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1. Bevezetés

A rendszerváltozást követően a volt szocialista országok városaiban a politikai válto-

zásokkal új társadalmi, gazdasági folyamatok indultak el, amelyek jelentős szerepet

játszottak az egyes városrészek fejlődésében. Különösen igaz ez a megállapítás Buda-

pest történelmi városrészeire, hiszen a rendszerváltozás után eltelt évek alatt egymás-

sal szomszédos városnegyedekben különböző folyamatok zajlottak. Egyes területeken

az épületállomány fizikai állapotromlása, a társadalmi kirekesztődés, a spontán piaci

folyamatok, másokban a kívülről vezérelt, irányított városfelújítási programok alakí-

tották a városrészek pozitív és negatív irányú fejlődését. A doktori értekezésben – ezek

közül a folyamatok közül – a városmegújulással kívántunk foglalkozni, azon belül is a

dzsentrifikáció vizsgálatára helyeztük a hangsúlyt.

A kutatás célkitűzése volt egyrészt a dzsentrifikáció folyamatának modellszerű fel-

vázolása, másrészt a modell alkalmazása Budapest kiválasztott mintaterületein, amely

egyben az egyes városrészekben zajló dzsentrifikáció folyamatának és speciális jellem-

zőinek megismerését, továbbá a mintaterületek összehasonlítását is magában foglalta.

A doktori értekezés két nagy tematikus egységre oszlik. Az első rész a dzsentrifi-

káció elméleti, fogalmi hátterével, valamint a Magyarországon és Budapesten zajló, a

dzsentrifikációra hatást gyakorló rendszerváltozás előtti és utáni politikai, társadalmi,

gazdasági folyamatok felvázolásával foglalkozik.

A második rész négy kiválasztott mintaterület fizikai, funkcionális és társadalmi

átalakulását vizsgálja, valamint összegzi azok dzsentrifikációs vonatkozásait.

Az értekezés zárófejezete megválaszolja a célkitűzésben megfogalmazott kutatási

kérdéseket, továbbá összegzi a négy mintaterület dzsentrifikációs jellemzőit.

2. Alkalmazott módszerek

A kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaztunk attól

függően, hogy az adott résztéma feldolgozásához, összefüggéseinek vizsgálatához milyen

információkra volt szükség.

1. Elméleti háttér feldolgozásában alkalmazott módszerek

Az elméleti háttér feldolgozása során elsősorban a hazai és nemzetközi városföld-

rajzi és szociológiai szakirodalom került felhasználásra.

A dzsentrifikáció témaköréhez kapcsolódó szakirodalmak feldolgozása elsősorban

külföldi, angol és német, városföldrajzi és szociológiai tanulmányok áttekintését

jelentette, amelyek egyrészről a folyamat főbb jellemzőit, leírását, másrészről eset-
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tanulmányokon keresztül alkalmazott módszereket és elemzési technikákat tartal-

maztak.

A magyarországi és budapesti rendszerváltozás utáni folyamatok összegzéséhez

elsősorban magyar szerzők tollából származó, városföldrajzi írásokat használtunk

fel.

2. A mintaterületek vizsgálata során alkalmazott módszerek

a) Statisztikai adatok elemzése

A mintaterületek kiválasztása során Budapest 1990-es és 2001-es, városrende-

zési szintű népszámlálás adatait elemeztük Shevky és Bell (1961/1974) tár-

sadalmi téranalízise, valamint a hasonló eredményt szolgáltató faktoranalí-

zis és klaszteranalízis módszerével (Berényi–Zábrádi 2006). Az 1990-es és a

2001-es évre kapott eredményeket összehasonlítottuk és négy olyan városrészt

választottunk ki vizsgálati területül, amelyeken a két időpont között jelentős

változást tapasztaltunk.

A népszámlálási adatok mellett – a mintaterületek vizsgálata során – az In-

gatlanadattár 1997-2006 c. adatbázist használtuk. A folyóár és az inflációval

korrigált ár elemzésével a lakáspiaci felértékelődést vizsgáltuk.

b) Épületállomány állapotfelmérése

Mivel a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa csupán az épületállomány

építési évére vonatkozóan tartalmaz adatokat, 2005 nyarán, standard felvéte-

lezési űrlap segítségével elvégeztünk egy minden épületre kiterjedő állapotfel-

mérést. A kitöltött űrlapokat meghatározott kódrendszer alapján kódoltuk,

majd statisztikai módszerekkel elemeztük.

c) Lakossági kérdőíves felmérés

A társadalmi mozgásfolyamatok, motivációk vizsgálatára 2007 nyarán la-

kossági kérdőíves felmérést végeztünk. A helyi lakosokkal mintaterületen-

ként 125-150 közötti számú kérdőívet töltettünk ki, amelyek 34 főkérdés-

ből álltak és a megkérdezettek lakásának tulajdonosi viszonyaira, felszerelt-

ségére, a lakóközösség jellemzőire, a lakóhelyválasztás motivációira, az elköl-

tözési/helybenmaradási szándék okaira és az életkörülményekre vonatkoztak.

