandó házakba költöztették. 

A régi lakók jelentős részének beköltözése egybeesett a lakásuk átadásával, vagyis 

minden bizonnyal ők még az első lakók közül valók. A legtöbb vizsgált lakótelep az 1970-es 

években épült, vagyis az első lakók jelentős aránya miatt a középkorúak (36-60 közöttiek) 

vannak túlsúlyban (16. táblázat). A legfiatalabb korosztály (35 alattiak) egyedül a 

Druzhbában található meg nagy arányban, ennek a lakótelep „fiatalos” jellege az oka, ugyanis 

építése az 1990-es évek legelején fejeződött be, és az akkor beköltöző fiatal családok 

gyermekei közül sokan máig ott élnek. 

 

16. táblázat: A lakótelepi népesség kormegoszlása 

Korcsoport  Grünau Karoliniškės Havanna Mladost Druzhba 

  n % n % n % n % n % 

   – 35 37 25,5 62 38,5 44 30,1 28 28,3 50 50,0 

36–60 65 44,8 68 42,2 63 43,2 49 49,5 43 43,0 

61 – 43 29,7 31 19,3 39 26,7 22 22,2 7 7,0 

Összesen 145 100,0 161 100,0 146 100,0 99 100,0 100 100,0 

 Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 A legidősebb korosztály legnagyobb arányban Grünauban és a Havannán van jelen. Az 

előbbi esetben ezt ugyanúgy magyarázhatják a lakótelepen belüli – a bontásokkal összefüggő 

– költözések, mint a lipcsei idősek magas mobilitása, illetve a fejlett bérlakás-rendszer. A 

Havannára költöző idősek közel fele családi okokkal, a másik fele pedig döntően a kedvező 

lakásárral indokolta a költözést. 

 A kormegoszlás másik jellemzője, hogy Druzhbában és Karoliniškėsben nagyon magas 

a fiatalok aránya. Ez két különböző okra vezethető vissza, előbbi esetében a lakásátadások 

1990-es évekre való áthúzódása, Karoliniškėsben pedig sokkal inkább a lakótelep kedvező 

fekvése kínálhat magyarázatot. Ez utóbbi az egyetlen lakótelep, amely a belvároshoz közel, 

nem pedig a város szélén fekszik, ami vonzó a fiatalok számára. 

 A háztartástípusok szerinti bontásból hasonló következtetésre lehet jutni (18. ábra). A 

vilniusi lakótelepen a legnagyobb a lakóközösségben élők aránya, ami a fiatal pályakezdőkre, 

diákokra jellemző háztartásforma, bár az új beköltözők között mindenhol nagyobb az atipikus 

háztartások aránya mint a régi lakosok körében.  

A lakótelepeken jellemző lakásméret is összefüggésbe hozható a háztartásmérettel, erre jó 

példa Grünau és Druzhba. Az egy-, valamint a kétszemélyes háztartások a Grünauba költözők 
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között találhatók meg legnagyobb arányban, ami főleg a kedvezőbb lakásszerkezet 

következménye, itt ugyanis az átalakítások során sokkal heterogénebb lakásállomány jött 

létre, így a kisebb háztartások számára is van megfelelő lakásméret. Ennek ellentéte a szófiai 

Druzhba, ahol a nagy lakások túlsúlya miatt (a mintába 50 m
2
 alatti lakás alig került, sőt, a 

lakások többsége 75 m
2
-nél is nagyobb volt) igen alacsony arányban lehet egy-két fős 

háztartásokat találni. 

 

18. ábra: A régi lakosok és az új beköltözők háztartás-összetétele a lakótelepi 

mintaterületeken 

0% 25% 50% 75% 100%

Új beköltözők (n=34)

Régi lakosok (n=66)

DRUZHBA

Új beköltözők (n=51)

Régi lakosok (n=48)

MLADOST

Új beköltözők (n=71)

Régi lakosok (n=84)

HAVANNA

Új beköltözők (n=52)

Régi lakosok (n=109)

KAROLINŠKĖS

Új beköltözők (n=101)

Régi lakosok (n=47)

GRÜNAU

Több generációs háztartás Család gyermekkel Kétszemélyes háztartás

Egyszemélyes háztartás Egyéb, vegyes

 

 Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Az egyéb kategóriába
22

 tartozó háztartások aránya nem mondható jelentéktelennek a 

legtöbb lakótelepen. Fontos változás viszont, hogy az 1990 előtt beköltözők körében ezek 

aránya még igen alacsony volt, azóta azonban mindenütt nőtt. Összességében az adatok azt 

mutatják, hogy a lakótelepeken – Grünau kivételével – nagyrészt azok élnek, akik számára 

eredetileg is épültek: a gyermeket nevelő családok. A lakótelepek meglehetősen homogén 

                                                 
22

 Ebbe a csoportba kerültek a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a többgenerációs háztartások és a különböző 

oldalági rokonokkal együttlakók. 
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lakásállományának következménye, hogy csak a nagyobb méretű háztartások számára ideális, 

így a háztartásméret csökkenése szinte maga után vonja a lakótelepről való elköltözést, illetve 

ha erre nincs lehetőség, a bennragadás érzését kelti (Kovács – Herfert 2012). Grünau esete 

mutatja, hogy mindez az épületen belüli szerkezetátalakítással javítható, ami viszont a 

döntően magántulajdonú lakásokból álló lakótelepeken szinte lehetetlen. 

 

6.2.3. A lakótelepre költözés motivációinak változása 

 

A belvárosi mintaterületekkel összehasonlítva a lakótelepre költözők kisebb része az, aki 

egyéni választás útján jutott lakásához 1990 előtt. A lakótelepek a legtöbbször tanácsi (vagy 

vállalati) beruházásban épültek, a szocialista lakáselosztás szempontjai itt érvényesültek a 

legnagyobb mértékben, nem meglepő, hogy a legtöbben lakáskiutalással (vagy családtagként) 

jutottak lakáshoz (19. ábra). 

 

19. ábra: A régi lakosok és az új beköltözők összetétele döntési szabadságuk mértéke szerint a 

lakótelepi mintaterületeken 
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Régi lakosok (n=66)

DRUZHBA

Új beköltözők (n=51)

Régi lakosok (n=48)

MLADOST

Új beköltözők (n=71)

Régi lakosok (n=84)

HAVANNA

Új beköltözők (n=52)

Régi lakosok (n=109)

KAROLINŠKĖS

Új beköltözők (n=101)

Régi lakosok (n=47)

GRÜNAU

Nem maga döntött Másutt nem talált lakást Szabadon döntött

 

 Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
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 Ugyanez Druzhbában egy darabig még a rendszerváltozás után érvényesült, ennek oka a 

lakótelep 1990 utáni befejezése. Azok jelenléte, akik 1990 után azért költöztek be, mert 

másutt nem találtak számukra megfizethető lakást, Vilniusban és Budapesten a 

legmarkánsabb, vagyis itt érhető tetten a leértékelődés, az, hogy a panellakótelepek egyre 

olcsóbb szegmensét képezik a helyi lakáspiacnak. Hasonlóról árulkodik a harmadik 

kategóriába, a lakótelepre saját megfontolás alapján költözők indokainak összetétele. Közülük 

igen kevesen válaszolták azt, hogy a lakótelep társadalmi és fizikai jellemzői miatt 

választották a lakótelepet (20. ábra). 

 

20. ábra A saját döntésük nyomán beköltözők indítékainak említési arányai
*
 a lakótelepeken 

*
 Egy válaszadó több különböző indítékot is említhetett. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Némiképp meglepően a negyed szolgáltatási színvonala a Havanna és Druzhba 

kivételével a fontos szerepet játszott a beköltözésben. A belvároshoz közeli Karoliniškėsben a 

jó közlekedési viszonyok, Havannán ezzel szemben a személyes tényezők (ezen belül is a 

család/barátok közelsége) voltak különösen hangsúlyosak. Egyedül a Mladost esetében 

mutatkozott közel egyformának mindhárom, a beköltözést befolyásoló tényező hatása.  

 Előzetes feltevésünkkel ellentétben úgy tűnik, hogy a lakótelep átalakulása, az 

irodanegyed megépülése nem csökkentette, hanem növelte Mladost vonzerejét, amely 

korábban főként a jó közlekedési viszonyoknak, lazább beépítésnek köszönhetően volt magas, 

illetve azért, mert a 1960-as években épült lakótelepek általában is kedvezőbb megítélésnek 

örvendtek.  

 A szófiai lakótelepeken a rendszerváltozást követő restitúció és privatizáció során a 

házak közötti zöldterületek magántulajdonba kerültek, így itt a lakóházaktól az irodaházakig 
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rengeteg új épület jöhetett létre rendezetlen körülmények között, ami sok helyi konfliktust 

okozott (Hirt – Stanilov 2007). A két szófiai mintaterület közül ez elsősorban a Mladostot 

érintette, ahol az eleve több zöldterület (III. melléklet), a kedvező közlekedési helyzet jelentős 

befektetéseket vonzott. Közvetlenül a lakótelepen épült egy új irodakomplexum, a Sofia 

Business Park, amely a reklám szerint a Balkán legnagyobb irodaparkja (Hirt – Kovachev 

2006). Ezen kívül számos ipari park, logisztikai központ és nem kevés kereskedelmi 

létesítmény is megtelepedett. Mindez erőteljesen emelte a lakótelep presztízsét, azzal együtt, 

hogy a beépítés sűrűsége jelentősen növekedett, és szisztematikus épületfelújítás sem folyt. 

 Egészen másfajta átalakulás ment végbe a lipcsei Grünauban, ahol a beköltözők közül a 

legtöbben az elérhető szolgáltatásokat említették, amelyek az utóbbi két évtized 

fejlesztéseihez köthetők. A jó bevásárlási lehetőség a városrész központjában 1996-ben 

felépült nagyméretű bevásárlóközpontnak (Allee-Center) tudható be, a jó közlekedési 

kapcsolatok pedig a kötöttpályás közlekedés látványos fejlesztésének köszönhető. E 

változások mellett a városszéli lakótelepen a házak közötti parkok rendbetétele is megtörtént 

(Egedy 2002), valamint a lebontott lakóépületek helyének felhasználásával is nőtt a 

zöldterületek aránya. Mindezek a (városi önkormányzat által vezényelt) fejlesztések azonban 

nem eredményeztek olyan presztízsnövekedést, mint Mladostban. 

 A Havanna lakótelepen és a vilniusi Karoliniškėsben a fejlesztések közel sem mérhetők 

az előbbiekben leírtakhoz. A Havannán az adatfelvétel idején még csak folyamatban volt a 

parkok rendbetétele, ennek eredményei az adatokban még nem érezhetőek, ahogy a 

panelfelújítások sem kezdődtek még el (Berényi et al 2008). Karoliniškėsben pedig azóta sem 

történtek komolyabb fejlesztések, felújítások. A lakótelepek státuszvesztése leginkább e két 

lakótelep esetében tűnik nyilvánvalónak, hiszen a megkérdezettek itt említették legmagasabb 

arányban, hogy nem tudtak máshol lakást venni. Karoliniškėsben ezen túl még a jó fekvésből 

származó előnyök is hangsúlyosak voltak, de a Havannán csak a személyes szempontok, azon 

belül is a család és a barátok közelsége. 

 Ami a lakótelepen élők költözési szándékát illeti, e tekintetben igen nagy különbségeket 

találunk az egyes mintaterületek között (21. ábra). Jól látható, hogy az öt mintaterület közül 

háromban az ott lakók mintegy fele ténylegesen maradni szándékozik, míg a további kettő 

közül az egyikben arányuk már az egyötödöt sem éri el. Utóbbi két lakótelep a Havanna és 

Karoliniškės, ahol a legkevesebb felújítás történt. Ez ugyanazt mutatja, amit a beköltözők 

szándékainál is érzékelni lehetett, hogy azokon a lakótelepeken, ahol nincs semmilyen 

fejlesztés, ott halmozódnak a hátrányok, magas a bennragadtak aránya, a beköltözők az 

alacsony lakásárak miatt költöznek be, és az ott élők közül sokan költöznének el. Druzhba 

esete, habár a felújítás ott sem történt, eltér ettől, hiszen nem érezhető leértékelődés. Ezt két 
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tényező is magyarázhatja, egyrészt Szófiában még mindig lakáshiány van, másrészt a 

Druzhba a többi mintaterületnél jóval fiatalabb, fizikailag jobb állapotban van, mint a 

korábban épült lakótelepek. 

