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IIIIIIII A VÁROSI TÖMBÖK 2050 UTÁN

Ez a fejezet Budapest belvárosának jövőbeni elrendeződésével foglalkozik, egész pontosan azt 
vizsgálja, hogy a pesti belvárosi tömbök milyen eséllyel maradnak fenn abban a formában, ahogy 
most ismerjük őket. A budapesti városszerkezet több mint 300 éves, az egyik legstabilabban fenn-
maradt eleme a városnak. A 19. és 20. század fordulóján létrejött utcák, tömbök, házak jelenlegi 
szerkezetükben és formájukban őrzik az építési korszakok társadalmi – gazdasági, technikai-kultu-
rális viszonyait. A társadalmi–kulturális környezet jelentősen megváltozott, de alapvető technikai-
technológiai újdonságok nem jöttek létre, hiszen az energiaellátás, a közlekedés és az építés ma 
is zömmel használt technológiái ismertek voltak, a korszak mérnökei a várost felkészítették ezek 
befogadására. A 21. században ugyanakkor a városainkat érő jelentős változások komoly kihívást 
jelentenek majd a Föld városainak, köztük Budapestnek is. Lehetséges-e, hogy Pest Belvárosának 
tömbszerkezete és épületállománya ezeket a változásokat is zökkenőmentesen be tudja fogadni? 

A fejezet első része a jövő városáról való gondolkodás rövid történeti összefoglalóját adja az „Utó-
piától” a jövő városa víziókig. A kulturális, művészeti, építészeti és filozófiai gondolkodásban meg-
jelenő, a kor körülményeire reagáló elemek nagy hatással voltak, és vannak az emberiség jövőről 
alkotott elképzeléseire, de a jövőről folytatott gondolkodásunknak ezek pusztán egy szűk szeletét 
jelentik. Az első rész foglalkozik még a jövőkutatás, a „jövőtudomány” (FUTURES STUDIES 2012) 
lehetőségeivel, szakmai hátterével, múltjával, magyar hagyományaival, és veti fel a jövő tervezhe-
tőségének kereteit. A rész tartalmazza azon építészek és urbanisták legfontosabb gondolkodási 
irányait, akik felismerték a világ egyre gyorsuló változásait, és szakmánk felelősségét. A második 
rész a jövőkutatás eszközeinek felhasználásával kialakításra kerülő „modell” segítségével Buda-
pest jövőjének számtalan változata közül, néhány lehetséges szcenáriót mutat be. 

A harmadik részben kerül az „alaphipotézis” kiértékelésre. A pesti belvárosi tömbök jövőképének 
formálódását, a globális gazdasági és társadalmi változások mellett a Föld forrásainak megta-
pasztalt korlátai (energia, víz, élelmiszer), és az egyre növekvő mértékű szennyeződés kibocsátás 
fogja keretezni. Hogy a környezeti keretek és a jövőbeni gazdasági és társadalmi viszonyok fej-
lesztőerőinek hatása hogy fogja alakítani a tömbök beépítését, azt azoknak az eredményeknek a 
segítségével fogjuk bemutatni, melyeket az 1900 és 2000 közötti időszak tanulmányozása során 
tapasztaltunk meg.

ALFÖLDI GYÖRGY DLA

> 76. oldal 

> 32. oldal 

> 22. oldal 
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A jövő társadalmi – gazdasági viszonyainak, vagy a városok formájának megálmodása 
minden korban foglalkoztatta a gondolkodókat. A varázslóktól a delphoi jósokon, Nostra-
damuson keresztül korunk tudományos-fantasztikus műveit írókig sokan, sokféle módon 
próbáltak a jövőbe tekinteni. Ezek az alkotások a jövőbe vetített, vágyott képeken keresz-
tül elsősorban saját jelenük problémáira reagáltak, és ezáltal jól jellemezték az adott 
kort, melyben megszülettek. A remények és a képzetek egykor a jövőről szóltak, de az 
utókornak már egy múltbéli világról tudósítanak. 

Mielőtt Budapest jövőjével kapcsolatos vízióinkat felvázoljuk, tekintsük át a modernkori 
jövőtudomány előfutárainak is tekinthető, az egyes korok ideális városát felvázoló utó-
piák múltját. A kifejezés az ókori görögből ered, jelentése sehol sem vagy sehol hely 
(ou-toposz), megvalósíthatatlan elképzelés, terv, vágy, légvár délibáb. Többnyire jövőbeli, 
a tökéleteshez közeli fejlettségi szinten álló emberi társadalmat, illetve egy ilyen társa-
dalmat leíró művet jelent. Az utópia tehát kettős jelentésű, egyrészt egy ideát, világképet 
jelent, amely bár az emberi társadalmak szintjén vélhetően nem megvalósítható, de er-
kölcsi referenciaként segítheti az ember világban való tájékozódását. Másrészt mint vá-
gyott állapot, a jövő társadalmát, városát leíró, a fejlődésnek, történelemnek irányt muta-
tó jövőképet jelent. Az első említés angol nyelvterületen történt, és összekapcsolódott az 
azonos kiejtésű (homofon) „eutópia” – amely szintén ókori görög eredetű, ugyanakkor „jó 
helyet” (eu-toposz) jelentő – szóval. Az angolban így kettős értelme van az utópia szónak, 
amely megfelel az eredeti kettős jelentéstartalomnak. (Feireiss, 2011) 

A 20. századig elsősorban írók, filozófusok foglakoztak az ideális városokkal, sokszor na-
gyobb műveikbe ágyazva írták le a vízióikat. Platón Állam című munkájában egy szigetre 
helyezte a várost, és „lakóitól szerény és a szabadságról lemondó közösségi elveken nyugvó 
életet követelt”, miközben Arisztophanész (i.e. 414-ben) a Madarak című drámájában így 
festi le azt a helyet, amelyben jobb lenne mindenkinek, hiszen amikor írta a peloponné-
szoszi háború 18. éve zajlott:  „No, tolmácsolom először is azt, hogy ti egy nagy várost tele-
pítvén körűl a levegőt, s mind azt, mi az ég s föld közt van, téglafalakkal – Babylon módjára 
– kerítsétek be, madárvárosnak, egészen.” 

