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Bevezetés 

Végzős egyetemistaként készített A szolidáris építészet aktualitása Magyarországon című 

TDK kutatásom indított el azon az úton, melynek jelenlegi állomásán PhD dolgozatomban 

foglalom össze mindazt, amit az eltelt néhány évben ezzel a kérdéssel kapcsolatban 

megtudtam. 2011-ben diplomamunkám témáját keresve jutottam el többek között a Magyar 

Máltai Szeretszolgálathoz, és ismertem meg azt a lakóközösséget, amelyik az 

önkormányzattól bérelt lakásokban, a város és a társadalom peremén próbálta előteremteni 

a mindennapi élet alapvető szükségleteit. A Szeretetszolgálat Jelenlét programja nélkül 

valószínűleg ma is minősíthetetlen körülmények között élnének, amint azt 2011-ben 

láttam: fürdőszoba, WC és víz nélküli, szigeteletlen, kifűthetetlen dohos lakásokban 

Györgytelepen, a XIX. század végén épült hajdani bányász kolónián. Megható és 

példamutató volt az, ahogy a máltaiak próbálták megérteni az itteniek nyelvét, ahogy velük 

együtt taposták a sarat eső után és nyelték a port a nyári kánikulában.  

Ahhoz, hogy eredményesen tudjunk beszélni a témáról, és együtt keressünk megoldást 

szociológusokkal, várostervezőkkel, közgazdászokkal, politikusokkal, civilekkel a lakásra 

várók problémájára, elengedhetetlen, hogy meghatározzuk, mit jelent ma a szociális lakás, 

a megfizethető lakás vagy éppen az elérhető lakás, mely fogalmakkal gyakran 

találkozhatunk a nemzetközi szakirodalom tanulmányozása során. A dolgozat első 

fejezetében ezt a kérdést járom körül.  1

A dolgozat második fejezete arra keresi a választ, hogy mi az oka annak, hogy egy 

lakóhely, ahol generációk nőttek fel, ilyen csúfos sorsra jusson, mint például Györgytelep. 

Milyen hatásoknak lehetett kitéve, van-e visszaút? Érdemes erőt, fáradságot, energiát 

fektetni az embertelen állapotok megváltoztatásába? Ha igen, építészként hozzá tudunk 

járulni pozitív változásokhoz? Ezek voltak az első kérdések, melyek mentén a pécsi 

szociális lakások históriájának kutatása elkezdődött.  

 Dolgozatom írásához felhasználtam a témában korábban írt cikkeimet és előadásaimat.1
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A györgytelepihez hasonló telepekről szóló történeti kutatások tanulmányozása után annak 

a kérdésnek a megválaszolása következett, kik azok, akik most is az önkormányzattól 

várják lakásgondjuk megoldását. Hányan vannak, milyen körülmények között, merre 

élnek, milyen a családjuk, miből gazdálkodhatnak? Meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a 

pécsi lakásigénylők adatainak megismerése és feldolgozása nélkül sem politikusként, sem 

szociológusként, sem építészként nem tudunk pontos választ adni arra, mik azok a 

tényezők, amelyekkel elérhető a pécsi szociálislakás-gazdálkodás jelenlegi színvonalának 

emelése. A szociálislakás-kérdés megoldása műszaki, építészeti és szociológiai feladat. A 

megoldás hatékonyságának egyik összetevője, ha ezekhez a területekhez holisztikus, 

interdiszciplináris szemlélettel közelítünk.  

Az energiaszegénység csökkentése, felszámolása szempontjából rendkívül fontos, hogy 

gyakorló építészként ismerjük a műszaki tudományos ismérveit az energiatakarékos 

lakásnak, képesek vagyunk tervünkbe integrálni a legkorszerűbb vívmányokat: 

napelemeket, napkollektorokat, hőcserélős szellőztető berendezéseket. Ha viszont a 

társtudományok által nyújtott információknak is birtokában vagyunk, megbízhatóbban 

tudjuk a helyhez és körülményekhez jobban illő megoldást választani. A Györgytelepen 

végzett, jelen disszertáció egyik fókuszát jelentő kutatás derített fényt arra, hogy az ott élők 

60%-a hallott már a megújuló energiákról és 50%-a szívesen használna is ilyet, de csak 

30%-uk ismer ilyen készülékeket, illetve technológiákat. Ilyen környezetben csak a lakók 

felkészítése mellett szabad alkalmazni a legkorszerűbb berendezéseket, ha biztosak 

szeretnénk lenni azok fennmaradásában. Ez a példa jól szemlélteti, miért fontos a 

szociálislakás-tervezés holisztikus szemléletmóddal történő megközelítése. 

Ezért határoztam el, hogy alapos vizsgálatnak vetem alá a pécsi lakásigénylések 

adatlapjait. Az önkormányzat pincéjében őrzött dokumentumok adatainak adatbázisba 

rendezése és elemzése véleményem szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy esélyünk legyen 

válaszokat fogalmazni a szociális lakás igénylésekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 

A disszertáció harmadik fejezete mutatja be ennek a hiánypótló kutatásnak az eredményeit. 

Az adatgyűjtés kiegészítéseként készítettem 2015 őszén interjút a lakásosztály 
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csoportvezetőjével, Dr. Varga-Pál Józsefnével és kollégájával, Nagy Lászlóval, hogy a 

kutatás közben felmerült kérdésekre megpróbáljak választ kapni.  

A Breuer Marcell Doktori Iskolában töltött éveim idejére esett annak a pályázatnak a 

megvalósítása, mely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjából nőtte ki 

magát. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem a Benned a létra 

elnevezésű, több szervezet összefogásával megvalósult projektben. A Györgytelep 

revitalizálását célul kitűző pályázat második szakaszába léptünk be a Műszaki és 

Informatikai Kar diákjaival és tanáraival, hogy segítsünk megvalósítható formát adni a 

telep fizikai megújulásának. Először egy ötletterv-pályázat keretében készítettük el 

javaslatainkat a lehetséges beavatkozási módokról. Ennek eredményét ismerti a dolgozat 

negyedik fejezete. Később társaimmal elkészítettük az épületek állapotfelmérését, a lakók 

segítségével feltártuk az építmények alapozását, épületszerkezeteit, majd megszülettek a 

renoválás engedélyezési és kiviteli tervei. Meggyőződésem volt, hogy a Pécs életében 

rendkívül jelentős szociális városrehabilitációs projekt nem érhet itt véget. Érdemes 

utánanézni, mennyit sikerült megvalósítani az eredeti tervekből. Voltak-e tervezői 

gondolatok, javaslatok, melyeket nem sikerült megvalósítani, és ha igen, akkor annak mi 

lehetett az oka? Vajon elégedettek az ott élők a változásokkal, lehetett volna még 

hatékonyabban dolgozni, jobban kihasználni az anyagi lehetőségeket? Annak érdekében, 

hogy mindezen kérdésekre választ kapjunk, közel egy évvel a felújított épületek átadása 

után visszalátogattam Györgytelepre és kérdőíves felmérést készítettem a lakók körében. A 

kutatás külön érdekessége, hogy annak részeként olyan kérdéseket is meg tudtak válaszolni 

az itt élők, melyeket a felújítás előtt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 

Szociológia Tanszékének kutatója, Füzér Katalin már megkérdezett ugyanitt a felújítási 

munkák kezdete előtt. Azt reméltem, hogy a telep fizikai megújulása látványos 

eredményekhez vezet az itteniek életminőségének javításában. A negyedik fejezet ennek a 

kutatásnak a részleteit dokumentálja és elemzi. 

Az építészek és a lakásigénylők szempontjából is az lenne az ideális, ha nemcsak a 

szociális lakások rehabilitációjáról beszélhetnénk, hanem adottak lennének a feltételek a 

kor színvonalán tervezett, a rendelkezésre álló technológiákat kihasználó épületek 
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tervezésére és kivitelezésére. Egy ilyen ideális körülmények között megvalósítható, 100 

lakásból álló épületegyüttes tervezésére adott lehetőséget a doktori iskolák számára 

meghirdetett Mild Home című pályázat. Elmondható, hogy társaimmal sikerült olyan tervet 

kidolgozni, mely a XXI. század elején aktuális társadalmi, gazdasági viszonyokra reagálva 

mutatja be, hogyan tud az építészet keretet teremteni különböző méretű és összetételű 

családok számára, egy kölcsönös előnyöket biztosító nyitott közösségben. Mindezt úgy, 

hogy közben azt is fontosnak tartottam, hogy terv a jelenleg hazánkban elérhető 

technológiákkal és érvényben lévő jogi szabályozások mellett megvalósítható legyen. A 

dolgozat ötödik fejezetében ennek a tervnek a részleteit ismerhetjük meg. 

Doktori kutatásom témája tehát a XXI. század elejére jellemző szociális lakáshelyzet 

feltérképezése, elemzése, a korra és speciálisan Pécsre vonatkozó sajátosságok 

megállapítása. Választ keres a kutatás arra, hogy az önkormányzat megfelelő 

hatékonysággal gazdálkodik-e lakásvagyonával, biztosítva vannak-e a XXI. század elején 

elvárható életfeltételek az önkormányzati bérlakásokban. Tudja-e a lakások gazdája, hogy a 

rá bízott vagyon milyen állapotban van, létezik-e naprakész nyílvántartás arról, hogy hol, 

milyen karbantartásra van szükség? Biztosítva van-e lakásigénylők közötti igazságos és 

méltányos rangsor felállításának a lehetősége? Van-e arra remény, hogy a magánszféra is 

részt vegyen szociális lakások építésének finanszírozásában? Az új lakásépítések mellett 

vagy helyett hogyan lehetne serkenteni a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok lakáscélú 

hasznosítását? Az ezen kérdésekre vonatkozó következtetéseket és a téziseket a 

disszertáció ötödik fejezetében találjuk.  
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1. A szociális lakás fogalma 

1.1. A lakás 

A lakás jóval több pusztán élőhelynél. Az egészséges szellemi és testi fejlődés, létezés 

elengedhetetlen feltétele az egészséges lakás. Az egészséges lakás fogalma természetesen 

világszerte rendkívül széles skálán mozog. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül például a 

klimatikus viszonyokat, a társadalmi szokásokat, a kor jellemzőit, amelyben élünk és a 

gazdaság általános teljesítőképességét sem. Magyarországon az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 

(közhasználatú nevén OTÉK) határozza meg, mit tekinthetünk lakásnak. Nehéz dolga van 

az építésznek, ha egy olyan, a XIX. század végén épült lakást kell úgy felújítania, mint 

amilyet a 4. fejezetben mutatok be. Nem könnyű a jelenleg érvényben lévő szabályozásnak 

megfelelni, hisz például az a lakás, amely nagyobb mint 30 m2 és nincs benne egy legalább 

16 négyzetméteres helyiség, az nem felel meg e törvény szerint a lakás kritériumának. Az 

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról ettől némileg eltérően 12 m2-es lakószoba meglétéhez köti a 

lakás fogalmát. Ahol ez nem áll rendelkezésre, azt a lakóegységet szükséglakásként 

definiálja a törvény. 

1.2. Szociális lakás: van vagy nincs? 

Azt gondolhatnánk, hogy a lakás, lakhatás kérdését a politika is fontosnak tartja, nem 

véletlenül szerepel alaptörvényünkben a dolgozat elején idézett mondat: 

Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 

A tapasztalatok azonban ezt nem mindenben támasztják alá. A dolgozat célja annak 

feltárása, hogy valóban mindent megteszünk-e annak érdekében, hogy társadalmunk 

minden tagja számára biztosított legyen az emberhez méltó lakhatás. Elég pontosan 

ismerjük-e a rászorulók igényeit ahhoz, hogy mi, építészek a megfelelő épületeket 
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tervezzük számukra? Tisztában vagyunk-e gazdaságunk erejével, lehetőségeivel, képesek 

vagyunk-e arra, hogy hosszútávon fenntartható megoldást találjunk erre a sokakat érintő 

kérdésre? 

A szociális lakás fogalma Magyarországon nem tisztázott. Használjuk ugyan a 

szóösszetételt mi építészek és a politikusok is, de egyértelműen nincs lejegyezve, mit is 

jelent. Az Európai Unió A European agenda for social housing (2012) című kiadványa 

szerint hasonló gondokkal küzdenek a többi volt szocialista országban is. A 

rendszerváltozás óta nemhogy az új körülményekhez alkalmazkodó jogi szabályozás nem 

született meg a legtöbb helyen – a magyarországihoz hasonlóan – az sem egyértelmű, mit 

nevezünk szociális lakásnak.  

Itthon sem a www.kormany.hu sem a www.gov.hu weboldal keresőjében nincs találat a 

szociális lakás kifejezésre. A pécsi önkormányzat www.pecs.hu oldalának keresője sem 

segít, ha valaki arra kíváncsi, hogyan lehet Pécsett szociális lakáshoz jutni. A gov.pecs.hu 

oldalon keresőmotort sem helyeztek el, így szinte reménytelen nyomára akadni a 

segítségnek. A rendeletek menüpontban egy kis keresgélés után megtalálhatjuk ugyan a 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és 

használatáról (2012) című dokumentumot, de ez nem felhasználóbarát megoldás. Az, aki 

lakáshoz szeretne jutni, nemcsak rendeleteket szeretne olvasni, hanem világosan, könnyen 

érthetően összefoglalva szeretné látni, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, mit kell 

tennie, előreláthatólag mennyit kell várnia, ha önerőből nem tudja megoldani lakásgondját 

és ezt az utat kénytelen választani. A kissé ellentmondásos rendelet fogalom-

meghatározásai között sem szerepel a szociális lakás, csak az önkormányzati lakás 

fogalma. Ezeket a lakásait adja bérbe az önkormányzat – a bérlő jövedelmi viszonyaitól 

függően – piaci alapon, költségelven, vagy szociális I. illetve szociális II. lakbér ellenében 

az arra rászorulóknak.  
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1.3. Jó példák vannak 

Más országok gyakorlatát kutatva találtam a gov.uk weboldalt, ahol már a kezdőlap 16 

fejezetének egyike is a lakáshoz jutásról szól: Housing and local services. A kereső 

segítségével rövid úton eljuthatunk minden szükséges információig, amire a szociális lakás 

témakörben szükségünk lehet. Nem jogszabályok linkjeit találjuk, hanem tisztán 

fogalmazott útmutatót, melyből megtudhatjuk, mit kell tennünk, ha lakáshoz szeretnénk 

jutni, vagy éppen saját lakásunkat szeretnénk bérbe adni az arra rászorulók számára. Az 

Egyesült Királyság Települési és Önkormányzati minisztériuma által 2012-ben kiadott 

dokumentumban, a National Planning Policy Framework-ben vezették be a megfizethető 

lakhatás (affordable housing) fogalmát, mely többfajta lakáshoz jutási lehetőség 

összefoglaló neve: szociális bérlemény (social rent), megfizethető bérlemény (affordable 

rent), valamint a piaci és szociális szegmens közötti köztes bérlet (intermediate rent) és 

létezik még a megfizethető lakástulajdon (affordable home ownership). A megfizethető 

lakhatás rendszerének kiépítése azt a célt szolgálja, hogy mindazon arra jogosult háztartás 

lakhatási igényét ki tudják elégíteni, amely igények nem találkoznak a piac kínálta 

lehetőségekkel. A különböző lakáshoz jutási lehetőségeket így definiálják:  

Szociális bérlemény: a helyi önkormányzatok és regisztrált magán ellátók tulajdonában 

lévő lakások, melyek bérleti díjára a Nemzeti Bérleti Rendszerben foglaltak szolgálnak 

iránymutatásul. Tulajdonosok lehetnek más személyek is, amennyiben a helyi 

önkormányzatokkal vagy az Otthonok és Közösségek Ügynökséggel  egyeztetett, a 2

fentiekkel azonos bérleti megállapodást nyújtanak. 

Megfizethető bérlemény: a helyi önkormányzatok és regisztrált magán ellátók által bérbe 

adott szociális bérlakások azon háztartások számára, amelyek szociális bérlakásra 

jogosultak. A megfizethető bérlakások bérleti díja nem lehet magasabb, mint a helyi piaci 

lakásbérleti díjak 80%-a.  

 A Közösségi és Önkormányzati Minisztérium által finanszírozott nem kormányzati végrehajtó 2

szervezet, melynek feladata, hogy elérhető otthonok és üzlethelyiségek létrehozásával járuljon 
hozzá sikeres közösségek megvalósításához, valamint ez a szervezet szabályozza a szociális lakás 
szolgáltatókat Angliában.
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Köztes bérlemény: a piaci bérleti díjaknál alacsonyabb, de a megfizethető bérlakásoknál 

meghatározott szociális bérleti díjnál magasabb áron eladásra vagy kiadásra kínált 

lakások. Ezek lehetnek osztott tulajdonú lakások, vagy egyéb alacsony fenntartású otthonok 

eladásra, vagy köztes bérbeadásra, de nem megfizethető bérlakások. (Saját fordítás) 

Ezek természetesen az Egyesült Királyság viszonyaira jellemző definíciók, melyeket 

valószínűleg nem lehet onnan változtatás nélkül átvennünk. Az viszont fontos és 

követendő, hogy a megfizethető lakás fogalma az országos és a helyi kormányzat szintjén 

is egyértelműen és azonos módon definiált. A 2012-ben kiadott National Planning Policy 

Framework, mely egy hosszútávú fejlesztési stratégia, rendkívüli hatással volt a 

megfizethető lakások mennyiségére. A 2013-2014-es értékhez képest 2014-2015-re 60%-

kal nőtt az új építésű megfizethető otthonok száma. Az ekkor elérhető 66.640 megfizethető 

lakásból 14,4% volt szociális bérlakás, 61.1% megfizethető bérlakás, 0,4% közbenső lakás 

és 24,1% megfizethető tulajdonosi lakás, azaz nem bérlemény. Az összes megfizethető 

lakás 87,9%-a új építésű volt ebben a periódusban. (gov.uk) 

Hogyan definiáljuk tehát a szociális lakást Magyarországon? Figyelembe véve a jelenlegi 

gyakorlatot, ma hazánkban szociális lakásnak minősül az önkormányzatok által fenntartott, 

megfizethető bérleti díjért rendelkezésre bocsátott bérlakás, mely biztosítja bérlői számára 

az emberhez méltó lakhatási körülményeket. A hazai viszonyokat ismerve egyértelmű, 

hogy rendkívül időszerű kérdés a mindenki számára méltó lakhatás kérdésével foglalkozni. 

Nincs országos lakáspolitika, melynek célkitűzései között szerepelne a rászoruló családok 

lakásigényének kielégítése, és Pécs sem rendelkezik ilyen stratégiával. Egyetemi éveim 

alatt ismertem meg az önkormányzat legrosszabb állapotú lakásaiban élőket segítő Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat munkáját, és láttam azt, hogy a XXI. század elején számos olyan 

önkormányzati bérlakás található Pécsett, melyek nem teljesítik a fenti definíciót. Az 

érvényes lakásigényléssel rendelkezők adatainak vizsgálatából az is kiderül, hogy Pécsett 

legalább 10.000 lakost érint valamilyen formában a szociális lakásigénylés. Kiemelt 

fontosságot kell tulajdontani annak, hogy azok, akik a szociális lakás kérdéseivel 

foglalkoznak, pontosan ismerjék a helyre és korra jellemző körülményeket. Jelen dolgozat 
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célkitűzése a téma fontosságának hangsúlyozása, az azzal kapcsolatos helyi hiányosságok 

feltárása, valamint a műszaki és egyéb megoldások számbavétele.  

1.4. A téma nemzetközi aktualitása 

Azt, hogy a szociális gondoskodás, az ember, a társadalom és az épített környezet közötti 

viszony, vagy a fenntarthatóság az építészeti feladatok között fontos helyet foglalnak el, jól 

illusztrálja számos építészeti témájú kiállítás, így például a 2012-es Velencei Építészeti 

Biennálé is, melynek címe Common Ground, azaz Közös Alap volt. Komoly építészeti 

kultúrával rendelkező országok kiállításának állt középpontjában a társadalmi problémák 

iránti érzékenység. Németország kiállításának címe például Reduce/Reuse/Recycle volt, és 

az eddig elsősorban a fogyasztási cikkekkel kapcsolatban emlegetett fogalmakat és 
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1.1 ábra: A német pavilon a 13. Velencei Biennálén  
(http://www.reduce-reuse-recycle.info)
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folyamatokat (csökkentsd, használd újra, hasznosítsd) az épületek vonatkozásában 

vizsgálta (1.1 ábra). Logikusnak tűnik, hogy akkor, amikor a PET-palackokat 

újrahasznosítjuk, épületeinket se dobjuk el könnyedén. Rengeteg energiát spórolhatunk 

meg a meglévő épületek, építőanyagok újrahasznosításával, hiszen az építőipar anyagainak 

előállítása rendkívül energiaigényes. Meggyőződésem, hogy minden lehetőséget meg kell 

ragadni a már beépített építőanyagok megmentésére, továbbélésének, használhatóságának 

biztosítására.  

A japán pavilon kurátora, Toyo Ito a nemzeti kiállításnak a Home-for-All (Otthont 

mindenkinek) címet adta. A földrengés és szökőár után hajlék nélkül maradt emberek 

számára, velük szoros együttműködésben tervezik új otthonaikat. Kis épületekről van 

ugyan szó, de a japán tervező szerint fontos, hogy ismét felszínre kerüljenek olyan 

alapvető kérdések, hogy miért is építünk egy épületet, és kinek is építjük azt (1.2 ábra).  
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1.2 ábra: A japán kiállítás a 13. Velencei Biennálén (image © designboom)



Az Amerikai Egyesült Államok pavilonjában spontán építészeti beavatkozásokat 

láthattunk. Építészek, designerek, tervezők és hétköznapi polgárok ötletei alapján 

megvalósult, többnyire alacsony költségvetésű akciók voltak ezek, melyek mindegyike az 

általunk használt, egymással megosztott tereket vizsgálta, és azt, hogyan reflektálnak ezek 

a helyszínek a civil társadalom értékeire (1.3 ábra). 

A 2016-os velencei kiállítás kurátora a szociálislakás-építészet kiemelkedő egyénisége, 

Alejandro Aravena, chilei építész. Nemzetközi ismertségét és elismertségét a 2004-ben 

épült QUINTA MONROY projektnek köszönheti (Drexler, El khouli 134). Közel száz, 

addig nyomortelepen élő családnak tervezett rendkívül alacsony költségvetésű lakásokat, 

melyek valóban csak a szükséges minimumot tartalmazták: egészséges ivóvízzel, 

szennyvízcsatornával ellátott fél házat, mellette egy beépíthető üres térrel, melyen a lakók 

építhették fel a ház másik felét (1.4, 1.5 ábrák).  
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1.3 ábra: Spontán beavatkozás az amerikai pavilon előtt (www.spontaneousinterventions.org)
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A “mezítlábas építészet”-ként is definiált gondolat már a XX. század végén megjelent az 

európai építészetben. Ennek egyik példája a németországi Luisenstadt-i projekt 1986-ból. 