 

21. ábra: A megkérdezettek összetétele költözési szándékok szerint a lakótelepi 

mintaterületeken 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grünau (n=148)

Karoliniskes (n=161)

Druzhba (n=100)

Mladost (n=99)

Havanna (n=155)

Költözést tervez Költözne, de nem tud Maradni akar

 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Igazán jelentős költözési szándék csak a Havanna lakótelepen mutatható ki, ahol a 

megkérdezettek kétötöde szeretne elköltözni. Ezzel együtt érdemes megvizsgálni a többi 

lakótelepen is a motivációkat, még ha esetükben ez csak a megkérdezettek egynegyedét 

jelenti is. A két megújult lakótelep, a lipcsei Grünau és a szófiai Mladost esetében a 

motivációk közötti különbségek hasonlóan alakultak, a magánéleti okok és a 

lakásparaméterek jelentették a két legfontosabb elköltözési indítékot (22. ábra). 

 A lakónegyed jellemzőit a Havannán élők említették a legnagyobb arányban, főként a 

zöldfelületek hiányára hivatkozva. Máshogy alakult a helyzet Grünauban, ahol a lakónegyed 

jellemzőire az elköltözni szándékozók indokként jóval kisebb arányban hivatkoztak, s amikor 

mégis, akkor inkább a társadalmi környezet jelent meg problémaként. Druzhba esetében a 

lakás jellemzői (azon belül is elsősorban a lakásméret) szolgáltattak leginkább okot az 

elköltözésre. Havannán, ahol a lakásparaméterek hasonló súlyú költözési indokként jelentek 

meg mint Druzhbában, ennek hátterében nem annyira a lakásméret mint inkább a magas 

fenntartási költség állt, ami igen komoly problémára utal, főleg azzal együtt, hogy ugyanitt 

igen magas arányban vannak a bennragadtak is. 
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22. ábra Az közeljövőben elköltözést tervezők költözési indítékainak említési arányai
*
 a 

lakótelepi mintaterületeken 

*
 Egy válaszadó több különböző indítékot is említhetett. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A lakótelepen maradni szándékozók esetében látható, hogy a budapesti és szófiai 

mintaterületeken a különböző indítékok említési arányai nagyjából kiegyenlítettek (23. ábra). 

Számottevően különbözik tőlük Karoliniškės, ahol a legalacsonyabb a személyes tényezők 

szerepe, és Grünau, ahol a lakásparaméterek befolyása mutatkozik a legerősebbnek. Az utóbbi 

esetében ez a jobb állapotú és jóval heterogénebb, a keresletnek jobban megfelelő 

lakásállománnyal magyarázható. 

 

23. ábra: A ténylegesen maradni szándékozók maradási indítékainak említési arányai
*
 a 

lakótelepi mintaterületeken 

*
 Egy válaszadó több különböző indítékot is említhetett. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
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 A maradási motivációban tapasztalható különbségek leginkább úgy foglalhatók össze, 

hogy azokon a lakótelepeken, ahol amúgy is magasabb az aránya a maradni szándékozóknak, 

ott ebben több pozitív jellemző is szerepet játszik. Ami a lakónegyed jellemzőit illeti, jelentős 

a különbség a két megújult lakótelep (Grünau és Mladost) között, előbbinél a zöldfelületek is 

fontosak voltak, utóbbinál meg szinte csak a jó ellátottság.  

 A lakhatási költségek fontossága főként Havannán és Grünauban mutatkozik meg, 

ellenkező előjellel. Az előbbi lakótelepről a magas költségek miatt akarnak sokan elköltözni, 

míg az utóbbinál éppen a kedvező lakbérek jelentik a maradási szándék egyik fontos 

összetevőjét. Jól látható a rehabilitáció eredménye Lipcsében, ahol a belvárosi negyedek 

felújítása után a lakók gyakran a megemelkedett költségek miatt kénytelenek elköltözni, míg 

Grünauban a lakótelepi épületek szigetelése, felújítása a fenntartási költségek csökkenéséhez 

vezetett.  

 

6.2.4. A lakóteleppel való elégedettség és annak tényezői 

 

Különös, hogy a lakótelepek jellemzői közül a jó közlekedési kapcsolatok megítélésében van 

a legnagyobb egyetértés az egyébként különböző adottságú mintaterületeken (24. ábra). Míg 

Karoliniškės a városközponthoz közel található, Grünau és Mladost esetében pedig valóban 

jól kiépített a tömegközlekedés (előbbit kéregvasút, utóbbit pedig metró kapcsolja össze a 

város többi részével), ugyanez nem mondható el a másik két lakótelepről. Havanna és 

Druzhba esetében a közlekedési viszonyok objektíven nem tekinthetők jónak, hiszen a 

legközelebbi metró végállomás 3-4 km-re található (igaz, hogy oda viszont sűrű, rendszeres 

buszjáratok indulnak).  

 A közlekedési kapcsolatokra adott válaszok összefügghetnek azzal, amire a másik 

kérdés vonatkozik, hogy a lakótelepeken a döntően gyermekes családok számára szükséges 

intézmények (iskola, óvoda, orvosi rendelő, stb.) könnyen, akár gyalog is elérhetők. Ezek az 

intézmények, ha késve is, de felépültek a lakótelepeken, a demográfiai változások hatására a 

kihasználtságuk is csökkent a kezdeti időszakhoz képest, ami gyermeket nevelők számára 

valóban nagy előnyt jelent.  

 A vizsgált lakótelepeken a helyi társadalmi beágyazottság is erősnek tűnik, ez alól 

egyedül a Karoliniškės számít kivételnek, ahol a nem családos fiatalok aránya a legmagasabb, 

akiket társadalmi kapcsolataik feltehetően nem kötnek a lakóhelyükhöz. 
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24. ábra: A városnegyedre vonatkozó állításokkal való egyetértés foka a lakótelepi 

mintaterületeken: az 1-4 (Teljesen – Egyáltalán nem) skálán adott osztályzatok átlaga 

 

 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A többi jellemző tekintetében már jóval nagyobbak a különbségek az egyes 

mintaterületek között. A budapesti Havannáról szeretnének a legtöbben elköltözni – s mint az 

az előző fejezetben látható volt, feltehetően inkább a magas fenntartási költségek, semmint a 

lakókörnyezet jellemzői miatt. A zöldterületek állapotára vonatkozó kérdésre a szófiai és 

budapesti lakótelepen adták a legkevesebb pozitív választ, vagyis ott, ahol az ilyen területek a 

legnagyobb mértékben fogytak a beépítés miatt. A környék hírnevére és biztonságára 

vonatkozó válaszok között Szófiában és Budapesten is ellentmondás fedezhető fel, pedig ez a 

két tényező elvben nem lehetne független egymástól. A szófiai lakótelepek esetében már 

korábban említettük a lehetséges magyarázatot: mivel a közbiztonság a város valamennyi 

részében egyaránt nagyon rossz, a biztonságérzet hiánya nem akadálya annak, hogy a lakosok 

jó hírűnek tartsák a mintaterületeket. A Havanna esetében más a helyzet, ez a lakótelep nem 

sokkal a megépülése után a rosszhírű városrészek szimbólumává vált, és ettől az imázstól 

máig sem sikerült megszabadulnia. A biztonságérzeten viszont sokat javított (főleg a korábbi 

állapotokhoz viszonyítva), hogy 2002-ben térfigyelő kamerákat szereltek föl.  
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 A legnagyobb szóródás az ellátottsági és egy társadalmi jellemző esetében figyelhető 

meg. Ami a szórakozási lehetőségeket illeti, a megépülésük után a lakótelepek sokáig 

alvóvárosként működtek, mind a kulturális mind a közintézmények csak késve épültek ki. A 

rendszerváltozás után a kereskedelem és más szolgáltatások színvonala sokat javult, a 

kulturális és szabadidős intézményekről ugyanekkor ez nem mondható el. Az egyes 

mintaterületeken a különbségek adódhatnak az ellátottság tényleges eltéréseiből. Míg 

Havanna pozitív értékeit magyarázhatja, hogy itt található a kerületi kulturális intézmények 

egy része (pl. közösségi ház, könyvtár), valamint könnyen elérhetők a sportlétesítmények (1-

1,5 km távolságra vannak a lakóteleptől), a szófiai Druzhbában szinte semmilyen intézmény 

nem található a közelben. A negyed presztízsére vonatkozó kérdésre – miszerint tehetős 

emberek élnek-e a környéken – a Mladostban élők válasza tér el lényegesen a többi 

mintaterületétől, ami a korábban már említett presztízsnövelő új lakásépítések hatásának 

tudható be. 

 Mind a költözési/maradási hajlandóságból, mind az elégedettséget vizsgáló kérdésekre 

adott válaszokból az derült ki, hogy a helyi társadalom megítélése nem elhanyagolható 

tényező. A lakótelepi társadalom összetételére vonatkozó kérdések azt mutatják, hogy a 

legtöbb esetben a régóta a lakótelepen élő, gyermekes és alacsonyabb jövedelmű társadalmi 

csoportok vannak túlsúlyban (17. táblázat). Egyedül a korcsoportok megoszlásáról nem 

alakult ki olyan vélemény, hogy az valamelyik irányba eltolódott volna, csak Karoliniškėsben 

vélte úgy a válaszolók több mint fele, hogy az idősek vannak túlsúlyban. A többi esetben 

viszont feltehetően arról van szó, hogy a középkorú gyermeket nevelő családok alkotják a 

többséget.  

 

17. táblázat: A városnegyed társadalmi-demográfiai jellemzőinek említési arányai a 

lakótelepi mintaterületeken
* 

Népességjellemzők 
Grünau 

n=142 

Karoliniškės 

n=156 

Havanna 

n=135 

Mladost 

n=99 

Druzhba 

n=97 

fiatal 2,8 13,8 17,4 12,1 19,0 

idős 22,9 53,1 8,4 12,1 18,0 

régóta itt élő 35,5 52,5 15,9 60,2 82,0 

nemrég beköltözött 6,4 18,1 19,9 10,2 3,0 

gyermektelen 18,3 24,1 9,2 14,1 27,0 

gyermekes 15,5 34,2 40,1 29,3 45,0 

magas jövedelmű 1,4 7,5 0,0 12,1 5,0 

alacsony jövedelmű 33,1 35,0 55,6 13,1 23,0 
*
Az összes érvényes válasz százalékában (a táblában feltüntetett adatok a „vegyesen” válaszokkal együtt adják ki 

a 100%-ot). 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
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Minden kérdés esetében az tapasztalható, hogy akadnak az általános vélekedéstől eltérő 

vélemények, és mindegyik magyarázható a már korábban leírt jellemzőkkel. Havannán nem 

csak a mobilitási hajlandóság magasabb az átlagosnál, de itt gondolják legtöbben, hogy az 

újonnan érkezettek vannak többségben. Ami a gyermekesek és gyermektelenek arányát illeti, 

itt Grünau jelenti a kivételt, ahol feltűnően kevesen vélik úgy, hogy az előbbiek vannak 

túlsúlyban. A jövedelem szerinti megoszlásról – nem meglepően – Mladostban gondolják a 

legkevesebben, hogy a negyedben a szegények lennének többségben. 

 Azt, hogy az újonnan beköltözők összetétele különbözik a régi lakosokétól, a Havannán 

és Karoliniškėsben, a megkérdezettek többsége, Grünauban és a Mladostban csak körülbelül 

egyharmada feltételezi (18. táblázat). 

 

18. táblázat: A városnegyedbe beköltözők társadalmi-demográfiai jellemzőinek említési 

arányai a lakótelepi mintaterületeken 

  

Grünau 

n=138 

Karoliniškės 

n=157 

Havanna 

n=147 

Mladost** 

n=96 

Druzhba** 

n=100 

bizonyos csoportok 

erősödő jelenlétét 

jelző válaszadók 

aránya 36,6 57,0 50,0 29,7 16,3 

Az említett csoportok aránya (azokon belül, akik igennel válaszoltak) 

  

szegény 

54,1 

fiatal, diák 

53,8 

fiatal 

51,1     

  

bevándorló 

18,9 

gyermekes 

19,2 

gyermekes 

21,1 n.a.   n.a. 