A JÖVŐKUTATÁS MÚLTJA ÉS FŐ IRÁNYAI
ALFÖLDI GYÖRGY DLA, WETTSTEIN DOMONKOS
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1516-ban Sir Thomas More latin nyelven adta ki De optimo Reipublicae statu deque Nova Insula 
Utopia (A legjobb államformáról és az újonnan felfedezett Utópia nevezetű szigetről) című re-
gényét, melyben a szerző pontosan írja le az általa ideálisnak tetsző várost: „A szigetnek öt-
vennégy városa van, mind tágasak és igen szépek; nyelvük, szokásaik, intézményeik teljességgel 
egyformák, tervrajzuk s, amennyire a hely megengedi, külső képük is azonos.” Láthatatlan városát, 
amelyet fővárosuknak tartanak „… magas és széles fal veszi körül sok toronnyal és bástyával. 
Száraz, de mély, tüskés bozóttal benőtt széles árok futja körül a falakat három oldaláról.” A kivétel 
nélkül háromemeletes házak kapui „… szárnyasak, könnyű érintésre nyílnak, utána pedig maguk-
tól záródnak, és mindenkit könnyen beeresztenek. Persze semmi sem magántulajdon, mert még a 
házakat is cserélik minden tíz évben sorshúzás útján.” 

A 20. században a multimédia eszközök megjelenése kiszélesítette a lehetőségeket a vá-
gyott vagy félt jövőképek egyre inkább valósághű megjelenítésére. Az 1927-ben bemutatott 
Metropolis című film (rendezte: Fritz Lang, művészeti vezető: Otto Hunte) mind a mai napig 
meghatározza és tematizálja a sci-fi produkciókat, és gondolkodást. A film jövőképe egy erő-
sen hierarchizált társadalmat, és egy ennek megfelelő környezetet ábrázol, miközben korunk 
utópiáinak valamennyi jelentős eleme megtalálható a filmben: gépek vezető szerepben, kor-
porációk uralta politika, szolgasorban tartott alsó társadalmi rétegek. A film látványvilága, az 
eltúlzottan megrajzolt sűrűség, az óriási magasházak, a többszintes közlekedés a 20. század 
sci-fi kultúra ikonjává vált, filmes és művészeti ábrázolások – japán, európai, és amerikai - 
egész vonulata nőtt ki belőle. 

A modernkori irodalomban az utópisztikus írások különböző műfaji kategóriákba sorolha-
tók: sci-fi, fantasy, cyberpunk, steampunk. A kor irodalmi és vizuális alkotásaiban ugyan-
akkor megjelent az a kettőség is, amelyet Bernard Tschumi így fogalmazott meg: „míg az 
avantgarde építészeti munkákra a sci-fi, a digitális és az űrtechnika van a legnagyobb hatással, 
ugyanekkor a szép város ideája továbbra is a 19. századi és középkori város-sztereotípiákon 
alapul.” (Tschumi, 2003)

A képzőművészet vagy az irodalom mellett az építészetet is régóta foglalkoztatja az ideális 
város formája, a 19. században az ipari forradalom hatására jelentek meg az úgynevezett 
szociálutópiák, melyek a munkásosztály problémáiból kiindulva a jövő ideális társadalmának 
és településének felvázolását tűzték ki célul. Ide tartozik Robert Owen ideális faluja, Richard 
Fourier falansztere, míg az ideológiák terén az angol paternalista mozgalom és a marxizmus 
társadalomvízióját kell megemlítenünk.

A 20. századi várostervezés egyik legfontosabb előzménye a Sir Ebenezer Howard által terve-
zett ideális város – város-utópia – a Garden City 1898-ból. Az első világháború után megjelenő, 
modernista gondolkodás és építészet a században sorban termeli a megvalósult és a csak 
tervekben maradt ideális városokat, egészen az 1960-as 70-es évekig. Le Corbusier svájci 
származású francia építész terve 1924-ből a Ville Radieuse, és Frank Lloyd Wright amerikai 
építész munkája a Broadacre City 1932-ből a két leghatásosabb terve a kornak. A legellent-
mondásosabb eredmények talán Indiában és Brazíliában születtek. Le Corbusier tervezett az 
egyik indiai szövetségi állam (Punjab Állam) megbízásából egy új fővárost Chandigarh-ban az 
1950-es években, míg Brazíliában egy 1922-ben elhatározott új fővárost – Brasíliát - álmodott 
és tervezett meg Lúcio Costa és Oscar Niemeyer 1960-ban. A korszak legnagyobb volumenű 
„új város” építési gyakorlata a Szovjetunióban jelent meg, mely később súlyos hatással volt a 
2. világháború után az akkori szocialista városépítészetre is. 

A 20. században lezajló globális átrendeződés és léptékváltás az építészeti utópiákat is meg-
termékenyítette. A főleg a század közepén elszaporodó különböző víziók azonban már nem el-
sősorban az ideális város formáját vagy társadalmi berendezkedését keresték, sokkal inkább 
az ipar és az infrastruktúra fejlődésén fellelkesülve akartak az építészet fejlődésének is célt, 
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irányt találni a jövőben. Talán épp ezért ezek az utópiák inkább formailag semmint tartalmi-
lag inspirálták a 20. század építészetét, hisz a látványos víziók mellett az elképzelt formák-
ban összezsúfolt társadalom berendezkedéséről már kevesebb szó esett.  Amíg a 19. század 
szociálutópiái a jövő városát a jövő társadalmából próbálták levezetni, addig a 20. században 
a társadalom meghatározó szerepét műszaki-építészeti determinizmussal helyettesítik, így 
ezek az utópiák „gondolatkísérletek a népességkoncentráció jegyében.” (Meggyesi, 2005)