Az Admiral strasse-n található épület mindössze egy vasbeton vázat jelentett, amelyben a 

lakók maguk alakíthatták ki a tereket egy fából készült modul segítségével, falak és 

födémek elhelyezésével (Miles 74).  A chilei terv vívmánya volt, hogy útját állta a növekvő 

lakosságú nagyvárosok sokat vitatott jelenségének, a dzsentrifikációnak, melyet a jelenség 

vizsgálatának kezdetén elsősorban mint revitalizációt emlegettek, és csak később, 
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1.4 ábra: Quinta Monroy közvetlenül az átadás után (elementalchile.cl)

1.5 ábra: Quinta Monroy néhány évvel a lakók beköltözése után (elementalchile.cl) 



kritikusabb vizsgálatnak alávetve merült fel annak a társadalomszerkezetre gyakorolt 

negatív hatása (Jelinek 106). Chilében a hajdani nyomornegyed lakóit nem költöztették 

addigi lakóhelyüktől távol, és nem építettek helyükön feltörekvő társadalmi rétegek 

számára egy új, minden igényt kielégítő lakónegyedet. Ezzel szemben a hajdani bányászok 

a városnak ugyanazon helyén, ahol eddig éltek viskóikban, a belvároshoz közel, 

megszokott társadalmi közegükben kapták meg a lehetőséget, hogy megteremtsék saját, 

emberhez méltó otthonukat. Sikeres – szociális, szolidáris alapokon nyugvó – alkalmazása 

ez a Habraken által számos történelmi példával illusztrált többszintű építészetnek, melyben 

egy-egy projekt tervezője széles mozgásteret enged a munkáját folytató következő 

építésznek, vagy akár a lakóknak, hogy egyedi igényeik szerint alakítsák közvetlen 

környezetüket (Habraken 22). 

Azt itt említett példák mind azt igazolják, hogy ránk, építészekre komoly szerep hárul, 

legyen szó akár társadalmi problémák megoldásáról, akár természeti katasztrófák 

következményeinek felszámolásáról. A helyi feladatokra gondolva például, a pécsi 

bányászkolóniák több mint száz éves házainak megmentése nem pusztán műszaki feladat, 

annál jóval több. A fenntarthatóság kérdését sohasem szabad csupán egyetlen területre 

korlátozva vizsgálni. A megújuló energiák, környezetbarát építőanyagok használata, a 

városépítészeti, településrendezési szempontok figyelembe vétele mellett szociál-, 

társadalom- energia- és környezetpolitikai kihívásoknak is meg kell felelni akkor, amikor 

elérhető és fenntartható lakásgazdálkodás kialakítása a cél (Tindereczl 61). A 

fenntarthatóság ebben az esetben elsősorban tartósságot jelent: annak garantálását, hogy a 

létrehozott minőség – a megépített új lakás, vagy a jelen igényei szerint felújított régi – 

hosszú távon lesz képes fennmaradni. Ehhez azonban nem elegendő a tartóssághoz 

feltétlenül szükséges anyagi és szellemi többlet biztosítása (Cságoly 18). Gondoskodni kell 

a megfelelő társadalmi, jogi környezetről, hogy garantálható legyen a megfelelő 

alapanyagokból épült, kellő szakmai hozzáértéssel tervezett szociális lakások minőségének 

hosszútávú fennmaradása. Visszatekintve a szociális lakások történetére, láthatjuk, hogy 

évszázadok óta mindig akadt, akinek fontos a rászorulók megsegítése: jótékony 

vállalkozók, dolgozóikról gondoskodó vállalatok, a szegényekre odafigyelő 

önkormányzatok és az állam. A történelem során természetesen mindig változó 
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körülmények között kellett a leginkább megfelelő megoldást kidolgozni és alkalmazni. 

Nincs ez másként ma sem. Ahogy minden szakmában, így a szociális lakás tervezésben és 

fenntartásban alapvető fontosságú, hogy munkánk és döntéseink alapja mindenkor a 

változó körülményekhez, igényekhez és lehetőségekhez való alkalmazkodás legyen 

(Reeves, 2005).  

A körülményekhez és igényekhez történő alkalmazkodás feltétele azonban, hogy ismerjük 

meg őket pontosan, objektív módon és ezt az információ legyen elérhető az érintettek 

számára. A pécsi szociálislakás-állomány sajátosságainak felvázolása a következő fejezet 

célkitűzése. Meg kell ismernünk, milyen állapotban vannak ezek a lakások, alkalmasak-e 

egyáltalán feladatuk ellátására, ha nem, lehet-e változtatni ezen az állapoton. Fontos tudni 

a városszerkezeten belüli helyüket, különösen olyan esetben, amikor a koncentráltan, a 

városi átlagnál lényegesen nagyobb arányban előforduló önkormányzati lakások egyet 

jelentenek a tartósan alacsony jövedelemmel rendelkező rétegek lakóhelyével. Különösen 

fontos ebben az esetben az önkormányzatok szerepe abban, hogy a szélsőséges 

egyenlőtlenség és a szegregáció ne vezessen előbb vagy utóbb olyan társadalmi 

feszültségekhez, amelyek magát a gazdasági fejlődést veszélyeztetik (Andorka 168).  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2. A jelenlegi pécsi lakásállomány jellemzői 

2.1.1 Az örökség 

A pécsi önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások kezelését, karbantartását a Pécs 

Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. intézi az önkormányzat megbízása alapján . A lakások 3

kiutalását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakásfejlesztési és Gazdasági 

Bizottsága illetve csoportja végzi. A Holding weblapján található adatok szerint a dolgozat 

írásának idején 4.369 lakást tartanak karban, 1.185 épületben. Az épületek jelentős része 

ötven évnél idősebb. Az ennél fiatalabb lakások 40%-a paneles építéstechnológiával 

készült. Ötven évesnél azonban jóval korosabb lakásokat is találunk az egyébként 

nyilvánosan nem hozzáférhető listán, mely az önkormányzati lakásokat tartalmazza. Ezek 

közé tartoznak a városképi, településszerkezeti és szociológiai szempontból is fontos 

bányatelepeken található önkormányzati lakások. Az ezeket a telepeket létrehozó, Pécs 

életében jelentős szerepet betöltő, 1829-ben angol vállalkozók, osztrák tőkések és magyar 

arisztokraták által alapított Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) lakásépítő tevékenysége 

máig hatással van városunk életére. 

A mai pécsi szociálislakás-szektor legöregebb épületeit a XIX. század végén építette a 

DGT, mely a Mecsekben bányászott jó fűtőértékű szénnel működtette dunai flottáját. A 

telepszerű lakásépítések eleinte elsősorban a nagy számban városokba költöző ipari 

munkások lakásigényét szolgálták. A magasabb jövedelemmel rendelkező rétegek számára 

épülő kertvárosok csak később jelentek meg a lakáspiacon (Körner 2004, 20). A 

Dunagőzhajózási Társaság által épített lakások a kor színvonalához képest mindig 

elfogadható, a magyarországi átlagos nívót meghaladó minőségűek voltak, tekintettel arra, 

hogy a bányák jelentős számban vonzottak külföldről, így Nyugat-Európából is munkaerőt 

(Pilkhoffer 2008, 41). A részvénytársaság beruházásában épült otthonok a második 

világháborút követő államosítás révén kerültek állami kézbe. 

 A dolgozat írása közben ez a rendszer átalakult, a kézirat nyomdába adása idején a társaság neve 3

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt
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1945 után az állami bányavállalat számított a legjelentősebb beruházónak a baranyai 

szociálislakás-piacon. Pécsett elsősorban a keleti városrészében, a munkahelyekhez közel 

építette telepeit. Az ötvenes években a Mecseki Uránércbánya Vállalat beruházásában, 

építészeti szempontból szerencsés időszakban kezdett kiépülni Uránváros, a 

megyeszékhely nyugati szélén. A Dénesi Ödön építész nevéhez fűződő beruházás legszebb 

épületei a szocialista realizmus sematikusságának lecsengése után, és a Szovjetunióban, 

Hruscsov idején elindított panel-program Magyarországra érkezése előtt készültek. A 

lakótelepen lakáshoz jutni sokáig kiváltságnak számított. Népszerűségét máig megőrizte, 

Pécs lakótelepei között a legkevésbé problémás terület, ahol a lakók elégedettek 

körülményeikkel, szeretnek ott élni (Dányi 2012). Az itt épült, hagyományos 

technológiával készült házak állagmegóvásának egyik legnagyobb akadálya, hogy eddig 

sokkal kevesebb támogatási lehetőséggel élhettek a hagyományos technológiával készült 

épületekben lakók, mint az iparosított technológiával épült lakótelepeken élők.  A 70-es 

évektől épülő Megyervárosban, a szinte kizárólag paneles technológiával megvalósított 

lakóházak jelentős része ezeknek a programoknak köszönhetően legalább részleges 

energetikai korszerűsítésben részesült. A rendszerváltozás idején tehát Pécsett jelentős 

számú állami tulajdonú lakás állt rendelkezésre, melyek az akkor megalakuló 

önkormányzatok tulajdonába kerültek. Ezen lakások üzemeltetése jelentette az egyik 

legnagyobb önkormányzati feladatot. Az 1990 körül lezajló lakásprivatizáció azonban 

lényegesen átrajzolta a tulajdoni viszonyokat, és ezzel együtt az önkormányzatra háruló 

feladatok jellegét is. 

A rendszerváltozás utáni első jelentős szociálislakás-építés Pelényi Margit Ybl-díjas 

építész nevéhez fűződik . A 120 lakást magába foglaló épületegyüttes szép példája az 4

igényes építészeti nyelvet használó tervezői magatartásnak, méltó társa a külföldi építészeti 

folyóiratokban publikált hasonló funkciójú épületeknek. A Pelényi munkásságára jellemző 

low budget szemlélet természetesen ebben a tervben is érvényre jutott. Egyszerű anyagok 

és szellemes megoldások használatával tudta a tervező elérni, hogy bár a lakások 

 120 szociális bérlakás Pécsett, a Kertvárosban 4

http://epiteszforum.hu/120-szocialis-berlakas-pecsett-a-kertvarosban
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mindössze 30 és 40 négyzetméteresek, az épülettömbről nem a puritánság az egyszerűség 

vagy a szegénység az első dolog, amire a szemlélő asszociál. A lakásméretek 

meghatározásánál a megrendelő önkormányzatot talán az a cél vezérelhette, hogy a 

rendelkezésre álló pénzből a lehető legtöbb otthont tudják megvalósítani. TDK dolgozatom 

írása közben a tervezővel készített interjúból tudjuk, hogy ezzel a szemlélettel ő maga sem 

értett egyet, hisz ekkora lakásban 2-3 fősnél nagyobb család számára lehetetlen minden 

szempontból egészséges életkörülményeket biztosítani. 

A 2005-ben elkészült újabb 116 lakásos szociálislakás-tömb átadása óta nem épült 

önkormányzati lakás. A Kruppa építésziroda által tervezett épületegyüttes  valamivel 5

nagyobb lakásokat tartalmaz ugyan, mint néhány évvel korábban épült 120 lakásos társa, 

ám ezzel együtt sem tudják a lakások azt a spektrumot lefedni, amelyet a lakásigénylők 

adatainak vizsgálata során tapasztalunk (ld. a 3.3 fejezetet). Az egyszemélyes 

háztartásoktól a sokgyermekes nagycsaládokig terjedő skála minden eleme fontos. Ha 

csupán átlagos méretű lakások készülnek, annak például az lesz a következménye, hogy a 

nagylétszámú családokat az önkormányzat legfeljebb zsúfolt körülmények között tudja 

otthonhoz juttatni. Az immár 12 éves kihagyás a pécsi szociálislakás-építkezésekben 

egyértelműen annak a tünete, hogy nincs a szociálislakás-állomány fenntartásának jól 

kidolgozott rendszere, illetve hiányzik annak törvényi, jogszabályi háttere. 1996-ban 

elfogadott a város egy hosszútávú lakáskoncepciót , de mint látni fogjuk, az ebben 6

megfogalmazott elképzeléseknek nem sikerült érvényt szerezni az évek során. A koncepció 

felülvizsgálata, aktualizálása sürgető feladat. Egészséges körülmények között évente 

folyamatosan felépülő 40-50 lakással lenne biztosítható, hogy ne legyen az 

önkormányzatnak 100 évnél öregebb bérlakása.  

 116 szociális bérlakás pécsett 5

http://epiteszforum.hu/116-szocialis-berlakas-pecsett

 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 246/1996./VI.27./ számú határozata  6

Pécs város önkormányzati lakásgazdálkodási koncepciójáról  
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/761544/96hat246.pdf
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2.1.2 A panelek sorsa 

Uránvárosban végzett kérdőíves felmérésemből kiderült, hogy az itt élők többségében 

elégedettek lakásaik minőségével, és méretével is, ugyanakkor jelentős azok száma , akik 

számára kicsi az otthonuk, míg azok száma elenyésző, akik kisebb lakással is 

megelégednének. A paneles technológiával készült lakótelepek egyik nagy hiányossága, 

hogy nem képesek különböző méretű, összetételű családok igényeinek kielégítésére. A 

Takarékoskodj a föld energiájával és a Panelkommandó című pályázatok kapcsán 

Uránvárosnak egy olyan szegmensét vizsgáltam, ahol az egymás mellett álló 6 darab 

tízemeletes épületben összesen 240 darab teljesen azonos elrendezésű kétszobás lakás 

található. A pécsi panelépítészetre jellemző keramzitbetonos épületek természetesen 

energetikailag sem felelnek meg a mai kor követelményeinek, de legalább ilyen nagy 

probléma, hogy a hatos számú főút mellett egészségtelenül magas zajterhelésnek vannak 

kitéve. Ezekre a kihívásokra kerestem válaszokat a Magyar Energia Hivatal Takarékoskodj 

a föld energiájával c. pályázatára készített munkámban, melyben a tízemeletes panelházak 

passzívház szintű felújítását terveztem.  7

Természetesen ebben a szomszédságban sem 240 teljesen egyforma család él a 240 teljesen 

egyforma lakásban. Az eltérő családösszetételből és eltérő életvitelből származó igényekre 

nem minden esetben lehet csupán lakberendezési eszközökkel választ találni. Ezt a 

helyzetet felismerve hirdette meg a Pécsi Távfűtő Vállalat (PÉTÁV) a Breuer Marcell 

Doktori Iskolával azt a pályázatát, melynek célja a panellakások egyedi igényekhez történő 

alakításának vizsgálata volt. Az én javaslatomban a szintenként négy egyforma lakásból 

felépülő egységben négy különböző lakástípust alakítottam ki, a panelek alakíthatóságának 

figyelembevételével. A négy lakás közül kettő változatlan alapterület mellett kínál 

kényelmes életteret egyik esetben egy egyedül élő fiatalnak (ez a lakás kapta a SZINGLI 

nevet), a másik pedig egy nyugdíjas esetleg mozgásában korlátozott párnak. (Ez lett az 

AKADÁLYMENTES lakás). A két másik lakás közül az egyik egy szobányival tágasabb 

lett, lehetővé téve egy nagyobb család kényelmes berendezkedését, miközben a 

szomszédos lakás egy szobával kisebb mérete ellenére is alkalmas egy fiatal egyetemista 

 http://epiteszforum.hu/pecsi-panel-passzivhaz-szintu-felujitasa-takarekoskodj-a-fold-energiajaval-7

palyazat-iii-dij-danyi-tibor-zoltan
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komfortos életfeltételeinek megteremtésére. Ezek a NAGYCSALÁDOS és az 

EGYETEMISTA nevű lakások. A négy különböző lakástípust bemutató tervlapok a 

dolgozat mellékletében találhatóak.  

2.2 Változások 

Az 1990-es évek környékén a volt szocialista országokban, közöttük Magyarországon is, 

számos területre kiható változások zajlottak a lakáspiacon. Más országokban is 

megfigyelhető volt, hogy a XX. század végére csökkent a szociális lakásokban élők aránya 

(Hills 2) és ugyancsak csökkent a szolgáltatást igénybe vevők átlagos jövedelme. De míg a 

nyugat-európai országokban ez a folyamat évtizedek alatt zajlott le, nálunk hirtelen 

következett be a változás: az állami tulajdonban levő lakások aránya 1990-es 22,7%-ról a 

XXI. század elejére körülbelül 3%-ra csökkent; ez az arány Pécsett 5% körül mozog . 8

Ezzel szemben a nyugat-európai országok átlaga 2011-es adatok alapján 13,8 % (Pittini és 

Laino 2011, 23-24). Ez az érték annak ellenére 13,8%, hogy az Unió országai között 

Görögországban és Cipruson nem is létezik önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás. 

Ezekben az országokban állami beruházásban készülő lakások építésével és eladásával 

kezelik a kérdést. 

A hazai önkormányzatok tulajdonában lévő lakások túlnyomó többségének privatizálásával 

egyrészt nagy tehertől szabadult meg az állam, másrészt viszont a megmaradó lakások 

minősége miatt sok szempontból nem lett könnyebb a lakásfenntartó dolga. A jó minőségű 

lakásokat ugyanis bérlőik nagyobb arányban vásárolták meg, mint az alacsony 

minőségűeket. Ez a folyamat Pécsett is olyan méreteket öltött, hogy veszélybe került a 

város tulajdonában maradt lakások állagmegóvásának lehetősége. Jól működő 

lakásgazdálkodás esetén egy önkormányzatnak elegendő magas minőségű, nyereségesen 

bérbe adható lakással kellene rendelkeznie. Az ezeknek a lakásoknak a bérbeadásából 

származó bevétel lehetne az alapja a szociális alapon történő lakáshoz juttatásnak. További 

probléma, hogy a rosszabb állagú lakások jellemzően telepszerű elrendezésben maradtak 

 A KSH 2016. januári adatai szerint 72.548 lakás található Pécsett. Az önkormányzattól kapott 8

tájékoztatás szerint ebben az évben kb. 4200 önkormányzati lakás volt a városban.
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meg. Ez magában rejtette a szegregátumok kialakulásának veszélyét. Pécsett ilyen 

területek a hajdani bányászkolóniák: Györgytelep, Pécsbányatelep, Somogy-Bányatelep, 

Rücker akna. A nagy lakótelepeken ma már csak elszórva találunk önkormányzati 

lakásokat. A lakásprivatizációval végérvényesen lezárult az a korszak, melyben a 

paternalista gondoskodás egyik legfontosabb szimbólumát a lakás jelentette (Horváth 243). 

Jellemző a magyarországi önkormányzati lakáspiacra, hogy a bérleti díjak rendkívül 

alacsonyak. Pécsett például a hajdani györgytelepi bányászkolónia 28 négyzetméteres 

komfort nélküli lakásainak bérleti díja az érvényben lévő lakásrendelet alapján számolva 

havi 2.000 Ft. Ebből a bevételből nemhogy korszerűsíteni nem lehet a megépülésük idején 

az országos átlagnál jobbnak számító lakásokat, de még az állagmegóvás is gondot jelent a 

fenntartó számára. Az is természetes, hogy ilyen alacsony bérleti díjak mellett a magántőke 

nem vesz részt a szociális lakások iránti igények kielégítésében. A város évtizedek óta 

keresi a megoldást a leszakadó, szegregálódott terület rehabilitációjára. 2001-ben egy 

belvárosi ingatlan ellenértékeként épített itt egy négy lakásból álló alacsony 

komfortfokozatú lakóházat egy pécsi vállalkozás négy elbontott hajdani bányászlakás 

helyén , de a kezdeményezésnek nem volt folytatása. Pécs anyagi helyzete nem teszi 9

lehetővé, hogy önerőből,  új lakások építésével váltsa ki a komfort nélküli épületeket. A 

Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Pécs lakossága jelentősen csökkent 

az utóbbi évtizedben, azaz nem új lakások építésére van elsősorban szükség, hanem a 

meglévők átalakítására, felújítására, az üresen állók lakhatóvá tételére. Ugyancsak a  KSH 

által, 2013-ban publikált Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet 2012 című 

összefoglalóban publikált adatok teszik világossá, miért megkerülhetetlen kérdés a 

szociális lakások helyzete és állaga: Magyarországon 2011-ben a jövedelmi szegénységi 

arány a teljes lakosság körében 13,9 százalék volt, ami 1 millió 368.000 főt jelentett. A 

szegények 10,4 százaléka, azaz 142.000 fő él a megyeszékhelyeken. A jövedelmi 

szegénységben élők 18,2 százaléka (249.000 fő) komfort nélküli lakásban él, míg a 

szegénységi küszöb felett élőknél ez az arány mindössze 1,6 százalék. Megyei jogú 

városokban jóval nagyobb az esélye, hogy a szegénységi küszöb alatt élők legalább 

 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 146/2001. (04.12.) sz. határozata 9

Letöltve: 2016. január 10-én: http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/225682/01hat146.pdf
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komfortos lakáshoz jussanak, mint a falvakban élőknek: az előbbi kategóriához tartozók 

aránya 86 százalék, az utóbbié 59.   

Jelenleg két nagy gonddal küzd a pécsi önkormányzati lakásrendszer: 

• még mindig vannak rendkívül alacsony komfortfokozatú, a legelemibb emberi 

szükségleteket sem kielégítő otthonok; 

• nagyon magas a lakásra várakozó igénylők száma, és beláthatatlanul hosszú a 

várakozási idő. Dolgozatomban ezzel a két kérdéskörrel foglalkozom részletesebben. 

Pécsett több mint egy évtizede nem épült új szociális bérlakás. A lakáshoz jutás szinte 

reménytelen. Önerő nélkül – az évek óta bevett pályázati gyakorlat miatt – nem lehet 

önkormányzati lakáshoz jutni. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért nagyon fontos, hogy 

tudjuk nemcsak azt, hányan igényelnek lakást, de azt is, milyen körülmények között élnek, 

milyen nehézségekkel küzdenek és milyen lakásban szeretnének élni. Ennek a tudásnak a 

megszerzését tette lehetővé hiánypótló kutatásom, melyben a Pécsett benyújtott 

lakásigénylések adataiból készítettem adatbázist és vizsgáltam annak összefüggéseit. 

Ezeket az eredményeket ismerteti a dolgozat következő fejezete. 
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3. A lakásigénylés rendszere Pécsett 

3.1 A rendelet 

A pécsi önkormányzati lakások kiutalásának rendszerét a 44/2012. számú rendelete (IX.24) 

szabályozza . Az I. fejezet Értelmező rendelkezések című pontja szerint önkormányzati 10

lakás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló pécsi ingatlan. A 

„szociális lakás” fogalmát a rendelet nem tisztázza, és ez némi félreértésre adhat okot. A 

III. fejezet 6. és 7. pontjában ugyanis külön meghatározzák, kik jogosultak szociális és nem 

szociális bérlakás bérletére. A 10. paragrafusban, a bérbeadás jogcímeinek ismertetetésénél 

viszont azt tudjuk meg, hogy az önkormányzati lakásokat –többek között– szociális és nem 

szociális jelleggel lehet bérbe adni. A „KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás 

bérbevételére” nevű nyomtatvány sincs összhangban a rendelettel, hiszen ott négyféle 

kategóriát jelölhetnek meg a lakásigénylők, amikor a kérelmezett lakásra vonatkozó 

adatokat kell kitölteniük: 1. Szociális jellegű bérlakás 2. Garzonlakás 3. Nyugdíjasházi 

lakás 4. Fecskeházi lakás.  

A rendeletet áttanulmányozva megállapíthatjuk, hogy Pécsett nem tartanak nyilván külön 

szociális és nem szociális lakásokat, csak önkormányzati lakásokról beszélhetünk. Ezeket a 

lakásokat – a bérlők jövedelmi viszonyai függvényében – szociális vagy nem szociális 

jelleggel adják bérbe. Négy lakbérkategóriát nevez meg a rendelet: szociális I. szociális II. 

költségelvű és piaci. A lakbérszámítás módját a rendelet 2. és 3. számú melléklete 

tartalmazza. Nem egyértelmű, hogy a rendeletben felsorolt költségeket az összes lakás 

bérbeadásából kell-e fedezni. Ha igen, akkor ez csak úgy lehetséges, ha meghatározzák, 

hogy a bérbe adott lakások között mennyi lehet a különböző kategóriák szerint bérbe adott 

lakások száma. Erre való utalást nem találtam a rendeletben.  