A felvételezés módszere szerint a teljes mintaterületet megpróbáltuk lefedni és

épületenként egy-egy kérdőívet kitöltetni. A kérdőíveket meghatározott kód-

rendszer alapján kódoltuk, majd statisztikai módszerekkel elemeztük.
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d) Szakértői interjúk

A társadalmi és fizikai folyamatok mellett vizsgálni szerettük volna a kerü-

let vezetése által képviselt fejlesztési elképzeléseket és azok összhangját a vá-

rosnegyedben zajló folyamatokkal, ezért 2008 és 2009 év folyamán szakértői

interjúkat készítettünk az illetékes szakemberekkel, szakértőkkel. A kérdések

tematikájának megfelelően minden mintaterületen, a kerületi főépítésszel, egy

ingatlanpiaci szakemberrel, egy civil szervezeti képviselővel és mintaterületen-

ként egy-egy, a városrész fejlesztésében, fejlődésében járatos személlyel készí-

tettünk interjút.

3. Eredmények

1. A külföldi szakirodalomban fellelhető, különböző megközelítésű dzsentrifikáció

fogalmak tanulmányozása és elemzése során arra a következtetésre jutottunk,

hogy a budapesti folyamatok vizsgálatához egy általunk meghatározott definíciót

kell alkotnunk. Ebben a definícióban a folyamat három kulcstényezőjét emeltük

ki: a dzsentrifikáció több, különböző mechanizmus együttes hatására alakul ki;

egyaránt jelent társadalmi, fizikai és funkcionális átalakulást; a városnegyedben

tartós felértékelődést eredményez.

2. Kutatásaink során megpróbáltunk a keresleti és kínálati oldal változásait egyet-

len modellben ábrázolni, a két oldal működése és egymásra hatása miatt azonban

erre nem volt lehetőség, ezért két modellt rajzoltunk fel. Az egyik modell eseté-

ben a kínálati, a másik esetben pedig a keresleti oldal megváltozásának tényéből

indultunk ki és vezettük le a folyamatot.

A kínálati oldal megváltozásának alapja az épületekből származó járadékkülönb-

ség nagyságának változása. Ha kellően nagy a potenciális járadék és a tényleges

járadék közötti különbség, akkor a befektetők indítják el a városrész átalakulási

folyamatát azáltal, hogy fejlesztéseikkel növelik a kínálatot. A megnövekedett kí-

nálat vonzza a keresletet a területre, amely visszahat a kínálati oldal működésére.

Ebben az esetben a városrész felértékelődési folyamata egyetlen fázis alatt zajlik

le (1. ábra).

A keresleti oldal megváltozása elsősorban a társadalmi szereplők lakóhelyválasz-

tási preferenciáiban bekövetkezett változás eredményeként alakul ki. Ekkor egy

olyan – addig a belvárosi városrészekben nem jellemző – keresletnövekedés bon-

takozik ki, amely igények kielégítésére a kínálati oldal szereplői lépésre szánják el

magukat és növelik a befektetéseket a területen. A beruházások hatására végbe-

4



Keresleti oldal
megváltozása

Kínálati oldal
megváltozása

nyitott
bérleti/érték rés

(lakáscélú,) kereksedelmi,
irodapiaci  befektetések

új szolgáltatások,
új funkciók

magasabb státuszú
réteg  megjelenése

FUNKCIONÁLIS
ÁTALAKULÁS

FIZIKAI
MEGÚJULÁS

TÁRSADALMI
MEGÚJULÁS

városfelújítási
program

nyitott
funkcionális rés

kereksedelmi, irodapiaci
és lakáscélú befektetések

1. ábra. A dzsentrifikáció modellje a kínálati oldal megváltozása hatására (Saját szerk.)