  

fiatal 

18,9  

szegény, cigány 

19,1     

*Nyitott kérdés volt, és több választ lehetett adni. 

** A szófiai kérdőívek nem tartalmazták ezt a kérdést 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 Ami viszont meglepő, hogy nem a Havannán, hanem Grünauban érzékelték a 

szegényebbek beköltözését a lakótelepen, míg a másik két mintaterületen a fiatalok kapták a 

legtöbb említést. Karoliniškėsben egyáltalán nem, és Havannán is ritkán említettek jövedelmi 

különbségeket. Mindez nem abból következik, hogy Grünauban jellemzőbb lenne az 

elszegényedés, mint a másik két lakótelepen. Grünauban nem piaci leértékelődési folyamat 

megy végbe, hiszen a lipcsei lakótelep szociális bérlakásokból áll, ahol az alacsony 

jövedelműek számára utalnak ki lakásokat. Erre utal az is, hogy (a szegény kategórián belül) 

többen említették a Harz IV program által támogatottak beköltözését a telepre. A 2000-es 

években bevezetett program lakbértámogatásra vonatkozó fejezete feltételként szabta a lakást 

igénylő munkanélküli és egyéb hátrányos helyzetű csoportok számára az olcsó lakás bérlését. 

Lipcsében a Grünau lakótelep az egyik ilyen városrész. A másik két lakótelepen a döntően 
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középkorú és idős lakosság mellé egy jóval fiatalabb népesség, nem kis részben a gyermekes 

fiatal családok költöznek.  

 A lakótelep imázsát felmérő kérdésre adott válaszok azt jelzik, hogy noha minden 

mintaterületen többségben voltak azok, akik pozitívan értékelik a lakóhelyüket, jelentős 

különbségek vannak a szinte egyöntetűen pozitívan nyilatkozó szófiai, valamint a budapesti 

és vilniusi negyedek lakói között (19. táblázat). Utóbbi két esetben minden negyedik 

megkérdezett negatívan válaszolt. A kettő között helyezkedik el, de az elégedetlenek 

alacsonyabb aránya miatt inkább a szófiai lakótelepekhez közeli értékeket mutat a Grünau. 

 

19. táblázat: A lakótelepi megkérdezettek összetétele a szerint, hogy másoknak ajánlanák-e a 

környékre költözést 

 Ajánlaná-e a beköltözést? 
Grünau 

n=148 

Karoliniškės 

n=161 

Havanna 

n=155 

Mladost 

n=99 

Druzhba 

n=100 

ajánlaná 67,6 56,5 64,5 75,8 87,0 

nem ajánlaná 12,2 24,2 25,2 9,1 9,0 

nem tudja eldönteni 20,2 19,3 10,3 15,1 4,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A pozitív véleményeken belül Grünauban, ahol a legtöbb energiát fordították a 

fejlesztésre és karbantartásra, a lakótelep előnyei között főleg a zöldfelület, ellátottság, 

közlekedés kerültek említésre (20. táblázat). Ha a közlekedési viszonyok értékelésénél – az 

előző kérdés alapján – nem is mutatkozott jelentős különbség a három lakótelep között, a jó 

megközelíthetőség már csak Karoliniškėsben és Grünauban került elő mint pozitívum. 

 

20. táblázat: A környékre költözést ajánlók és nem ajánlók véleményét megalapozó 

megfontolások a lakótelepi mintaterületeken* 

Befolyásoló tényezők 

Grünau 

n=70 

Karoliniškės 

n=69 

Havanna 

n=71 

Grünau** 

n=18 

Karoliniškės 

n=39 

Havanna 

n=39 

  elégedettség oka elégedetlenség oka 

környezet, természet 37,0 17,6 19,0  0,0 2,6 

közlekedés, elérhetőség 20,0 18,7 7,0  0,0 5,1 

ellátottság, bevásárlási 

lehetőségek 13,0 17,6 8,0  2,6 10,3 

környék jellege, állapota 6,0 1,1 21,0  38,5 23,1 

helyi társadalom, 

közbiztonság 2,0 2,2 17,0  33,3 28,2 

*A szófiai kérdőívekben sajnálatos módon nem szerepelt a kérdés  

** Az alacsony elemszám miatt nem érdemes elemezni  

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Karoliniškėsben, azon kívül, hogy nagyon sok volt a besorolhatatlan indoklás (pl. jó 

környék), a nyugodt, csendes jelleget és a negyed jó fekvését említették legtöbben. A 

Havannán fontos szempont volt az alacsony lakásár, illetve a jó közbiztonság és a társadalmi 
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miliő. Ezek közül a negyed olcsóságát mint pozitívumot érdemes összevetni azzal, ami a 

költözési motivációknál volt tapasztalható, hogy igen sokan a magas költségek miatt 

szeretnének elköltözni, illetve nagyon magas volt azok aránya is, akik nem tudnak elköltözni. 

Ebben azok a szerkezeti problémák tükröződnek, amelyekkel a panellakótelepek küszködnek; 

az itteni ingatlanok drágán fenntartható, de olcsó lakásokként jelennek meg a lakáspiacon 

(Kovács – Douglas 1996). 

 Karoliniškėsben és Havannán jóval kevesebben ugyan, de azért nem jelentéktelen 

arányban válaszoltak úgy, hogy egyrészt a helyi társadalmi környezet és a közbiztonság 

helyzete, másrészt a lakókörnyezet állapota miatt nem ajánlanák a környéket. Havannán az a 

kettősség mutatkozik meg, hogy a helyi társadalmi miliő a pozitívumok és negatívumok 

között is hangsúlyosan megjelenik. 

 

6.2.5. A lakótelepen élők lakóhelyi preferenciája 

 

A lakótelepi megkérdezettek lakóhelyi preferenciájából az látható, hogy Grünau kivételével a 

válaszadók leginkább a városszéli zöldövezetbe költöznének, a szuburbanizációra való 

törekvés esetükben sokkal erősebb, mint a belvárosban élőknél (21. táblázat). A belvárossal 

szemben elutasítóak a lakótelepen élők elsősorban Szófiában és Budapesten voltak, ahol a 

belváros egésze még sokkal kevésbé újult meg. 

 

21. táblázat: Lakóhelyi preferenciák és diszpreferenciák a lakótelepi mintaterületeken 

felújított belvárosi 

bérházba 

Grünau Karoliniškės Havanna Mladost Druzhba 

n=119 n=102 n=138 n=90 n=95 

legszívesebben 12,6 30,4 6,5 6,3 10,0 

semmiképpen 42,0 28,4 58,0 75,8 64,4 

lakótelepre 
Grünau Karoliniškės Havanna Mladost Druzhba 

n=128 n=95 n=137 n=91 n=95 

legszívesebben 26,6 6,3 7,3 11,0 6,3 

semmiképpen 25,8 55,8 43,1 20,9 17,9 

városszéli családi házba 
Grünau Karoliniškės Havanna Mladost Druzhba 

n=128 n=112 n=146 n=99 n=98 

legszívesebben 48,4 65,2 66,4 57,6 44,9 

semmiképpen 33,6 7,1 13,7 10,1 4,1 

Megjegyzés: módszertani magyarázatot lásd a 14. táblázatnál 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
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 Csak Grünau esetében válaszolták viszonylag többen azt, hogy legszívesebben 

lakótelepre költöznének. E mögött két tényező állhat, egyrészt az utóbbi évek erőteljes 

felújítási tevékenysége, ami növelte az elégedettséget, másrészt pedig az a tény, hogy 

Grünauban nagyon jelentős volt a népességfogyás és a népességcsere, így azok aránya, akik 

kényszerből laknak ott, jóval alacsonyabb. A bérlakáspiac és a túlkínálat lehetővé tette, hogy 

akinek a lakásfenntartás gondot okozott, az elköltözzön. A másik négy mintaterület esetében 

különbség leginkább a lakótelepet elutasítók arányában van, a két szófiai telepen ez jóval 

alacsonyabb. Ennek oka pedig feltehetően az, hogy ezek a mintaterületek a lakótelep-

állományon belül a jobb pozíciójú telepek közé tartoznak (Mladostban ráadásul jelentős 

átalakulás történt), így pozitívabb a lakóhelyhez való viszonyulás. Magyarázat lehet az is, 

hogy a szófiai lakótelepi mintában a legnagyobb a (több)gyermekes családok aránya, akik 

számára (lakásnagyság, megfizethetőség okán) még mindig ideálisnak tűnik a lakótelep. 

 A lakótelepekkel szembeni ellenérzés leginkább a Havannán és Karoliniškėsben jelenik 

meg, vagyis azon a két lakótelepen, ahol a legrosszabb volt a negyed imázsa a helyiek 

szemében (Karoliniškės), valamint ahol a magas létfenntartási költségek igen komoly 

problémát jelentettek (Havanna). 

 Grünau tér el leginkább a többi lakóteleptől abban is, hogy itt az átlagosnál jóval 

magasabb (bár még mindig csak egyharmados) azoknak a válaszadóknak az aránya, akik 

semmiképpen nem költöznének a városon kívüli zöldövezetbe. Ez valószínűleg azzal 

magyarázható, hogy Lipcse már túljutott a szuburbanizációs hullámon (Wießner 1999). 

 A belváros megítélésében viszont Karoliniškės számít kivételesnek, itt igen sokan a 

belvárost választanák lakóhelyüknek. Különös módon a szintén jelentősen megújult 

belvárossal rendelkező Lipcsében ez az arány nem volt jelentős. Vilnius esetét magyarázhatja, 

hogy itt a megkérdezettek összetétele is különbözik, igen sok a lakóközösségben élő fiatal, a 

gyermektelen pár, illetve ez a lakótelep a belvároshoz közel helyezkedik el, többen éppen 

emiatt is költöztek ide. Vilnius az egyetlen, ahol a lakótelep elutasítottsága magasabb, mint a 

belvárosé. Ennek oka kettős, nem csak a belváros presztízse legmagasabb a válaszadók 

körében, hanem a lakótelep is itt a legkevésbé kedvelt. 

 Legkeresettebb városrészként a lakótelepen élők alapvetően két típust említenek, 

egyrészt a hagyományosan magas státuszú negyedeket, másrészt a külső családi házas 

részeket (IV. melléklet). Ami az előbbieket illeti, feltűnő, hogy azok közül sokkal inkább a 

villanegyedeket említették (már amelyik városban van ilyen), a belvárosi negyedeket jóval 

kevesebben – és ez eltér a belvárosban élő megkérdezettek válaszaitól. Különbség itt is van az 

egyes városok között, hiszen a lipcsei és vilniusi megújult belvárosok a másik kettőnél jóval 

több pozitív említést kaptak. A lipcsei és budapesti esetben pedig közös vonás, hogy az ottani 
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lakótelepeken élő a saját lakónegyedükhöz közeli családi házas részeket (Markranstädt 

városát, valamint a budapesti agglomeráció dél-keleti településeit, közülük is a legközelebbi 

Vecsést) is kedveltnek minősítették, ami feltehetően a saját lakáspreferenciák (családi ház) és 

a környék megszokottságából fakadó vonzerő kombinációjának eredménye. A szófiai 

adatokat csak azért nem lehet hasonló okokkal magyarázni, mert ott a mintaterületek amúgy is 

a város legmagasabb státuszú déli kerületeiben találhatók. Karoliniškės esete pedig azért 

eltérő, mert nem a város szélén fekszik, nincsenek a közelében családi házas részek. Viszont 

itt viszonylag magas azok hányada, akik a saját lakótelepüket a keresett negyedek közé 

sorolták, míg a többi városban ezek aránya elhanyagolható. Emellett fontos különbség, hogy 

Karoliniškėsben még két lakótelep, a régi építésű és magasabb státuszú Ladzynait, valamint 

az utóbbi években ismét épülő Pilaite számos említést kapott, amihez hasonló a többi 

városban nem fordult elő. Ez Budapest és Lipcse esetében könnyen indokolható, de Szófiában 

(ahol Vilniushoz hasonlóan jelentős részét teszik ki a lakótelepek a városnak) kevésbé, főleg 

annak fényében, hogy a Mladostot általában is felértékelődőnek látják a lakói. 