 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati 10

rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról 
Letöltve 2015. október 12-én, a gov.pecs.hu weboldalról: http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/
12ren44_151216.pdf

#22

http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/12ren44_151216.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/12ren44_151216.pdf


A lakás komfortfokozatát, minőségét, állapotát, településen belüli fekvését és épületen 

belüli elhelyezkedését figyelembe vevő táblázat használatát és értelmezését megnehezíti, 

hogy több hibát is tartalmaz. A 2. táblázatban például fel kellene tüntetni a 3. táblázatban 

részletezett H I, H II, H III, H IV és H V lakbérérték számokat, de ezeket ebben a 

táblázatban mindenhol H I-nek nevezik. Zavaró továbbá, hogy kétszer szerepel a 

táblázatban „A lakóépület állapota rovat, egyik helyen tévesen; rossz helyen van 

feltüntetve „A lakóépület településen belüli fekvése” és hiányzik a táblázatból „A lakás 

épületen belüli elhelyezkedése” mező megnevezése. A 3. melléklet táblázatának 25. és 27. 

sorában is a 30 éven belül épült és részlegesen felújított felirat szerepel Az egyiknek 

valószínűleg a 30 évnél régebben épült épületekre kellene vonatkoznia. Akadnak továbbá 

olyan mondatok, melyeknek értelmét csak sejteni lehet, illetve kikövetkeztetni a 

táblázatokban szereplő információkból:  

A lakások használati érték számszerűsített mértékének összege a bérbe adott 

lakásoknál az alapterületük figyelembevételével: „H”.  

Ez az utóbbi meghatározás többek között azért zavaró, mert a táblázatokban alkalmazott 

használati érték  – melynek pontos jelentése tisztázatlan – nem összeg, és nem függ a 

lakások alapterületétől. Jónak tartom, hogy a lakbérek megállapításánál több tényezőt is 

figyelembe vesznek, de a számítási mód ismertetésének pontosabbnak, egyszerűbbnek és 

kivált érthetőnek kellene lenni.  

Az azonos kategóriákba tartozó lakások lakbérszámításának képlete csak a költség 

egységdíj mértékében tér el. Ha a piaci alapú lakbért tekintjük 100%-nak, akkor a 

költségelven bérbe adott lakás bérlője ennek 67%-át, a szociális II. lakbért fizető 52%-át, a 

szociális I. lakbért fizető bérlő pedig 35%-át fizeti. A rászoruló, alacsony jövedelemmel 

rendelkező bérlők tehát jóval kedvezőbb lakbért fizetnek otthonaikért, mint például az 

Egyesült Királyságban, ahol a legkedvezőbben elérhető lakástípus – az affordable rent –  

esetén a piaci lakbér 80%-át kell fizetni. Két szélsőséges példán szemléltetve a 

következőképpen alakul Pécsett a lakbérek aránya: legdrágábban az az önkormányzati 

lakás bérelhető, amely összkomfortos, hagyományos szerkezetű, 1983 után épült, 

történelmi belvárosban található és első emeleti (3.1. táblázat).  
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3.1 táblázat: A pécsi lakásrendelet mellékletei szerint számolt legmagasabb havi lakbér (Ft) 

A másik szélső érték, a legolcsóbban bérelhető önkormányzati lakás, amely gázfűtéses 

szükséglakás, 1949 előtt épült, hagyományos szerkezetű, rekonstrukcióra szoruló, Pécs-

Szabolcson van és alagsori (3.2. táblázat). 

3.2 táblázat: A pécsi lakásrendelet mellékletei szerint számolt legalacsonyabb havi lakbér 
(Ft) 

Az összes pécsi önkormányzati bérlakás bérleti díja tehát e között a két szélsőérték között 

helyezkedik el. A Szociális I. bérleti díjra jogosultak a rendelet alapján elvileg valóban 

megfizethető lakáshoz juthatnak. Ami miatt ez a lehetőség elvi marad, az az, hogy nincs 

elegendő lakás, amit az önkormányzat bérbe adhatna. Tovább rontja a lakáshoz jutás 

esélyét, hogy az utóbbi években szinte kizárólag pályázati úton lehetett önkormányzati 

lakáshoz jutni. Az utolsó bérlőlista alapján történő lakáskiutalás 2005-ben történt, mikor 

elkészültek a Kőhíd dűlő - Aidinger János úti lakások. Azóta csak pályázat útján utalnak ki 

lakást, ami azt jelenti, hogy a bérlőknek jelentős költséget kell állniuk, mielőtt 

beköltöznének.  

Lakbér 1 m2-re vetítve 40 m2-es lakás bére

Piaci 782 31276

Költség elvű 521 20850

Szociális II. 408 16309

Szociális I. 272 10873

Lakbér 1 m2-re vetítve 40 m2-es lakás bére

Piaci 70,4 2815

Költség elvű 46,9 1877

Szociális II. 36,7 1468

Szociális I. 24,5 979
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Kétféle kategóriában hirdetnek meg pályázatot. Az egyik esetben néhány százezer forintot 

kell a lakásra költeni, hogy lakható legyen. Ilyen költség lehet például a kikötött mérőórák 

visszaállításának díja, a festés, mázolás ára. Ezt a lakásra költött összeget a bérlők nem 

lakhatják le. A másik kategóriában a lakás csak több százezres, esetleg milliós 

nagyságrendű ráfordítás árán tehető lakhatóvá. Ebben az esetben lehetőség van a felújításra 

költött összeg 50%-ának beszámítására a lakbérbe, 50%-os lakbérfizetés mellett. A Dr. 

Varga-Pál Józsefné csoportvezetővel és Nagy Lászlóval általam készített interjúból 

tudható, hogy évente 80-100 lakást tud kiutalni az önkormányzat. Ebben benne vannak a 

szociális lakások mellett a garzonházi, fecskeházi és nyugdíjas házi lakások is. A 

lakásosztály munkatársai szerint évente csupán néhány olyan eset van, amikor pályázat 

nélkül, az igénylő rendkívüli élethelyzetére való tekintettel utalnak ki lakást. Ilyen 

helyzetként említették az interjúalanyok azt, amikor valaki devizahitel miatt vesztette el 

lakását, vagy a gyámhatóság nem engedte a családhoz a gyermeküket, mert nem tudták 

biztosítani a megfelelő lakáskörülményeket, esetleg súlyosan beteg családtagot kellett 

gondozni. Az önkormányzat jelenleg elsősorban azokat a lakásokat tudja visszakapni és 

újra kiosztani, ahonnan magatartásbeli problémák, vagy közműtartozás miatt kilakoltatják 

a bérlőt. Más módon, például önkéntes lakásvisszaadás útján, elenyésző mennyiségű lakás 

kerül csak újra kiosztásra.  

2005 óta nem épült önkormányzati lakás Pécsett. Pécs hosszútávú fejlesztési stratégiájában 

nem szerepel a szociális lakás kifejezés. Az önkormányzati lakás szóösszetételt is csak 

egyetlen mondatban találjuk: „Kevés az önkormányzati lakás, alacsony az ingatlan 

mobilitás” (Göndöcs 2014). Egyelőre nincs tehát arra vonatkozó elképzelés a városvezetés 

részéről, hogyan lehetne ezen az állapoton változtatni. 
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3.2 Online vagy papíron 

A lakásosztály munkatársaival készített interjú egyik kérdése azt tudakolta, miért nem lehet 

az igényléseket beadni online módon is, a hagyományos, papíralapú beadás mellett. Nem 

fér kétség ahhoz, hogy az online megoldás lényegesen csökkentené az önkormányzat 

adminisztrációs terheit, és bizonyára sok igénylőnek kényelmesebb lenne, mint a hivatali 

benyújtás. Felvetettem azt is, hogy rendkívül hasznos lenne, ha az igénylők által 

szolgáltatott adatok bekerülnének egy adatbázisba, ahonnan a döntéshozók hasznos 

információkhoz juthatnának. A lakásosztály munkatársai szerint ezzel a módszerrel a 

lakáskiutalás elvesztené személyes jellegét és csak automatizmussá válna. Azonban ilyen 

számú igénylés mellett nem lehet kézi módszerekkel reális és igazságos sorrendet 

felállítani az igénylők között. Javaslatom szerint az lehetne a lakásigénylés elbírálásának 

korrekt, érvényes és demokratikus módja, ha az igénylőlapon benyújtott adatokhoz 

meghatározott pontszámokat rendelnének, és prioritást határoznának meg közöttük. Így a 

nagyszámú igénylés között is egyszerűen és igazságosan lehetne súlyozni rászorultság 

alapján. Számítógépes adatfeldolgozás mellett ez könnyen megvalósítható lenne. Jelenleg 

nagy hibája az igénylőlistának, hogy sokszor hiányos az adatszolgáltatás. 177 alkalommal 

nem történt meg például az igénylőlapon a jövedelem feltüntetése. Ebben az esetben nem 

tudható, hogyan döntik el, hogy az ügyfél jogosult-e lakásigénylés benyújtására. Vitatható 

azon lakásigénylések érvényessége, melyeket az összes adat megadása nélkül fogadott be a 

hivatal.  

3.3 A lakásigénylők adatainak elemzése 

A helyi szociálislakás-helyzetet elemző kutatás fontos állomása volt, amikor a pécsi 

önkormányzat pincéjében tárolt, a lakásigénylők adatait tartalmazó aktákat vizsgáltam és 

vittem be az adatokat egy számítógépes táblázatba. Erre azért volt szükség, mert mint 

kiderült, az önkormányzatnál mindössze egy iktatóprogram segítségével tartják nyilván a 

kérvényeket, azokból összetett szűrést végezni nem tudnak. Így, ha azt kutatná valaki, hogy 
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hány gyermeket érint közvetlenül Pécsett a lakásra várakozás, hányan szeretnének 

akadálymentes lakáshoz jutni, milyen komfortfokozatú lakásokban élnek az igénylők, hány 

gyermekét egyedül nevelő szülő vár lakásra, milyen méretű lakásokra van a leginkább 

szükség, ezt adatbázis híján nem tudná megtenni. Egy ilyen adatbázis elkészítése és annak 

elemzése volt a jelen kutatás egy további eredménye. Az Egyesült Királyságban 1957 óta a 

helyi önkormányzatok kötelessége, hogy lakásigény-felméréseket készítsenek saját 

lakáspolitikájuk megalapozásaként (Reeves 2014:). Ehhez hasonló felmérés megalapozott 

kiindulópontjául szolgálhatna, ha a lakásigénylések adatlapjait nemcsak egyszerűen 

raktároznák, hanem annak adatait számítógépen feldolgoznák és elemeznék. 

   

Pécsett a lakásigénylés benyújtása egy nyolcoldalas nyomtatvány kitöltésével történik. 

Pécs város jegyzőjének, Dr. Lovász Istvánnak az engedélyével nyílt lehetőségem az adatok 

név és cím nélküli feldolgozására. A nyomtatványban a személyekre, a jövedelmi 

viszonyokra, a jelenlegi lakhatás körülményeire és az igényelt lakásra vonatkozó, 

egyértelműen megválaszolható kérdések mellett lehetősége van az igénylőnek egyéb 

indokai felsorolására. Az adatfelvétel, tehát a jelzett célú adatbázis létrehozására 2015 

augusztusában és szeptemberében került sor. A munka befejezésekor a lakásigénylések 

sorszámozása 2.787-nél tartott. Pécsett öt évente meg kell újítani a lakásigényléseket, 

ellenkező esetben elvesztik érvényességüket. A 2.787 lakásigénylés tehát azt jelenti, hogy 

az utolsó megújítás óta, ami 2011-ben történt, ennyien újították meg igénylésüket, vagy 

adtak be új igénylést. Ez a szám az adatfeldolgozás lezárása óta növekedett, mert az 

igények benyújtása folyamatos. Az adatfelvétel alatt előfordult napi 8-10 új lakásigénylés 

benyújtás is. A lakásosztály munkatársaitól tudjuk, hogy a lakásfelújítási-bérbevételi 

pályázatok kiírása előtti időszakokra jellemző az igénylések számának megnövekedése. Ez 

éppen egy ilyen periódus volt.  

A munka során azoknak az igénylőlapoknak az adatainak feldolgozására volt mód, melyek 

nem voltak kiadva ügyintézésre a hivatal munkatársaihoz. Így összesen 2.028 lakásigénylő 

adatainak rögzítése valósult meg. Amikor a dolgozatban számszerűen határozom meg az 

igénylők egy csoportját, az természetesen mindig csak a vizsgált 2.028 igénylésre 

vonatkozó adat. A munkához a Numbers táblázatkezelő programot használtam. A táblázat 
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oszlopai az igénylőlap rovatai alapján lettek elnevezve. Az igénylők neve helyett, 

kutatásetikai és adatvédelmi okokból, csak a nemük szerepel. Pécsen kívül élő igénylők 

esetében a települést jegyeztem le, a nem magyarországi lakhellyel rendelkezők esetében 

pedig az országot. A pécsi igénylők lakcímadatai közül a közterület neve került 

feljegyezésre annak érdekében, hogy térképen feldolgozható legyen az igénylők városon 

belüli eloszlása.  

A jövedelmi adatok között kevesen adják meg munkahelyük nevét, így ez az adat egy 

igénylőnél sem jelenik meg az adatbázisban. Akkor van értelme egy adat bekérésének az 

igénylőtől, ha az segíti az elbírálást, a döntéshozókat hasznos információhoz juttatja. 

Az igénylők közül 1335 nő (66%), 693 férfi (34%). Az igénylők 31%-a él élettársi vagy 

házastársi kapcsolatban, vagyis több, mint kétszer ekkora, 69% az egyedi igénylők aránya. 

Az igénylők közül 1021-gyel legalább egy gyermek vagy unoka is költözne az igényelt 

lakásba. Rendkívül figyelemre méltó adat, hogy a gyermeküket egyedül nevelők aránya 

29,7%. Összesen 1811 gyermek él az önkormányzattól lakást igénylő családban. A 

nagycsaládok száma 278, azaz az olyan családoké, ahol a gyermekek száma három vagy 

annál több. A legnépesebb egy nyolcgyermekes család: ők 2006 óta rendelkeznek érvényes 

lakásigényléssel.  

Az adatlapon az igénylők 96%-a jelölte be azt, hogy szociális jellegű bérlakást szeretne 

kapni. 3% garzonlakást, 0,5-0,5% pedig fecskeházi illetve nyugdíjas házi lakást igényel. 

Ennek a 96%-os értéknek ellentmond az, hogy a lakásrendelet szerint a jövedelmüket 

feltüntető igénylőknek csak 79,64%-a jogosult szociális bérlakás bérletére, mert a többiek 

esetében az egy főre eső jövedelem meghaladja a rendeletben meghatározott értéket. 

Egyedülállóként ez a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszerese, közös 

háztartásban élők esetében kétszerese. 2015-ben ez 71.250, illetve 57.000 Ft-ot jelentett. 

Tekintve, hogy az öregségi nyugdíjminimum 2008 óta változatlanul 28.500 Ft, az utolsó 

lakásigénylési periódusban, azaz 2011 óta változatlanok ezek a jövedelmi határok. A 3.3 

táblázat az igénylők decilisenként mért nettó jövedelmi viszonyait mutatja.  
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A KSH (2015) hasonló jellegű adatsorával összevetve feltűnő különbség, hogy ha a teljes 

magyar lakosságot vizsgáljuk, azt látjuk, hogy minél nagyobb a családi jövedelem, annál 

alacsonyabb a létszám, itt ez épp fordítva van. Ennek oka lehet, hogy az igénylők 

jövedelemforrásai között jelentős a gyermekekhez kötődő szociálpolitikai juttatások 

aránya. A KSH által mért országos adatok szerint a legalacsonyabb jövedelmi decilisben 

28.333Ft az egy főre eső bruttó havi jövedelem, míg a legjobban keresők tizedében ez az 

érték 268.417Ft, azaz csaknem tízszer akkora, mint a leggyengébben keresők esetében. A 

Pécsett lakást igénylők között ennél lényegesen kisebb különbség van: csak négyszer 

annyit keresnek a legjobban kereső igénylők, mint a legszegényebbek. 

3.3 táblázat: A lakáskérelmet benyújtók nettó jövedelmi viszonyai decilisekben vizsgálva  

Jelentős ellentmondásnak látszik az önkormányzati lakásrendeletben, hogy miközben a 11. 

paragrafus kimondja, hogy a korábban említett jövedelmi határok alatt senki nem jogosult 

szociális bérlakás bérletére, az 52. paragrafusban részletezett díjszámításnál már a 

legkedvezőbb, Szociális I. típusú lakbér fizetőinek is lehet ennél magasabb a jövedelme. A 

Szociális II. lakbér esetében pedig attól függően, hogy egyedül él-e valaki, vagy többen 

élnek egy háztartásban, az egy főre eső havi jövedelem határa 99.750, illetve 71.250 Ft. 

Mivel az önkormányzat évek óta csak határozott idejű lakásbérleti szerződést köt, amelyet 

háromévenként felülvizsgál, a rendelet értelmében háromévente minden bérlőnek fel 

A háztartás teljes havi 
jövedelme (Ft)

A háztartásban élők 
átlagos száma

Egy főre jutó havi 
jövedelem

1. 25459 1,51 16860Ft

2. 42865 1,82 23552Ft

3. 57609 2 28805Ft

4. 68590 1,81 37895Ft

5. 79148 2,03 38989Ft

6. 91288 2,34 39011Ft

7. 105768 2,46 42995Ft

8. 124458 2,87 43365Ft

9. 153075 3,12 49062Ft

10. 234296 3,40 68910Ft
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kellene mondani, akinek egy főre eső jövedelme meghaladja az 57.000 illetve 71.250 Ft-ot. 

Ez viszont azt jelentené, hogy valamennyi, határozott időre bérbe adott lakást a piaci 

bérleti díj 35%-áért kellene bérbe adni, ami valószínűleg nem fedezi az ingatlanok 

önkormányzatot terhelő fenntartási, üzemeltetési költségeit sem, ami egyet jelent a lakások 

idő előtti amortizálódásával, tönkremenetelével. 

 

A lakásigénylők 67,5%-a pécsi születésű, 85,3%-ának Pécsett van az állandó lakcíme és 

93,9% azok aránya, akiknek tényleges tartózkodási helyük, vagy állandó lakcímük Pécs. 

Az ő városon belüli elhelyezkedésüket az 3.1 ábra mutatja be. Legnagyobb számban a 

megyervárosi lakótelepen élnek az igénylők, de jelentős a keleti városrészben lakók 

aránya, hisz Meszesen közel kétszer annyi a lakásigénylő, mint Uránvárosban. A Meszesen 

élők létszámához hozzáadva a hirdi, somogyi, vasasi, újhegyi és Budai városrészi 

igénylőket, a kapott érték meghaladja a Megyervárosban lakásra várók számát. A Pécsen 

kívüli 6,1% nagy része Baranya megyei lakos, négyen élnek vagy tartózkodnak Baranya 
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megyén kívül, egy igénylő él külföldön és nyolc olyan lakcím nélküli igénylő van, aki nem 

tüntetett fel állandó tartózkodási helyet. Elenyésző tehát azok száma, akik ne kötődnének 

Pécshez vagy Baranya megyéhez. 41 igénylő nevezte magát hajléktalannak, vagy 

lakcímének helyére ezt írta: „lakcím nélküli”, ami azt jelenti, hogy az igénylők legalább 

2%-a hajléktalan. A KSH utolsó népszámláláskor (2011) mért adatai szerint a magyar 

népesség 0,05%-a hajléktalan. A pécsi 2% hajléktalan lakásigénylő mellett 275 azok 

száma, akiknek lakáshasználati jogcíme „szívességi használó”, vagyis a hajléktalan vagy 

hajléktalansággal közvetlenül fenyegetett igénylők aránya 15,53%, ami rendkívül magas 

érték. Az igénylők közül legtöbben, 826-an, családtagként élnek jelenlegi lakóhelyükön. 

605 igénylő albérletben él, 275 szívességi használó, 70 bérlő vagy társbérlő, 45 tulajdonos, 

80-an jogcím nélküli lakáshasználók és 40-en jelölték be a lakáshasználat jogcíménél, hogy 

“egyéb”. Mindössze ketten élnek munkásszállón, heten vallják magukat önkényes 

lakásfoglalónak, 11-en szolgálati lakásban, 10-en családok átmeneti otthonában élnek és 33 

igénylő mondja, hogy utcán, vagy hajléktalan szállón él. Néhányan nem töltötték ki ezt a 

részét az adatlapnak (3.2 ábra).  

Az igénylők jelenlegi lakáskörülményeiről az tudható, hogy 60%-a a lakásra váróknak 

összkomfortos lakásban él, 14% komfortos, 6% félkomfortos, 9% pedig komfort nélküli 

lakást használ. 11% azok aránya, akik nem adtak meg erre vonatkozó adatot, vagy nem 
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3.2 ábra: A lakásigénylők lakáshasználati jogcíme az igénylés 



értelmezhető választ adtak a kérdésre, például: „1”. A legtöbben (38%) elfogadhatónak 

tartják jelenlegi lakóhelyük állagát. 28% mondja, hogy „jó” a lakás állaga, ahol élnek. 

11-11% szerint elavult, illetve rossz. 

552 a harminc év alattiak, 210 a hetven év feletti igénylők száma. A legfiatalabbak 18 

évesek, és tízen elmúltak már 80 évesek, a legidősebb 89 éves. Az igénylők átlag életkora 

40,5 év. Öten osztoznak a legrégebbi lakásigénylő címén. Ők valamennyien közel 30 éve, 

még a rendszerváltozás előtt, 1987-ben nyújtották be igénylésüket. Összességében 

átlagosan 6,4 éve várakoznak az ügyfelek. Ez nem jelenti azt, hogy átlagosan 6,4 év 

várakozás után lakáshoz lehet jutni Pécsett, mivel ezek nem a lakáshoz jutottak adatai, 

hanem a még mindig várakozóké. Tizedekben vizsgálva, az igénylők legrégebb óta 

várakozó decilisének átlagos várakozási ideje 16,9 év. Az utolsó tíz évben benyújtott 

igénylések a 3.3 ábrán összefoglaltak szerint alakultak.  
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3.3 ábra: Az utolsó tíz évben benyújtott és még érvényes lakásigénylések száma



3.4 Milyen körülmények között élnek a pécsi lakásigénylők? 

A lakáskérelemmel rendelkezők túlnyomó többsége, 84,37%-a tartotta fontosnak, hogy a 

lakáskérelem egyéb indokai rovatba bejegyzést tegyen. A lakáshoz jutás rendszerét 

tekintve azonban valójában nincs jelentősége ezeknek az információknak. Az, aki ennek 

ellenére elolvassa őket, soha többet nem fog tudni a lakásigénylésre úgy gondolni, ahogy 

azt korábban tette. Több száz szomorú történet, személyes tragédiák, kétségbeesett 

emberek és családok segélykiáltásai, akik azt remélik, hogy valaki meghallgatja őket és 

segít megoldani gondjaikat. A következőkben szó szerinti idézeteket olvashatunk a 

bejegyzésekből. Legtöbben, közel háromszázan, anyagi nehézségre, szegénységre 

hivatkoznak.  

 „100% rokkant nyugdíjas vagyok. A nyugdíj az albérlet és a rezsi befizetése után arra 

elég, hogy ne haljak éhen.” 

 „SZEGÉNYSÉG” 

 „Munkanélküli vagyok, gyermekemet egyedül nevelem. Havi 50.000Ft-ból élünk.” 

224-en érvelnek azzal, hogy gyermeküket egyedül nevelik, bár ennél jóval többen, több, 

mint hatszázan élnek így. 

 „Egyedülálló munkanélküliként élek gyermekemmel egy nyári konyhában.” 

 „Egyedül nevelem gyermekem, 50%-os rokkant nyugdíjas vagyok, elhelyezkedni 

nem tudok. Mindennapos megélhetési gondokkal küzdök.” 

 „Férjem autóbalesetben elhunyt, egyedül nevelem 3 kiskorú gyermekem.” 

 „7 éve egyedül nevelem gyermekeimet, albérletről albérletre vándorolunk, alkalmi 

munkákat vállalok. Remélem nem nyugdíjas koromra érem meg, hogy lakást kaphassak.” 