menő fizikai megújulás ugyanakkor újabb keresletnövekedést eredményez, amely

szintén visszahat a kínálati oldal befektetőire. Ebben az esetben tehát a dzsent-

rifikáció folyamatát egy két fázisból álló modellel tudjuk jellemezni (2. ábra).

alacsony társadalmi
státuszú népesség

új funkciók,
új szolgáltatások,

új image

magasabb
státuszú
népesség

új társadalmi réteg,
új társadalmi igények

FUNKCIONÁLIS
ÁTALAKULÁS

FIZIKAI
MEGÚJULÁS

TÁRSADALMI
MEGÚJULÁS

Keresleti oldal
megváltozása

Kínálati oldal
megváltozása

nyitott
bérleti/érték rés

lakáscélú
befektetések
megjelenése

nem lakáscélú
befektetések

2. ábra. A dzsentrifikáció modellje a keresleti oldal megávltozása hatására (Saját szerk.)

3. A rendszerváltozás utáni magyarországi és budapesti társadalmi, gazdasági, po-

litikai folyamatok összegzése során arra a megállapításra jutottunk, hogy a gaz-

dasági szerkezetváltás és az ezzel párhuzamosan megjelenő társadalmi változás

serkentő szerepet töltött be a dzsentrifikáció kialakulásában. A privatizáció ered-

ményeként kialakuló lakáspiaci tulajdonosi szerkezet és az alacsony mobilitás egy

merev lakásrendszert eredményezett, amely erős gátló tényezőként lépett fel és

késleltette a dzsentrifikáció kialakulását.
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4. A rendszerváltozás előtti szocialista államszervezeti struktúra, valamint a rend-

szerváltozás után lejátszódó átalakulási folyamatok eredményeként kialakuló té-

nyezők a budapesti dzsentrifikációban több évtizedes időbeli késést eredményez-

tek a nemzetközi trendekhez képest és a vizsgált mintaterületeken – egyedi jel-

legzetességeikből adódóan – eltérő időszakokban, az ezredfordulón alakult ki (3.

ábra).

1990 1995 2000 2005

Makro-
folyamatok

Budapest
belvárosi

városrészei

piacgazdasági
átmenet,

privatizáció

bankrendszer,
hitelstruktúra,

ingatlanpiaci háttér,
kereslet-kínálat

kialakulása,
városfejlesztési

programok
elindulása

ingatlan és
lakáspiaci
fellendülés

Belső-
Terézváros

Belső-
Józsefváros

Magdolna
negyed

Belső-
Ferencváros

a kereslet és kínálat együttes alakulása
által dominált dzsentrifikáció

kínálat és kereslet +
városfejlesztési program

kínálat és kereslet +
városfejlesztési pr.

városfejl. pr.
+ ?

3. ábra. A mintaterületek dzsentrifikációs átalakulásának időbeli viszonya (Saját szerk.)

A négy vizsgált mintaterület közül Belső-Terézvárosban közvetlenül a rendszer-

változás utáni néhány évben már elindult a folyamat. Az 1990-es évek második

felében a tudatos városfejlesztési programok következtében Belső-Ferencvárosban,

majd az ezredforduló táján Belső-Józsefvárosban is kialakult a dzsentrifikáció. A

Magdolna negyedben ugyanakkor az utóbbi néhány évben, a célzott szociális vá-

rosrehabilitáció és a Corvin-Szigony projekt sikere következtében indult csak el

a változás.

5. Belső-Terézváros átalakulási folyamatait vizsgálva arra a következtetésre jutot-

tunk, hogy egy dzsentrifikálódó városnegyedről beszélhetünk, mivel egyértelműen

végbemegy mind a társadalmi, mind a fizikai, mind a funkcionális változás (4.

ábra). Az átalakulás kiváltó tényezői között elsősorban a városnegyedben kiala-

kult érték rést és funkcionális rést említhetjük, ami a városrész funkcionális átala-

kulását indította el. A kereskedelmi, szolgáltatási funkció megerősödése és a vele

párhuzamosan zajló gazdasági, társadalmi átalakulások a városnegyed társadalmi

és lakáspiaci megújulásához is elvezetett. Megállapíthatjuk tehát, hogy a város-

részben zajló folyamat egyértelműen a kereskedelmi dzsentrifikáció fogalmával

jelölhető.
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Keresleti oldal
megváltozása

Kínálati oldal
megváltozása

nyitott
érték rés

kereskedelmi, irodai
befektetések

új szolgáltatások,
új funkcionális

új, magasabb státuszú
réteg  megjelenése

FUNKCIONÁLIS
ÁTALAKULÁS

FIZIKAI
MEGÚJULÁS

TÁRSADALMI
MEGÚJULÁS

lakáspiaci befektetések

lakossági kereslet

nyitott
funkcionális rés

4. ábra. Belső-Terézváros dzsentrifikációs átalakulása (Saját szerk.)