De milyenek is voltak a 20. század utópiái? A formálás felől közelítők az esztétikai utópiák, 
melyek korai előfutárai a számmisztikából kiinduló csillag formájú reneszánsz ideális város-
ok. A 20. században a modernizmus ideológiája köthető ide, mely szerint az épített környe-
zet formája determinálja a benne élők közérzetét, azaz a jó formálás megoldja a társadalmi 
problémákat is. A szerkezeti fejlődésbe vetett hit, az új anyagok alkalmazása az utópiákra 
is hatással volt, ez hívta életre az ún. technotópiákat, ahova elsősorban a megastruktúrákat 
sorolhatjuk. A statisztikus utópiák nem arra keresik a választ, hogy milyen lehetne a világ, 
hanem hogy a jelen folyamatok következményeként milyen lesz. Az utópiáknak ez az a terü-
lete, amely leginkább épít a tudományos kutatásokra. Épp a tömeges lakásépítések kapcsán 
felmerülő hosszú távú tervezhetőség hívta életre a tudományos értelemben vett jövőkutatást. 
A gazdasági fellendülés és technológiai fejlődés hullámain felvázolt jövőkép azonban már a 
70-es évek elején szerte foszlott a világgazdasági fordulat miatt, így a tudományosan felvázolt 
jövő nem teljesülhetett be, a nyugat-európai lakótelepek nem igazolták vissza a hozzájuk fű-
ződő víziókat, és társadalmi összetétel tekintetében viszonylag gyorsan leromlottak.

A jövő építészetének megtervezésének módszertanához érdemes részletesebben is foglal-
koznunk a 1950-es, 60-as évek utópiáival, mely az építészet és városépítészet határterületén 
izgalmas útkeresést jelentett. A korszak utópiái gondolkodásmódjuk szerint három csoportra 
oszthatók (Meggyesi, 2005): Az első típus az építészeti formák és szerkezetek (sátor, pillér, 
torony, fal) városi léptékre történő felnagyításával, a városias koncentrációk térbeli kereteinek 
túlhatározásával akaratlanul is meghatározza a jövő lehetséges formáit, aminek eredménye-
képp öncélú megastruktúrákat hoz létre, és a benne élő társadalom problémája a tervező 
számára fel sem merül. Jó példa erre Maymont árboc- és függesztett kötélháló szerkezete, 
ahol a befüggesztett, sátor formájú szerkezetben 15-30 ezer embert zsúfol össze. 

Az utópiák egy másik típusa a legnagyobb rugalmasságra építve az állandó és változó jellegű 
elemek szétválasztásában gondolkodik, ami szoros kapcsolatban áll a japán kultúra világké-
pével, ezért ide sorolhatjuk a metabolista építészek (Kurokawa, Kenzo Tange, Isozaki) vízió-
it. A metabolizmus nem csak ideológia, hanem átfogó filozófia is, mely a statikus élettérrel 
szemben az anyagcsere, az átalakulás és a váltakozás analógiáit keresi az építészetben. Az 
európai színtéren a rugalmasság, flexibilitás kérdésköréhez szorosan kapcsolódik az infra-
struktúra, energiaellátás, és ezáltal a fenntarthatóság problémája, mely már a 60-as években 
is foglalkoztatta az építészeket. Bár a korszakban óriási fejlődés megy végbe az ipar és a gaz-
daság területén, még élénken él a pusztító világháborúk emléke, amikor milliós nagyvárosok 
maradtak ellátás nélkül. Yona Friedmant épp a Budapesten átélt 45-ös ostrom tapasztalatai 
mozgatták, amikor a fenntartható városvízióit megalkotta. Reynard Banham angol teoretikus 
az építészetet is hatalmába kerítő iparosodás nyomán kereste az ideális életteret, melynek 
végső vágyott állapota az, ahol szerinte megszűnik az építészet és nincs más, csak a technika 
által biztosított „ellenőrzött környezet.”

A 60-as évek utópiáinak harmadik sajátos típusa nem abból indul ki, hogy építészetileg 
mi lehet, hanem hogy nagy valószínűséggel mi lesz. Ez, a korábban már említett statiszti-
kus utópiák csoportja, mely annyiban utópisztikus, amennyiben feltételezi a jelenlegi ten-
denciák változatlan érvényesülését a jövőben is. Ennek a szemléletnek a példája Doxiadis 
Ökomenopolisza, ahol a globális trendek eredményeképp a kontinenseket behálózó urbani-
zált folyosókat képzelt el. A jövő helyett a múltban keresik a megoldást a regresszív utópiák, 
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melyek – mint Geddes vagy Mumford elképzelései - az iparosított világ pusztulását vizionál-
ják és az ideális rendet a kézműves társadalmakban vélik felfedezni.

Az építészeti víziókban meghatározó az idővel való viszony. A 60-as években úgy tűnt, hogy 
mindent lehet és az emberiségre gondtalan és fényes jövő vár. E fényes jövő záloga a technika, 
amely soha eddig nem sejtett távlatokat nyit, és a „gyorsuló idő” jegyében gondolatkísérle-
tekre és látomásokra készteti az építészeket és a mérnököket. (Meggyesi 2005) Míg optimiz-
musából fakadóan a századforduló vagy az 1960-as évek igen termékeny időszak volt, addig 
az elmúlt évtizedek pragmatikusabb szemlélete nem kedvezett a futurisztikus látomásoknak. 
Ugyanakkor a jelen globális kihívásai, az éghajlatváltozás és a társadalom átalakulása ismét 
felvetik a jövőről való gondolkodás és gondoskodás problémáját. A hosszabb távon is fenntart-
ható, ökologikus életmód keresése ma a tudományos kutatások egyik legfontosabb kihívása. 
Az ökologikus épületszerkezetek és az infrastruktúra fejlesztése a technika oldaláról keresik 
a válaszokat, miközben megjelentek azok az építészektől származó víziók is, amelyek valami-
féle jövőbeni „zöld” társadalmat és várost ábrázolnak. Ezek a látványos elképzelések azonban 
továbbra is adósak maradnak a technikai-társadalmi tartalom érdemi kifejtésével, és így nem 
tudni mennyiben tekinthetők érdemi referenciapontnak a jövőben.  