Kétszáz fölötti azok száma, akik rossz egészségi állapotukat említik, abban bízva, ezzel 

nagyobb esélyük lesz a lakáshoz jutásra.  
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 „Egy szőlőhegyen lakunk, én nagyon beteg vagyok napi 16 órát oxigénen vagyok, 

télen a mentő be sem tud jönni.” 

 „Szívbeteg vagyok, az utcán nem tudnék élni, jelenleg méltányossági alapon lakom.” 

 „Részt vettem árvíz és belvízmentéseken, 2 kormánykitüntetést kaptam. 

Cukorbetegség miatt csonkolták a lábamat, műtötték a szememet, gerincemet. Nyugdíjam 

nem fedezi a diabetikus étrendet és gyógyszereket.” 

 „43 nm-es rendkívül rossz állapotú lakásban élünk öten. A lakás penészes, dohos, 

kártevők lakják. A dohos falak miatt a kisfiam sokat köhög, valószínűleg kezdődő 

asztmatikus betegsége van. Normális emberi körülmények és emberhez méltó módon 

szeretném felnevelni a kisfiamat.” 

  

175 igénylő mondja, hogy zsúfolt, 189 pedig hogy rossz körülmények között él, ötvenen 

pedig a családi viszályt nevezik meg fő érvként a költözés mellett.  

 „Kérem vegyék figyelembe, hogy heten élünk egy szobában, kislányommal a földön 

alszunk.” 

 „Sajnos 13-an élünk egy szobában.” 

 „Jelenleg egy komfort nélküli présházban lakom. Körülményeim és élhetésem itt 

nagyon rosszak.” 

 „Rossz minőségű szigeteletlen hétvégi házban élünk. Nincs ivóvíz, közvilágítás, 

út…” 

 „Amennyiben lehetséges nagyobb szobaszámú lakást szeretnénk kapni, hogy a 8 

kiskorú gyermekkel jobban elférjünk. Korábban már beadtam lakáscserére a kérelmet. 2 

szobás komfortnélküli, félkomfortos lakás ideális lenne gyermekeim neveléséhez.” 

 „1998 óta édesapámmal osztozom 25 nm-es rossz állapotú albérletén. Nincs 

vezetékes víz és szennyvíz sem.” 

 „10 éve várok önkormányzati lakásra, egy szobában fürdünk, lakunk, főzünk, ez 

tarthatalan számomra. Mások minőségi lakást kapnak, mi meg semmit.” 

 „Édesapámmal élek tarthatatlan, embertelen körülmények között.” 
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Jelentős azok száma (266), akik önálló életet szeretnének kezdeni, vagy családot alapítani, 

de egyedül ezt nem tudják megoldani, ezért az önkormányzattól kérnek segítséget.  

 „Szeretnénk családot alapítani, a jövőnkhöz szükségünk van segítségre.” 

 „Már 5 éve beadtam a lakásigénylésem, párommal szeretnénk gyermeket, de így nem 

merjük vállalni.” 

 „A létminimum alatt élek, családalapításra csak az önök segítségével tudok 

gondolni.” 

Több mint százan említik, hogy albérletben élnek, 138-an fogalmaznak úgy, hogy nincs 

hova menniük, száz fölötti azok száma, akik elvesztették lakásukat, 28-an pedig 

hajléktalanságukra hivatkoznak.  

 „21 éve lakom albérletben, majd szivességi használóként. Most el kell mennem, az 

utcára kerülök, mert rokonom, családom nincs. Kérem a segítségüket mert az utcán 

elhalálozom.” 

 „Kint vagyok az utcán, mint hajléktalan, sok éve vagyok így. Beteges vagyok, kérem 

segítsenek.” 

 „1997 óta hajléktalan vagyok, jelenleg egy fabódéban élek, egészségi problémáim 

vannak” 

 „Hajléktalan szálláson élek. 1995 óta van igénylésem. Szeretnék emberhez méltó 

átlag életet élni.” 

A lakásukat elvesztők közül legtöbben devizahitel-tartozásra hivatkoznak. 33 igénylőnek 

csak az önkormányzati lakáshoz jutás jelentene reményt arra, hogy családjukat 

egyesíthessék.  

 „60.000 Ft-os lakástörlesztésünket nem bírjuk fizetni, félünk, hogy az utcára 

kerülünk.” 

 „Ha kapnánk lakást, a fogyatékos öcsém kijöhetne az otthonból édesanyám mellé ide 

a Tettye utcába.” 
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 „Lakhatásunk bizonytalan, a védőnő azt mondta, nem engedik hazahozni ötödik 

gyermekünket, ha nem lesz fürdő.” 

13-an pécsi letelepedésükhöz igénylik a lakást, 16-an gondolják azt, hogy fontos érv lehet, 

ha megjegyzik, hogy ők már régóta lakásigénylők, 66-an egyszerűen csak segítséget 

kérnek, 97-en pedig azért fordulnak az önkormányzathoz lakásigényléssel, mert maguknak, 

de leginkább gyermeküknek boldogabb jövőt szeretnének teremteni, amire más esélyt nem 

látnak. 

  

 „Családi házamat elvesztettem kölcsön fedezet miatt. Azóta albérletben élek, 

bármikor utcára kerülhetek, ha nem kapok segítséget, inkább meghalok.” 

 „Rendszerető, józan életvitelem ellenére nem látok más módot a méltányos, rendezett 

élet megteremtésére.” 

 „A rengeteg albérlet, rossz egészségi állapotom, kevés jövedelmem után nem tudok 

mit írni, úgysem veszik figyelembe. De beadom az igénylésem, hátha csoda történik, és 

útban lévő unokám még megéri. (Elnézést)” 

 „A lakásmaffia miatt elvesztettem lakásomat. Szeretnék halálomig pár év nyugalmat 

magamnak.” 

 „Nagyon szűkösen élünk, szeretném, ha gyermekem normálisan nőne fel.” 

 „Gyermekeimnek szeretnék boldogabb, kiegyensúlyozottabb jövőt biztosítani, hogy 

könnyebben boldoguljanak az életben.” 

 „Hogy ne legyünk az Isten ege alatt.” 

Kutatásom célja volt annak kiderítése, van-e lehetőség a jelenleginél jobban működő helyi 

lakáspolitika megalkotására. Magyarország tagja az Európai Uniónak, de sem értelme, sem 

esélye sincs annak, hogy a szomszédos Ausztriában, Grazban, Pécs testvérvárosában honos 

lakáspolitikát másoljuk. Hollandiában szintén jelentősen más helyzetet 

tanulmányozhatunk: 30% körüli szociális lakásállománnyal kiemelkedően szép példáját 

találjuk a társadalom rászoruló rétegei számára kínált lakáspolitikának (Pittini, 24). 

Vizsgálni mindenképp érdemes más országok módszereit, hogy megértsük működésük 
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értelmét, megfejtsük fenntarthatóságuk okát, és ha lehet, a tapasztalatok alapján saját 

körülményeinkhez, viszonyainkhoz igazodva alkossuk meg a saját lakáspolitikánkat.  

A magyar viszonyok sajátos, ránk jellemző tulajdonságokkal bírnak: elsőként említendőek 

az alacsony jövedelmi viszonyok, ami mellett csak kevesen képesek tartalékképzésre és 

lakásgondjaik önerőből történő megoldására. A hazai lakáspiacon kínált szociális bérlakás-

állomány nagyságát összhangba kell hozni az arra rászorulók arányával. Az alacsony 

jövedelmekhez társul a szociális bérlakások alacsony bérleti díja, ahogy azt az 3.1 és 3.2 

táblázatokban láthatjuk. Ilyen alacsony bérleti díjak mellett a magánszféra – a nyugat-

európai példákkal ellentétben – nem fog részt venni a szociális lakás szektor 

finanszírozásában, hisz ez egy soha meg nem térülő vállalkozás lenne. Erre nyújthatna 

megoldást, ha az állam finanszírozná a szociális és piaci lakbér közötti különbséget azon 

befektetők számára, akik vállalják a szociálisan rászorulók, alacsony jövedelműek 

bérlakáshoz juttatását. Ugyancsak fontos, figyelmen kívül hagyhatatlan tény, hogy az 

ország lakossága, ezzel együtt laksűrűsége és a száz lakásra jutók száma évről évre 

folyamatosan csökken. 1980-ban még 307 lakos jutott 100 lakásra a megyeszékhelyeken, a 

2011-es adatok szerint már csak 229 (KSH). Mindeközben a Pécsett lakást igénylők 

életkörülményeire jellemző adat, hogy 600 lakos jut 100 lakásra. Pécs lakossága 2015. 

január 1-én 145.985 fő volt (KSH 2015) szemben a rendszerváltozás idején regisztrált 

170.039 fővel. A 25.000 fős lakosságcsökkenés láttán feltételezhető, hogy a városban nincs 

mennyiségi lakáshiány. Ezt támasztja alá a KSH üres lakásokra vonatkozó adata, mely 

szerint 2011-ben 82.701 lakás állt üresen a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 

összesen. Ezek közül 3.592 lakás volt a vizsgált évben a települési önkormányzatok 

tulajdonában (KSH 2011).  

A lakatlan ingatlanok lakottá tétele mellett a nem lakáscélú épületek funkcióváltása is 

kézenfekvő lehetőség. Ahogyan a demográfiai hullám követéseként több iskolát is bezártak 

Pécsett, úgy lehetne ugyanennek a generációnak a lakásszükségleteit legalább részben 

kielégíteni az oktatási intézmények lakóépületekké alakításával. Erre eddig egyetlen példa 

sem volt városunkban, szemben például a már korábban is hivatkozott Graz-cal. De 

nemcsak hajdani oktatási intézményeink egy része áll üresen. Számos ipari, gazdasági és 

#37



irodaépület állapota romlik épp az elhagyatottság, kihasználatlanság miatt, miközben több 

ezren szeretnének a városban lakáshoz jutni. Természetesen ilyen jellegű beruházásokra is 

láthatunk sok jó példát a világban. Az affordable housing szemlélet a világon mindenhol 

tért hódít, és a lakáspiac egyik legfontosabb területe. Követendő példának tekinthetnénk az 

olyan beruházásokat, mint a Northeast Collaborative Architects terve alapján megvalósult 

ARCADE PROVIDENCE projekt  (Northeast 2014) Az Egyesült Államok-beli beruházás 

keretében az USA első, 1828-ban épült bevásárlóközpontjában alakítottak ki 48 db, 21 és 

41 m2 közötti alapterületű apartmant. Az ilyen és ehhez hasonló munkák elterjedésének 

alapját képezheti egy adatbázis, mely minden, a városunk tulajdonában lévő ingatlan 

felmért adatait tartalmazza. A rendelkezésre álló technikai lehetőségeket kihasználva pedig 

az sem hiú ábránd, hogy egyszer mi is létrehozzunk egy olyan nyilvános adattárat, mint 

amilyen Hollandiában létezik: a BAG BAO projekt végeredménye egy látványos, 

interaktív térkép, melyen az ország összes épületének korát és egyéb adatait láthatjuk . Az 11

Európa Zöld Fővárosa címre aspiráló városban, mint amilyen Pécs, a kihasználatlan 

épületállomány újrahasznosításának stratégiai fontosságú feladatnak kell lennie. 

Tény, hogy rendkívül alacsony az országban épülő lakások száma, és ezen belül a szociális 

lakások aránya is. A KSH adatai szerint 2014-ben 8.358 lakás épült hazánkban. Félrevezető 

ezt az értéket az előző évi 7.293 lakáshoz viszonyítva úgy interpretálni, hogy 15%-kal nőtt 

a lakásépítések száma, mert e 15%-os növekedés ellenére 2014 minden idők második 

leggyengébb éve volt hazánkban a lakásépítések számát tekintve. Ugyancsak a KSH adatai 

szerint 2015-ben 4.414.684 lakás volt Magyarországon. Ha a 2014-es tempóban 

folytatódik a lakásépítés, akkor minden meglévő lakásnak 528 évig kell állnia, mire új épül 

helyette. Nem kétséges, hogy ezt az értéket lényegesen le kell szorítanunk. A Társaság a 

Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület szerint elvárható lenne évi negyvenezer új lakás 

építése Magyarországon . Tekintettel a hazai jövedelmi viszonyokra, az is tény, hogy 12

sokkal több alacsony bérű lakásra lenne szükség. 2014-ben a megyei jogú városok 

 BAG BAO (2014) Letöltve 2016. január 10-én, a code.waag.org weboldalról: 11

http://code.waag.org/buildings/#52.3731,4.8369,14

 Építő szándékkal: 12

http://www.lakasepitesert.hu/?menu=celok
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családjainak nettó éves átlagjövedelme 1.199.891 Ft volt, ami családtagonként havonta 

nettó 47.614 Ft-ot jelent (KSH 2015). Statisztikák szerint havonta 56.900Ft havi jövedelem 

szükséges a 25-54 éves korosztály számára a nagyon szűkös megélhetési szinten való 

életvitelhez. Ezt figyelembe véve egyértelmű, hogy az újonnan bevezetett Családok 

Otthonteremtési Kedvezménye ellenére a társadalom széles rétegei számára továbbra is 

elérhetetlen marad az emberhez méltó lakhatási körülmények önerőből való megteremtése. 

Amennyiben egy társadalom és a gazdaság ilyen alacsony jövedelmi szintre rendezkedik 

be, mint a magyar, ahol például 2015-ben 168.900 fő dolgozott közfoglakoztatottként, 

akkor ennek a társadalomnak választ kell adnia az ilyen helyzetben lévő emberek lakhatási 

kérdéseire is.  

A dolgozat következő fejezetében az alacsony komfortfokozatú lakások problémaköréhez 

kapcsolódóan a Pécsett szociális városrehabilitáció néven zajló program keretében 

megvalósult projektek bemutatására kerül sor. Az egyik Györgytelephez kötődik, ahol egy 

hallgatói ötletterv pályázat keretében nyílt lehetőség ötleteink, javaslataink 

megfogalmazására. A másik a Pécsbányatelepen végzett kutatásom, melyben a Pécs egyik 

szegregátumaként nyilvántartott településrész lakásállományát vizsgáltam. A városi 

átlagnál jóval több önkormányzati tulajdonú lakás található ezen a területen. Állapotuk ma 

is nyomasztó teherként nehezedik az önkormányzat vállára. Volt szerencsém részt venni a 

100%-ban Európai Uniós pályázati forrásból megvalósuló szociális városrehabilitációs 

programban, mely arra lehet bizonyíték, hogy lehet a XXI. századhoz méltó emberi életet 

élni a XIX. században épült hajdani bányászlakásokban, melyek megépítésük idején a kor 

átlagánál magasabb lakásnívót biztosítottak használóiknak (Pilkhoffer 2010, 141).  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4. Szociális városrehabilitációval a kirekesztettség ellen 

4.1 Elérhető és fenntartható 

A kirekesztettség a társadalom igen széles rétegeit érintő probléma a világon sokfelé, így 

Magyarországon és Pécsett is. A szegénységgel foglalkozó szakirodalom szerint (Bokor, 

Kapitány, Spéder, Tóth) a szó igazi értelmében vett szegénység, azaz az anyagi javakhoz 

való hozzáférhetőség teljes vagy csaknem teljes hiánya, az ezzel összefüggő tudatlanság, 

esélytelenség nem a mi térségünkre jellemző, hanem a fejlődő országokra. Ezen 

meghatározás szerint a fejlett társadalmakban nem szegények, hanem többoldalúan 

hátrányos csoportok élnek, melyek viszonyaira az objektív-relatív depriváció jellemző. Ez 

a megfosztottság azokat az embereket sújtja, akik nem rendelkeznek anyagi erővel ahhoz, 

hogy a társadalom átlagának megfelelően táplálkozzanak, öltözködjenek, lakjanak, hogy a 

„társadalmilag szokásos életstílust” kövessék (Tóth, 104). 

Természetesen nem élhet mindenki azonos minőségű körülmények között, és mindig 

voltak olyanok, akik nem tudták önerőből megoldani lakhatásukat. Olyanok is akadtak, 

akik igyekeztek segíteni a rászorulóknak. Korábban elsősorban a filantróp érzületű 

gyárosok, üzletemberek keresték a megoldást az elesettek lakhatásának megoldására, majd 

az egyes államok ismerték fel a segítségnyújtás szükségességét. S hogy miért lehet vonzó 

egy építész számára a szociális/szolidáris építészeti programokban való részvétel? Talán 

azért, mert ez lehetővé teszi, hogy a szakma gyakorlása, a mérnöki tartalmak és a 

megtanulható tudások mellett, vagy ezeken túl, valódi szolgálattá válhasson, ahogy azt 

Pozsár Péter a Builders című, magyar vonatkozású projekteket felvonultató kötetben írja 

(Pozsár 187). 

A filantróp üzletemberek szegényeket segítő beruházásaira jó példa az augsburgi Fuggerei, 

melyben Európában talán először jelenik meg a szociális motívum a lakásépítésben (Ogger 

215). A rászorulók megsegítésére létrehozott alapítvány kéziratában ez áll: 
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Jakob Fugger akarata és szándéka szerint... a tartós boldogság elősegítésére 

alapítványt tesz, hogy Augsburg némely szegény sorsú lakosa és polgára… 

kézművesek, napszámosok, és mások, ne kényszerüljenek nyilvános 

alamizsnakéregetésre... ezért hát vétessék le vállukról a házbérfizetés terhének 

egy része, és nyugalomra, kényelmes otthonra leljenek. 

1516-ot írtak, mikor az augsburgi hajléktalanok megsegítésére megszületett a fenti 

elhatározás. Figyelemre méltó, előremutató gondolkodásra vall a XVI. századi alapító 

okirat készítői részéről, hogy szándékuk szerint a lakásokat mindig a kor színvonalának 

megfelelően felszerelt állapotban kell tartani. Részben talán ennek is köszönhető, hogy a 

lakótelep – eredeti funkcióját megtartva – ma is az arra rászorulók lakhatási gondjainak 

enyhítését segíti.  

Három évszázaddal később az ipari forradalom megsokszorozta a városok népsűrűségét. 

Manchester népessége például 1801-ben 75.000 fő volt, 1901-re nyolcszorosára nőve, már 

600.000 (Frampton 27). Szociális lakások tehát már évszázadokkal ezelőtt is épültek, a 

városiasodással és az iparosítással összefüggő elterjedésük azonban a XIX. századra 

datálódik, lakásszektoron belüli meghatározó tényezővé válásuk pedig a II. világháború 

utáni évtizedekre esik (Hegedűs 3). A pécsi szociálislakás-állomány mai összetétele 

szempontjából fontos jelenség volt a telepszerű lakásépítések elterjedése. A XIX. század 

végén, XX. század elején – elsősorban a helyi közlekedés hiánya miatt – a városmagtól 

távolabb, a munkahelyekhez közel épültek a munkás lakótelepek. A II. világháborút 

követően felépülő nagy lakótelepek – kihasználva a tömegközlekedés nyújtotta 

lehetőségeket – már a munkahelyektől távolabb, a városközponthoz közelebb létesültek. 

Később a vállalatok és az állam is számos új lakást épített, a hajdani, DGT által épített 

lakótelepek fennmaradtak, és gyakori jelenség volt, hogy alacsonyabb jövedelmű rétegek 

foglalták el a korszerűbb lakásba költözők helyét.  

A rendszerváltozást követő lakásprivatizáció során az eladható lakások túlnyomó többsége 

kikerült az önkormányzatok tulajdonából. A piaci ár töredékéért kínált önkormányzati 

lakásokat azok tudták megvásárolni, akik magasabb jövedelemmel, megtakarítással 
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rendelkeztek. A felújításra szoruló, alacsony piaci értéket képviselő, gyakran komfort 

nélküli hajdani bányászlakások többségében nem ilyen emberek éltek, így ezek az 

otthonok jórészt önkormányzati tulajdonban maradtak. Ebbe a kategóriába tartoznak azok 

is, melyek Pécs keleti városrészeiben, Györgytelepen, Pécsbányatelepen vagy Somogyban 

találhatóak. A XIX. század végétől kezdték építeni a közeli szénbányák dolgozói számára a 

telepeket. Jellemző módon a szegregáció már a telepek létesítése idején megjelent (Körner 

2006). A kolóniákon belüli különbségek időközben elmosódtak, bár bizonyos hierarchia 

még ma is megfigyelhető. Városi szinten ma a pécsi bányászkolóniák kirekesztettség 

szempontjából a legveszélyeztetettebb területek közé tartoznak. Ezt igazolja, hogy az 

Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) körülhatárolt nyolc szegregátum közül öt 

hajdani bányásztelepen található (4.1. ábra). Alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy 

segélyekből élő családok élnek alacsony komfortfokozatú, vagy komfort nélküli, túlnyomó 

többségében önkormányzati tulajdonú lakásokban. 
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1: Pécsbánya, 2: Szabolcs, 3: Vágóhíd környék, 4: Gyárváros észak, 5: Gyárváros dél,  
6: Somogy, 7: István akna, 8: Rückner akna

4.1. ábra: Pécs szegregátumai (IVS Pécs, 144. oldal)



A pécsi szociális lakásokkal kapcsolatban megjelenő igények egyike a hajdani nagy számú, 

komfort nélküli bányászlakás korszerűsítése, a XXI. század elején elvárható, méltó 

lakhatást biztosító körülmények megteremtése. A 2015-ben Európai Uniós támogatásból 

megvalósult Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP), Társadalmi Megújulás Operatív 

Program (TÁMOP) és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) beruházások 

ebben nyújtottak jelentős segítséget és mutattak példát arra, hogy a több mint száz éves 

ingatlanokban is megteremthető a mai kor színvonalának megfelelő szociális lakás. 

A periférián élők megsegítésére sokféle elképzelés született. Györgytelep láttán például jó 

néhány városfejlesztő szakembernek az az első gondolata, hogy a város perifériáján 

található telepet (4.2 ábra) le kell rombolni, fel kell számolni. Csakhogy a városnak 

reménye sincs arra, hogy az itt élőknek máshol megfelelő lakást biztosítson. A rövidtávú 

hivatalos elképzelések között nem is szerepel a felszámolás terve. Létrejött viszont egy 
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4.2 ábra: Györgytelep- a város peremén 



konzorciumi együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a Khetanipe Egyesület, a Türr István Képző és Kutató Intézet valamint a 

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja között, melynek célja, hogy Pécs 

egyik legrosszabb hírű településrésze, Györgytelep a változás útjára léphessen. 

A területen már 2007 óta jelen lévő szeretetszolgálat munkatársai kidolgoztak egy komplex 

programot (JELENLÉT) mely megpróbálja felölelni a szociális segítő szakma minden 

területét, mint amilyen a szociális ellátás, képzés, tantárgyi segítségnyújtás, napi életvitel, 

egészségügy, kultúra. Megpróbálják felrázni a közösségi életet, és igyekeznek felkészíteni 

a családokat arra, hogy visszakerülhessenek a társadalomban őket megillető méltó helyre. 