 Ami a legkedvezőtlenebb megítélésű városrészeket illeti, nem meglepő módon a 

legtöbben ide sorolták a régi ipari negyedeket. Ezen túl gyakori említést kaptak a belső 

negyedek is, ideértve olyan, az utóbbi időben megújult városrészeket, mint a lipcsei Plagwitz, 

a budapesti Ferencváros és a vilniusi Naujamiestis.  

 A saját lakónegyed megítélése különbözőképpen alakult a négy városban, ami 

elsősorban városszerkezeti okokkal magyarázható. Lipcsében és Budapesten a válaszadók 

közül sokan negatívan értékelték saját lakótelepüket, míg a másik két városban nem. 

Lipcsében a Grünau az egyetlen jelentős városszéli lakótelep, Havanna pedig kezdettől a 

legrosszabb imázsú lakóteleppé vált Budapesten, és ez a megítélés számottevően azóta sem 

javult. A szófiai és vilniusi esetekben a saját lakónegyed nem, de több másik, rossz fekvésű 

(Szófiában az összes északi és keleti kerületben található, Vilniusban pedig a déli ipari 

területekhez közeli) lakótelep igen sok említést kapott, minden második válaszadó ezeket 

nevezte legkevésbé keresett városrésznek. Vagyis látható, hogy a lakótelepek között a városon 

belüli elhelyezkedésük alapján jelentős különbségek alakulhatnak ki – legalábbis azokban a 

városokban, ahol igen jelentős a lakótelepek aránya. 

 Ha a városövezetek szintjén vizsgáljuk a lakótelepek általános megítélését, akkor is az 

látszik, hogy Budapesten és Lipcsében sokkal kevésbé sorolják a legkeresettebb negyedek 

közé a lakótelepeket, mint Szófiában és Vilniusban (22. táblázat). 
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22. táblázat: A leginkább és a legkevésbé frekventált városrésztípusok a lakótelepiek szerint  

 A városnegyed jellege Grünau 

n=148 

Karoliniškės 

n=161 

Havanna 

n=155 

Druzhba 

Mladost 

n=199 

Legfrekventáltabb negyed 

Belváros 39,6 34,8 7,7 18,1 

Szuburbán övezet 18,8 25,5 11,0 50,3 

Lakótelep 10,7 52,2 8,4 6,5 

Legkevésbé keresett negyed 

Belváros 23,5 23,0 32,3 7,0 

Szuburbán övezet 0,7 3,1 1,9 1,0 

Lakótelep 10,7 51,6 32,3 52,3 

*Több válasz volt lehetséges, az arányok azt mutatják, hogy a megkérdezettek hány %-a nevezte meg az adott 

negyedet. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Mint a táblázatból látható, a saját lakóhelyre és általában a lakótelepre vonatkozó 

értékelések jól elkülönülnek egymástól, és ezek városonként más képet mutatnak. Közös 

viszont, hogy a lakótelepen élők kisebb arányban sorolják az övezetet a legkevésbé keresett 

negyedek közé, mint a belvárosi megkérdezettek. Feltehetően a megszokottság és a 

lakásmóddal való elégedettség miatt, ők nem tartják olyan mértékben leértékelődöttnek a 

lakótelepeket, mint a város más részein élők. 

 

6.2.6. Lakóhelyi preferencia a lakótelepek imázsának és lakáspiaci pozíciójának 

függvényében 

 

A posztszocialista nagyvárosok lakótelepein 1990 után megindult a leértékelődés, ma már 

egyértelműen az olcsó lakónegyedek közé tartoznak. Szerepe volt ebben a kedvezőtlen 

adottságuknak (homogén lakásállomány, rossz megközelíthetőség) ugyanúgy, mint a tömeges 

lakásprivatizációnak. Sokan ugyanis úgy érzik, hogy a tulajdonukba került lakásból nem 

tudnak elköltözni annak mára egyértelműen kedvezőtlen piaci adottságai miatt. 

 Az semmiképp nem várható, hogy a lakótelepek az egykori – 1960-as évekbeli – magas 

presztízsüket elérjék, de a jelenlegi lakók elégedettsége átfogó rehabilitációs programokkal 

javítható. Erre utalnak az elégedettségre, és a költözési hajlandóságra utaló adatok azokon a 

lakótelepeken, ahol jelentős mértékű felújítás (pl. Grünauban), esetleg ingatlanpiaci 

beruházás, új lakásépítés történt (pl. Mladostban).  

 Fontos tényező a városszerkezetben elfoglalt hely, hiszen ahol a lakótelepek adják a 

lakásállomány jelentékeny részét, ott az egyes telepek presztízse között különbségek 

alakulnak ki. Ezt a presztízst a felújítás mellett a fekvés és az építés ideje is befolyásolja. 
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 Nem tapasztalható egyelőre a nyugat-európaihoz hasonló népességfogyás a 

lakótelepeken. Ennek egyik döntő oka, hogy 1990 után a lakások magántulajdonba kerültek, 

de nem elhanyagolható az sem, hogy az elégedettség nem mondható alacsonynak. Ezzel 

magyarázható, hogy nem tapasztalható jelentős költözési hullám a lakótelepen élők körében. 

 

6.3. A szuburbán övezet általános jellemzői 

 

A kelet-közép-európai nagyvárosokban szuburbanizációról 1990 előtt csak korlátozottan, 

vagy egyáltalán nem beszélhettünk. Ennek oka legfőképp az akkori lakáspolitikában 

keresendő, amely a lakásépítést a városokban állami feladatként határozta meg, és ennek 

színterei elsősorban a lakótelepek voltak. Ezzel együtt például Magyarországon vagy 

Lengyelországban – még ha korlátozott formában is – létezett magánlakásépítés, ami 

elsősorban az önálló lakással nem rendelkező, de a városban (vagy annak környékén) 

letelepedni kívánó népesség erőfeszítéseinek köszönhető. Ezt a népességcsoportot sok esetben 

az „terelte” az agglomerációs övezetbe, hogy a városba való beköltözésnek adminisztratív 

akadályai voltak. Így az ott munkát vállaló emberek rákényszerültek, hogy a város melletti 

településeken építkezzenek (Tasan – Kok 1999). Ez a családiházas formában megvalósuló 

lakásépítés a városkörnyéki településeken olyan folyamatot indított el, amely hasonlított a 

nyugaton lezajlott szuburbanizációhoz.  

 Fontos ugyanakkor elkülöníteni a kettőt egymástól, hiszen a szocialista országokban 

nem a városból költözött ki a környékre a középosztály, hanem a városba – különböző 

adminisztratív korlátozások miatt – beköltözni nem tudó vidéki népesség áramlott az 

agglomerációba (Kovács – Dövényi – Kok 1999). Ezzel együtt az 1980-as években – ha 

nagyon enyhe formában is – már megfigyelhető volt a kiköltözés bizonyos főváros melletti 

településekre, elsősorban az ott felépített nyaralókba, például Ljubljanában (Rebenik 2005) 

vagy Budapesten (Berényi 1984). Igaz a szakértők egy része vitatta, hogy ezt a jelenséget 

szuburbanizációnak lehet-e nevezni (Timár 1999). 

 Az 1990-es évektől meginduló szuburbanizáció sok mindenben hasonlított a korábban 

nyugaton lezajlott folyamathoz, de számos szempontból különbözött is tőle. A 

posztszocialista országok szuburbanizációjának sajátosságai a következőkben foglalhatók 

össze: 

 A posztszocialista országokban a szuburbanizáció jóval rövidebb idő alatt, 

intenzívebben zajlott le, mint nyugaton, ahol ez szerves fejlődés eredményeként jött 

létre évtizedek alatt (Stanilov 2007a). 
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 Míg nyugaton több egymást követő hullámban ment végbe a népesség, az ipar, a 

szolgáltatások, vagyis munkahelyek szuburbanizációja, addig keleten mindez 

egyszerre történt, és ezen belül a kereskedelem területi átstrukturálódása különösen 

erőteljes volt (Stanilov 2007a). 

 Az állami lakáspolitikában bekövetkező változások (mint az állami lakásépítések 

visszaesése és a tömeges lakásprivatizáció) erősítették a folyamatot (Tsenkova 

2003). 

 A szuburbanizáció nem csak a középosztályt érintette, hanem az alacsonyabb 

jövedelműek széles rétegeit is, akik a lakásprivatizáció után eladták lakásukat, és 

kiköltöztek az agglomeráció kedvezőtlenebb fekvésű településeire (Węcławowicz 

2009, Dövényi – Kovács 1999). 

 

6.3.1. A szuburbán mintaterületek építészeti jellemzői 

 

A vizsgálatba bevont szuburbán mintaterületek legfőbb közös jellemzője, hogy távol esnek a 

városmagtól, és különböző mértékben ugyan, de az 1990 utáni kitelepülés célterületeivé 

váltak. Következésképpen a lakásállományuk az 1990-es években jelentősen bővült, részben 

az egykori nyaralók lakássá alakításának, részben pedig a nagyszámú új építkezésnek 

köszönhetően. 

 Brandis Lipcse belvárosától keletre, 16 km-re található, 10 ezer fős település. Az 1990-

es években családi, iker- és sorházas formában épült fel egy új lakónegyed, közvetlenül a falu 

korábbi építésű részei mellett, vagyis nem különül el térben a régi településtől (10. fotó).  

  

10. fotó: A Lipcse mellett Brandis és Machern új építésű részei 

   
Készítette: Kovács Zoltán 

 

Machern az előző mintaterülettől északra (Lipcse belvárosától 18 km-re) található. A 6 ezer 

lelkes város déli részén felépült lakónegyed építészetileg jelentősen különbözik a településtől, 
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mivel 2-3 emeletes bérházas beépítés jellemzi, ami az 1990-es években szinte csak 

Németország keleti tartományaiban jelent meg szuburbán környezetben. 

 

A litván Didžioji Rieše Vilnius központjától 14 km-re északra található, a város közigazgatási 

határán kívül helyezkedik el, egy több mint ezer fős, lazán beépített családi házas telep (11. 

fotó). Kialakulása már az 1980-as évek végén elkezdődött, amikor először adtak ki építési 

engedélyeket saját önálló házakra, de a fejlődése 1990 után gyorsult fel. Az építkezések az 

évtized közepén, a gazdasági visszaesés idején szüneteltek, majd az évezred végén indultak 

újra. 

 

11. fotó: Társas- és családi házak a Pavasario gatvė-n Didžioji Riešeben 

 
Forrás: domo.plius.lt/skelbimai/parduodamas-sklypas-vilniaus-r-sav-didzioji-riese-pavasario-g-1509704.html 

 

 Nagykovácsi Budapest szomszédságában, annak központjától észak-nyugati irányban 16 

km-re található zsákfalu (12. fotó). A fővárosi értelmiség kitelepülésének egyik legkorábbi 

célterülete, hiszen már az 1980-as évek első felében megkezdődött a kiköltözés. A mára közel 

6 ezer fős településen az új házak is különálló családi házas formában épülnek, egy zárt 

lakópark található csak a település külső részén. 

 

12. fotó: Régi és új házak Nagykovácsi déli részén 

 
   Készítette: Molnár Anita 
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 Pancharevot 1930-ban csatolták Szófiához, ám a főváros beépített részétől – ahogy az 

agglomeráció településeit is – jelentős zöldterület választja el. A városközponttól 14 km-re 

délkeletre a Vitosha hegység oldalában fekszik az azonos nevű tó partján (13. fotó). Az 1990 

előtt inkább nyaralóövezetként funkcionáló kerület népességszáma – a rendszerváltozás után 

megindult kitelepülés eredményeként – mára eléri a 24 ezer főt. A városrészt tíz egymástól 

elkülönült egykori falu alkotja, melyeknek központja a két és félezer fős Pancharevo. A 

döntően családi házas beépítésű mintaterületen egymás mellett találhatók az elhanyagolt régi 

és a nagy méretű új építésű házak. 