6. Belső-Józsefváros folyamatait vizsgálva szintén egyértelműen arra a következte-

tésre jutottunk, hogy elindult a városnegyedben a dzsentrifikáció, mivel mind a

fizikai, mind a társadalmi, mind a funkcionális átalakulás jelei kimutathatóak a

városrészben (5. ábra). Az átalakulásban jelentős szerepet kapnak a helyi társa-

dalom szereplői, szervezetei. A társadalom átalakulása során – a vizsgálati adatok

szerint – egyre nagyobb arányt képviselnek az egyetemisták, ill. a frissdiplomások,

ami arra enged következtetni, hogy a városrészben elindult az eldiákosodás. Ah-

hoz azonban, hogy valóban az eldiákosodás fogalmával jelölhessük a folyamatot,

további vizsgálatokra van szükség.

Keresleti oldal
megváltozása

Kínálati oldal
megváltozása

nyitott
érték rés

lakás- és nem lakáscélú
befektetések

új szolgáltatások,
új funkciók

magasabb státuszú
réteg  megjelenése

FUNKCIONÁLIS
ÁTALAKULÁS

FIZIKAI
MEGÚJULÁS

TÁRSADALMI
MEGÚJULÁS

városfejlesztési
program

nem lakáscélú
befektetések

helyi lakosság,
helyi szervezetek
kezdeményezései

5. ábra. Belső-Józsefváros dzsentrifikációs átalakulása (Saját szerk.)
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7. A Magdolna negyed vizsgálatai során arra a megállapításra jutottunk, hogy eb-

ben a negyedben jelen pillanatban nem beszélhetünk dzsentrifikációról (6. ábra)

A városrészben csak néhány éve és igen különleges keretek között indult el az

önkormányzat városrészfejlesztési programja, amely elindította ugyan a városne-

gyed fizikai megújulását és – a Középső-Józsefváros mellett – itt is szép számmal

jelentek meg a lakáspiaci befektetők, a kereslet azonban még nem mutat akkora

érdeklődést a terület iránt, hogy az mind társadalmi, mind funkcionális tekintet-

ben jelentős változásokat eredményezhetett volna.

Keresleti oldal
megváltozása

Kínálati oldal
megváltozása

nyitott
bérleti rés

lakáscélú befektetések
megjelenése

új szolgáltatások
korlátozott mértékű

megjelenése

magasabb státuszú
réteg korlátozott

megjelenése

MINIMÁLIS
FUNKCIONÁLIS

ÁTALAKULÁS

FIZIKAI
MEGÚJULÁS

MINIMÁLIS
TÁRSADALMI
ÁTALAKULÁS

városfelújítási
program

lakáscélú befektetések

6. ábra. A Magdolna negyed dzsentrifikációs átalakulása (Saját szerk.)

8. Belső-Ferencváros átalakulási folyamata nagyon hasonló a Belső-Józsefvárosban

tapasztaltakhoz. Erről a városnegyedről is egyértelműen megállapíthatjuk, hogy

dzsentrifikációról beszélhetünk, mivel a fizikai, társadalmi és funkcionális átala-

kulás jegyei megfigyelhetők (7. ábra). Ebben a negyedben is kimutatható az egye-

temisták, ill. frissdiplomások aránynövekedése, amely arra enged következtetni,

hogy ebben a városrészben is elindult az eldiákosodás. Ahhoz azonban, hogy való-

ban az eldiákosodás fogalmával jelölhessük a folyamatot, – Belső-Józsefvároshoz

hasonlóan itt is – további vizsgálatokra van szükség. A két városnegyed közti

különbség a helyi szervezetek érdekérvényesítő és városfejlesztést irányító szere-

pében van, amely Belső-Józsefváros esetében nagyobb hangsúlyt kap, mint Belső-

Ferencvárosban.

9. A négy mintaterület vizsgálata során levont következtetések alapján a mintate-

rületek dzsentrifikációs jellemzőit az 1. táblázatban összegezhetjük.