Aktív résztvevő megfigyelőként dolgoznak, együtt csúszkálnak eső után a sárban, megélik 

a családok mindennapjait, aminek eredménye, hogy elnyerték az itt élők bizalmát. 2010-

ben, diplomamunkám témájának kutatása közben ismerkedtem meg az itt élők 

körülményeivel és a szeretetszolgálat felbecsülhetetlen értékű munkájával. Később 

doktorandusz hallgatóként szerettem volna, ha sikerül az egyetem műszaki karának diákjait 

is bevonni a Györgytelepen kibontakozó programba. Ekkor már zajlott a fent említett 

konzorcium szervezésében a Társadalmi Megújulás Operatív Program és az is tudott volt, 

hogy ennek folytatásaként pályázni szeretnének a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program pénzügyi forrásaira is. Ennek a második programszakasznak a célkitűzései között 

szerepelt az itteni épületállomány megújítása. A konzorcium munkáját segítő ENSZ 

szervezet, a UNDP (United Nations Development Program) kihasználva érdeklődésünket, 

építészeti ötletterv pályázatot hirdetett a pollackos diákok és doktorandusz hallgatók 

számára Tervezz elérhető és fenntartható lakást címmel. Márczis Márta UNDP irodavezető 

szavai szerint a pályázat célkitűzései közül több is megvalósult: a fiatal pécsi építészek 

remek terveket hoztak létre és a több helyen is kiállított művek remélhetőleg 

véleményformálóak és a szociális lakhatásra vonatkozó sztereotípiák megváltoztatásához is 

hozzájárulnak. A pályaművekben szereplő legjobb javaslatok remélhetőleg hosszú távon 

beépülnek a városrehabilitációs és lakásfelújítási folyamatokba is. A pécsi egyetem 

műszaki és informatikai kara büszke lehet a szakmailag kiváló és fogékony, társadalmi 

gondokra érzékeny fiatal építészek nevelésére. 
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Társaimmal, Fogas Renátával és Paári Péterrel mi is elkészítettük javaslatunkat a terület 

rehabilitációjára. A minden komfortot nélkülöző lakások felújításának megtervezése 

mellett ugyanilyen fontosnak tartottuk a telepnek, mint lakóközösségnek a vizsgálatát (4.3 

ábra). Számos olyan elemet tartalmazott a terv, mely lehetőséget biztosított a helybeliek 

bevonására a munkafolyamatokba. Alapvetően ez a hármas szempontrendszer határozta 

meg tervezői magatartásunkat: 

• amit lehet, tartsunk meg az épületekből, használjuk újra az építőanyagokat, 

• növeljük és tegyük egészségessé az életteret, 

• vonjuk be a lakókat a munkába. 

A KSH adatai szerint  Magyarországon az egy főre jutó lakóterület átlaga 33 m2 , 13

Györgytelepen ezzel szemben a 10 m2-t sem érte el, azaz a lakásonkénti átlagos létszám 3 

fő, miközben például Dániában 2014-ben 1,8 fő él átlagosan egy szociális lakásban, 2,2 

 KSH (2011): Háztartások, családok életkörülményei 1.1.1.1  A magánháztartásban, az intézeti 13

háztartásban élő és a hajléktalan népesség nemenként Letöltve 2016. január 10-én, a ksh.hu 
weboldalról: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_haztartas
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4.3 ábra: Egyén és közösség viszonya 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_haztartas


pedig az országos átlag (Scanlon 83). Ilyen körülmények között magától értetődő elvárás, 

hogy a kis alapterületű lakásokat ne csak a falakon belül legyenek korszerűsítve, hanem a 

szomszédos lakások összenyitásával a nagyobb családok számára ideálisabb 

körülményeket lehessen teremteni. Rendkívül fontos tervezési szempont volt, hogy a 

megtervezett átalakítások a helyiek részvételével kivitelezhetőek legyenek.  

Talán még ennél is fontosabb, hogy mikor komfortosabb körülmények közé költöztetik a 

leszakadó családokat, akkor az új körülmények és feltételek az ott élők számára 

megfizethetők legyenek. Nem érdemes például gázt bevezetni oda, ahol remény sincs arra, 

hogy az elfogyasztott gáz árát meg tudják fizetni a használók.  

Az egészséges lakókörnyezet egyik alapvető kritériuma a jól megvilágított, napfényes 

lakás (4.4 ábra). Ugyanakkor a tervezés alapjául szolgáló meglévő épületek jó része 

jellemzően vegyes falazatú: kőből, vályogból, téglából épült, melyeken apró ablakokon 

keresztül jutott be napfény. El akartuk kerülni a drága kiváltások, áthidalások tervezését, 

ezért ahol csak lehetett, meghagytuk a meglévő falnyílásokat az eredeti helyükön, 

megtartottuk felső magasságukat, és a parapetek kibontásával biztosítottuk a megfelelő 

nagyságú bevilágító felületet, mely eredeti állapotában az érvényes országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet (OTÉK) által minimálisan 

előírt 1/10-es értéket nem érte el.  

Az építészeti koncepció további fontos eleme volt, hogy az egymás melletti lakások 

összenyitása mellett más, egyszerű és olcsó eszközökkel biztosítunk megfelelő nagyságú 

életteret a családoknak. Az itteniek életvitelére jellemző a szabadban történő munkavégzés, 

és természetesen a gyerekeknek is fontos élettere az utca. Ezeknek a helyzeteknek a 

kiszolgálására az épületek hosszanti oldalai mentén egy-egy kellő szélességű fa szerkezetű 

gangot terveztünk. Ezek a fedett-nyitott átmeneti terek tökéletes helyszínei kora tavasztól 

késő őszig sokféle háztartási munkának, családi és baráti találkozóknak és a gyerekek 

játékának akár esőben is. A széles ereszként megjelenő épületkiegészítések 

épületszerkezettani előnye, hogy távol tartják a csapadékot a falaktól, elősegítve azok 

szárazon tartását. A rendkívül drága utólagos falszigetelések helyett választottuk ezt a 

megoldást, melyet az épület körüli drénrendszer kiépítésével tettünk teljessé. A gangokra 
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hártyaként boruló, keretekbe helyezett vesszőfonatot terveztünk (4.5 és 4.6 ábra), melynek 

elkészítése -elképzelésünk szerint- a helyiek feladata lehetne. A györgytelepi völgy lápos 

mélypontján most is termő fűzfabokrok adták az ötletet, hogy telepítsünk füzest a házak 
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4.4 ábra: Lépések az egészséges lakás felé



közelébe és elevenítsük fel a cigányságra jellemző vesszőfonás mesterségét. Az 

elválasztók, kerítéselemek, árnyékolók elkészítése remek alkalmat teremthet a régi 

mesterség elsajátítására és később talán bevételi forrásként is tovább éltethető a közösség 

tagjai körében.  
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4.5 ábra: A meglévő épülethez csatlakoztatott fedett-nyitott terek az épület mindkét oldalán 

4.6 ábra: A vesszőfonatból készült hártya az ablakok előtt eltolható, máshol fix



Annak érdekében, hogy a meglévő házakból a lehető legtöbbet megtartsunk, igyekeztünk 

elkerülni a tartószerkezeti elemek megbontását. Változatlan formában megtartottunk 

minden főfalat (4.7 ábra) és a tetőszerkezetet is. Az alacsony belmagasságú, kevés légteret 

biztosító épületek esetében kézenfekvő volt, hogy a födémek elbontásával a magastető 

alatti légteret is be kell vonni a lakott környezetbe, megnövelve így a huzamos 

tartózkodású helyiségekben az egy főre jutó légköbméter nagyságát (4.4 ábra). A 

kiszolgáló funkciók, a konyha, fürdőszoba, előtér fölötti terek pedig hálófülkeként, 

játszókuckóként, tárolóterületként kapnak új feladatot.  

A terep lejtését kihasználó, támfalba épített boltozott tárolóknak is fontos szerepet 

szántunk. Ehhez viszont el kellett érni, hogy ne válasszák le azokat az épületektől a köztük 

és a házak között vezető utak. A lakások bejáratának keletre helyezésével a lakóházak és a 

tárolókat tartalmazó támfalak közötti területet udvarként tudtuk kialakítani, ezzel is tovább 
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4.7 ábra: Az új alaprajz a főfalak megtartásával készült



növelve az otthonokhoz tartozó privát szféra területét. Az udvarokba mindenhol a családok 

által választott gyümölcsfa ültetését javasoltuk. 

A sikeres lakhatási projektek egyik alappillére a jól megtervezett és karbantartott környezet 

(Davies 83), beleértve ebbe természetesen a közösségi tereket is. Györgytelep 

megújulásának már most is egyik éltető eleme a közösségi élet. Az általunk javasolt 

fejlesztés is több ponton érinti a helyi közösséget (4.8 ábra). A terv valamennyi korosztály 

számára terepet biztosít a társadalmi együttlétekre. A közösségi főzőhely, a kemence a 

helyi ünnepek lebonyolításának helye, de akár a mindennapok részese is lehet és a 

közösség összetartozásának szimbóluma. A közösségi kertek ugyancsak a mindennapi 

munkavégzés és együttlét helyei. Az egyik már korábban elbontott ház helyén épült pajta 

pedig a mulatságok, összejövetelek helyszíne mellett kiváló terepe lehet az építkezés során 

felélesztett kosárfonás, vesszőfonás munkafolyamatának (4.9 ábra). A gyerekek számára 
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4.8 ábra: Közösségi terek Györgytelepen 



tervezett kerékpáros cross-pálya használatához nem kellenek drága sporteszközök, azokat 

akár hulladékokból is össze lehet állítani. Javaslatunk szerint a cross-pálya a helyi 

gyerekek és szüleik mellett a más városrészekben már működő hasonló terepek 

megálmodóinak és megvalósítóinak részvételével történne, erősítve ezzel minden 

résztvevőben az egymás iránti elfogadást. Az elkészült pálya tökéletes terepe a 

gyerekekben felhalmozódó energia levezetésének, valószínűleg a közeli és távolabbi 

környék kedvenc játszóhelye lenne.  

A szegregáció visszaszorítására törekedni rendkívüli türelmet és kitartást igénylő folyamat. 

Kulcsfontosságú, hogy minden azok bevonásával történjék, akik elszenvedik a 

kirekesztettséget. Nem lehet sorsok felett döntést hozni egy városházi íróasztalnál. A 

Györgytelepen tervezett beavatkozások fontos sajátossága, hogy az építkezéseket alapos 

előkészítés előzte meg és szinte minden döntés a helyiek bevonásával történt. A 

megfizethetőség és fenntarthatóság kritériuma ezen a helyen azt kívánja a tervezőktől, 

hogy ne a technika vívmányainak bevetésével tegyék a lakásokat fenntarthatóan 
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4.9 ábra: Előtérben a lakóház a privát udvarokkal, háttérben a közösségi pajta



kényelmessé, hanem olyan építészeti eszközök keresésével, melyek kiaknázzák a természet 

adta lehetőségeket; ha kell, használják a nap melegét, ha kell, elrejtik a házat, hasznosítják 

a csapadékvizet, és a rendelkezésre álló minimális területen ötletes megoldásokkal 

teremtenek a család minden tagja számára kényelmes életteret. A pályázat kiírói, szervezői 

és mi is abban bíztunk, hogy a munka során szerzett tapasztalatok később a város többi 

leszakadó részén, esetleg az ország más településein is mintaként szolgálhatnak a 

szegregációs területek felszámolásában. 

4.2 Állapotfelmérés 

A györgytelepihez némileg hasonló, ám mégiscsak más beavatkozások történtek a város 

másik három pontján. A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében sikerült kiterjeszteni a 

szociális városrehabilitáció folyamatát Pécsbányatelep, Somogybányatelep és Rücker akna 

területére. Hasonlóság, hogy itt is szegregációs területeken történt a beavatkozás. Lényeges 

különbség azonban, hogy nem előzte meg a munkálatokat a györgytelepihez hasonló 

alapos és hosszas előkészítő munka. Valószínűleg ebből is következik, hogy például  nem 

sokkal a első egyeztetések után a helybeliek tiltakozó akciót szerveztek a tervezett 

beavatkozások ellen. Ez is igazolta, hogy ehhez hasonló léptékű és fontosságú 

beavatkozások során rendkívüli jelentősége van a lakossággal történő együttműködésnek.  

A DDOP-hoz kapcsolódóan az én kutatási és tervezési területem Pécsbányatelepre esett. 

Számos problémája és hiányossága van a városrésznek:  

• a belvárostól távol, izoláltan helyezkedik el 

• sok a leromlott állagú, elsősorban önkormányzati tulajdonú ingatlan  

• hatalmas tájsebként él tovább a korábbi külszíni fejtés krátere. 

Mindezek ellenére megkapó a településrészből áradó hangulat: a pusztuló gesztenyés, a 

DGT által épített munkás és tiszti lakások sorai, a hajdani kaszinó, a kocsma, a húsfüstölő, 

az iskola, a tűzoltó egylet, a kórház, a templom, a temető is a hajdani gondoskodás és 

komplex gondolkodás relikviái, melyeket a DGT és utódvállalatai eltűntével az itt maradt 

lakók próbálnak több-kevesebb sikerrel megőrizni. Ebben az elhagyatottságában is élni 

akaró környezetben fekszik például a Kórház utca, ahol a pécsi szociális lakás állomány 

legrosszabb állapotú lakásai közül 21-et találhatunk. A györgytelepihez hasonló, emberhez 
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méltatlan körülmények között élnek az itt lakók a hajdan szebb napokat látott 

bányászsoron. Az utca egyik oldalán a terep lejtését kihasználó kétszintes lakások, a másik 

oldalon a düledező latrina-sor. Ez az az állapot, aminek nem lenne szabad előfordulnia a 

XXI. század elején. Az IVS-ben már 2008-ban megfogalmazták annak szerzői, hogy a 

szociális városrehabilitációt erre a területre is ki kell terjeszteni. A város 

teljesítőképességének gyengesége miatt erre nem került sor. A korábban említett, 100%-

ban Európai Uniós finanszírozásban megvalósult pályázatok (TÁMOP, TIOP, DDOP) 

teremtettek esélyt a szükséges fejlesztések megvalósítására. 

A DDOP pályázatban – melynek elsődleges célja a szegregáció csökkentése – elvárás volt, 

hogy a pályázók rendelkezzenek a beavatkozás szükségességét igazoló átfogó képpel a 

fejlesztésre kijelölt terület állapotáról. Határozzák meg a leginkább felújításra szoruló 

épületeket, három kategóriába sorolva őket:  

• jó állapotban lévő 

• felújításra szoruló 

• bontásra érett, 

és találják meg a lehetséges közterületi beavatkozási helyszíneket. Ezen igények 

kielégítésére készítettem egy előtanulmányt a területen. A szükséges információk 

begyűjtése érdekében szerkesztettem egy adatlapot, melyet minden, a szegregációs 

területen található épületre vonatkozóan kitöltöttem. A 2008-ban írt és 2010-ben revizionált 

IVS 93 lakást említ a szegregált területen, melyek közül 79 önkormányzati tulajdonú. A 

vizsgálat elvégzésére rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, ezért a fő vizsgálati módszer a 

külső szemrevételezés volt. Az adatokat egy táblázatban rögzítettem. A közterület neve és a 

házszám mellett rögzítésre került: 

• a tulajdonjog: magán, önkormányzati, egyéb 

• az épület típusa: családi ház, társasház, sorház, ikerház, egyéb 

• az ingatlan használata: használatban, használaton kívül 

• funkciója: lakó, gazdasági, egyéb 

• a közművek megléte és állapota 

• a járda és úttest burkolata és állapota 

• kerékpárút megléte 
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• az építés éve 

• a falazat fajtája, állapota 

• tetőfedés fajtája, állapota 

• nyílászárók fajtája, állapota 

• kémény fajtája, állapota 

• homlokzatburkolat típusa, állapota 

• közvilágítás megléte 

• szelektív hulladékgyűjtőhely távolsága 

• komfortfokozat és a lakók száma. 

Az egyes adatokhoz pontszámokat rendelve kaptak értékelést az egyes épületek. Az 

elérhető maximális pontszám 155 volt. A komfortfokozat és a lakók száma nem került be a 

végső értékelésbe, részben mert ezek megadása önkéntes volt, részben azért, mert a 

rendelkezésre álló idő alatt ezt nem minden ingatlan esetében sikerült felmérni. A lakások 

összehasonlíthatóságának alapjául az szolgált, hogy szinte minden épület a DVG 

beruházásában épült és szerepelnek a Baranya Megyei Levéltárban fellelhető térképen, 

mely az 1878-ban megvalósult gázüzemű közvilágítás kiépítésekor készült (4.10 ábra). 
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4.10 ábra: Helyszínrajz 1878-ból (Baranya Megyei Levéltár, 4013/1878) 



A felmérés szerint a területen – ellentétben az IVS-ben rögzített adatokkal – 110 lakás 

található, melyek közül 63 önkormányzati tulajdonú. Ez 57%-os arányt jelent, ami jóval 

magasabb az országos, a Baranya megyei és a pécsi értéknél is. Az értékelés során a 

legmagasabb pontszámot (135) egy magántulajdonban lévő ház érte el. Itt a tulajdonos 

kicserélte az ablakokat és ajtókat hőszigeteltre, hőszigetelte a homlokzatot és új tetőfedés 

is készült. A legalacsonyabb pontszámot egy 13 lakásos társasház lakásai érték el (93). 

Ebben az épületben az összes lakóegység önkormányzati bérlakás, ahol láthatóan évek óta 

nem történt semmilyen karbantartás. Az épület eredetileg nem lakás céljára készült. A 

területen megvizsgált lakások átlagos pontszáma 110 volt, ezen belül a magántulajdonúak 

119 pontot, az önkormányzati tulajdonúak átlagosan 101,5 pontot értek el. A telepen 

mindössze öt homlokzatot szigeteltek a tulajdonosaik, ami a vizsgált épületállománynak 

mindössze 4,5%-a, valamennyi magántulajdonú lakás. A lakások 10%-ában cserélték 

legalább részben korszerűre a nyílászárókat. A 11 lakás közül kettő önkormányzati, a többi 

magántulajdonú. A vizsgálat végén a 110 lakás közül mindössze kettőt tudtam az első 

kategóriába sorolni, azaz nem szorultak felújításra. Mindkettő magántulajdonú ingatlan. A 

többi lakáscélú ingatlan mind felújításra alkalmas állapotban volt. Bontandónak ítéltem 

viszont például a Kórház utca korábban említett melléképületeit, melyek mind 

egészségügyi, mind esztétikai, mind építészeti szempontból bontásra érettek. Hasonló 

állapotban vannak a Károly utca önálló helyrajzi számon található melléképületei. Ezek a 

tárolók, WC-k nagyban hozzájárulnak az egész városrész negatív megítéléséhez, ezért 

felszámolásuk indokoltságához kétség nem fér. 

A felmérés eredménye egyértelműen igazolja azt a feltevést, miszerint az önkormányzat 

nem jó gazda módján bánik tulajdonával. Lényegesen javítani kellene a lakások 

kezelésének hatékonyságán. Az önkormányzati lakások kivétel nélkül mind felújításra 

szorulnak. Elsősorban energetikailag, de a falak, tetők, kémények állapota is sokszor 

elmarad az elvárhatótól, és számos ingatlanból hiányoznak a komfort legalapvetőbb 

követelményei, mint például a vezetékes víz és a szennyvízhálózat. Ezzel szemben a 

magántulajdonú, hasonló korú lakások karbantartottak, bár sok közülük szintén energetikai 

felújításra szorul. Eddig országszerte elsősorban az iparosított technológiával épült lakások 
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DDOP terület határa 

önkormányzati tulajdon 
jó állapotban lévő épület 
felújítandó 
bontandó 
illegális hulladéklerakó 

felújítandó köztér

4.11 ábra: A pécsbányatelepi szociális városrehabilitáció kapcsán végzett állapotfelmérés 
eredményeit összefoglaló helyszínrajz 



tulajdonosai részesülhettek energetikai korszerűsítés címén anyagi támogatásban. A 

mostani felmérés is igazolja, hogy a hagyományos technológiával épült családi házak igen 

rossz állapotban vannak energetikai szempontból, felújításukat központi intézkedésekkel 

kellene ösztönözni és segíteni.  
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4.12 ábra: Kórház utca 2. egyszintes lakás alaprajza átalakítás után



Annak ellenére, hogy több mint 20 éve, 1991-ben megkezdődött a bányavállalat 

felszámolása és megszűnt Pécsett a bányászat, a bányavállalatok által létrehozott épített 

örökség máig meghatározó sajátossága a városnak. A városközponttól távol, természeti 

környezetben épült bányásztelepek akár virágzó és népszerű kertvárosai is lehetnének a 

megyeszékhelynek. Az, hogy ez így legyen, az önkormányzat felelőssége is. Látható, hogy 

a környék rossz híréért okolható körülmények elsősorban az önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanokra jellemzőek. Sem az ország, sem a város gazdasági kondíciói nem 
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4.13 ábra: Kórház utca 3. kétszintes lakás alagsori és földszinti alaprajza átalakítás 
után



prognosztizálnak nagyszabású lakásépítéseket, ezért is fontos, hogy a meglévő 

lakásállományt nemcsak kampányszerű akciókkal, hanem folyamatos karbantartással, 

odafigyeléssel tegyük minél hosszabb ideig lakhatóvá és biztosítsuk minden korban a 

méltó lakhatás feltételeit.  

A pályázatokon való részvételt sokszor hátráltatja, hogy a lakások kezelőjének nincs 

naprakész információja az önkormányzati lakások műszaki állapotáról. A XXI. század a 

digitálisan tárolt és hasznosítható információ kora. Minimális elvárás a lakáskezelő felé, 

hogy minden ingatlanról legalább annyi információval rendelkezzék, mint amennyit a 

DDOP pályázathoz kapcsolódóan regisztráltam. Egy részletes felmérés után olyan 

ugyancsak fontos adatokat tárolhatnánk, mint például a hasznos alapterület, belmagasság, 

kifűtött légköbméter, festendő falfelület nagysága. Az idősek, mozgáskorlátozottak, 

betegek számára lehet fontos információ, hogy melyik lakást lehet akadálymentesen 

használni. Egy ilyen felmérés elkészítésére adna lehetőséget a város és az egyetem 

műszaki kara közötti szorosabb együttműködés, melynek alapjait a szociális 

városrehabilitációs pályázatok kapcsán sikerült lefektetni. 

Figyelembe véve az állapotfelmérés végeredményét, az önkormányzat munkatársaival 

konzultálva kijelöltük Pécsbányatelep felújításra kerülő épületeit, köztük a Kórház utca 

1-3. komfort nélküli lakásait. Felújításra javasoltuk a hajdani bányászkaszinó épületét, 

mely fontos helyszíne a városrész közösségi életének. Ezt a kohéziós szerepet a felújítás 

tovább erősítheti. Az épületfelmérések kapcsán rögzítésre került a környezet állapota is. A 

szegregált terület határán belül négy illegális hulladéklerakót fedeztem fel, melyeket a 

program részeként fel kell számolni. A bányásztelep identitásának erősítése érdekében 

fontos lenne, ha jól definiálható, szerethető, sokoldalúan használható központi térrel 

rendelkezne, melynek kiépítésére a kisbolt és a kocsma közötti területet tartom a leginkább 

alkalmasnak. A szegregátum épületeinek állapotát feltáró felmérésem során a helyi 

lakosokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy még mindig számos hajdani bányász 

család él a területen. Számukra különösen fontos a régi bányászélet épített relikviáinak, a 

30, 40, sőt 100 évvel ezelőtti életvitel tanúinak megmentése. Ilyen lehet például a hajdani 

füstölő, mely apró építészeti színfoltja a településnek (ld. 4.11. ábra). 
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4.15 ábra: Kórház utca 3. látványterv a tervezett átalakításról (Kokas Balázs)

4.14 ábra: Kórház utca 3. utcakép az átalakítás előtt. Montázs saját fotókból

4.16 ábra: Kórház utca 3. a felújítás után (A szerző felvétele)



A város megbízásából zajló tervezési folyamatot Dr. Hutter Ákos és Dr. Rohoska Csaba 

építészek felügyelték, mindketten a Breuer Marcell Doktori Iskola tanárai. Tervezőtársaim 

voltak Pető Alexandra és Kokas Balázs doktorandusz hallgatók. 

A Kórház utca 1-3. alatti sorházakban nyolc-nyolc lakás található. Az erősen lejtős terep 

adottságait kihasználva az utcán lévő bejárati szint alatt található egy félig földben lévő, 

udvarra nyíló alagsor. Mivel a tervek szerint a lakásokban 2-3 fős családok fognak élni, 

nem terveztünk összenyitásokat, és az anyagi források szűkössége miatt bővítést sem. 

Elsődleges cél volt az elvárható komfort megteremtése a minimális alapterületen, és az 

egészségtelen életkörülmények megszüntetése. 