 

13. fotó: Szófia déli kerülete Pancharevo 

 

   Forrás: www.panoramio.com_photo_15237263 

 

6.3.2. A szuburbán mintaterületek társadalmi jellemzői 

 

A szuburbán övezetben – ahogy a belvárosi negyedek és a lakótelepek esetében tettük – 

érdemes lenne külön vizsgálni az 1990 előtt és azután beköltöző népességet. A rendelkezésre 

álló adatbázis azonban csak Nagykovácsi esetében kínál erre lehetőséget, mert a Vilnius 

melletti Didžioji Rieše-nek alig van 1990 előtti lakosa; a Lipcse-környéki települések 

esetében csak az új építésű részek kerültek be a felmérésbe; Szófia Pancharevo kerületében 

pedig az elemszám volt annyira alacsony, hogy annak kettébontásával már nagyon torz 

eredményeket kapnánk. A mintaterületek közül a lipcsei Machern esete azért lehet különösen 

érdekes, mert a kilencvenes években kislakásos társasházak csak az egykori NDK-ban épültek 

a szuburbán zöldövezetben, de a 2000-es években már több országban is megjelent ez a típus 

(a vilniusi és budapesti agglomerációban is). 

 A mintaterületeken a válaszadók korcsoport és háztartástípus szerinti megoszlása a 

szuburbán településekre jellemző (Knox – Pinch 2000), körükben a középkorú és gyermekes 

családok vannak túlsúlyban (23. táblázat). A szuburbán részminta egészében a válaszadók 

több mint fele tartozik a 36-60 év közöttiek, illetve a gyermeket nevelők csoportjába. Az ettől 
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való eltérések helyi sajátosságokkal magyarázhatók. Pancharevoban döntően az őslakosok 

kerültek a mintába, ezért sok az idős házaspár és a többgenerációs háztartás, ahogy ez kisebb 

arányban, de Nagykovácsi őslakosai között is kimutatható. Machernben pedig, ahol közel 

egyharmadot tesz ki a 60 fölöttiek aránya, azokról az idős lakosokról lehet szó, akik azért 

költöztek a városból az új társasházas környékre, mert tartottak a régi épületek felújítási 

költségeitől (Herfert 1999). 

 

23. táblázat: A népesség kormegoszlása a szuburbán mintaterületeken (%) 

Korcsoport  Brandis Machern Didžioji Riešė Nagykovácsi Pancharevo 

  n % n % n % n % n % 

   – 35 2 3,3 15 20,3 47 31,8 32 25,6 5 10,0 

36–60 50 82,0 37 50,0 95 64,2 78 62,4 19 38,0 

61 – 9 14,8 22 29,7 6 4,1 15 12,0 26 52,0 

Összesen 61 100,0 74 100,0 148 100,0 125 100,0 50 100,0 

 Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A vizsgált mintaterületeken legnagyobb arányban a szuburbán övezet jellemző 

lakástípusa, a nagy alapterületű, saját tulajdonú családi ház található meg (Machern 

kivételével). Ezért nem meglepő, hogy az egyszemélyes háztartások és – a fiatal 

pályakezdőkre, diákokra jellemző – lakóközösségek szinte teljesen hiányoznak a mintából 

(25. ábra).  

 

25. ábra A lakosság háztartás-összetétele a szuburbán mintaterületeken 

0% 25% 50% 75% 100%

Pancharevo (n=50)

Nagykovácsi: Új beköltözők (n=76)

Nagykovácsi: Régi lakosok (n=50)

Didzioji Riese (n=156)

Machern (n=78)

Brandis (n=70)

Több generációs háztartás Család gyermekkel Kétszemélyes háztartás

Egyszemélyes háztartás Egyéb, vegyes

 
Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

Még a kétszemélyes háztartások aránya is viszonylag alacsony, és ezeket is jórészt idősebb 

házaspárok alkotják (Pancharevo és Nagykovácsi őslakosai esetében a kétszemélyes 
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háztartásokban élők több mint fele 60 fölötti). Machern lakásállományának sajátosságai 

(jórészt közepes méretű, 70-80 m
2
-es társasházi bérlakások) miatt a válaszadók összetétele is 

eltér a többi mintaterülettől. Mind a kétszemélyes háztartások, mind a gyermeküket egyedül 

nevelő szülők aránya itt a legmagasabb, míg a háromnál több fős háztartások (többgyermekes 

családok, többgenerációs háztartások) aránya a legalacsonyabb közé tartozik.  

 Az egyéb kategóriába sorolt háztartástípus jelentős arányban található meg azon a két 

mintaterületen belül, ahol az őslakosok vannak többségben, vagyis a Nagykovácsiba 1990 

előtt beköltözők és Pancharevo lakosai között. Ezekben az esetekben döntően többgenerációs 

háztartásokról van szó, ami az új beköltözőknél sokkal kevésbé gyakori. A háztartásforma és 

a korösszetétel is azt mutatja, hogy az elővárosokba – ahogy nyugaton is – döntően a 

gyermeket nevelő családok költöztek ki. 

 

6.3.3. A lakóhelyi mobilitás főbb összetevői, a be- és kiköltözés motivációi a 

szuburbán mintaterületeken 

 

A mintaterületek közül a szuburbán települések esetében volt a legnagyobb azoknak az 

aránya, akik már 1990 előtt is saját döntésük alapján, nem pedig kiutalás révén költöztek a 

lakásukba, ami érthető, hiszen a családi házak magántulajdonban voltak (26. ábra).  

 

26. ábra: A szuburbán mintaterületen élők a beköltözés indoka szerint (%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Brandis (n=70)

Machern (n=78)

Didzioji Riese (n=156)

Nagykovácsi -1990 (n=50)

Nagykovácsi 1991- (n=76)

Pancharevo (n=50)

Születése óta itt él Családi döntés v. lakáskiutalás Nem talált másutt lakást Szabadon döntött

 
Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
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 Pancharevo és Nagykovácsi esetében több mint egytized azok aránya, akik nem maguk 

döntöttek, de ott szinte minden esetben a családtag döntése vagy öröklés, nem pedig 

lakáskiutalás volt az ok. 

 A településre költözés motivációi között tipikusan szuburbanizációs indokok 

szerepelnek (27. ábra). Látható, hogy az esetek nagy részében önmagában a negyed jellemzői 

jelentették a költözés fő indokát. A második legfontosabb szempont Lipcsében az elérhető 

szolgáltatások jelentek meg, az összes többi mintaterületen ezt a helyet a személyes 

szempontok (család, barátok közelsége) foglalták el.  

 

27. ábra A saját döntésük nyomán beköltözők indítékainak említési arányai
*
 a szuburbán 

mintaterületeken 

*
 Egy válaszadó több különböző indítékot is említhetett. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 A negyed jellemzői közül a környezet minősége mindenhol fontos szerepet játszott, a 

társadalmi környezet esetében viszont jelentős különbségek voltak. A negyed státuszára utaló 

hírnév és jó szociális környezet főként a Vilnius melletti Didžioji Rieše-ben és Pancharevoban 

számított fontos szempontnak, míg legkevésbé a Lipcse melletti településeken és 

Nagykovácsiban játszott szerepet. E mögött feltehetően az áll, hogy a beköltözők eltérően élik 

meg az új lakónegyedbe költözést. A Didžioji Rieše-be költözők zöme a vilniusi 

lakótelepekről érkezett, kisebb hányada pedig alacsony presztízsű régi lakónegyedekből, nem 

meglepő tehát, hogy számukra egyértelmű presztízsemelkedést jelentett a szuburbán 

környezet. Ezzel szemben a Nagykovácsiba 1990 után beköltözők háromnegyede a hasonlóan 

magas státuszú budai kerületekből érkezett. Bennük feltehetően föl sem merült, hogy 

alacsonyabb státuszú területet válasszanak, így számukra nem ez volt a döntő szempont. 

Mindkét lipcsei településre egyaránt jellemző a presztízsszempontok alacsony említési 
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aránya. Machern alacsonyabb státuszúak számára is megfizethető társasházas negyedében ez 

magától értetődő, a viszonylag magasabb reputációnak örvendő Brandis esetében alighanem 

azzal függ össze, hogy ennek – a Lipcsétől délre található kiemelkedően magas presztízsű 

településekhez képest – kevésbé kedvező a megítélése.  

 Nem meglepő, hogy a költözés motivációi közül a szolgáltatások és az elérhetőség alig 

játszott szerepet, ezek közül csak a két Lipcse melletti mintaterület a kivétel, ahol Machern 

esetében a közlekedés, Brandisnál pedig az ellátottság volt fontos szempont. Az előbbinél 

ennek feltehetően az az oka, hogy a település az új gyorsforgalmi út közelében fekszik, és 

villamossal is elérhető, az utóbbinál pedig az újonnan történt iskolabővítés és az új 

szabadidőközpont játszhatott szerepet. 

 A szuburbán mintaterületek közül kettőben alig van olyan lakos, aki el kíván költözni a 

közeljövőben (28. ábra).  

 

28. ábra: A megkérdezettek összetétele költözési szándékok szerint a szuburbán 

mintaterületeken 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Brandis (n=70)

Machern (n=78)

Didzioji Riese (n=156)

Nagykovácsi (n=128)

Pancharevo (n=50)

Költözést tervez Költözne, de nem tud Maradni akar

 
Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 Az indokokra vonatkozó információk az alacsony elemszám miatt statisztikai elemzésre 

nem alkalmasak, de annyi megemlíthető, hogy azon két településen, ahol jelentősebb az 

őslakosok aránya (Nagykovácsi, Pancharevo), döntően a családi állapotban bekövetkezett 

változás (válás, szülőktől való különköltözés) miatt költöznének. Emellett itt a legnagyobb 

azok az aránya, akik ugyan szeretnének elköltözni, de valamilyen okból kifolyólag nem 

tudnak, tehát "bennragadtak" jelenlegi lakásukban. A költözést tervezők magas aránya 

Machernben a magas fenntartási költségekkel párosul. A szuburbán települések általános 

problémái, a szolgáltatások hiánya és a közlekedési nehézségek nem merülnek fel. 
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 A ténylegesen maradni szándékozók indokaiból az látható, hogy a lakás és a lakónegyed 

minősége egyaránt fontos a legtöbb megkérdezett számára (29. ábra).  

 

29. ábra: A ténylegesen maradni szándékozók maradási indítékainak említési arányai
*
 a 

szuburbán mintaterületeken 

*
 Egy válaszadó több különböző indítékot is említhetett. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
 

 Ez alól Didžioji Rieše a kivétel, ahol a környék fizikai, társadalmi jellemzőivel 

kapcsolatos említések gyakorisága alig fele akkora, mint a lakásparamétereké. Ugyanitt a 

legalacsonyabb a személyes szempontok szerepe, amelyek a mintaterületek közül 

Pancharevoban bizonyultak a legfontosabbnak. Ez utóbbi feltehetőleg azzal függ össze, hogy 

Pancharevoban a mintába döntően a már régóta ott élők kerültek, akiknél a személyes kötődés 

(család, barátok rokonok közelsége) természetesen fontosnak számít. 

 Összességében elmondható, hogy a lakónegyed adottságai mind a beköltözés, mind a 

negyedben maradás motivációjában meghatározóak. Ezen belül azonban a jó infrastruktúra 

ritkábban számít igazán fontos vonzótényezőnek, bár a Lipcse melletti településeken erre is 

láttunk példát. A kapott válaszokból úgy tűnik, hogy a lakosok az ellátottság hiányát és a 

közlekedési problémákat érzékelik ugyan, de ezeket sehol nem tartják olyan mértékűek, hogy 

emiatt el akarnának költözni. 

 

6.3.4. A lakóhelyi elégedettség jellemzői a szuburbán övezetben 

 

A lakóhelyről kialakított, különösen a zöldterületekre és a lakónegyed presztízsére vonatkozó 

vélemények a szuburbán településeken nagyban hasonlítottak egymásra (30. ábra). 
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30. ábra: A városnegyedre vonatkozó állításokkal való egyetértés foka a szuburbán 

mintaterületeken 

 

 

1=teljesen egyetért, … 4=egyáltalán nem ért egyet az állítással 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Az egyik presztízsjellemző esetében viszont két eltérés is mutatkozik. A közbiztonság 

helyzetével kapcsolatos vélemény, amely Pancharevoban messze a legrosszabb volt; erre 

jórészt a szófiai állapotok adják a magyarázatot (lásd 6.1.4. fejezet). Az, hogy Pancharevoban 

a közbiztonság megítélése még a szófiai lakótelepi és a belvárosi mintaterületeken 

tapasztaltnál is rosszabb, leginkább a válaszadók magas átlagéletkorával függhet össze. 