JÖVŐKUTATÁS, JÖVŐTERVEZÉS
Pest belvárosa jövőbeni képének alakulását sok tényező befolyásolja. A jövőről való gondol-
kodás kulturális, építészeti és filozófia hátterét az előző fejezetrészben már összefoglaltuk, 
ebben a fejezetrészben a lehetséges tudományos keretek és eszközök kerülnek sorra és a 21. 
században megindult jövő iránti felelős tervezés fő irányai.

A jövőkutatás művelői a jövő várható, remélt vagy félt elemeit, folyamatait kívánja kutatni - 
tudva azt, hogy valójában bármilyen széleskörű is a modellalkotáshoz felhasznált tudományos 
háttér, és részletezett az adatbázis, a jövőt olyan kölcsönhatások határozzák meg, amelyek nem 
megsejthetők 50-100 éves viszonylatban – azért, hogy a jelen döntéseit a jövő generációk iránti 
felelősség tudja vezérelni. A jövőkutatás feladata a társadalom jövőjének előzetes megismerése, a 
valószínű jövők előrejelzése (HIDEG 2010). A jövőkutatás a múlt és jelen változásait, rendszereit, 
folyamatait, példáit értelmezi, tanulmányozza, és szakmai stratégiákat, előrejelzéseket állít fel, 
és ezek elemzésével keresi az új trendeket. A kutatási terület metodológiája és ismeretanyaga 
kevésbé bizonyított, mint más hagyományos diszciplináké (FUTURES STUDIES 2012).

A modernista gondolkodás, a jövő „megoldása” iránti elkötelezettség és az IT technológia ki-
alakulása adta a 20. század második felében az alapját a tudományos jövőkutatásnak. Gábor 
Dénes Nobel-díjas professzor 1960-ban még magabiztosan jelentette ki, hogy „a jövőt nem lehet 
előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.” (NOVÁKY 2010). A technológiai változások a gon-
dolkozás új síkjait hozták létre, és olyan új tudományok létrejöttét, amelyek alternatív jövőkép 
kialakítást tették lehetővé.

Az 1970-es 80-as években tudománnyá vált jövőkutatás a 21. században már tudományos 
eszközrendszerrel, és a diszciplína témája által adott keretek között dolgozik (HIDEG 2010). A 
legfontosabb alkalmazott típusai a „szcenárió módszer, delphi módszer, monitoring, backcasting, 
szimuláció és modellezés, társadalmi kapcsolatháló elemzés, rendszerfejlesztés, trendelemzés, 
morfológiai elemzés, technológiai előrejelzés (FUTURES STUDIES 2012). A jövőkutatás nem fog-
lalkozik rövid távú, vezetőknek, menedzsereknek szóló gazdasági, stratégiai előrejelzéssel. 

A jövőkutatás irányai ugyanakkor a nagyrendszerek – Föld, természet, emberiség, városok, me-
zőgazdasági táj – jövőbeni határigényeit igyekeznek meghatározni. A gondolkodásból látszik, 
hogy a jövőre vonatkozó kérdéseket mindkét irányból fontos feltenni, hiszen érdemes azt is 
vizsgálni, hogy a jelen tendenciái hova vezethetnek, és azt is, hogy a Föld kapacitása mit bír, és 
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mit kell tennünk, hogy a határhelyzeteket meg se közelítsük. Az ismert társadalmi rendszerek 
és a rendelkezésre álló technológiai tudás adja gondolkodásunk kereteit természetesen. Az 
alkalmazott időtávok (30-50 év) komoly kihívást jelentenek a kutatások számára, hiszen a ta-
pasztalatok szerint ennyi idő alatt eddig mindig történt valami előre megjósolhatatlan változás 
a Földön, és ez gondolom, hogy így lesz ezután is.

Az urbanisztikai fejlesztési és stratégiai tervek értelmezési határai és a velük szemben tá-
masztott igények nem egyeznek meg a jövőkutatás során létrejövő dokumentumokkal. A 20. 
század elején a stratégiai és urbanisztikai gondolkodási rendszerek a jövő tervezhetőségé-
ből (megoldhatóságából) kiindulva az országok, nemzetek, városok jövőjét 5-15 éves tervekbe 
foglalták bele. A térségek, városok jövőjére különféle ágazatok szerinti rövid, közép és hosszú 
távú tervek születtek és születnek mind a mai napig. Ilyen tervek a terület- és településfej-
lesztési tervek is. A stratégiai tervezés a múlt tapasztalataira építve, trendjeinek elemzésével, 
több alternatívában a jövőbe történő kivetítésével, a legfontosabb, a közeljövőben várható és 
előre jól látható változásokat igyekszik meghatározni. A korszerű térségi fejlesztési, és stra-
tégiai tervek készítését is az IT technológia biztosítja (HALL 2002), teszi lehetővé a széleskörű 
adatgyűjtésen, rendszerezésen, megfigyelésen és a komplex adatbázisokon alapuló tervezést, 
a szcenáriókra épített megvalósíthatósági előrejelzések bevezetését. A városok fejlődésével, 
fejlesztésével foglalkozók számára is a stratégiai eszközrendszer és gondolkodás az alapja a 
napi tervezési gyakorlatnak. A városfejlesztési stratégiák készítésekor már alkalmazásra ke-
rülnek  jövőkutatás eszközök, például a több változót, és jövőképet vizsgáló szcenárió elemzés.

A városok és azok fizikai szövetének jövőkutatása igényli a több irányú megközelítést, különös 
tekintettel a fenntartható fejlődésre, és az energiarendszerekben kialakuló alapvető változási 
igényekre és szükségszerűségekre. A városok nem túl közeli jövőjében való gondolkodás a 21. 
században került előtérbe, hiszen a napjainkban zajló változások, a környezeti és társadalmi 
rendszerek egyes elemei működésének látható, érezhető korlátai megindították a gondolko-
dást a jövő esélyeinek feltérképezésére.  