A költségek kímélése miatt megtartottunk minden tartószerkezetet. A hőkomfort és a 

fenntarthatóság növelése érdekében szigeteltük a falakat és födémeket. A legtöbb helyen 

még az eredeti nyílászárókat találtuk, ezeket mindenhol korszerűre cseréltük. A hajdani 

alagsori fatárolókat sok lakó spontán bevonta a lakótérbe. Kézenfekvő volt ennek a 

kezdeményezésnek a folytatása. A költségkeret azonban ennek is gátat szabott, ezért 

kétféle terv készült. Az egyikben csak az utcaszint felújítását terveztük (4.12 ábra). 

Megszüntetve az alagsorba vezető lépcsőt lehetőség nyílt fürdő-WC kialakítására, és egy 

egyterű minilakás tervezésére. A kétszintes lakások esetében az alagsorban kialakított 

konyha lehetővé tette, hogy az utcaszinten a WC-fürdő mellett egy külön bejáratú szoba is 

helyet kapjon 4.13 ábra). Az utcán található hajdani WC-k és egyéb melléképületek 

lebontásra kerültek, helyükön füvesítést és fásítást terveztünk. 

Anyagi nehézségek miatt végül mindenhol az egyszintes felújítás készült el. Igaz ugyan, 

hogy az új lakások lényegesen többet nyújtanak komfort szempontjából lakóiknak, mint a 

korábbiak, de egy ilyen kisméretű, 26 m2-es lakás nem alkalmas 2 főnél nagyobb családok 

kiszolgálására. Így ez a megoldás már most megkérdőjelezi a beavatkozások hosszútávú 

sikerességét. Kétségtelen ugyanakkor, hogy településrész megítélése szempontjából óriási 

jelentőségű beruházás valósult meg 2014-2016 között Pécsbányatelepen (4.14, 4.15, 4.16 

ábra)  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4.3 Elégedettségmérés 

2016 augusztus végén kerestem fel az előző évben befejeződött felújítási program 

helyszínét, Györgytelepet, hogy felmérjem az ott élők elégedettségét, megismerjem 

véleményüket a három éven keresztül zajló TÁMOP-ról és TIOP-ról, megpróbáljak 

tanulságokat leszűrni a 22 lakás megújításával végződött, Pécs életében nagy jelentőséggel 

bíró beruházásról. Ehhez a Google Docs FORM applikációját használtam. A kérdőívek 

kitöltése online történt . A felméréshez a több mint 10 éve a helyszínen dolgozó, a 14

JELENLÉT programot kidolgozó és működtető Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosított 

kísérőt. A kérdőívek kitöltése névtelenül történt, önkéntesen. A telepen jelenleg 26 lakás 

van, melyek közül négyet Toller László polgármestersége idején építtetett az 

önkormányzat, 22-t pedig most újított fel. Egy lakásban a felmérés idején nem laktak, 

kettőben elutasították a válaszadást és egy helyen nem találtam otthon lakót egyszer sem. 

Így 22 háztartás egy-egy tagja vállalta a kérdőív kitöltését. A válaszadók közül a 

legrégebben itt élő 45 éve került a telepre, a megkérdezettek átlagosan 21,5 éve 

györgytelepi lakosok. Tíz család költözött nagyobb lakásba a felújítás után, hét 

ugyanakkorába, kettő pedig kisebbe.  

A megkérdezett háztartások létszáma 1 és 8 között változik (4.17 ábra). A családok átlagos 

létszáma 3 fő. A háztartások többségében, 13 lakásban nem él kiskorú gyermek, 4 

családban él 2 gyermek, egy családban van 3 gyermek, 3 családban él 4 gyermek, egy 

családban pedig 5. Az átlagosan gyermeklétszám így 1,3. Három háztartásban nincs 

munkaképes korú felnőtt, csak nyugdíjas, 7 háztartásban egy, 12-ben pedig két 

munkaképes felnőtt él. A 31 munkaképes felnőtt közül jelenleg 20 rendelkezik munkával. 

A családok közül kettő kétkeresős, 16 pedig egykeresős, mindössze egy családban nincs 

munkája egyetlen munkaképes korú felnőttnek sem, ami lényegesen jobb érték a 

beavatkozást megelőző időszakhoz képest. Megítélésem szerint ez az eredmény 

egyértelműen a telepen lezajlott “Benned a létra” projektnek köszönhető, remélhetőleg 

hosszútávon fennmaradni képes eredmény. 

 A kitöltés saját készülékemen történt14

#62



 

Az önkéntesen bevallott jövedelmi viszonyok alapján az egy háztartásra eső havi bevétel 

112.750 Ft. A legalacsonyabb havi jövedelme annak az egy fős háztartásnak volt, ahol havi 

28.500 Ft-ról számolt be a válaszadó. Széles skálán mozog az egy főre eső havi jövedelem 

értéke: a legalacsonyabb 10.750, míg a legnagyobb egy főre eső jövedelem 150.000 Ft. A 

telep háztartásaiban az egy főre eső jövedelem átlagosan 48.539 Ft. A KSH által közölt, 

megyeszékhelyeken élők jövedelmével összehasonlítva ezzel az itt élők az 1. és 2. decilis 

között helyezkednek el (4.18. ábra). Háztartásonként 6,7 és 40% között változik a lakbérre 

és rezsire költött összeg aránya. A jövedelemnek átlagosan 22%-át költik lakhatásra, azaz 

bérleti díjra, víz- és áramdíjra. Ez fejlett társadalmakban elfogadottnak tartott érték, sőt 

kimondottan alacsony (Searle 37). Ehhez hozzájárul az, hogy a program kiírása szerint egy 

átmeneti időszak alatt nem lehet emelni a lakások bérleti díját, annak ellenére, hogy 

magasabb komfortkozatúvá váltak az otthonok. Nyitott kérdés azonban, hogy mi történik, 

ha elmúlik ez az átmeneti állapot, annál is inkább, mivel a válaszadók több mint 

kétharmada azt mondja, a jelenleginél nem tudna többet költeni lakhatásra. 
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4.17. ábra: A családok létszáma 



A hosszútávú fenntarthatóság megteremtése, biztosítása különösen fontos egy ilyen rég 

várt, évtizedes adósságot törlesztő beruházás esetén. Ezért is tért ki a vizsgálat arra, tudják-

e az itt élők, kinek a feladata a lakások egyes elemeinek karbantartása. 14,4% nem tudott 

választ adni azokra a kérdésekre, hogy kinek kell megjavítania az elromlott vízcsapot, 

tűzhelyet, ajtót, ablakot, kéményt, kinek kell festenie a lakásban, 29,5% pedig rosszul 

gondolja, hogy ezek közül mit kell az önkormányzatnak javítania és mit a lakónak. Ez igen 

magas érték, különös tekintettel arra, hogy beköltözés után erre vonatkozóan tájékoztatást 

is kaptak a lakók. Jelentős százalékban gondolják a válaszadók, hogy az önkormányzatnak 

sincs elég pénze a karbantartásokra, a lakók 62%-ának pedig egyáltalán nincs anyagi 

tartaléka erre. Ezek az adatok felvetik a projekt fenntarthatóságának kérdését. Az 

önkormányzati lakások általános rossz állapota gyakran napirendre kerülő téma. Az 

állagromlás egyértelműen a rendszeres karbantartások elmaradásának következménye. 

Fontos lenne egy olyan rendszer kiépítése, ahol biztosított az állagmegóvás. Ez nagy 

valószínűséggel ebben az esetben sem fog megtörténni.  

A karbantartási hajlandóság elmaradásának egyik oka lehet, hogy a szociális bérlakásokat 

az önkormányzat maximum 1+3 évre adja bérbe, így az ott élők gyakran még azokat a 
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4.18. ábra: Az egy főre jutó havi jövedelem a megyeszékhelyen élők jövedelméhez viszonyítva



rájuk tartozó állagmegóvást jelentő munkákat sem végzik el, melyek elengedhetetlenek 

lennének egy folyamatos használatban lévő lakás esetén. Az valóban elgondolkodtató, 

hogy elvárható-e egy lakótól, aki csak néhány évig él egy lakásban, hogy például annak 

nyílászáróit önerőből karbantartsa netalán cserélje, ha azok olyan rossz állapotban vannak. 

Azt gondolom, erre a válasz egyértelműen nem. A három évenként felülvizsgált bérleti 

jogosultság ellenére az itt élők többsége nem gondolja, hogy rövid időn belül kikerülhetne 

a szociális lakás rendszerből: 60% 3 évnél hosszabbra becsüli azt az időt, amit 

önkormányzati lakásban fog tölteni, ezen belül 55% szerint ez hosszabb lesz 10 évnél is, 

gyakorlatilag nincs arra esély, hogy támogatás nélkül, piaci alapon bérelt lakásba 

költözzenek, netán saját lakáshoz jussanak. Ugyanakkor erős a vágy a költözésre: a lakók 

több mint ¾-e szeretne innen elköltözni. A legtöbben a városban máshova egy 

önkormányzati lakásba, hatan saját lakásba költöznének, de olyan is akad, aki másik 

településre menne. A felmérésnek ez a része nem mutat magas elégedettséget, annak 

ellenére, hogy azt a lakók is elismerik, jelenlegi életkörülményeik lényegesen jobbak, mint 

az azt megelőző.  
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4.19 ábra: A Györgytelepen élők véleménye lakóhelyükről  
a szegregáltsági mutatók szerint 



Egy városrész szegregáltságának egyik mutatója, hogy az ott élőknek megvan-e a 

lehetőségük az emberhez méltó lakhatásra, a munkába és iskolába járásra, a város 

közösségi életébe való bekapcsolódásra. Figyelemre méltó, hogy a lakók több mint 90%-a 

legalább részben biztosítottnak tartja az emberhez méltó lakhatást és a munkához jutást a 

felújított telepen. Ugyanakkor a megkérdezettek több mint harmada legalább részben 

hiányolja a közösségi programokhoz való hozzáférés lehetőségét (4.19 ábra). Ezek alapján 

az mondható el, hogy egy adott lakóterület életminőségének megítélésében a lakások 

minősége mellett kiemelkedően fontos a környék szocializácójának színvonala. 

Összességében az itt élők a közepesnél gyengébbnek tartják az itteni életminőséget a pécsi 

átlaggal összevetve egy ötös skálán, ahol az egyes azt jelenti, hogy “Az átlagnál sokkal 

rosszabbul”,  az ötös pedig azt, hogy “Az átlagnál sokkal jobban” élnek itt az emberek. 

Mondják mindezt annak ellenére, hogy lakásaik minősége nagyrészt megfelel igényeiknek, 

azaz a költözés okát valami másban kell keresni. 

 

4.3.1 A lakókörnyék megítélése tíz év múltán 

Füzér Katalin adjunktus a PTE BTK Szociológia Tanszékének munkatársa kollégáival egy 

fontos tanulmány elkészítésével alapozta meg a györgytelepi TÁMOP és TIOP 

döntéshozatali rendszerét . A szerző a jelen kutatás rendelkezésére bocsátott 15

dokumentumban korábban végzett kutatási eredményeket is bemutat, így például a 2005-ös 

Társadalmi tőke, és a 2006-os Társadalmi kirekesztődés és társadalmi tőke kutatásét. 2016-

os felmérésem egy részében ugyanazokat a kérdéseket tettem fel a lakóknak, amelyekre tíz 

évvel korábban is válaszoltak a györgytelepiek. Lássuk, hogyan változott az itt élők 

véleménye lakóhelyükről az eltelt évek alatt, miközben fizikai környezetük gyökeresen 

megváltozott: 

 Dr. Füzér Katalin: Hősök tere, Györgytelep és környéke 2012.12.30.15
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4.1 táblázat: A környékbeliek támogatási készségének megítélése

Kĳelentések 2006 2016
„Itt az emberek segítik 

egymást” 18,18% 4,5%

„Csak akkor segítik egymást, 
ha baj van” 18,18% 4,5%

„Inkább mindenki maga 
boldogul” 63,64% 73%

Képzelje el, hogy itt a közelben elveszíti a személyi igazolványát és 
valaki a környékről megtalálja az utcán. Mennyire valószínű, hogy 

visszajuttatják Önnek?
2006 2016

Valószínű 27,77% 13,64%

Nem valószínű 72,23% 86,36%

4.2 táblázat: Az elvárható szolidaritás megítélése

2006 2016

Nem jellemző a környékre 5,56% 54,54%

Jellemző a környékre 94,44% 36,36%

4.3 táblázat: Részegek vagy hangoskodók vannak az utcán

2006 2016
Nem jellemző a környékre 32,73% 54,54%

Jellemző a környékre 67,27% 36,36%

4.4 táblázat: Vandalizmus a környéken

2006 2016

Nem jellemző a környékre 53,36% 77,27%

Jellemző a környékre 44,64% 22,73%

4.5 táblázat: Zajos szomszédok

2006 2016

Elégedett 23,22% 31,82%

Nem elégedett 76,78% 68,18%

4.6 táblázat: Lakóhellyel való megelégedettség



A fenti hat táblázat adataiból kitűnik, hogy számos kérdésben jelentősen javultak az 

állapotok Györgytelepen. Ilyenek például az utcai hangoskodásra, vandalizmusra vagy a 

zajos szomszédokra vonatkozó kérdések, melyekre minden esetben lényegesen pozitívabb 

válasz érkezett most, mint 10 évvel korábban. A környékbeliek támogatási készségével 

kapcsolatban nem szignifikánsan ugyan, de mégiscsak romlott a helyiek véleménye, bár 

látható, hogy a válaszok egymás közötti megoszlása nagyon hasonló a 10 évvel korábbi 

eredményhez, és az is igaz, hogy erre a kérdésre most négy háztartásban nem válaszoltak, 

ami a válaszadók több, mint 18%-a. Szintén negatív irányban mozdult az elvárható 

szolidaritás mértéke. Összességében a lakóhellyel való megelégedettség, ha csekély 

mértékben is, de kedvezőbb most, mint a megelőző időszakban, azaz jobb Györgytelepen 

lakni, és ebben bizonyára nagy szerepe van az itt lezajlott két szociális városrehabilitációs 

programnak is. 

A kérdőív végén lehetőségük volt a válaszadóknak arra, hogy elmondják véleményüket a 

beruházásról. Ezzel a lehetőséggel mindenki élt is. A válaszokból kiderül, hogy a 

változásokkal a lakók többsége elégedett:  

„Nagyon köszönöm a máltai szeretetnek, az önkormányzatnak, hogy 

visszaköltözhettem egy szép lakásba” „A házakkal meg vagyok elégedve, de nem 

akarom, hogy a gyerekeim itt nőjenek fel.” „A lakással nincs problémám, elég jól 

eltalálták ezeket a házakat. Szerintem a mi dolgunk volna, hogy karbantartsuk a 

kályhát, tűzhelyet, ajtót, ablakot, nekünk kell megbecsülni, amink van.” „Nem így 

egybe kellett volna, de elégedjünk meg ezzel. Sokan örülnének egy ilyen 

lakásnak, meg vagyok így elégedve.” „Rossz volt Györgytelep híre, de mi is élünk 

ugyanúgy, mint a belvárosiak.” 

A kivitelezés minőségére azonban többen panaszkodnak, és a beígért, de elmaradt 

fejlesztéseket is sokan hiányolják:  

„Az udvarok, a terület nagyon ramaty módon lett kivitelezve. Csapadékvíz nincs 

elvezetve az udvarból, csak csináltak egy dózerolást. Eső után áll a víz, elpusztítja 

a veteményt. Az utat normálisan meg kellett volna csinálni, és helyi járatot 
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közlekedtetni Szabolcsfalun keresztül. Ahogy tudtam kiigazgattam magamnak a 

környezetemet, fásítottam, szőlőt ültettem, tereprendezést csináltam.” „Nincs 

udvarunk, az hiányzik, ahol a gyerekek játszhatnak. Ígérték, hogy lesz 

játszóter.” „Nincs befejezve a projekt, a közterülettel nem csináltak semmit. 

Támfalakat nem csináltak. Hátul a feltöltés nem sikerült, 

leomlott.” „Tereprendezést ígértek, de nem csináltak semmit, kerítést ígértek, nem 

valósult meg. Utat ígértek, nem valósult meg, nem jár le a Biokom. Télen nem 

lehet közlekedni, mentő nem jött le a szülő feleségemhez, iszonyúak az utak. 

Nagyon sok pénz zsebre ment.” „Nagyon hanyag munkát végeztek: letaposták a 

küszöböt a munkások, a másik küszöb alatt nincs anyag, de nem lehet hozzányúlni 

egy évig.” „A járólapok süllyednek, meg minden. A házzal meg vagyok elégedve, 

csak az udvar, pince kerítés, megígérték, de nem lett.” 

A pozitív változások – úgy látszik – nem tudják maradéktalanul ellensúlyozni a 

tereprendezés és a közterek rendezésének elmaradását. A kérdőív egyik kérdése így 

hangzott: „A felújítási munkák előtt mire gondolt, min kellene változtatni?” Az erre adott 

válaszokból is kitűnik, hogy a lakások minősíthetetlen állapota ellenére csaknem 

ugyanannyian az utak és közterek állapotának javítását tartották a legfontosabbnak, és négy 

válaszoló szerint az emberek hozzáállásán, mentalitásán kellene változtatni. Bár 

tervezőként igyekeztünk olyan javaslatokat megfogalmazni, amelyek minden érintett lakó 

megelégedésére szolgálhatnak, azt állapíthatjuk meg, hogy ezt a célkitűzést nem sikerült 

hiánytalanul teljesíteni.  

Rendkívül fontos, hogy a lehető legtöbb tanulságot vonjuk le a Györgytelepen megvalósult 

projektből. Bízzunk benne, hogy sikerül olyan szociálislakás-gazdálkodási rendszert 

kiépíteni, amely lehetőséget teremt az ehhez hasonló rehabilitációs projektek 

megvalósítására, akár Európai Uniós források bevonása nélkül, és megteremthető lesz az, 

amit az egyik itt élő is megfogalmazott a kérdőív utolsó kérdésére adott válaszában: 
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„Fontos lenne folytatni a programot a fenti utcákban, mert a helyieknek nincs 

pénze helyrehozni a házakat. Több családnak kell lehetőséget teremteni a jobb 

környezetben élésre.” 

Egy többszázmillós költségvetésből megvalósult beruházás esetén különösen fontosnak 

gondolom, hogy az elköltött pénz a lehető leghatékonyabb módon hasznosuljon. Ez a 

hasznosság nemcsak az épületek állagának kiemelkedő javulásában nyilvánulhat meg, 

hanem azokban a változásokban, melyeket a fizikai beavatkozás indukál a közösségben, 

mert meggyőződésem szerint ebben a tervezési feladatban különösen fontos a környezet 

tudatos tervezése oly módon, hogy az pozitív társadalmi magatartásformákat bátorítson. 

Ezt a gondolatot tartom a szolidáris építészet alapvetésének.  

A györgytelepi szociális városrehabilitáció rendkívüli eredményeket hozott a korábban a 

város egyik legelmaradottabb lakáskörülményeket nyújtó negyedében. A minden komfortot 

nélkülöző lakások helyett itt ma már valamennyi önkormányzati lakásban van vezetékes 

víz, fürdőszoba és WC, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy kijelenthessük, biztosítva 

vannak az emberhez méltó lakhatás feltételei. A városban azonban még számos olyan 

önkormányzati üzemeltetésű lakásról tudunk, amelyre ez nem mondható el. 

#70



5. Mit jelenthet ma a szociális lakás: MILD Home 

5.1 Kortárs szociális lakás-építészet 

Építészeti folyóiratok és szakmai weboldalak beszámolói között rendszeresen találhatunk 

szociális lakás projekteket bemutató cikkeket. Ha csak a legutóbbi néhány év termését 

vizsgáljuk, számos követésre méltó munkát találunk. Az itt hivatkozott két beruházással 

elsősorban azt szeretném illusztrálni, hogy jól működő szociálislakás-üzemeltető 

rendszerek esetén magas színvonalon tervezett és kivitelezett otthonok valósulnak meg, 

melyek érzékenyen reagálnak a közvetlen társadalmi és épített környezetre, igyekezvén a 

lehető legjobb megoldást kínálni a rászorulók lakásellátásában. 

A belga téglaépítészet hagyományait szépen továbbéltető szociális lakás beruházás volt 

2014-ben a WoonWel lakásszövetkezet megrendelésére készült együttes (5.1 ábra). A 

szövetkezet azt vallja, hogy számukra az ember mindig sokkal fontosabb, mint a “kő”, az 

épület, az építőanyag; és talán épp azért, mert ennek az elvnek igyekeznek maradéktalanul 

eleget is tenni, az itt megépült otthonok által nyújtott épített környezetben a “kő” is nagyon 

fontos szerepet játszik, és nem mellesleg gyönyörű. A kisvárosi környezet tér- és 

anyaghasználatát tiszteletben tartó terv szerint olyan szociális bérlakások épültek, melyek 

rendkívül alacsony fenntartási költségükkel járulnak hozzá a rászoruló réteg fenntartható és 

megfizethető lakhatásának biztosításához . 16

 

A HAMONIC + MASSON iroda  által tervezett párizsi beruházás keretében szociális 17

lakások, foglakoztató központ és közösségi terek létesültek (5.2 ábra). A megrendelő a 

Paris Habitat OPH, mely Franciaország szociális lakás szektorának legnagyobb szereplője. 

Párizsban és környékén 124.000 szociális lakást gondoznak, melyekben több, mint 310.000 

ember él. A szervezet évente körülbelül 1.500 új lakást épít és közel kétszer ennyit felújít. 

 http://www.ampetrybou.be/index.php/projecten/62116

 http://www.hamonic-masson.com/Paris-XII-Villiot-Rapee?lang=en17
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Ügyfeleik 60%-a sorolható az alacsony jövedelmi viszonyok miatt sérülékeny társadalmi 

réteghez, egyre több a 60 év feletti lakó és már 40% azok aránya, akik lakhatásuk 

finanszírozására támogatást kénytelenek igénybe venni. Ennek az épületnek a tervezésekor 

az egyik fő célkitűzés az volt, hogy a Párizsból szinte teljesen száműzött kertes házak 

világából sikerüljön legalább egy keveset felidézni. Ennek érdekében a tervezők az épület 

körül egy változó szélességű teraszt-erkélyt helyeztek el, mely egyrészt dinamikát 

kölcsönöz az épület tömegének, másrészt –ami ennél sokkal fontosabb– minden lakást 

hozzájuttat egy 20-30 m2-nyi szabadon felhasználható területhez, továbbá segít szorosabbá 

tenni a lakóknak a környezethez fűződő viszonyát, megteremti a szabadban lét lehetőségét 

a mindennapokban. Műszaki szempontból ugyancsak érdekes és megfontolandó, 

hosszútávú gondolkodást sejtető döntés, hogy a függőleges közlekedés és a gépészet 

központi magján kívül csak az épület határoló burkában elhelyezett pillérek viselnek terhet, 

így az igények változása esetén a mostani lakáskialakítás helyett egy teljesen más 

lakáskiosztás is könnyen megvalósítható, vagy akár gyökeresen más funkció is 

elhelyezhető, ezzel biztosítva a komplexum folyamatos kihasználtságát. Pécsett ennek az 

ellenkezőjére lehet igényt és lehetőséget dokumentálni: számos nem lakáscélú üresen álló 

ingatlan (iskola, iroda, gazdasági épület) alkalmas arra, hogy funkciót váltva a lakásra 
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5.1 ábra: AMPE.TRYBOU ARCHITECTEN: Low Energy Social Housing © dennis de smet



várók igényeit elégítsék ki a jövőben, még akkor is, ha tervezésük idején alkotóik nem 

gondoltak erre a lehetőségre. 
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5.2 ábra: HAMONIC + MASSON: Villiot-Rapée Apartments © Sergio Grazia

5.3 ábra: Az általunk tervezett Eco Green Village



5.2 MILD HOME 

5.2.1 Az Eco Green Village 

Pécsett 2005 óta nem volt rá lehetőség, hogy az építészek bebizonyítsák, tudnak jól 

használható szociális lakásokat tervezni. Ezért is volt szerencsés az a pályázati lehetőség, 

melyet az ország építész képzéseinek doktorandusz hallgatói számára írtak ki 2013 őszén. 