(Azzal valószínűleg nem, hogy jó hírneve van, vagy tehetősek lakják a települést; így itt nincs 

értelme az összefüggéseket kutatni.)  

 A másik eltérést a lipcsei mintaterületeken tapasztaljuk, ahol nincs erős összefüggés a 

település jó hírneve és az ott élők feltételezett magas státusza között. Machern esetében ezt 

magyarázhatja az épületállomány összetétele, Brandisnál viszont az, hogy az itt élők a helyi 

társadalom státuszát a többi, előnyösebb helyzetben levő elővárosi településhez mérten ítélik 
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meg. Nem meglepő, hogy a szuburbán települések lakói a legkevésbé a közlekedési és 

szórakozási lehetőségeket találták megfelelőnek. 

 A szuburbán települések társadalma a rendszerváltozás óta jelentősen átalakult, ezzel 

összhangban a megkérdezettek igen nagy része válaszolta azt, hogy a településen a nemrég 

beköltözöttek és a gyermekes családok vannak túlsúlyban (24. táblázat). A kormegoszlást, a 

beköltözés időpontját és a helyiek státuszát tekintve is a szófiai Pancharevo tér el legnagyobb 

mértékben a többi mintaterülettől, ott az alacsony jövedelmű, idősebb, régóta a településen 

élő népesség arányát tartották magasnak. Itt tűnik fel legkevésbé az átalakulás, az ott élők 

szemében alig változott a társadalom. 

 

24. táblázat: A városnegyedbe beköltözők társadalmi-demográfiai jellemzőinek említési 

arányai a szuburbán mintaterületeken 

Népességjellemzők Brandis Machern Didžioji Rieše  Nagykovácsi Pancharevo 

      –1990 1991–  

fiatal 10,4 2,6 43,2 22,9 20,3 12,0 

idős 0,0 1,3 1,4 2,1 2,7 40,0 

régóta itt élő 10,4 4,2 1,4 10,2 2,8 64,6 

nemrég beköltözött 79,1 19,4 70,6 40,8 23,6 18,8 

gyermektelen 1,5 5,5 3,5 0,0 1,4 56,3 

gyermekes 54,4 23,3 32,9 64,4 60,9 16,7 

magas jövedelmű 57,1 13,3 89,9 46,7 34,7 22,0 

alacsony jövedelmű 1,8 1,8 0,0 2,2 4,2 38,0 
*
Az összes érvényes válasz százalékában (a táblában feltüntetett adatok a „vegyesen” válaszokkal együtt adják ki 

a 100%-ot). 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Machern adatai is eltérnek némileg, ez viszont egyértelműen a beépítéssel van 

összefüggésben. A társasházas beépítésű, bérlakásokból álló települések a lakosság is jóval 

heterogénebb, kevesebben gondolják, hogy a magas jövedelműek és a gyermekesek lennének 

túlsúlyban. De szemben Pancharevoval, ennek itt nem az az oka, hogy a régóta itt élők 

lennének többségben, hanem az, hogy az új beköltözők is vegyes társadalmi összetételűek.  

 A másik három negyedben a „tipikus” szuburbán településekre jellemző válaszokat 

kaptuk, közöttük csak mértékbeli különbségek vannak. Nagykovácsiban a lakók, a fiatalok és 

főleg gyermekes családok túlsúlyát érzékelték, míg a vilniusi Didžioji Rieše-ben pedig a 

tehetősekét. Ez utóbbinak oka lehet, hogy Vilniusban mind a felújított belvárosban, mind az 

új építésű külvárosi negyedben különösen szembetűnő a vagyoni különbség. Ezt az is 

okozhatja, hogy ebben a városban nagyon homogén a lakásállomány, és így az új, nem 

lakótelepes beépítésű területekre főként a vagyonosabbak költöznek. 

 A helyi társadalom átalakulását firtató kérdésre két, az egyik lipcsei és a szófiai 

mintaterületen született – különböző okokból – egyértelműen negatív válasz (25. táblázat). 
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Pancharevoban sokan magát a beköltözést sem érzékelik, Brandisban arról lehet szó, hogy az 

újonnan beköltözők nem különböznek a helyi társadalomtól. Legnagyobb mértékben 

Nagykovácsiban és Didžioji Rieše-ben érzékelték a helyiek azt, hogy más társadalmi rétegből 

érkeznek az újabb beköltözők, előbbiben legnagyobb mértékben a gyermekes családokat, 

utóbbiban a magas jövedelműeket említették. E mögött nem feltétlenül valós különbségek 

állnak, hanem az, hogy Vilniusban a város körüli településeken épülő nagy házak sokkal 

inkább az anyagi jólét szimbólumai, miközben a városon belül jóval kevesebb a magas 

státuszú negyed mint Budapesten.  

 

25. táblázat: A városnegyedbe beköltözők társadalmi-demográfiai jellemzőinek említési 

arányai a szuburbán mintaterületeken 

  

Brandis
** 

n=70 (3) 

Machern** 

n=78 (18) 

Didžioji Rieše 

n=156 (59) 

Nagykovácsi 

n=128 (73) 

Pancharevo
** 

n=50 (1) 

Bizonyos csoportok erősödő 

jelenlétét jelző válaszadók 

aránya 
4,3 23,0 37,8 57,0 2,0 

Az említett csoportok aránya (azokon belül, akik igennel válaszoltak) 

Gyermekes család   3,4 71,2  

Fiatal, diák   8,5 5,5  

Magas jövedelmű   96,6 32,9  

Alacsony jövedelmű   0,0 0,0  

*Nyitott kérdés volt, és több választ lehetett adni. 

** Az igen választ adók alacsony elemszáma miatt nem elemezhető. 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A saját lakóhelyhez való viszonyulás nem meglepő módon a szuburbán településeken a 

legpozitívabb, Machern kivételével minden negyedben négyötöd körüli volt azok aránya, 

akik, másoknak is ajánlanák lakónegyedüket (26. táblázat). Machern nem csak a pozitív 

válaszok alacsonyabb aránya miatt kivétel, de egytized fölött volt az ezzel ellentétes 

álláspontot megfogalmazók aránya is, míg azok is itt voltak a legtöbben, akik nem tudtak 

egyértelmű választ adni a kérdésre. Ráadásul Lipcsében még a lakótelepen élők is nagyobb 

arányban nyilatkoztak pozitívan saját lakónegyedükről. Az ok feltehetően Machern sajátos 

korábban már ismertetett helyzete. 

 

26. táblázat: A környéket beköltözésre ajánlók aránya és az ezt megalapozó megfontolások a 

szuburbán mintaterületeken 

 Ajánlaná-e a beköltözést? 

Brandis 

n=70 

Machern 

n=78 

Didžioji Rieše 

n=156 

Nagykovácsi 

n=128 

Pancharevo 

n=50 

ajánlaná 78,6 46,2 84,6 87,4 86,0 

nem ajánlaná 8,6 12,8 0,6 6,3 4,0 

nem tudja eldönteni 12,8 41,0 14,8 6,3 10,0 

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 
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 Arra a kérdésre, hogy miért ajánlaná ismerőseinek a beköltözést, viszonylag kevés 

válasz érkezett, s azok is szinte mind a természeti jellemzőket és a környék jellegét emelték ki 

(rendezettség, tisztaság stb.).  

 

27. táblázat: A környékre költözést ajánlók és nem ajánlók véleményét megalapozó 

megfontolások a szuburbán mintaterületeken
*
 

Befolyásoló tényezők 

 

 

Brandis 

n=55 

Machern 

n=36 

Didžioji Rieše 

n=132 

Nagykovácsi 

n=112 

elégedettség oka 

környezet, természet 16,4 22,2 0,0 49,1 

környék jellege, állapota 27,3 25,0 1,5 40,2 

elérhetőség 12,7 8,3 2,2 12,5 

helyi társadalom 3,6 5,6 0,7 7,1 
*
A szófiai kérdőívekben sajnálatos módon nem szerepelt a kérdés 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Bizonyára nem véletlen, hogy a környezetet Nagykovácsiban említették a legnagyobb 

arányban, hiszen a domborzat és a közeli erdők egészen más minőséget jelentenek a többi 

mintaterülettel szemben. Ugyanez igaz a környék jellegére. Az új házak a régiek között 

elszórtan helyezkednek el, ez a település őrzi a falusias képet, míg a másik három környéke 

sokkal egyhangúbb, hiszen vagy egy ütemben épültek, mint Lipcse körül, vagy ha nem is egy 

ütemben, de jórészt az utóbbi 20 évben, mint Didžioji Rieše-ben. Minden mintaterületen igen 

alacsony volt a helyi társadalomra való utalás, mint a korábbiakból (a beköltözés 

motivációiból) már kiderült, a társadalmi miliő külön előnyként itt nem jelent meg. A helyi 

lakosok jó része tisztában van ugyan azzal, hogy a negyedet magasabb jövedelműek lakják, de 

ez mint előny csak igen kevesek számára fontos. 

 

6.3.5. Lakóhelyi preferencia a szuburbán övezetben  

 

Az eddig elmondottak fényében nem meglepő, hogy az elővárosi településeken élők – szinte 

teljes egyetértésben – a városszéli családi házas lakásmódot tekintik ideálisnak, egyedül 

Machernben haladja meg az egytizedet azok aránya, akik semmiképp nem költöznének 

elővárosi családi házba (28. táblázat). Az egyéb lakásformák elutasítottsága viszont jelentős 

különbségeket mutat, méghozzá a városszerkezet függvényében.  

 Abban egységesek a válaszok, hogy a lakótelep a legelutasítottabb lakásforma, 

legfeljebb annyi eltérés van, hogy Szófiában és Vilniusban valamivel alacsonyabb azok 

aránya, akik semmiképp nem laknának lakótelepen. Ennek oka feltehetően az, hogy itt a 

lakótelepek aránya jóval magasabb a többi városhoz képest, így ezek megítélése is valamivel 

differenciáltabb.  
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 Brandisban, a többi mintaterülethez képest többen laknának szívesen a belső 

városrészben, de arányuk – annak ismeretében, hogy a lipcsei belváros megújulása igen 

látványos eredményeket hozott – nem nevezhető magasnak. A belső lakónegyedekkel 

szembeni ellenszenv messze Budapesten a legerősebb, ahol a válaszadók közel fele nem lakna 

szívesen a belvárosban. Szófiában és Vilniusban, ahol a kisebb méretű belvárosi negyedek 

egyértelműen magas státuszúak, csak nagyon kevesen mondják, hogy semmiképp nem 

költöznének felújított belvárosi tömbházba. Itt jóval kisebb a belső lakóöv kiterjedése, 

nincsenek belvárosi slumok, sőt Vilniusban igen látványos a megújulás is. Ennek ellenére 

nem váltak a szuburbán övezetben élők szemében igazán kedveltté, inkább az elutasítottságuk 

mértéke jóval alacsonyabb. 

 

28. táblázat: Lakóhelyi preferenciák és diszpreferenciák a szuburbán mintaterületeken (%) 

  Brandis Machern Didžioji Rieše Nagykovácsi Pancharevo 

város széli családi házba n=63 n=69 n=149 n=121 n=50 

legszívesebben 77,8 69,6 91,9 84,3 94,0 

semmiképpen 3,2 11,6 0,7 7,4 0,0 

  Brandis Machern Didžioji Rieše Nagykovácsi Pancharevo 

felújított belvárosi tömbházba n=50 n=58 n=114 n=113 n=35 

legszívesebben 12,0 8,5 8,2 6,2 0,0 

semmiképpen 28,0 33,9 0,9 46,9 8,8 

  Brandis Machern Didžioji Rieše Nagykovácsi Pancharevo 

lakótelepre n=50 n=59 n=110 n=113 n=34 

legszívesebben 0,0 0,0 0,0 3,5 2,9 

semmiképpen 84,0 79,3 65,8 78,8 60,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 Az agglomerációból a városba való visszaköltözés egyik tényezője a lakóhelyi 

elégedettség csökkenése (ami tipikusan a közlekedési problémák és a szuburbán települések 

növekvő besűrűsödése miatt szokott bekövetkezni). A költözési hajlandóság és a lakóhelyi 

elégedettség adataiból látható, hogy ilyennek egyelőre nyomát sem találjuk. Másik ok lehet 

viszont, ha a belvárosi lakónegyedekről változik meg a vélemény, amit rendszerint a belső 

negyedek látványos megújulása szokott kiváltani. A vizsgált városokban más-más mértékben, 

de zajlott városfelújítási tevékenység az elmúlt egy-másfél évtizedben. Kérdés, hogy ezeket 

hogyan értékelik a az elővárosi övezetben élők, mert ez magyarázhatja a további 

szuburbanizáció ütemét. 