Az építészeti és urbanisztikai gondolkozásban több jelentős irányzat foglalkozik az urbanisz-
tika valós problémáival. A szakma felismerte, hogy a jövő alakítása összefügg az építészet 
jövőjéről folytatott gondolkodással is, és hogy pusztán az egyéni alkotások nem tudják meg-
oldani a nagy problémákat. „A sok elemet– infrastruktúra, gazdasági centralizáció, szétterülés, 
kulturális különbségek összecsapása – tartalmazó modern városok tervezési vezérelvének az esz-
tétika túl szubjektívnek és egyéniesnek tűnik” (TSCHUMI 2003). Az építészek szerepe a „városias 
építészeti”(„urbanistic architecture” TSCHUMI 2003) gondolkodásban jelentőssé válik ismét, ha 
a téralakítás (környezet) művészi, artisztikus feladataival egyenrangú szerepet kap az egyes 
városrészek komplex - társadalmi, fizikai, gazdasági, természeti – kutatásokra épülő koncep-
cióinak, stratégiáinak kidolgozása. A kérdés tehát az, hogy „mit tudnak az építészek ajánlani a 
városoknak?” (TSCHUMI 2003).

Az egyik fő irányt a holland MVRDV építész iroda által folytatott kutatások jelentik. Winny Maas 
jeleníti meg az iroda gondolkodási főirányát, amikor azt írja, hogy „a kutatás tudja felfedni a 
jövő város tervezésének lehetséges témáit, új programokat, eszközöket, és az építészet az, amely 
kitörési lehetőségeket tud ajánlani a jelen kríziséből” (TSCHUMI 2003). Az iroda projektenként 
szövetkezik egyetemekkel, és kutatásaik - vízióik célterülete a kapacitás, a növekvő lakosság-
számból, a növekvő fogyasztásból, a növekvő mobilitásból származó „tér-hiány” megoldásának 
lehetősége (MVRDV 2005) és a jövőt célzó kérdések feltétele (MVRDV 2012).

A másik főiránynak tekinthető a London School of Economics egyetem által vezetett kutatás a 
„Cities Programme” (CITIES 2011). Az egyik legfontosabb konferencia és kutatási projektjük az 
Urban Age, amely 2005 óta a világ 11 metropoliszának kutatásán keresztül keresi a nagy váro-
sok jövőjét és lehetőségeit. Richard Burdett építész, a program igazgatója írja: 
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„Néhány évtizede kezdtük észlelni, hogy a világ „egy” rendszer, integrált, egymásra épülő, de kicsi 
és törékeny. Tudjuk, hogy először az emberiség történetében a föld lakóinak többsége városlakó. És 
ez a trend várhatóan folytatódik. A globális népesség 75%-a várhatóan városokban (megacitykben) 
fog koncentrálódni 2050-re, többnyire olyan néhány milliós megacitykben, melyek az erősen ur-
banizált régiókban keresztülnyúlnak országokon, kontinenseken. Mit jelent az a végtelenség azok 
számára, akik lakják és azok számára, akik építik a városokat? Hogyan tudja ez a városi modell, 
mely támogatta az emberi létezést századokon át, megértetni velünk a „citysedés” felbukkanó új 
formáját, amelyet az új század erőteljes globális urbanizációja szolgáltat? Mi a komplex kapcsolat 
az urbánus forma és a városi élet között, hogy kell beavatkozni és pozitív változásokat előidézni? Az 
urbánus paradoxon lényege, hogy demokratikus eséllyel tud  térbeli rendbe szervezni szembeállást 
és reményt; feszültséget és nyugalmat; társadalmi kohéziót és kirekesztést, jólétet és nyomort  A 
forma, amit a társadalomnak adunk, hat azoknak az embereknek a mindennapi életére, akik a vá-
rosokban élnek és dolgoznak szerte a világon. Egy kis tornaterem, kulturális központ építése, egy 
közterület rendezése a slum szívében, megtiszteli a jelenlévő, jogfosztott közösséget, és alapvető-
en képes megváltoztatni az emberek életét. Építészekként, várostervezőkként, városalakítókként 
harcba lépünk mindennap az igazi infrastruktúra építésével, amely vagy képes lehet a társadalmi 
interakciókra, vagy a kirekesztés és uralom forrásává válhat”.(CITIES 2006)

A várostervezés új irányzata is kialakulóban van. Glasgow városa például 2011-ben megindított 
egy erős társadalmi bevonásra épülő jövőtervezési folyamatot (GLASGOW 2011), melyben a 
városban élő emberek és a város kapcsolatát kutatták, fejlesztették az emberek jövőképei és az 
általános emberi értékeik kommunikálásán keresztül. A város 2061-es jövőképéről folytatott 
diskurzus remek eszköz egy tudatos és a közösséget szolgálni akaró vezetés kezében a társa-
dalomfejlesztéshez. A világon több városban is megindult a holnapután kutatása és tervezése.
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A monográfia 2. fejezetében bemutattuk Pest város fizikai környezetének – a tömböknek és 
a lakóházaknak – a változásait 1900-ban és 2000-ben, a korabeli Budapestet meghatározó 
nemzetközi társadalmi – gazdasági erőtérben. Ez a fejezetrész a pesti fizikai szövet válto-
zásainak több változós előrejelzését, és a tömbök megmaradási esélyeinek elemezését tar-
talmazza. A főváros gazdasági, társadalmi státuszának alakulása erősen fog függeni a világ 
helyzetétől, és ezen belül Európa várható pozíciójától 2050-ben is, akárcsak a 19. vagy 20. 
század fordulóján. Ennek a társadalmi-gazdasági helyzetnek a felvázolásához használom fel 
a jövőtudományos módszerek közül a „szcenárió” analízist. A nemzetközi szakirodalomban 
fellelhető szcenáriók feldolgozásával készültek el a pesti belváros jövőbeni képének megha-
tározásához kialakított európai jövőképek. 

