Kanczlerné Veréb Mária, Schneller István, Szövényi Anna: Budapesti
lakóparkok című közös munkája nagy vállalkozás és kitűnő munka.
A TERC Kiadó gondozásában megjelent könyv hiánypótló mű. A szerzők a
rendszerváltás óta a Budapesten felépült lakóparkok részletes számbavételét,
vizsgálatát, kritikai bemutatását és legfőképpen beépítési sajátosságainak
településtudományi elemzését tűzték ki célul. Mindehhez a kutatásban
felállítottak egy lakóparki katasztert, az értékelést pedig nagymerítésű mintán
végezték.
A magyarországi rendszerváltás a lakásépítésben, de a lakástulajdonlásban is
alapvető változásokat hozott. A korábban állami tulajdonú bérlakások a
lakásprivatizáció következtében magántulajdonba kerültek – ma a lakások 90%a magánkézben van, ami európai összehasonlításban példátlanul magas arány.
Ezek a házak társasházakká alakultak annak minden negatív következményével
együtt. Társasházakká lettek a több száz lakásos paneles lakóházak, társasházzá
alakultak a belső pesti, évtizedek alatt leromlott eklektikus bérkaszárnyák is a
lakókra hárítva a nehéz örökséget. Akik megengedhetik maguknak, divatos
lakóparkba költöznek.
A lakásépítésben ugyanis a korábbi ún. „állami gondoskodás” helyett –
amelynek máig meghatározó elemei a paneles lakótelepek – megindult a
befektetői lakásépítés. A városépítés jószerivel azonossá vált az
ingatlanfejlesztéssel, a városok egyre nagyobb része került az ingatlanfejlesztők
kezébe. Ráadásul az új politikai elit a várostervezést a szocialista tervgazdaság
maradványának tekintette, így tervek, szabályozás hiányában a kontúrok
sikamlóssá váltak, győzött, győz a pillanatnyi érdek.
Egy település 70%-a lakóterületből áll, ezért a város térbeli világát elsősorban
ezek határozzák meg. A rendszerváltás után kezdett elterjedni a lakóparkok
építése. Már a szó maga: lakópark, a köztudatban a kellemességet, luxust, a
gazdagok, a hírességek, az elit lakókörnyezetét jelentette. Népszerűségének
tehát valószínűleg ez a presztízsértékű elzártság, elkülönülés lehetett az egyik fő
oka, ráadásul a bekerített biztonság egyre inkább jól eladható termékké vált.
De mi is pontosan a lakópark? A több száz lakásos városi sokemeletes háztól a
gondozott parkban felépített két-három szintes laza beépítésig terjed a skála.
Formai megjelenése tehát sokszínű, így nem kapcsolható hozzá egyetlen adott
beépítési jellegzetesség sem. A közös definíció, amely külföldön és belföldön is
meghatározója ezeknek az együtteseknek a zártság, a gated community, az őrzés,
a bekerítettség. A biztosítótársaságok is kedvezőbb díjtételeket ajánlanak, ha az
épületegyüttes őrzött. Az ingatlanfejlesztésen alapuló városfejlesztés jellemző
egysége a kontrollált vagy ellenőrzött terület. Védett lakó- és irodaparkok,
bevásárló- és élményközpontok világára esik szét a hagyományos város, a fejlett
szigetek között húzódik a rendezetlen, kaotikus tér, amely fölszívja az összes
városi problémát, a zsúfolt közlekedést, a hajléktalanságot, a bűnözést.
A könyv előszavában Schneller István így ír erről: „A térrablás, a városi tér
privatizálása gyakorlattá vált, az ellenőrzés, a kontroll alá vont területek

szaporodtak, az őrzött, privát terek világa általános lett. Elfogadjuk, hogy a
köztereket bekamerázzák, parkjainkat kerítés veszi körül. A biztonsági
szolgálatok létszáma ma Magyarországon meghaladja a katonai és rendvédelmi
erők létszámát.”
A lakópark tehát, amelyben az átlagos lakásszám 300–400, éppen akkora, hogy
ne kelljen közösségi infrastruktúrát építeni hozzá, ráterhelhető a város meglévő
infrastruktúrájára, vagyis rajta élősködik. A terület csoportos vagy
magántulajdon, ezért elkeríthető, idegenek számára nem átjárható.
A budapesti lakóparkok kb. 50%-a egykori vagy jelenlegi intézményi
tartalékterületen jött létre, ami egyrészt azt jelenti, hogy fölélték a szomszédsági
egység intézményei számára tartalékolt területet, másrészt azt, hogy
kihasználták az intézmények számára biztosított extrasűrűséget. Nyilvánvaló,
hogy a lakásépítés által elfoglalt intézményi területeket a későbbiekben majd az
önkormányzatoknak kell pótolniuk, legalább az alapfokú ellátást biztosítani.
Politikusok és építészek egyaránt partnerek voltak a szabályok kijátszásában,
hiszen ha egy presszót helyeztek el a lakópark egyik sarkában, azt már
elfogadták intézménynek. Ezek a lakóparkok sokszor hihetetlenül túlépítettek,
számos lakóparknak nevezett beruházásban az egy lakásra jutó zöldfelület
mindössze 3–7 m2. Építészeti karakterük is sok esetben a legrosszabb építészeti
giccs: divatos mediterrán színekben, tornyokkal, csalogató erkélyek mögötti
kicsi lakásokkal, amerikai konyhának nevezett szellőzetlen helyiségekkel,
alacsony belmagassággal.