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a négy dzsentrifikálódó városrészben

zajló folyamatok két típusú dzsentrifikációt mutatnak. Az egyik típus Belső-
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Keresleti oldal
megváltozása

Kínálati oldal
megváltozása

nyitott
érték rés

lakás- és nem lakáscélú
befektetések

új funkciók,
új szolgáltatások

magasabb státuszú
réteg  megjelenése

FUNKCIONÁLIS
ÁTALAKULÁS

FIZIKAI
MEGÚJULÁS

TÁRSADALMI
MEGÚJULÁS

városfejlesztési
program

nem lakáscélú
befektetések

7. ábra. Belső-Ferencváros dzsentrifikációs átalakulása (Saját szerk.)

Terézváros, amelyben a szabad piaci mechanizmusok által vezérelt, a helyi la-

kosság és a helyi vezetés által nem koordinált, csupán a tőke által befolyásolt fo-

lyamatnak lehetünk tanúi. A másik típus Belső-Ferencváros és Belső-Józsefváros,

amelyekben a kerületvezetés, a helyi társadalom és a piaci szereplők együttes

munkájának eredményeként zajlik a városnegyed fizikai és funkcionális megújí-

tása. A Magdolna negyedet egyelőre egy külön típust képvisel, mivel a szociális

városrehabilitáció sajátos helyzetet teremt.

1. táblázat. A vizsgált dzsentrifikálódó városnegyedek jellemzői (Saját szerk.)

Belső- Belső- Belső- Magdolna
Terézváros Józsefváros Ferencváros negyed

Piaci szereplők nagy közepes közepes minimális
Lakosság szerepe minimális nagy közepes közepes
Kerület vezetése minimális közepes közepes nagy

Fizikai
átalakulás felújítás felújítás felújítás építés

Funkcionális
átalakulás fokozatos fokozatos ütemes lassú

Társadalmi
átalakulás fokozatos fokozatos fokozatos lassú
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10. Kutatási eredményeink alapján azt valószínűsítjük, hogy a következő években elő-

térbe kerülő dzsentrifikáció a történelmi városrészek egyre nagyobb hányadában

elindítja a magasabb társadalmi státuszú lakosság koncentrációjának növekedé-

sét, amely hosszú távon azt fogja eredményezni, hogy a kelet-európai városokra

jellemző társadalmi térszerkezet egyre inkább a nyugat-európai modellhez hasonló

jellegzetességeket fog felvenni. A belvároshoz közeli lakóterületek társadalmi stá-

tuszának depressziója így fokozatosan ki fog egyenlítődni.

4. Következtetések, lehetséges kutatás irányok

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy Budapesten a kínálat által vezérelt dzsent-

rifikáció jellemzőit figyelhetjük meg, azokban a városrészekben pedig, amelyekben a

városmegújítási programok a városregeneráció és a szociális városrehabilitáció elvét

követik, a puha/óvatos dzsentrifikáció alakul ki. Annak érdekében azonban, hogy a

kelet-közép-európai kutatásokban használt speciális fogalmakat a budapesti dzsentri-

fikálódó városrészekre is egyértelműen megfeleltethessük, továbbá megállapíthassuk a

szociális városrehabilitáció a dzsentrifikáció kibontakozására gyakorolt hatását, további

vizsgálatokat kell végeznünk.

A következő évek egyik legizgalmasabb kérdése és kutatási területe lehet például,

hogy a Magdolna negyedben megindult átalakulási folyamatok milyen irányba fognak

folytatódni, továbbá a szociális városrehabilitáció milyen hatással van egy városrész

társadalmi, gazdasági folyamataira.

Érdekes és izgalmas kutatási terület ezen kívül Budapest azon dzsentrifikálódó vá-

rosrészeinek vizsgálata is, amelyek egyedi kutatása lezajlott, a folyamat modellezése és

az egyéb területekkel történő összehasonlítása azonban nem történt meg. A modellek

felvázolásával, összevetésével és elemzésével ugyanis kirajzolódik Budapest történelmi

városrészének átfogó dzsentrifikációs modellje, illetve a belváros átalakulásának legfőbb

jellemzői. E komplex modell felvázolásához ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az emlí-

tett területeken kívüli belvárosi városnegyedekben zajló folyamatok is meghatározásra

kerüljenek. A városban járva és a kerületek városfejlesztési dokumentumait áttekintve

mindenhol kiemelt szerepet kap az épületállomány felújításának terve, dinamikusan

fejlődő városrészek létrehozása. A történelmi városrészek felértékelődése tehát való-

színűsíthetőleg tovább fog folytatódni a következő években is, amely a dzsentrifikáció

fokozódó térnyerését eredményezi majd.
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