Ezekben a jövőképekben az elemzők átfogóan elemzik Európa (helyenként egyes részeit kü-
lön is) és a világ viszonyát, gazdasági, társadalmi, környezeti állapotmutatók szerint. A leg-
fontosabb mutatók: a gazdasági teljesítmény, a migráció alakulása, a környezetszennyezés 
mértéke, a felmelegedés, az üvegházgázok (ÜHG) kibocsátásának csökkenése, az energia-
helyzet, tekintettel elsősorban a megújuló forrásokra, és a biztonságra, az energiafogyasztás 
növekedése. >1<

A nemzetközi jövőtudományos szakirodalom alapján négy Európa-kép összegezhető: 

A)  „Európa teljesen nyitott piacgazdasága a világ élvonalába kerül újból”;
B)  „A régiók Európája összehangolt, és közös erőfeszítésekkel halad előre”;
C)  „A tagországok Uniója kevés közös és jelentős saját erőfeszítéssel, lassan halad”;
D)  „A széthulló unió tagállamai külön utas stratégiákkal igyekeznek elkerülni a teljes lemaradást.

Ezeket a kialakított szcenáriókat használtam fel mind Európa, mind Magyarország jövőjét 
leíró státuszok kialakításához. Ezek az egymástól függő, de mégis egymástól függetlenül is 
változó állapotok kerültek a koordinátarendszer két tengelyére. A függőleges tengelyre Euró-
pa jövendőbeli változásainak két állapota - a B) és a D), míg a vízszintes tengelyre Magyaror-
szág lehetséges változásai kerültek. Budapest jövőjére - kis és nyitott gazdaságú országként 
- a világ fejlődése elsősorban Európán keresztül hat. A szcenáriók felállításakor azzal szá-

BUDAPEST 2050 UTÁN
ALFÖLDI GYÖRGY DLA

33 oldal    >

24. oldal   > 

103. oldal > 

106. oldal > 

166. oldal > 

22 oldal    <
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moltunk, hogy Magyarország jövőjét is az európai fejlődés viszonylatában lehet leírni. E két 
térség – Európa, Magyarország – mozgásai határozzák meg alapvetően azokat a fejlesztési 
energiákat és trendeket, melyek Budapest – és ezen belül a belváros - épített környezetének 
változásaira hatnak gazdasági, társadalmi oldalról. Az európai tengely két iránya: „Európa a 
világ nyomában”; és „Európa egyedül marad”. A magyar tengely két iránya: „Magyarország 
lassabban halad”; és „Magyarország lépést tart”.

 

 

>1< 



158

IIII

A Budapest jövőjét meghatározó jellemzők segítségével kialakított négy szcenárió közül eb-
ben a fejezetrészben kettő kerül elemzésre. A koordinátarendszer két tengelyét jellemző stá-
tuszokat az alábbiakban mutatom be. 

„EURÓPA TENGELY”: „EURÓPA A VILÁG NYOMÁBAN” ÁLLAPOT
2030-után Európa kibővül Közép-Európa és Közép-Ázsia felé (ILLÉS 2006, UNEP-RIVM 2003) 
és erősödnek az EU-n belül a nemzeti és nemzetek feletti kapcsolatok, az Unió gazdasági 
motorját az erős régiók jelentik (ILLÉS 2006, UNEP-RIVM 2003, FINK-OWEN 2004). Az unió 
politikai és üzleti szervezetei szorosan együttműködnek, a versenyképesség és az innováció 
érdekében az EU belső szabályozása folyamatosan úgy alakul, hogy ne veszítse el hagyo-
mányosan európai jellegét, de az új gazdaság számára legyen kedvező és ne akadályozza a 
növekedést. Európa fontos és integráns része a világkereskedelemnek. Az európai gazdaság 
hajtóerejét a technológiailag fejlett ipar biztosítja elsősorban a földrész nyugati felében, míg 
a korszerű mezőgazdasági termelés adja Kelet-Európában és Közép-Ázsiában. 

Új innovációk jelennek meg az energiaipar területén, a rendszerszervezés (SUSTAINABLE 
2008), a szállítás, az előállítás és elsősorban a felelős környezeti gondolkodás területén. 
 Európában a természeti környezet jelentős változásokon megy át, míg Nyugat - és Közép – 
Európában a mezőgazdaságilag művelt területek csökkennek és rekreáció-turisztikai, vala-
mint „természeti” területként fognak funkcionálni, addig Kelet-Európában és Közép- Ázsiában 
a mezőgazdasági termelés a létrejövő technológiai átalakulás hatására hatékonyan és in-
tenzíven működő területté válik (UNEP-RIVM 2003). Európa 2030 után tudatosan fordul a 
környezeti terhelés csökkentése irányába, integrált klíma/energia szabályok megalkotásá-
val a legszennyezőbb gazdasági területeken (ipar, szállítás) (ILLÉS 2006, UNEP-RIVM 2003, 
 FINK-OWEN 2004).  

Európa népessége eltérő mértékben, de csökken. Jelentős a migráció, melynek célterülete to-
vábbra is Európa legfejlettebb területe, a „Pentagon” (London – Hamburg – Milánó –  München 
- Párizs) területe (DÜHR 2010). A vándorlásban résztvevő rétegek döntő része magasan kép-
zett, a tudás intenzív gazdaságába elhelyezkedni akaró ember. Az Unió további területein 
is erősödik a migráció a kiegyenlítő intézkedések hatására (ILLÉS 2006, UNEP-RIVM 2003, 
FINK-OWEN 2004).  