A XXI. századi városlakók igényeinek pontos feltérképezését és kielégítésének 

lehetőségeit kutatta a győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszéke és 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által doktori iskolák számára meghirdetett 

pályázat. A pályázati kiírás középpontjában a fenntarthatóság és a környezettudatoság állt, 

melyek egyre kevésbé megkerülhető területei az építészeti tervezési folyamatnak. Az 

energetikai és környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett feladat volt a korra 

jellemző társadalmi kihívások kezelése, egy újfajta életmód megteremtésének építészeti 

lehetőségeinek kutatásával. A pályázatban MILD HOME-nak nevezett épülettípus egy 

gazdaságosan megvalósítható lakóépület prototípusa, mely igyekszik választ találni a 

folyamatosan változó környezeti és szociális kihívásokra. Ez az épülettípus azonban nem 

csupán egy innovatív konstrukciós modell –ahogy azt a pályázat kiírásában olvashattuk– 

hanem sokkal inkább egy újfajta filozófia, egy újfajta életmód kifejeződése, hogy ember és 

otthona milyen viszonyban áll környezetével. A pályázatnak része volt egy olyan beépítés 

–Eco Green Village (5.3, 5.4 ábra)– tervezése, melyben az épülettípusok, az önálló 

lakóegységek és a közösségi terek integrálásával egy új  

szellemiségű lakóegyüttes hozható létre (Horváth T. 52). A tervezés során társaim voltak: 

Kósa Balázs és Ettlinger József.  

 

Fontos tervezési szempont volt, hogy a beruházás kizárólag Magyarországon is elérhető 

eszközök használatával megvalósítható legyen. Nem csupán egy elméleti lehetőséget 

szerettünk volna felvázolni, hanem olyan környezetet teremteni, ahol a XXI. századi 

városlakó megfizethető, fenntartható lakáshoz juthat, és egy összetartó, egymást segítő 

közösség tagjaként a mai korban elvárható színvonalon élhet. 
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A célok elérése érdekében meghatároztuk azokat az alapelveket, melyek véleményünk 

szerint ahhoz szükségesek, hogy korszerű, hatékonyan üzemeltethető, könnyen 

fenntartható, megfizethető otthonokat teremtsünk: 

• A lakások alapterületét a szükséges és elégséges minimumra szorítjuk. Ennek biztosítása 

érdekében létrehozunk közös használatú tereket például a vendégek fogadására, 

gépészeti berendezések elhelyezésére és tárolásra. 

• A lakásokat úgy helyezzük el, hogy mindegyik rendelkezzen az ideális téli szoláris 

nyereség biztosításához déli üvegezett homlokzattal. 

#75

5.4 ábra: Az Eco Green Village helyszínrajza



• Olyan életformát bátorítunk, mely a magyarországi klímához alkalmazkodva télen 

kisebb helyen összehúzódva tölti a hideg napokat, elősegítve ezzel a takarékos lakás-

fenntartást. Tavasztól őszig viszont a lakások keretei megnyílnak, a mindennapi élet 

részévé válik a kert és a jól használható nagy terasz, melyek üzemeltetése ebben az 

időszakban nem jelent külön kiadást, mégis jelentősen hozzájárulnak a kényelmes 

életfeltételek biztosításához. 

• Az építéstechnológiának olyan módját választjuk, mely gyors kivitelezést biztosít, 

ugyanakkor lehetőséget teremt a leendő lakók részvételére a munkákban, szorosabbra 

fűzve ezzel kötődésüket leendő otthonukhoz, és egyúttal csökkentve az otthonteremtés 

költségeit.  

• Kíméljük az erőforrásokat, ahol lehet, megújuló energiát használunk és takarékoskodunk 

az ivóvízkészlettel. 

• Lehetővé tesszük, hogy az épületegyüttes életciklusának végén alapanyagai 

visszakerülhessenek az anyagok természetes körforgásába. Az előregyártott elemek fő 

alkotóelemei, mint a fa és a szigetelőanyagok egyszerűen visszanyerhetőek és 

újrahasznosíthatóak, még az alapozás is nyom nélkül visszabontható, köszönhetően egy 

speciális technológiának. 

A tatabányai tervezési terület többszintes lakóépületekkel beépített lakótelep és falusias 

lakókörnyezet határán fekszik. Azt gondoljuk, a kettő között leginkább az alacsony, sűrű 

beépítésű lakókörnyezetnek van létjogosultsága. De nemcsak Tatabánya esetében éreztük 

úgy, hogy ez a helyes irányválasztás. A jelenlegi körülmények között Pécsett sem 

mindenhol és mindig indokolt magas vagy akár csak középmagas lakóépületek tervezése, 

hisz nem kell koncentráltan jelentkező nagy lakásigényt kielégíteni. A XX. századi 

lakásépítések közül számos hazai és nemzetközi jó példa illusztrálja ennek a fajta 

beépítésnek a népszerűségét és létjogosultságát (Frampton 493). 
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A tervezési folyamat eredményeként létrejött beépítési koncepciónak a FÉSZEK nevet 

adtuk (5.5 ábra). A többrétegű, hierarchikusan felépülő településrésznek nem az utca az 

alapegysége, hanem a lakásokból összeálló FÉSZEK, mely a hagyományos utcánál 

közelebb engedi egymáshoz a lakásokat és egyúttal lakóikat, és öblös kialakításával a 

gépjárműforgalomtól mentes szabad terület használatára csábít. Olyan épület- és 

lakóközösség ez, melynek tagjai nemcsak a természeti erőforrásokat osztják meg, hanem a 

mindennapi élet számos területén közösséget vállalnak egymással. Alacsony 

energiafelhasználású otthonaikban lehetőség nyílik arra, hogy minimális üzemeltetési 

költségek mellett teremtsék meg a feltételeit egy nagyobb, vagy kisebb, saját, vagy bérelt 

lakásba való költözés feltételeit. A hazai építőanyagokból, rendkívül rövid idő alatt 

felépíthető házakban az egyedül élő fiataloktól vagy idősektől a gyermektelen párokon át a 

többgyermekes családokig sokféle lakásra vágyó találhat olcsón fenntartható otthonra és 

barátságos lakókörnyezetre. A lakásokat egy-egy szerződéssel maximum öt évre lehetne 

bérelni. Ha közben változik a család mérete, nagyobb, esetleg kisebb lakásba lehet 

költözni. Mivel a cél az, hogy idővel mindenki megtalálja a saját fészkét, az itt élőknek 

takarékoskodni kell ittlétük alatt, amit az alacsony fenntartási költségek lehetővé is 

tesznek. 

5.2.2 Tervezési program 

A tervezési helyszínre száz, különböző méretű, eltérő összetételű családok számára 

alkalmas, 40-100 m2-es lakást kellett tervezni. Az épületektől elvárt energetikai besorolás 

A+. A lakóépületek mellett megbízói elvárás volt közösségi épületek tervezése is. A 100 

lakást öt, körülbelül egyenlő nagyságú csoportra osztottuk, melyek a fő a közösségi 

funkcióknak helyed adó területekkel együtt a fő közlekedési útvonalra vannak felfűzve (5.6 

ábra). 
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5.6 ábra: A fészkek és közösségi terek viszonya



A világban számos példa mutatja, hogy szinte lehetetlen kielégíteni az autós közlekedés 

igényeit, az autós infrastruktúra fejlesztések csak fokozzák az autós forgalmat. Ezért az a 

döntés született, hogy nem tervezünk a házak mellé parkolókat a telken, nem bátorítjuk az 

autós közlekedést. A környező utcák mindkét oldalát párhuzamos parkolásra tettük 

alkalmassá a fasorok alatt. A falurét területén csak gyalogosan és kerékpárral lehet 

közlekedni. Természetesen a szelektívhulladék-szállító autók, mentők és tűzoltó autók be 

tudnak hajtani, de a terület alapvetően a kisgyermekek számára is biztonságos, forgalomtól 

mentes övezet. 

A lakások mellett olyan közösségi helyeket szerettünk volna teremteni, melyek 

hozzájárulnak az összetartó közösség kialakulásához. Egyrészt helyet biztosítanak a közös 

születésnapoknak, gyerekzsúroknak, focimeccs-nézéseknek, másrészt lehetővé teszik, hogy 

a közösség tagjai kiadható helyiségekkel gazdálkodjanak, vagy maguk indítsanak 

vállalkozást a rendelkezésre álló helyeken. 

Fontos szempont volt energiahatékony és a fenntartási költségeket csökkentő megoldások 

alkalmazása, valamint annak biztosítása, hogy a beruházás semmilyen értelemben, sem 

rövid, sem hosszútávon ne szennyezze környezetét. 

5.2.3 Tervezési elvek 

Nem terveztünk a lakásokba vendégszobát, kerékpártárolót, műhelyt, energiaközpontot. 

Ezeket a funkciókat az öt kisközösség, az öt fészek saját központjaiban helyeztük el. 

A hatékony üzemeltetés érdekében a délre néző tetőkön napelemeket telepítettünk, melyek 

a közösségi épületben levő elosztón keresztül jutnak vissza a lakásokba, segítve ezzel az 

eltérő időben jelentkező igények kielégítését. Napkollektort csak a Fészkek közösségi 

épületeinek tetejére telepítettünk, mert a házakban nem akartunk helyet foglalni a 

nagyméretű puffertartályokkal. A napkollektorok mellett még egy módszer segíti a 

háztartási melegvíz előállításának költségcsökkentését: a háztartásokban keletkező 

szürkevizet ugyancsak a Fészkek energiaközpontjában gyűjtjük össze kezelésre, mielőtt 
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viszszavezetésre kerülnek WC-öblítésre a családokhoz. A kezelés során még jelentős 

mennyiségű hőt lehet a vízből kinyerni. A szürkevízhasznosítás így nemcsak a tiszta 

csapvíz takarékos használatát segíti elő, hanem a melegvíz-előállítás energiaigényét is 

csökkenti. 

A 2-3 házanként telepített tartályokban összegyűjtött esővízzel öntözhető a házak közötti 

növényzet. Az őshonos talajtakarókból telepített rét jellegű zöldfelületek kevesebb 

fűnyírást igényelnek, mint a pázsit. A házak között ültetett gyümölcsfák nemcsak árnyékot 

adnak, és kellemes mikroklímát teremtenek, de a hasznos munka végzésének lehetőségével 

és finom gyümölcsökkel ajándékozzák meg a lakókat. 

A létrehozott telepítésnek köszönhetően a beépítési területen a közösségi érintkezés 

különböző szintjei jöttek létre. Minden család rendelkezik saját, privát szférával, melyhez 

minden esetben tartozik természeti környezet is, közvetlen kertkapcsolat. Az egymás 

közelében lévő, kis udvarra néző lakások alkotják a közvetlen szomszédságokat, ezekből 

áll össze a következő közösségi szint, a FÉSZEK, az öt FÉSZEK pedig együtt alkotja a 

Falurétet. Ennek megfelelően a közösségi élet intenzitása a területen belül rétegződött. 

Központja a buszmegálló közelében található. 

Itt épül a központi közösségi épület pékséggel, kávézóval, helyi piacnak otthont adó fedett 

résszel, kerékpárüzlettel és szervizzel, kiadható irodákkal, üzlethelyiségekkel, és egy 

nyilvános WC-vel. A házak közötti zöld területek fás, ligetes felületekkel az egész 

közösség és a környékbeliek pihenését is szolgálják. A terület fő közlekedési tengelye 

délkelet-északnyugat irányú, összekötve a teleptől északra fekvő településrészt és az Ady 

utcai buszmegállót. Erről a tengelyről közelíthetők meg a fészkek. Az út menti 

öblösödésekben a fészkek közösségi épületeinek szolgáltatásait lehet igénybe venni, 

valamint rekreációs lehetőségeket használni. A tematikus öblökben kisgyermektől a 

nyugdíjasig minden korosztály számára nyílik lehetőség a pihenésre, kikapcsolódásra, 

sportolásra: sakk-asztalok, gördeszkás gödör, füves pálya, játszótér, a Galla-patak mentén 

pedig parti sétány várja a Falurét és a környék lakóit. 
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A fészkek közösségi épületeiben van kerékpártároló, szelektív hulladékgyűjtő hely, 

hőközpont, szürkevíz-hasznosító, kisközösségi rendezvényekre is használható 

vendéglakás, mellyel a Fészek közössége gazdálkodik, valamint a fedett-nyitott részben a 

társalgásra is alkalmas helyet biztosító postaláda-tér. 

5.2.4 Alkalmazott szerkezetek 

Alapozás: behajtott, visszanyerhető acél pontalap, rajta előregyártott vasbeton lemez. 

Határoló falak: bordavázas falpanel, Magyarországon gyártott cellulóz szigeteléssel, kívül 

fagyapot réteg, rajta vékonyvakolat, vagy hazai gyártású hossztoldott, időjárásálló akácfa 

burkolat. A cellulóz a szálas hőszigeteléseknél lényegesen kevesebb energiabevitellel, 

hulladék-újrahasznosítással készülő hatékony szigetelőanyag. A nyári forrósággal 

szembeni legjobb hőszigetelés, mivel a cellulóz fáziseltolódási értéke a legjobb. A 

fáziseltolási érték mutatja, hogy mennyi idő alatt melegszik át az anyag. Ugyanez az érték 

télen fordítva működik, a belső meleget ugyanolyan lassan engedi át, mint a nyári meleget. 

(Összehasonlításképpen: kőzetgyapot: 0,6 óra, polisztirol: 0,9 óra, cellulóz: 4,5 óra.) 

Válaszfalak: bordavázas falpanel, cellulóz hangszigeteléssel. 

Közbenső födémek: tömbösített fa födémpanel, látszó alsó felülettel, felette helyiségnek 

megfelelő padló rétegrend. 

Terasztető: tömbösített fa födémpanel, felette terasz rétegrend. 

Ferde tető: tömbösített fa födémpanel, északra néző tető esetén zöldtető rétegrenddel, délre 

néző tető esetén napelem cellákkal. 

A tervezett épületek megvalósításához az előregyártott technológiát választottuk. Az 

előregyártás az 1960-as évektől kezdve szinte egyeduralkodó volt a hazai tömeges 

lakásépítési technológiák között. Nem volt ez másként Pécsett sem, hiszen itt épült például 
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az ország első emeletes panelépülete Uránvárosban a Veress Endre utcában. Az 

előregyártás és tipizálás gondolata a XX. század elején kibontakozó modern mozgalom és 

a Bauhaus tevékenységében is megjelenik. És nem csupán a tárgyalkotás, ipari 

formatervezés kapcsán, hanem az épülettervezéssel, a tömeges igények kielégítésével 

kapcsolatban is. Gropius ezzel kapcsolatban azt az elvet vallja, hogy az épület részei azok, 

amelyek lehetnek tipizáltak, az épület egészének azonban az emberek, a lakók által 

támasztott személyes követelményeknek kell megfelelnie (Forgács 173). Ez a fontos 

gondolat nem, vagy csak nagyon elvétve tudott érvényesülni a hazai előregyártás hosszú 

története során. Az általunk választott technológia viszont alkalmas arra, hogy egyszerre 

használja ki az előregyártásban rejlő előnyöket és egyúttal egyedi lakókörnyezetet 

biztosítson használói számára. Az alkalmazott faltechnológiához igyekeztünk olyan 

alapozási módszert találni, mely az épületek lebontása után az épületekhez hasonlóan 

szétszerelhető. Ennek megvalósítása a következőképp történik: 

Az épületek helyén 45-50 cm mélységű tükröt alakítunk ki a humuszréteg és a még 

szükséges mennyiségű talaj eltávolításával. Az 5×5 méteres hálóra tervezett épületek alatt 

egymástól talajmechanikai számítások szerinti távolságban rozsdamentes menetes szárakat 

hajtunk le minimum 2 méter mélységig úgy, hogy a szárak teteje azonos magasságban 

legyen. A szárak tetején levő vízszintes fém felületre fekszenek fel az ugyancsak 

előregyártott vasbeton lemezek, melyek a teherelosztást szolgálják, és elcsúszás ellen 

biztosítva vannak. A vasbeton lemezek és a fém lapok közé neoprén kiegyenlítő réteg 

kerül. A talaj és a vasbeton lemez között kapilláris megszakító kavicsréteget helyeztünk el. 

Az épületek életciklusának végén a panelek lebontása és az előregyártott vasbeton lemez 

eltávolítása után a földben lévő behajtott szárakat ki lehet hajtani, a területet szinte eredeti 

állapotban lehet átadni további hasznosításra. 

Az épületek határoló falainak anyaga faborda-vázas panel, a kétoldali fa építőlemez között 

25 cm cellulóz szigeteléssel kitöltve. A homlokzati panelek a belső oldalon gipszkarton 

burkolatot kapnak. A külső oldal burkolata vagy fagyapot szigetelésre készített 

vékonyvakolat, vagy magyar gyártmányú átszellőztetett akácfa homlokzatburkolat. Az 

alacsony energiabevitellel készült építőanyag, és a földrengésbiztos technológia 

versenyképességét bizonyítja, hogy a 2009-es olaszországi földrengés után ez a 
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technológia került ki győztesen az 55 hagyományos építéstechnológiával dolgozó cég 

mellett a versenytárgyalásból és épített fel 500 lakást a szerződéskötéstől a kulcsátadásig 6 

hónap alatt. A paneleket gyártó magyarországi cégnél a megrendelőknek mindig 

felajánlják, hogy 2-3 főt biztosítsanak a kivitelezéshez. Így a megrendelők jelentős 

kedvezménnyel juthatnak otthonukhoz. Ezt a megoldást a a szociális lakás beruházásként 

megvalósuló otthonoknál is mindig alkalmaznánk. 

Az épületkiosztás tervezésénél az az elv érvényesült, hogy mindenki egyenlő mértékben 

részesülhessen a terület kínálta előnyökből. Ezért ragaszkodtunk a földszinti bejáratokhoz, 
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közvetlen kertkapcsolathoz, és a lakásonként közel azonos bruttó beépítettséghez. 

Alaprajzát tekintve két alapegységet határoztunk meg, egy kisebbet és egy nagyobbat. A 

kisebb 2 db 5×5 m-es területet foglal el a tervezési területre vetített hálón, a nagyobb 3 

darabot. 1 db 5×5 m-es beépített terület kb. 20 m2 nettó alapterületnek felel meg, így a két 
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egységnyi lakás nettó 40 m2-es, a három egységnyi 60 m2-es. Ezt az alapterületet 

lakásonként további egy vagy két raszternyi területet elfoglaló emeleti beépítéssel növelve 

40, 60, 80, és 100 m2-es lakásokat kapunk. 

A legkisebb lakástípus egyterű kialakítású, földszintes épület. A magasabb belmagasságú 

térben állnak az egy dobozba szervezett kiszolgáló funkciók: tisztálkodás, főzés, tárolás. A 

doboz aljába tolható vissza a lakóegységhez tartozó kétszemélyes ágy. Az egység tetején, 

mint galérián pótfekhely, vagy további tárolótér nyerhető (5.7, 5.8 ábra). 

A 60 m2-es lakóegység emeleti része úgy került kialakításra, hogy egy eltolható 

válaszfallal egyedi igények szerint lehet meghatározni, milyen arányban legyen felosztva 

az emeleti háló. A falat parkoló állásban tartva egy nagyobb szobát használhatunk. A nagy 

belmagasságú térben elhelyezett födémen az egyik szobából megközelíthető pótfekhely 

vagy tárolótér nyerhető. 

A minden lakás mellett kialakított földszinti fedett-nyitott terasz lehetővé teszi, hogy a 

lakás használói az évszakok változásának megfelelően életüket szűkebb, vagy tágabb 

területen éljék. Tavasztól őszig jól használható tereket kínál ez a hely is, és az emeleti 

szobákhoz tartozó teraszok, melyek mellvédfala tárolóként lett kialakítva. A fedett-nyitott 

teraszok lehetőséget kínálnak olyan lakáskialakításra, melynél a terasz köti össze a két 

szomszédos, kisebb, önálló lakásban élő generációkat. Megteremtve ezzel az együttlét, és a 

visszahúzódás lehetőségét is. 

5.2.5 Energetikai környezet 

A korábban már ismertetett energiahatékonyságot segítő módszerek mellett a családi házak 

fűtésének alapja a telken áthaladó távhőszolgáltatás. A távhő korszerű, tiszta 

energiaszolgáltatás, hatékonyabbá tétele a város fontos célkitűzése kell legyen. A vizuális 

környezetszennyezés kiküszöbölése érdekében a távhővezetéket az északi Fészek 

gyalogútja alatt lévő közműcsatornában vezetjük át a telken. A szomszédos, egyelőre üres 

parcellát a további hasznosításig a Falurét lakóinak művelésére bíznánk. 
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Azt gondolom, hogy a tervekben megfogalmazott felvetések alkalmasak számos, a mai kor 

emberét érintő és foglalkoztató probléma megválaszolására. A környezeti változások között 

kiemelkedő jelentőségű az egyre kevesebbek által vitatott globális felmelegedés, mely 

ellen nemcsak védekezni kell, például hatékonyan szigetelt és jól tájolt, lombhullató fákkal 

árnyékolt épületekkel, hanem tenni is kell valamit a visszaszorításáért. Keresni kell az 

előállításuk során minél kevesebb széndioxid kibocsátással járó építőanyagok 

használatának lehetőségét. A megújuló energiaforrások használata lényegesen hozzájárul 

egy-egy közösség széndioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. 

Ugyancsak a globális felmelegedés tünete a csapadékmennyiség időben egyenlőtlen 

eloszlása. A zöldtetők segítenek a leesett csapadék hatékonyabb hasznosításában, a hirtelen 

csapadékvíz-terhelés csökkentésében és jelentősen javítják a lakókörnyezet mikroklímáját 

is. Az esővíz összegyűjtése –az egyre nagyobb kincsnek számító édesvízkészlet megóvása 

érdekében– természetes része kellene legyen mindennapi életvitelünknek. 

Hiszek benne, hogy építészeti eszközökkel lehet olyan társadalmi viselkedésformákat 

bátorítani, mely segít az eltérő korosztályok és rétegek egymásra találásában és egy 

mindenki számára élhető világ megteremtésében. 

Energetikai számítás 

A tervhez készült energetikai számítás egy 62 m2 fűtött alapterületű lakóegységre, melynek 

tervezett összesített energetikai jellemzője EP=77,10 kWh/m2a, mértékadó értéke 

EPm=230,00 kWh/m2a, így a lakóegység épületenergetikai minősége 34%, vagyis 

különösen energiatakarékos. 

Adatok | Eco Green Village 

Telek területe: 24.800 m2 

Beépített terület: 6.311 m2 
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Beépítettség: 25,4% 

Zöldterület: 13.200 m2 

Zöldterület arány: 53,2% 

Lakófunkciók: 6.523 m2 

Közösségi funkciók: 1.172 m2 

Szintterületi mutató: 31,0% 
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6. Tézisek, következtetések 

A XXI. században egyrészt változtak a szociális lakásokkal szembeni elvárások – 

gondoljunk csak az energiahatékonyságra (Dányi 2012) – másrészt az informatika, a 

számítástechnika fejlődése olyan eszközöket ad a kezünkbe, melyek használatával a 

korábbinál hatékonyabban tudjuk elvégezni a ránk háruló feladatokat. Ezeket a 

lehetőségeket a hazai önkormányzatok még nem használják ki maradéktalanul. Elhivatott 

építészként, tanárként és a doktorandusz társaimmal valamint tanáraimmal együtt alapított 

Szolidáris Építészet Kutatócsoport tagjaként is az a határozott célom, hogy hatékony 

eszközöket találjunk az égető szociális kérdések gyakorlati megoldására. A következőkben 

a dolgozat téziseinek összefoglalása mellett konkrét lehetőséget mutatok arra vonatkozóan, 

hogyan lehetne segíteni az önkormányzati bérlakás-állomány megújulását. 