 Az, hogy a mintaterületen élő megkérdezettek szerint mely városrészek/települések a 

legkeresettebbek, erőteljesen összefügg az utóbbi évtizedben lezajlott városrehabilitáció 

mértékével. Ahol a belváros jelentős része megújult, mint például Lipcsében vagy Vilniusban, 

ott a legkeresettebb területek között többen említették a belvárosi negyedeket, mint szuburbán 

településeket (29. táblázat).  
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29. táblázat: A leginkább és a legkevésbé frekventált városrésztípusok az elővárosiak szerint 

(%) 

  

Machern 

Brandis 

n=148 

Didžioji Rieše 

n=156 

Nagykovácsi 

n=128 

Pancharevo 

n=50 

Legfrekventáltabb negyed 

Belváros 39,7 34,4 2,3 4,0 

Szuburbán övezet 37,2 25,0 49,2 78,0 

Lakótelep 2,0 6,3 0,8 2,0 

Legkevésbé keresett negyed 

Belváros 16,2 3,1 36,7 18,0 

Szuburbán övezet 2,7 0,0 3,9 0,0 

Lakótelep 41,9 44,4 5,5 80,0 

Forrás: saját számítás a „Between Gentrification and Downward Spiral” projekt adatbázisa alapján 

 

 A másik két városban elenyésző volt mind a felújított belvárosi negyedek (Lozenetz, 

Középső-Ferencváros), mind a tradicionálisan magas státuszú negyedek (Oborishte, Sredets, 

Belváros-Lipótváros) kedveltségére utaló válasz. A Nagykovácsiban élők az elővárosi 

települések mellett a budai és a zuglói zöldövezetet említették, míg Szófiában szinte kizárólag 

a (déli) szuburbán övezetet (V. melléklet). E két utóbbi városban a belső negyedek 

felértékelődése még nem ment át a köztudatba, feltehetően azért, mert ez a folyamat a belső 

lakóövnek csak egy kisebb részét érintette. 

 Különös azonban, hogy egyedül Nagykovácsi esetében volt jelentős, egyharmad körüli 

a saját település említése a legkedveltebb városrészek között, a többi mintaterületen vagy 

általában a városkörnyéket említették (Pancharevo), vagy sok különböző települést (Brandis 

és Machern). Ez utóbbi esetben meglepő, hogy az agglomeráció legkedveltebb települését, 

Markkleeberget pont a szuburbán mintaterületen említették legkevesebben. Vilniusban a 

városon belüli, a központhoz közeli villanegyedet Žvėrynast, Budapesten pedig, ugyancsak a 

hasonló városi villanegyedeket tartják a legkedveltebbnek. 

 A legkevésbé preferált negyedek közé tartoznak a lakótelepek, ami alól egyedül 

Nagykovácsi a kivétel. Ennek oka, hogy itt a válaszadók harmada a VIII. kerületet nevezte 

meg, ami hagyományosan a legrosszabb hírű városrésze Budapestnek. A revitalizáció ellenére 

igen sok említést kapott a IX. kerület is. Ehhez hasonló a helyzet Lipcsében, ahol az amúgy 

jelentős részben felújított, de rossz hírű negyedet, a Neustadt-Neuschönefeldet említették 

gyakran. Lipcsében ezzel együtt a város egyetlen nagy lakótelepét, Grünaut tartják a 

legkevésbé keresettnek. Szófiában és Vilniusban, ahol a lakótelepek súlya a város lakáspiacán 

sokkal nagyobb, szintén mutatkozik különbség, a legkevésbé vágyott negyedek közé az ipari 

övezetekbe ékelődő, alacsony státuszú lakótelepek tartoznak. Szófia esetében ezek az észak-
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nyugati, Vilnius esetében pedig a déli kerületekben találhatók, az említések legnagyobb része 

ezekre a telepekre esett.  

  

6.3.6. Lakóhelyi preferencia a elővárosok imázsának és lakáspiaci pozíciójának 

függvényében 

 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a többi lakónegyed típussal szemben a szuburbán 

övezetben élők saját lakónegyedüket tartják a legideálisabb lakóhelynek, elégedettségük a 

legmagasabb, költözési szándékuk pedig a legalacsonyabb. Úgy gondolják, hogy a negyed 

magas presztízsű, ahol döntően magas státuszúak élnek. Megjegyzendő, hogy abban a két 

városban, ahol a belváros jelentős megújuláson ment keresztül, a megkérdezettek többsége 

érzékelte is a megújulási folyamatot, ezzel együtt azonban semmi jele sincs egy esetleges 

reurbanizációnak. A szuburbán övezetben nagyon magas az elégedettség foka és alacsony a 

költözési hajlandóság, még akiknél megjelenik, azok is legszívesebben az övezetben 

maradnának. 

 Az 1990-es évek erőteljes szuburbanizációja a 2000-es években is folytatódott, az 

elővárosi övezet népszerűsége továbbra is magas. A kiköltözés intenzitását az ezredforduló 

után már mindenhol megindult városon belüli lakásépítések valamelyest csökkentették ugyan, 

de a városba visszaköltözési hullámot nem tudtak elindítani (Szirmai 2011). Ennek egyik 

fontos oka, hogy az elővárosokban élők a kétségtelenül meglévő hátrányok mellett sem 

elégedetlenek jelenlegi lakóhelyükkel, esetükben a visszaköltözés nem merül föl, ezt egyéb 

kutatások is alátámasztották (Schuchmann 2012).  
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7. Összefoglalás 
 

Disszertációmban négy eltérő adottságú posztszocialista város összehasonlító elemzésével 

próbáltam a lakóhelyi mobilitás jellemzőit feltárni a rendszerváltozás utáni időszakban. A 

szakirodalomból már ismert, esettanulmányokkal is alátámasztott társadalmi-gazdasági 

folyamatokat igyekeztem összevetni az lakóhelyi mobilitásra, lakóhelyi preferenciákra 

vonatkozó kérdőíves felmérés eredményeivel. Az empirikus eredmények alapján elmondható, 

hogy a korábban Nyugat-Európában megismerthez igen hasonló folyamatok mentek végbe a 

posztszocialista nagyvárosokban, azzal együtt is, hogy a feltételek sok szempontból eltérőek 

voltak. 

 A költözési lehetőségek és szándékok vizsgálatával kimutatható, hogy a helyi 

társadalom egy igen jelentős rétege úgymond "bent ragadt" lakásában. Ők döntően a 

szocializmus alatt költöztek jelenlegi lakóhelyükre, az esetek nagy részében nem szabad 

választás, hanem lakáskiutalás alapján. Később, amikor lehetőség kínálkozott rá, sokan 

megvásárolták lakásukat, viszont a lakáspiaci körülmények jelentős átalakulása miatt ma úgy 

érzik nem tudnak lakóhelyükről tovább költözni. Ez a réteg eltérő mértékben található meg a 

különböző városövekben, a leromló belső lakónegyedekben és a szocializmus idején épült 

lakótelepekben mutatható ki jelenlétük elsősorban. A belső lakóövezet felértékelődő részeiben 

már kevésbé, a szuburbán településeken pedig csak minimálisan vannak jelen. Lakóhelyi 

elégedettségük bár alacsonyabb a minta egészénél, de a különbség nem igazán jelentős, s 

messze nem magyarázza a lakóhelyi mobilitásban meglévő eltéréseket. 

 A városövezeti jellegzetességek mellett azonban igen jelentős különbségek 

mutatkoznak az övezeteken belül is, ami az egyes városrészek sajátosságaiból adódik. A fő 

trendtől való eltérések a legtöbb esetben a negyed megújulásával, a piaci és/vagy 

várospolitikai folyamatok hatásaival magyarázhatók. 

 A felértékelődő belvárosokban kutatásaink szerint kimutatható a demográfiai átalakulás, 

vagyis hogy egyre inkább a fiatal korcsoportok költöznek be, elsősorban a városközpontban 

található színvonalas szolgáltatások miatt. A jó elérhetőség, a munkahelyek, az oktatási 

intézmények közelsége számít elsősorban vonzerőnek, a szórakozási lehetőségek viszont csak 

korlátozott mértékben jelentek meg a válaszokban. Emellett továbbra is igen jelentős azon 

idősek aránya, akik több évtizede élnek ott, esetükben az elégedettség fontos összetevője a 

megszokás.  

 A szocializmus alatt leromlott belvárosokban a rendszerváltozás után megindult az új 

funkciók térhódítása, valamint az ehhez köthető népességcsere, mindez azonban nem vonta 
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automatikusan maga után a presztízs növekedését. Ez utóbbi sokkal inkább az épületállomány 

felújításának, a helyi társadalom életkörülményeinek a függvénye. Abból a szempontból, 

hogy egy városnegyed felújítása milyen mértékben haladt előre, fontos választóvonal alakult 

ki az övezeten belül. Ez meghatározónak bizonyult a beköltözők összetétele, az ott élők 

elégedettsége, de a negyed presztízse szempontjából is.  

 Míg a felújítatlan belső negyedekbe azok a fiatalok költöznek be, akik nem tartják 

magas presztízsűnek a negyedet, és azt csak átmeneti lakóhelynek tekintik, a felújított 

városrészekbe inkább a magasabb státuszúak költöznek, ami az ilyen negyedek presztízsének 

növekedésével jár együtt. Ezekben a negyedekben a lakók is jóval elégedettebbek és kisebb 

körükben a szuburbanizációra való törekvés. Ez utóbbira jó példa a már teljesen megújult 

lipcsei és az erőteljesen átalakuló vilniusi mintaterületünk. Másik oldalról ezek hiánya 

mutatkozik meg Szófiában és Budapesten, ahol a demográfiai átalakulás ugyan kimutatható, 

de a belvárosi negyed presztízse, általános megítélése továbbra sem kiemelkedő. A kutatás 

kezdetén megfogalmazott hipotézisünkkel szemben, viszont a belvárosi negyedek városon 

belüli súlya nem bizonyult meghatározó tényezőnek, hiába jelenti a lakásállománynak egy 

szűkebb és pozíciójából adódóan kiemelt részét a belváros pl. Szófiában, megújulás nélkül 

sem magas presztízsről, sem erős népességmegtartó erőről nem beszélhetünk. Ugyanennek az 

ellenkezője volt kimutatható Vilniusban. 

 A szocializmus idején épült panellakótelepek a rendszerváltozás után egyértelműen a 

posztszocialista városok leértékelődő részei közé tartoztak, de még mindig jelentősen 

elmaradtak nyugat-európai megfelelőiktől. Ennek részben a tulajdonosi szerkezet az oka, 

hiszen a posztszocialista országokban a lakások többsége ma már magántulajdonban van, 

másrészt a kelet-közép-európai nagyvárosok lakótelepei eredetileg sem az alacsony státuszú 

népességnek (köztük bevándorlóknak) épült. Ugyanakkor az 1990-es években lezajlott 

lakásprivatizáció egyik eredőjeként a posztszocialista városok lakótelepein sokan érzik úgy, 

hogy "bent ragadtak" lakásukban, s nem tudnak tovább költözni lehetőségek hiányában. Az a 

feltételezés, hogy a lakótelepekről sokan tervezik az elköltözést csak részben igazolódott be, 

mert bár a válaszadók körében itt magasabb volt a költözni szándékozók aránya, mint a többi 

vizsgált övezetben, de még nagyobb azok aránya, akik maradni szeretnének és elégedettek. 

 A lakótelepövön belül jelentős különbségek figyelhetők meg a felújítás tekintetében . A 

felújított lakótelepeken nagyobb az elégedettség, és kisebb elköltözési szándék érhető tetten, 

míg a leromló telepeken a „bennragadtak” és a költözni szándékozók aránya egyaránt magas. 