Mára a budapesti lakóparkokban 40 ezer lakás épült, ez egyötöde a 200 ezres
egykori lakótelepieknek. Természetesen vannak köztük nívósak és kevésbé
azok, de jószerivel mindegyik hozzájárul a város feldarabolásához, széteséséhez.
A lakópark bizonyos értelemben a lakótelep tagadásának, minőségi
meghaladásának jelképe: sugallja a zöld környezetben, színes épületekben
helyet foglaló „jóléti” társadalom világát.
Az elmúlt időszakban Budapesten a lakóparki fejlesztések legnagyobb része a
külső zónában valósult meg (48%), a város átalakulás alatt álló egykori ipari,
raktár és közlekedési területein. Ez azt jelenti, hogy azok az intézményi
infrastruktúrával gyengébben ellátott területek gyarapodtak lakásszámban, ahol
a meglévő úthálózatra többletterhek hárulnak, tömegközlekedés híján
megközelítésük leginkább személygépkocsival történik, a megnövekedett
lakószámot pedig az intézményi funkciók nem követték.
A városszerkezeti pozíció nagymértékben visszahat a lakópark típusára. A
hagyományos városi utcás-tömbös szövetbe integrálódó, nagy sűrűségű és
lakásszámú projektek a legjobb városszerkezeti pozíciót foglalják el. Ezeknél a
beépítés mértéke a 80%-ot is elérheti, de olyan is van, ahol a százat! A belső
zóna lakóprojektjei erősen emlékeztetnek a 19–20. század fordulóján épített
spekulációs bérházak adataira, terjedésük megakadályozása nagyon fontos
volna! Ez a tendencia nem csupán káros, de a tudatos városfejlesztéshez
kapcsolódó lakáspolitika hiányát is jelzi.

A lakóparkok közül sok tartalmaz egy-, másfél szobás kislakásokat. A
kislakások nagy száma az elmúlt másfél évtizedben nem javított a budapesti
lakásállomány szerkezetén, a lakóparki lakások átlagos mérete nem haladja meg
a szocializmusban normaként előírt méreteket, a 45–55 négyzetmétert, így az
egy főre jutó lakóterület nem gyarapodott.
A lakóparkok átfogó elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy egy újfajta
tömeges lakásépítési mód született Budapesten és az agglomerációban. A
lakóparkok tömeges megjelenésére sem a városrendezési és városfejlesztési,
sem az építésügyi szabályozás nem volt felkészülve, ahogyan a
bevásárlóközpontok tömeges építésére sem.
Az építészek felelősségéről is érdemes szólni, mert az is elgondolkodtató, hogy
a szerzők által vizsgált 73 lakópark közül csak néhányat tervezett jó nevű,
elismert építész, valószínűleg a fejlesztők elsősorban jól képzett, de könnyen
irányítható szakembereket foglalkoztatnak.
Kár, hogy Budapesten, ahol igazán lett volna előkép bőven – bár sem a
Wekerle-telepet, sem később az új lipótvárosi keretes beépítéseket nem nevezték
lakóparknak – sok szempontból megszívlelendő tanulságokat kínáltak volna
építésznek, befektetőnek. Különös tekintettel arra, hogy ma az alacsony
ingatlanárak közepette is az említett két terület magasan tartja az árait. S hogy
legújabb kori jó példát is említsek: a ferencvárosi rehabilitáció révén ma a
Középső-Ferencváros Budapest egyik legvonzóbb lakókörnyezetévé.
Schneller István írja az Utóhangban: „A lakóparkok építése és építészete
lemondott a funkcionális és építészeti innovációról, a városi élet új formájával,
kikísérletezésével adós maradt”.
Nagy érdeklődéssel olvastam végig a kötetet, a szerzők vizsgálódása mindenre
kiterjedt és jó szívvel ajánlom nem csupán a szakmai érdeklődőknek, hanem
mindazoknak, akik éppen lakásvásárlás előtt állnak, de azoknak is, akik
Budapest szerelmeseiként járják a várost és találkoznak a könyvben is szereplő
igazán nívós lakóparkokkal, no meg az elborzasztókkal is. Jó volna tudni, kik
tervezték az egyes lakóparkokat és azok mikor épültek. Ebben a komoly
kutatáson alapuló hiánypótló urbanisztikai, építészeti műben nem találtam a
tervezők nevét és az évszámokat, pedig ez nemcsak a mai olvasónak hasznos
információ, de ez az alapmű a jövőbeni kutatók fontos forrása is lesz majd.
Végezetül Szövényi Annát idézem: „A nagyarányú lakásépítések mindig is
piaci alapúak. A 19. és 20. század fordulóján bekövetkezett boom negatívumait
most érezzük igazán. Régi hibáink súlyát ma viseljük. Nem lehet a lakást, a
várost, mint egyszerű piaci árut tekintenünk, ennél több és értékesebb az a
környezet, amiben élünk, élnünk kell. Az élet nemcsak a piacról, a divatról és
a márkákról szól, hanem hagyományról, emberségről, múlandóságról is”.
Budapest, 2012.június 20.
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