„EURÓPA TENGELY”: „EURÓPA EGYEDÜL MARAD” ÁLLAPOT 
Az Európai Unió növekedése, átláthatatlansága, az egyes országok belső konfliktusai elbi-
zonytalanítják az együttműködést, megindul az egyes tagállamok belső útkeresése, és így 
az európai gazdaság összteljesítménye jelentősen visszaesik. Védővámok kerülnek beveze-
tésre, intézkedések születnek a multinacionális társaságok ellen, nő a különbség az egyes 
tagállamok között. Az egyes országok gazdasági erejét a politikavezérelt nemzeti magántőke 
és vállalkozások adják (ILLÉS 2006, UNEP-RIVM 2003, FINK-OWEN 2004). Az EU működése 
is változik, csökken a befizetések aránya és így csökken a strukturális változásokra költhető 
forrás, és azok elosztását is egyre inkább a tagállamok felügyelik. Az EU bővítése lelassul és 
egyes kelet-európai országok felvétele halasztásra kerül, az EU-n belül a fejlettségi szint-
jük szerint megkülönböztetésre kerülnek a tagállamok a döntéshozatali mechanizmusban. 
Csökken a bizalom az EU-n belül és a világkereskedelmi részvétel is bizonytalanná válik 
(FINK-OWEN 2004). Az erősödő határok, az elöregedés eredményképpen lassú a gazdasági 
növekedés Közép-, Kelet-Európában, és Közép-Ázsiában, és folytatódik a természeti források 
felélése, nő a szennyeződés kibocsátás.

Az energiaipar területén csak egyes területeken jelennek meg innovációk. A szétaprózott, 
fejletlen gazdaságok egyes térségekben képtelenek átállni az energia hatékony, és környe-
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zetfelelős működésre, így nő a környezeti katasztrófák esélye. A mezőgazdaság a bezárkózás 
hatására jelentősen túlhasználja a területeket, a keleti régiókban nem jön létre a technológiai 
transzfer, így a természeti környezet is egyre erősebben kerül kiszipolyozásra. Európa egé-
szében a fenntarthatósági gondolkodás csak sokadrangú szerepet kap.

Európa népessége jelentős mértékben csökken. Megnő a belső migráció, a vidékről városba 
történő, és Európa egyes részei közötti vándorlás, ennek hatására is jelentős mértékben nő 
a különbség az egyes országok és országokon belül az egyes területek között (ILLÉS 2006, 
UNEP-RIVM 2003, FINK-OWEN 2004). Az Unió fejlett országai szigorító intézkedéseket hoz-
nak, saját belső munkanélküli helyzetükre hivatkozva. A társadalmak szétszakadnak gazda-
gokra („haves”) és szegényekre („have-nots”), és jelentős mértékben megnő a feszültség, a 
bűnözés. 

„MAGYAR TENGELY”: „MAGYARORSZÁG LÉPÉST TART” ÁLLAPOT
Magyarország egy bővülő és erősödő Európa közepén, kihasználja a régiókra épülő gazda-
sági motort, Budapest bekapcsolódik mint „gateway” térség az európai „Pentagon” vérkerin-
gésébe (ESPON 2007), ugyanakkor a két északi (Észak-Magyarország, Észak-Alföld) és a két 
déli (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) régió 2030 után be tud kapcsolódni a szomszédos EU régiók 
gazdasági életébe, a kereskedelembe és a mezőgazdasági tudástranszferbe. Az ország az 
EU átlaga felett teljesít, tehát csökken a fejlett országok közötti különbség, ugyanakkor nő az 
országon belüli régiók közötti különbség. Budapest és az észak-nyugati régiók iparszerkeze-
te és foglalkoztatás szerkezete a kapcsolódó osztrák régiókéhoz hasonlóan a tudás-intenzív 
gazdaságra épül, a természeti környezete a teljesen mezőgazdasági felhasználásból meg-
kezdi az átváltozást a természeti táj, és szabadidős funkciók felé. Az alföldi régiók területe 
erősebben kötődik a korszerű mezőgazdasági célú felhasználáshoz. 

Az ország környezeti politikája erősen koncentrál a környezetterhelés csökkentésére. Az or-
szág számára az igazi kihívást az országon áthaladó és dinamikusan fejlődő közúti szállítás, és 
a még meglévő korszerűtlen energia-előállító és felhasználó üzemek rekonstrukciója jelen-
ti. Megindul az energiaszerkezet átalakítása, az országos hálózatok „smart grid”(intelligens 
hálózat) típusú újraszervezése és a megújuló energiaforrások jelentős mértékű beléptetése. 
2030 után az EU közlekedési szerkezet átalakítási programja keretében (UNEP-RIVM 2003) 
a nagytávolságú szállítás új hálózatba szervezése segítségével, és az energiaforrások ter-
melésének megújításával sikerül a ÜHG kibocsátást, és a nyári hő-szigetek kialakulását és 
hatását csökkenteni.

Magyarország lakosságszáma 2050-re 8,0 millió körül fog alakulni, a magas elvándorlás, az 
alacsony termékenység, és az európai viszonylatban is magas mortalitás miatt, és a lakosság 
jelentős elöregedést mutat (IIASA 2007). A 2030 körül meginduló európai fejlődés lelassítja 
ezt a negatív folyamatot, és ország egyes területeire irányuló magasan képzett munkavál-
lalói migráció csökkenti a lakosságfogyást, az ország munkanélküliségi helyzete a vizsgált 
időszak második felében javul.  

„MAGYAR TENGELY” „MAGYARORSZÁG LASSABBAN HALAD” ÁLLAPOT 
Magyarország és Európa fejlődése is interiorizálódik, leszakad a világkereskedelmi folyamatok-
ról. Az Unió keleti és déli irányú bővülése lelassul és halasztódik, így Magyarország továbbra is 
az EU határán van. Bár Budapest igyekszik kapcsolódni a fejlettebb térségekhez, de nem válik 
az innovatív iparszerkezet átalakulásnak igazi célterületévé, emellett főleg a két északi (Észak-
Magyarország, Észak-Alföld) és a dél-alföldi régió jelentős hátrányban marad, ebben a térsé-
gekben felerősödik az elvándorlás. Az ország leszakad az EU fejlett részétől, egyedül Budapest 
tudja megtartani az EU átlag körüli teljesítményét, iparszerkezete és foglalkoztatás szerkezete 
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jelentősen eltér a fejlett térségekétől. Az országban a tudás-intenzív gazdaság helyett a ha-
gyományos gazdasági szervezeteké marad a húzó szerep, és a természeti környezet teljesen 
mezőgazdasági felhasználású marad. Ez alól néhány védett és turisztikailag frekventált terület 
csak a kivétel. Az alföldi régiókban nem megy végbe a mezőgazdaság korszerűsödése, így az új 
eltartó és környezetileg felelős felhasználása nem jön létre. 