A felújított lakótelepek közül a széleskörű rehabilitáción átesett lipcsei mintaterületen jóval 

többen tartják élhetőnek a lakótelepet, mint másutt, viszont a telep presztízse nem magas.  
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Ezzel szemben az átalakulás más útját járó szófiai Mladostnak, amely új funkciókkal és 

lakóépületekkel bővült 1990 után, a lakótelepekhez képest igen magas a presztízse. A meg 

nem újult lakótelepeken az elégedettség fokát árnyalni tudja a telep városon belüli helyzete. 

Azokban a városokban, ahol a lakótelepek döntő részét teszik ki a lakásállománynak, mint 

Vilniusban és Szófiában, ott az egyes lakótelepek fekvése és/vagy kora a differenciáló 

tényező. A mobilitási hajlam ezekben a városokban is viszonylag magas, viszont nem 

bizonyult teljesen igaznak az a feltételezésünk, hogy a magas fenntartási költségek miatt 

szeretnének többségében elköltözni, a döntő ok sokkal inkább a lakásméret volt. 

 A városkörnyéki övezet a rendszerváltozás után dinamikus fejlődésen ment keresztül a 

posztszocialista városok többségében. A korábban a városba beköltözni nem tudó, 

képzetlenebb népesség lakóhelye a városból kiköltöző magasabb státuszú rétegek lakóhelyévé 

vált. Ez jelentősen átalakította a helyi társadalmat, ahol egyszerre vannak jelen a régóta ott 

élő, többnyire idősebb és alacsonyabb státuszú lakosok, valamint az újonnan kiköltöző, 

döntően középosztálybeli, gyermeket nevelő családok. Utóbbiak számára a lakókörnyezeti 

jellemzők, mint a természet közelsége, a környék csendes, nyugodt jellege döntő befolyással 

bír, s kiköltözésükben fontos szerepet játszottak. Igazolódni látszik, hogy ezek a tényezők ma 

is meghatározók a lakóhelyi elégedettség szempontjából, és a szuburbán övezet hiányosságai 

(szolgáltatásokban és közlekedési lehetőségekben) nem eredményeznek valamiféle "vissza a 

városba" költözési szándékot.  

 Az elővárosi övezetben az elégedettség, a szilárd maradási szándék egységesnek tűnik, 

egyedül a presztízs szempontjából mutathatók ki kisebb eltérések. Ezek egy része a 

lakókörnyezet adottságaiból származnak, a szófiai és budapesti mintaterületen a domborzat és 

a természeti környezet teszi különösen értékessé a vizsgált negyedet a lakók számára.  

Különbségek adódnak a lakónegyed beépítése szempontjából is, a lipcsei Machern esete 

mutatja, hogy a tipikus családi házas beépítéstől eltérő társasházas negyedek presztízse jóval 

alacsonyabb. Az említett társasházas negyedben messze nem mutatkozott olyan mértékű 

elégedettség és jóval nagyobb volt az elköltözési szándék, mint a családi házas részeken. 

Feltételezésünkkel ellentétben viszont nincs különbség a teljesen új építésű mintaterületek 

(mint a vilniusi és lipcsei), és a vegyes, sok régi lakóházat, egykori nyaralót is magába foglaló 

szófiai és budapesti mintaterületek között, presztízsük hasonlóan magas. 

 A lakóhelyi mobilitás nyugati nagyvárosokban megismert tényezői a posztszocialista 

nagyvárosokban is kimutathatók, de az eltérő sajátosságok miatt különböző mértékben 

alakítják az egyének döntéseit. 

 A demográfiai tényező, a különböző korosztályok eltérő költözési szokásai egyre 

inkább a nyugat-európai mintát követi, ami megmutatkozik a felértékelődő belvárosi 
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negyedek fiatalodásában. Itt az életmódhoz kapcsolódó lakásválasztás figyelhető meg, amiben 

az oktatási intézmények, szórakozási lehetőségek közelsége játszik szerepet. A belvárosi 

negyedek demográfiai összetételében egyre nagyobb szerepet játszanak a kisebb létszámú és 

az atipikus háztartások. Közéjük sorolhatók egyrészről az őslakos idősebb generáció tagjai, ők 

teszik ki az egyedülállók jelentős részét, másrészről a beköltöző gyermekvállalás előtt álló 

párok és a lakóközösségek. A lakótelepeken, ezzel szemben nem történt jelentős demográfiai 

átalakulás. Ezek a városrészek továbbra is a középkorú gyermekes családok lakóhelyének 

számítanak, ahogy a szuburbán övezet elővárosai is azzá kezdenek válni, köszönhetően a 

kiköltözők hasonló demográfiai, és háztartási összetételének. 

 A családi/társadalmi kapcsolatok szerepe nem csak a lakóhelyi elégedettségben érhető 

tetten, hanem a lakóhelyhez való ragaszkodásban is. A rendszerváltozás előtti alacsony 

lakóhelyi mobilitás egyik következménye, hogy jelentős azon rétegek aránya, akik bár 

megtehetnék, de mégsem költöznek el. Őket sok esetben társadalmi kapcsolataik kötik a 

lakónegyedhez, ami főként a leértékelődő városrészekben fontos.. 

 A városrészhez mint megszokott, ismert környezethez való kötődés szerepe szintén 

fontos, és a posztszocialista városokban összefügg a korábbi alacsony lakóhelyi mobilitással. 

Ennek hatása kimutatható a leértékelődő lakótelepeken, ahol a lakók jóval kevésbé elutasítóak 

a lakóteleppel szemben, mint a város más részén élők. Sőt a lakóhelyi preferenciákban 

mindenhol kimutatható volt, hogy az emberek saját lakóhelyükhöz közeli, általuk ismert 

területeket részesítik előnyben.  

 A lakás-tulajdonviszonyok változása, több szempontból is fontos változásokat hozott a 

posztszocialista nagyvárosokban. A lakásprivatizációnak köszönhetően egyrészt elindult egy 

jelentős népességcsere a belvárosokban, miközben a leértékelődő negyedekben, különösen a 

lakótelepeken, a lakók egy része "bent ragadt" lakásában. A magántulajdonosi rendszer főként 

az eredetileg bérlakásoknak épült lakótelepeken teszi nehézkessé a megújulást, a népesség 

fluktuációját. 

 A lakókörnyezet szerepe a posztszocialista városokban nagymértékben felértékelődött. 

Korábban a lakókörnyezet minőségének kevés szerep jutott, hiszen a krónikus lakáshiány, és 

a centralizált lakáskiutalás rendszerében az egyénnek nem sok választása volt. A 

lakókörnyezet megítélése sok tekintetben az épület felújítások függvénye. Az épületállomány 

mellett (a belvárosokban) a lakónegyedek funkciói is egyre nagyobb súllyal esnek a latba, 

hatásuk a lakóhelyi preferencián belül kimutatható. 

 Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a negyedek társadalmi jellemzői 

meghatározóak voltak a presztízs, a külső megítélés szempontjából. Ez elsősorban a 

felértékelődő belvárosi negyedekben és az elővárosi településeken volt érzékelhető. A 
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leértékelődő lakótelepeken érezhető a presztízsvesztés, még akkor is ha, ennek hátterében 

nem minden esetben mutatható csökkenő társadalmi státusz, és ennek mértéke a nyugati 

példákhoz képest jóval szerényebb. 
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9. Összegzés 
 

 Doktori disszertációmban azt vizsgálom, hogy a rendszerváltozás utáni évtizedekben 

hogyan alakult át a lakóhelyi mobilitás a posztszocialista nagyvárosokban. A szakirodalmi 

áttekintés mellett egy 2007-es nemzetközi összehasonlító vizsgálat empirikus eredményeit 

elemeztem, eredményeim a következőkben foglalhatók össze: 

 A lakóhelyi mobilitás – nyugat-európai kutatások alapján meghatározott – befolyásoló 

tényezői többé-kevésbé módosult, városövezetenként esetenként eltérő formában a 

posztszocialista nagyvárosokban is érvényesülnek. A városövezeti jellegzetességek mellett 

igen jelentős különbségek mutatkoznak az egyes övezeteken belül is. A fő trendtől való 

eltérés okai városövezetenként különbözőek, közöttük a megújulási folyamatok, a 

társadalmi, fizikai jellemzők, a piaci és a várospolitikai változások hatásai változó súllyal 

érvényesülnek. 

 Az államszocializmus alatt lepusztult belvárosokban a rendszerváltozást követően 

megindult az új funkciók térhódítása és az ehhez köthető igen jelentős népességcsere. Az 

övezeten belül igen nagy különbségek alakultak ki az épületállomány felújításának 

függvényében. A spontán átalakulás ugyanis nem vonta automatikusan maga után a 

presztízs növekedését. Ez utóbbi sokkal inkább az épületállomány felújításának, a helyi 

lakónépesség életkörülményeinek a függvénye.  

 Az 1990 előtt felépült panellakótelepek a rendszerváltozás után már egyértelműen a 

leértékelődő városrészek közé tartoztak, de még mindig jelentősen eltérnek nyugat-

európai megfelelőiktől. Ebben az övezetben mutatható ki legnagyobb arányban az a réteg, 

amelynek tagjai közül sokan érzik úgy, hogy "bent ragadtak" a lakásukban, s lehetőségek 

hiányában nem tudnak tovább költözni. Közülük igen sokan még az 1990-es években 

lezajlott lakásprivatizáció során vásárolták lakásukat.  

Az elővárosi övezet a rendszerváltozás után dinamikusan fejlődött, a korábban a városba 

beköltözni nem tudó szegényebb népesség lakóhelyéből a városból kiköltöző magasabb 

státuszú, többnyire gyereket nevelő rétegek lakóhelyévé vált. Ez utóbbiak kiköltözési 

döntésében fontos szerepet játszottak a lakókörnyezeti jellemzők (a természet közelsége, a 

környék csendes mivolta) és a saját házzal kapcsolatos elvárások. Ezek a tényezők a lakóhelyi 

elégedettség szempontjából ma is meghatározók. A szuburbán övezet hátrányai (ellátottsági 

és a közlekedési problémák) egyelőre nem idéznek elő kimutatható mértékű, „vissza a 

városba” jellegű költözési szándékot.  
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10. Summary 
 

The dissertation focuses on the transformation of residential mobility in the post-socialist 

cities since 1990. It gives an  overview of the relevant literature and  presents the results of an 

empirical analysis based on a cross-national comparative survey carried out in 2007. The 

main results of the research can be summarized as follows: 

 The residential mobility in the postsocialist cities follows the Western European pattern at 

the level of urban residential zones, even if this process is somewhat hampered and tainted 

by the circumstances. Significant differences can be detected also within the residential 

zones, the local specificities of the sample areas – the social-demographic features, urban 

policy, real estate market, etc. – have a strong effect on the factors of residential mobility. 

 Spontaneous revitalization has happened in the inner residential zone which is 

deteriorated due to the postponed renovation during the state socialist period. The 

emergence of new urban functions has been followed by a significant population change, 

the share of young and non-traditional families increased. Within the inner residential 

zone, differences between the sample areas  reveal that the reputation of inner city 

quarters has not developed automatically with the  rejuvenation. The level of the prestige 

is strongly related to the urban revitalization process. 

 The social and physical decline of the large housing estates started after the change of the 

regime. Significant proportion of the inhabitants trapped in their flats can be detected in 

this zone. Most of them moved in during the state socialist period. Later, they bought their 

formerly rented flat but the changes in the housing market prevent them from selling it. In 

the housing estates the level of residential satisfaction of the dwellers is better than 

expected, compared to the Western-European countries. The image of the estates depends 

on their location, age and the level of renovation, these factors has  an impact on the 

potential future mobility. 

 The dynamic transformation of the suburban zone was one of the most spectacular 

processes in urban mobility. The suburbanization resulted in  drastic changes in the local 

population, the newcomers were mostly affluent middle class families, thus sharply 

differed from the original older, lower-status inhabitants. The pull factor is still the calm 

and green environment, and despite the negative effects of the suburbanization (traffic 

jam, noise pollution, etc.), there is not any sign of reurbanization. 
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