A szociálislakás-kataszter létrehozása nagy segítséget jelenthet az üresen álló ingatlanok 

számának csökkentésében. A pécsi önkormányzat tulajdonában levő lakások kezelője a 

Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. Az utolsó adatigénylésem nyomán kapott 

információk szerint 2012-ben 4126 lakás szerepelt a nyilvántartásukban. Ez a szám a 

megelőző öt évhez képest sem változott számottevően, 2008-ban például 4198 lakása volt 

az önkormányzatnak. Természetes, ugyanakkor a vagyongazdálkodás szempontjából 

sajnálatos módon a rendszerváltozással együtt járó privatizáció során a jobb karban levő 

lakásokat tudták megvásárolni azok magasabb jövedelemmel rendelkező lakói. A 

megtakarítással nem rendelkező, alacsony jövedelmű, sok esetben munka nélküli 

tulajdonosok továbbra is bérlőként lakták, lakják otthonukat. Az önkormányzati 

lakásrendelet lehetővé teszi, hogy differenciált módon adják bérbe a lakásokat: szociális 

alapon, a költségek alapján és piaci alapon. A bérbeadónak természetszerűleg haszna 

csupán a piaci alapon történő bérbeadásból keletkezik. Ez a pécsi lakásgazdálkodás egyik 

fő gyengéje. Annak ellenére nincs olyan lakásállomány, amely bevételhez juttatná a várost, 

hogy ezt az elérendő célt megfogalmazza az Integrált Városfejlesztési Stratégia is . A 18

bérbe adott lakások esetében gyakori, hogy még a piaci árakhoz képest alacsony lakbért 
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sem tudják rendszeresen fizetni a segélyekből, támogatásokból, alacsony nyugdíjból, 

alkalmi munkából élő lakók. Ahogy az a Vagyonkezelő Zrt. 2012-es beszámolójában 

olvasható, a 12 hónapon felüli hátralékosok száma 1121 fő volt, tartozásuk 384.316.000 Ft, 

ami az összes befizetetlen lakbér 84,3%-a. Az az évi lakbérek 15,66 %-a kintlévőség 

maradt.  

Ilyen fizetési hajlandóság, és több ezer, lakásra várakozó polgár mellett egyáltalán nem 

mellékes, hogy mindeközben – a Holding munkatársaitól kapott információk szerint – az 

önkormányzatnak abban az évben volt 343 kiadatlan lakása. Ezek összes alapterülete 

12.275 m². Volt közöttük 110 komfort nélküli, 23 félkomfortos, 60 komfortos, és a 9 

besorolás nélküli mellett 141 összkomfortos lakás. A hatályos lakbérszámítási rendelet 

alapján, átlagos értékkel számolva ez évente közel 50.000.000 ft bevételkiesést jelent a 

város számára. További veszteség, hogy az üresen álló lakások állaga gyorsabban romlik, 

mint a lakott ingatlanoké. Az üresen álló ingatlanokba gyakran illegális lakásfoglalók 

költöznek, rontják a környék megítélését, elértéktelenítik a közeli ingatlanokat is. Szorosan 

ide tartozik, hogy miközben a városvezetés diszkriminálja a közterületen életvitelszerűen 

tartózkodókat, azaz a hajléktalanokat, nincs a városnak olyan programja, mely reális 

alternatívát és esélyt jelentene a több száz pécsi hajléktalannak az ebből a létből való 

kilépésre. 192 millió forintos beruházás keretében sikerült ugyan 2015-ben megújítani a 

pécsi hajléktalan ellátás Edison utca intézményét, de ez a szemlélet elsősorban a meglévő 

állapotok bebetonozását szolgálja és nem a hajléktalan lét felszámolását. Elismerve az 

önkormányzat ezen a területen tett erőfeszítéseit, azt gondolom, a jövőben mindenképpen 

szükség lenne párbeszédre az érintett felek között, melynek egy olyan hosszú távú program 

lehet a kimenete, ami reményt ad a lakáshoz való jutásra. A hajléktalanszállás átadásán azt 

mondták, az minden igényt kielégít. Nem. Nem elégít ki minden igényt. 

Valamennyiünkben megvan a saját otthon iránti vágy, és ezt még a bokrok mélyén 

raklapokból, szőnyegekből, hulladékból összetákolt hajlékokban is tetten érhetjük. 

A vállalkozók lakásfelújításokba való bevonásának legfőbb akadálya, hogy a szociális 

bérlakások bérleti díja rendkívül alacsony, még  a tulajdonos fenntartással kapcsolatos 

költségeit sem fedezi, nemhogy egy felújítást lehetne belőle finanszírozni. Vállalkozók 
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akkor szállhatnának be nyereséges üzlet reményében a pécsi önkormányzati lakásállomány 

megújításába, ha az nem a szociális elven bérbeadott lakásokat célozná meg, hanem a piaci 

alapon bérbe adható, igényesebb lakásokat. Miközben az önkormányzati lakásállomány 

évek óta stagnál, a KSH adatai szerint Baranya megyében 2001 és 2011 között 10.636-ról 

12.391-re nőtt a bérbe adott lakások száma. A köznyelven albérletnek nevezett lakások 

piaca Pécsett is igen élénk. Az itt tanuló közel 30.000 egyetemista  lakásigénye mellett 19

szerepet játszik ebben az is, hogy a jövedelmi viszonyok miatt sok család nem tud saját 

lakást vásárolni vagy építeni. Az önkormányzatnak nagyobb arányban kellene részt 

vállalnia a lakásukért piaci árat fizetni képes lakásra várók igényeinek kielégítésében. 

Korábbi településfejlesztési, városfejlesztési és lakáskoncepciókban is megfogalmazták a 

szerzők, hogy a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok átalakításában rejlő lehetőségek 

kihasználása az egyik kézenfekvő lehetőség a lakásállomány növelésére, hiszen nemcsak a 

már részletezett üresen álló lakásállomány terhe nehezedik a városra, hanem sok kiadatlan 

ipari, gazdasági, irodai ingatlané is. 

1. tézis: A Pécsett a Dél-Dunántúli Operatív Program pályázata keretében megvalósult 

önkormányzati szociális-lakás beruházások támogatására összeállítottam egy hatékony, 

egyszerűen alkalmazható vizsgálati módszert, mely alkalmas arra, hogy a pályázatok 

elvárásainak megfelelően minőségi kategóriákba sorolja az önkormányzati 

ingatlanállományt (megfelelő állapotú, felújítandó, bontandó). A gyorsan elvégezhető 

állapotfelméréssel megteremtettem annak a lehetőségét, hogy a pályázat keretében történő 

felújításra az arra leginkább rászoruló műszaki állapotban lévő lakások legyenek kijelölve. 

A vizsgálat a város egész területére történő kiterjesztése esetén alkalmas az önkormányzati 

szociálislakás-gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a döntéshozatal meggyorsítására. 

Hosszútávú, előremutató gazdálkodói szemlélet esetén a most alkalmazott vizsgálat 

kiegészíthető további, alaposabb, időigényesebb műszaki vizsgálati elemekkel is. Az így 

létrehozott adatbázis hatékony eszköz a döntéshozók kezében annak érdekében, hogy a 

lakások felújításának ütemezését azok valós műszaki állapota alapján tudják elvégezni.  

 KSH: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/regiok/deldun/deldun1006.pdf19
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A pécsi szociálislakás-állományt vizsgáló kutatásaim egyik legfontosabb tapasztalata, hogy 

nincs a meglévő ingatlanvagyon adatait tartalmazó korszerű adatbázis. Pécs Megyei Jogú 

Város 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete öt fő szempont alapján sorolja 

kategóriákba a lakásokat: 

I. A lakás komfortfokozata 

II. A lakás, épület minősége, építési módja 

III. A lakóépület állapota  

IV. A lakóépület településen belüli fekvése 

V. A lakás épületen belüli elhelyezkedése  

A rendszer elvileg alkalmas arra, hogy korrekt, a lakás állagától, elhelyezkedésétől függő 

bérleti díjakat állapítsanak meg. Ennek maradéktalan megvalósítását akadályozza, hogy 

nem áll rendelkezésre egy, a besoroláshoz szükséges minden információt tartalmazó 

adatbázis. A besorolást a vagyonkezelő munkatársai személyes helyismeretük, 

tapasztalataik alapján végzik, illetve végezték, amikor a lakások a város tulajdonába 

kerültek, illetve amikor a rendeletet bevezették. Egy lakás, ha egyszer besorolták egy 

kategóriába, nagy valószínűséggel abban is marad, mert nem megoldott az épületek 

állagváltozásának követése. Nincs a teljes lakásállományra vonatkozó nyilvántartás sem az 

építés évéről, sem az épület szerkezetéről, sem a fűtés módjáról. Hatékony 

ingatlangazdálkodási rendszer akkor működhetne, ha ezek az adatok mind rendelkezésre 

állnának. Sőt, igazán effektív üzemeltetéshez, jövőbe mutató gazdálkodói szemlélet 

érvényesítéséhez további mérőszámok, tulajdonságok felvétele is szükséges lenne. Az 

energetikai besorolás mellett célszerű lenne nyilvántartásba venni, hogy milyen az épület 

tájolása, van-e lehetőség megújuló energiaforrások használatára, rendelkezésre áll-e 

elegendő hely az épületben korszerű gépészeti berendezések telepítésére, az adott 

környéken milyen alternatív fűtési módok jöhetnek számításba, milyen a nyílászárók 

minősége, állapota, a meglévő burkolatok fajtája, minősége (padló, fal, mennyezet), 

mekkora a lakás alapterülete, fűtendő légköbmétere, karbantartandó falfelülete. Ezen 

adatok hiányában szinte lehetetlen mégcsak megbecsülni is a szükséges karbantartások 

költségvetését. Ezt a funkcióját egy adatbázisnak ma nem tudnánk kihasználni, mivel 

2013-ban például a pécsi önkormányzati lakásokban – a Pécs Holding munkatársainak 
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tájékoztatása szerint – csak életveszélyelhárítást végezhettek a kezelők, időszerű 

karbantartást vagy felújítást nem.  

Ügyfélbarát nyilvántartási rendszerben a következő információk megjelenítése is mind azt 

segítené elő, hogy a lakásigénylésekből nyert és a lakásnyilvántartásban szereplő adatok 

összevetésének segítségével minden lakáshoz megtalálják az oda leginkább megfelelő 

bérlőt: 

- alkalmas-e a lakás akadálymentes lakókörnyezet kialakítására 

- van-e óvoda, iskola a közelben 

- milyen messze van a legközelebbi orvosi rendelő 

- tömegközlekedési lehetőségek, kerékpárút távolsága a lakástól 

- vásárlási, szórakozási lehetőségek, játszótér. 

Ilyen, a jelenleg nyilvántartott információknál lényegesen több adatot tartalmazó adatbázis 

nemcsak a bérbeadás, karbantartás metódusát támogatná, hanem az eladásra szánt lakások 

értékesítését is lényegesen megkönnyítené. Az önkormányzati bérlakások felmérésének 

szükségességét a Pécs 2030-ig terjedő fejlesztési stratégiáját kidolgozó szerzők is 

megfogalmazták.  

2. tézis: A jelenleg érvényben lévő lakásigénylő adatlap tartalmához igazodva létrehoztam 

egy online kitölthető oldalt, melynek használatával az adatok bevitele után közvetlenül 

értesülhet a lakásigénylő, hogy jogosult-e önkormányzati lakás kiutalására és ha igen, 

akkor körülményei alapján hanyadik helyet foglalja el az igénylők sorában. Minderre azért 

van szükség, mert a jelenlegi rendszerben nem biztosított az igénylők adatainak 

összehasonlíthatósága, nagyon sok a hiányosan kitöltött lakásigénylés, és számos olyan 

jelentkező is van, aki a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján jövedelmi viszonyai 

miatt nem jogosult önkormányzati lakás bérlésére. Az általam kidolgozott rendszer 

egyrészt alkalmas a fenti anomáliák kiszűrésére, másrészt naprakész információ nyerhető 

belőle az igényelt lakások számára, méretére, komfortfokozatára vonatkozóan, ami 

elengedhetetlen a szociális-lakás gazdálkodással foglalkozó városvezetők, valamint az új 

lakások tervezésével megbízott építészek számára.  
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A kutatás során szerzett tapasztalataim szerint Pécs több mint 20 éve elfogadott 

lakáskoncepciója elavult, annak átdolgozása, újraértelmezése és a jelen körülményekhez 

való igazítása elodázhatatlan. A fenntartható rendszerekben mindenkinek és mindennek 

megvan a maga szerepe és azt a szerepet folyamatosan teljesíti is. A lakó befizeti a bérleti 

díjat, ami úgy van meghatározva, hogy abból az üzemeltető el tudja végezni a rendszeres 

karbantartást és felújítást. Ha a lakó jövedelmi viszonyai miatt nem tud legalább 

költségelvű lakbért fizetni, akkor egy fenntartható szociális lakás rendszerben tisztázott az 

is, hogy a hiányzó összeget ki és miből pótolja. Erre lehet alkalmas a piaci alapon bérbe 

adott lakások bérleti díjából származó nyereség, vagy az állam által fizetett 

lakbértámogatás. Pécsbányatelepen végzett állapotfelmérő kutatásom is alátámasztotta, 

hogy az önkormányzatnak, illetve a lakások mindenkori kezelőjének a jelenleginél sokkal 

jobb gazda módján kell kezelnie a lakásállományt. Hozzátartozik ehhez például – a 

rendszeres karbantartáson túl – hogy tudja kik laknak a lakásban. Személyes tapasztalatom, 

amit a lakásosztály munkatársai is megerősítettek, hogy gyakran nem az él a szociális 

bérlakásban, akinek alacsony bérleti díjért bérbe adták, hanem a bérlő továbbadja azt. Ez a 

lakásra várók hosszú sora mellett elfogadhatatlan és mindent meg kell tenni  a 

felszámolásáért. Ilyen szempontok szerint vizsgálva véleményem szerint a jelenlegi pécsi 

szociális lakás rendszer nem fenntartható, amit bizonyít a lakások egyre romló állapota és a 

Pécsbányatelepen végzett állapotfelmérő kutatásom eredménye is. A legrosszabb 

állapotban lévő lakások – szociális városrehabilitáció keretében történő – folyamatban lévő 

megújítása nem a rendszer önfenntartó voltának eredménye, hanem jelentős mennyiségű 

idegen forrás, kampány jellegű támogatás bevonásának következménye. Éppen ezért a 

beavatkozás által elért állagjavulás fennmaradása is kétséges. 

3. tézis: A szociális városrehabilitációs programok hatékonyságának ellenőrzésére 

összeállítottam egy kérdőíves felmérési felületet, melynek segítségével a program által 

érintett otthonok lakóinak véleményére alapozva reális képet nyújtó állapot- és 

elégedettségmérést készítettem a beruházások hasznosulásáról. Az általam Györgytelepen 

elvégzett kutatás eredményei rámutattak arra, hogy a lakók elégedettsége egyszerű 

eszközökkel emelhető lenne a részvételi tervezés mértékének növelésével. Az 

eredményekből kiderül, hogy a felújított othonok lakói számára otthonaik komfortossá 
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tétele mellett ugyancsak fontos szempont a környezeti elemek megújítása. Hatékony, 

eredményes szociális városrehabilitáció csak a lakások közvetlen környezetének és a 

köztereknek a megújításával, fejlesztésével együtt végezhető.  

A Györgytelepen megvalósult szociális városrehabilitáció utóéletének vizsgálata során 

megállapítottam, hogy a lakók otthonukkal való elégedetlenségének oka gyakran a 

tervezők és a leendő lakáshasználók közötti kapcsolat hiánya. A felméréssel arra kívántam 

választ kapni, hogy melyek voltak a jó döntések, mit lehetne jobban csinálni, és volt-e 

olyan tervezői döntés, ami az épületek használói szerint hiba volt. Lehet-e ezeken 

változtatni, hogyan lehet a jövőben elkerülni a hasonló hibákat? A használók véleményével 

szembesülni kell akkor is, ha az ránk, tervezőkre nézve negatív, és mindent el kell követni, 

hogy a jövőbeni beruházásoknál az így szerzett tapasztalatok hasznosuljanak.  A kortárs 

építészeti tervezői magatartásformák között a világon sokfelé jelentős szerephez jutott a 

részvételi tervezés. A györgytelepi munkák során is felmerült ennek alkalmazása, ám végül 

a kapcsolattartás kimerült a pályázatok kötelező részeként előírt lakossági fórumokon való 

találkozásokban. A rehabilitációs program folytatása esetén hasznos és kívánatos lenne a 

felújítandó lakásokba kerülők véleményének, igényeinek folyamatos kikérdezése, a 

tervezők és a lakók elképzeléseinek egyeztetése. A lakók bevonásával készült tervek esetén 

nem készültek volna például egyterű lakások, mert – mint felmérésemből kiderült – az itt 

élők életformájához nem illeszkedik ez a lakástípus. A személyes terek emberhez és a XXI. 

század elején elvárható minőséghez méltó és a lakók igényeihez igazított kialakítása 

mellett egyértelmű volt a vágy az utak, járdák, közösen használt közterületi elemek 

felújítása iránt. A kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy elhanyagolt 

környezetben a felújított lakások sem tudják maradéktalanul betölteni szerepüket és nem 

járulnak hozzá olyan mértékben az életminőség javulásához, mint ahogyan az ilyen 

jelentős összegű beruházás esetén elvárható lenne. 

4. tézis: Az uránvárosi tízemeletes panelházak áttervezéséhez készített számításaim 

igazolták, hogy a Pécsett jelentős számban megtalálható iparosított technológiával, 40-50 

évvel ezelőtt épült keramzitbetonos panellakások alkalmasak az érvényben lévő, 

lakóépületekre vonatkozó lagmagasabb műszaki követelmények szerinti felújításra, sőt 
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akár a Magyarországon még nem kötelező passzívház  szint elérésére is. Napjaink egyik 

legnagyobb, sokakat érintő problémája az energiaszegénység, melyen kézenfekvő módon 

az energiatakarékos lakások tervezésével és építésével, valamint a meglévő, a jelenlegi és a 

jövőben várható műszaki előírásoknak és elvárásoknak nem megfelelő lakások 

felújításával lehet legegyszerűbben segíteni. 

A meglévő épületállomány folyamatos karbantartása mellett a jelenleginél sokkal nagyobb 

szerepet kell szánni az épületek újrahasznosításának a lakáskérdés megoldásában is. 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ezen a területen is elengedhetetlen a városi tulajdon 

felmérése, majd ez alapján a lakásként hasznosítható épületek megtalálása. Az 

újrahasznosítás egy másik dimenziója, amikor nem az épületet, hanem annak alapanyagát 

forgatjuk vissza az építési folyamatokba. Az üres önkormányzati ingatlanok például 

rengeteg értékes építőanyagot tartalmaznak, melyekből elbontás esetén létre lehetne hozni 

egy lerakatot, ahonnan a felújítható épületekhez szükséges alapanyagokat nyerhetnék. Ez a 

fenntartható, az erőforrásokat kímélő gazdálkodás a XXI. század elején elvárható 

hazánkban is. 

Egy ilyen korszerű nyilvántartási rendszernek van fontos, a leendő lakásokat tervező 

építészeket érintő vonatkozása is. Kizárólag egy naprakész igénylői lista alapján 

határozható meg, mi az, ami hiányzik a pécsi lakáspiacról, mit kell építeni ahhoz, hogy az 

igényeket ki tudjuk elégíteni. A legutóbbi, több mint 12 évvel ezelőtti beruházások 

esetében csupán kisméretű lakások tervezésére szólt az önkormányzat megbízása, holott az 

általam most készített felmérésből kiderül, ennél sokkal árnyaltabb elosztású, 

felszereltségű lakásokra van szükség. Kis lakások helyett ideális méretű lakásokat kell 

tervezni. A fenntartható lakás optimális méretű, nem pazarló sem a kivitelezése, sem a 

fenntartása. Magyarországon az önkormányzati lakások jelentős része, 27%-a túlzsúfolt , 20

ugyanakkor ez az érték az egész országra vetítve csupán 7%. Az önkörmányzati 

lakásgazdálkodás céljai között szerepelnie kell ezen állapot megváltoztatásának. 
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7. A továbblépés lehetőségei 

A szolidáris építészet gondolatának megjelenése és elterjedése az oktatásban különösen 

fontos. A jövő építész generációjának téma iránti fogékonyságát az egyetemi évek alatt 

lehet és kell megalapozni. 2013-ban a város akkori főépítészéhez fordultam a következő 

projekt javaslattal, mely az üresen álló önkormányzati lakások számának csökkentésére, a 

kiadható lakások számának emelésére jelenthetne megoldást: keressünk olyan, a város 

tulajdonában lévő üres lakást, padlást, nem lakás célú üres ingatlant, mely bevonható a 

szociális lakás állományba. Az egyetem műszaki karának diákjai a tanárok és a leendő 

lakók részvételével, igényeik figyelembe vételével elkészítenék az átalakítás terveit és 

például a kispollack-ként ismert szakközépiskola diákjainak bevonásával, valamint 

önkéntesek munkájával, a leendő lakók kalákájában meg is valósítanák a terveket. Fontos 

szempont a meglévő, rendelkezésre álló anyagok használata, low budget költségvetés 

mellett. A kivitelezést a szakemberek és diákok mellett maguk a lakók végeznék, ezzel is 

elősegítve a felújított lakás állagának megóvását, a tulajdonosi szemlélet erősítését. 

Ugyanilyen fontos és bátorítandó magatartás az önkéntes munka végzése. Az önkéntes 

tevékenység a társadalmi beilleszkedés egyik fontos eszköze. Hozzájárul egy összetartó 

társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával. Az önkéntes 

tevékenység lehetőség arra, hogy bármilyen vallású, nemzetiségű, társadalmi-gazdasági 

hátterű és korú ember hozzájárulhasson a sikerhez, a fejlődéshez és az előre jutáshoz.  

A dolgozatban feltárt problémákra, a megfogalmazott igényekre segítene választ találni 

egy a Pécsi Tudományegyetem keretein belül felállított Design Laboratórium. Az 

interdiszciplináris csoporthoz való csatlakozásra lehetőséget kapnának a város képviselőin 

kívül az egyetem különböző karain oktató és kutató tanárok, doktorandusz hallgatók és 

diákok. Meggyőződésem, hogy az egyetemen rendelkezésre áll az a szellemi potenciál, 

mely képes reális választ találni a helyi szociálislakás-gazdálkodással kapcsolatos 

kérdésekre. A szociológusok, közgazdászok, építészek, várostervezők, gépészek, 

mérnökök, informatikusok által alkotott csoport a dolgozatban feltárt helyzet további 

elemzésével, az összefüggések és lehetőségek tanulmányozásával képes lehet arra, hogy a 

rendelkezésre álló források felhasználásával illetve új források felkutatásával fenntartható 
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megoldást találjon a Pécsett lakásra várakozók igényeinek kielégítésére. Akkor lehetünk 

képesek a helyes válaszok megfogalmazására, ha tisztában vagyunk az anyagi 

lehetőségekkel, képesek vagyunk új erőforrások felkutatására és bevonására, tudunk élni a 

fejlett technológiák adta lehetőségekkel, ki tudjuk használni az információs technológia 

előnyeit és tudunk alkalmazkodni egy hosszú távra tervező, zöld fővárosként üzemelő 

megyeszékhelyen adott körülményekhez.  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