Az ország környezeti politikája erősen koncentrál a környezetterhelés csökkentésére, de az 
országon áthaladó és erősen növekvő hagyományos közúti szállítás, és a meglévő korszerűt-
len energia-előállító és –felhasználó üzemek, melyek rekonstrukciója elmaradt, jelentősen 
szennyezik a környezetet. Az energiaszerkezet átalakítás állami támogatással indul és helyi 
tőke bevitellel folytatódik, és ehhez igazodnak az országos hálózatok is, így a több szerep-
lős hálózatok nem tudnak létrejönni.  2030 után egyre növekvő tarifákkal és más szabályo-
zási eszközökkel próbálja az EU közlekedési politikája átalakítani a közlekedés-szerkezetet 
(UNEP-RIVM 2003), de Magyarország érdekelt a nagytávolságú szállítás átmenő szerepének 
megtartásában, ennek érdekében adminisztratív könnyítéseket tesz. Az energiarendszert 
érintő elmaradó fejlesztések és a mezőgazdaság intenzifikálásának elmaradása nem ered-
ményezi az elvárt értékeket az ÜHG kibocsátás, és a környezetszennyezés területén.

BUDAPEST 2050 SZCENÁRIÓK  
Budapest és a pesti belváros épített környezetének változásait az előbbiekben bemutatott 
két tengelyen elhelyezett jövőképek határozzák meg. Ezek segítségével 4 szcenáriót lehet 
kidolgozni, és ezek közül kettőt mutatunk be. A két szcenárió: „Budapest az európai fejlődés 
hordozója”; és „Budapest az ország motorja”. A két szcenáriót Budapest esetében nem rész-
letezem minden tekintetben, csak ami a fejezet, és a kutatás fő irányát érinti Pest belvárosi 
tömbjeinek megmaradását illetően. Pest belvárosának esélyeit vizsgálva, először röviden az 
egész város lehetséges állapota kerül leírásra, majd a vizsgált terület fizikai állapota, város-
szerkezeti pozíciója, intenzitása, gazdasági-társadalmi szerkezete. 

Budapest 2050 [A] : „Budapest az európai fejlődés hordozója” szcenárió
Budapest és közvetlen agglomerációjának megközelítőleg 2,5 millió lakosa több erős, köz-
vetlen szállal kapcsolódik a fejlett Pentagon területhez, de erős a kapcsolata az ország keleti 
és déli régióin keresztül a bővülő EU területekhez is. A klímavédelem, az ÜHG kibocsátás 
csökkentés, az energiaszerkezet átalakulás, és ezzel összefüggésben az európai gazdasá-
gi térszerkezet új közlekedési és szállítási módokat és hálózatokat igényel. Az új hálózatok 
egyik központja lehet Budapest. Itt tud találkozni a fejlett területek innovatív, magas hozzá-
adott értékű ipari az EU kohéziós politikájának eredményeképpen létrejövő fejlett mezőgaz-
dasági és a keleti - délkeleti irányba bővülő EU régiókat a fejlett régiókhoz csatoló interfész 
szerep. Az energiafelhasználás szerkezet átalakításának egyik legfontosabb feladata a köz-
lekedés átalakítása. Mind a fosszilis bázisú energiahordozók világméretekben korlátos és a 
térségben hiányos megléte, mind a környezetvédelmi szempontok indokolják az átállást, a 
közlekedési mód váltását. Növekedési központi szerepe miatt Budapest komoly célterülete 
a migrációs folyamatoknak, de a kiegyensúlyozott regionális politika hatására a városba irá-
nyuló vándorlási folyamatokban a magasan képzett rétegek aránya jelentős. >2<

Budapestet és az agglomerációt egységes, a vonalas tömegközlekedési hálózatokra épülő 
közlekedési rendszer fűzi össze. A magasabb pozíciójú társadalmi rétegek hagyományosan 
Pest szűk területén (5. kerület, Újlipótváros), Budán, és az észak-nyugati szektor agglomerá-
ciós településein élnek. A szcenárió által vizsgált időszakban megnő a lakhatási igény Pest 
belvárosi területein több okból. A város növekedési szerepéből adódó népesség többlet ezen 
a területen keresi nagyrészt lakóhelyét, és az agglomerációból jelentős számban ideköltöz-
nek a közlekedési költségek növekedése, és a kompakt várost alakító politika hatására. De 
ezen a területen helyezkednek el a fejlett tercier alapú gazdaság kiszolgáló szervezeteinek, 



161

IIII

kutatási terület határa „városmag” terület (jó pozíció)

>2< Budapest 2050 A
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vállalkozásainak a központjai, a pénzügyi szolgáltatók, tanácsadó cégek irodái. Az itt dolgozó 
és itt élő, a régióból és a világ minden tájáról érkező, magasan képzett társadalmi rétegekre 
épülő, differenciált szolgáltatások hálózata – kereskedelmi és szabadidős funkciók – a krea-
tív ágazatokkal is összekapcsolódik.

Az erős – európai színvonalú - kereslet biztosítja az ingatlanpiaci ágazatok számára azt a 
felújítási és beruházási fedezetet, amely szükséges a házak, tömbök átépítéséhez, felújítá-
sához. A lakáskereslet legfontosabb jellemzői: vegyes lakásnagyság, újonnan felújított, vagy 
új építésű házban legyen a lakás; olcsó – gazdaságos üzemeltetésű; megújuló energia hasz-
nálata; tömegközlekedési – elsősorban vonalas - kapcsolat közelsége; a terület szolgáltatási 
kínálata legyen kellően vegyes. A területre költöző irodaházak, szolgáltatók és szolgáltatások 
is a lakóépületekkel megegyező épületkínálatot várják el, talán csak a közlekedési kapcsola-
tok, és az üzemelési költségek alacsony szintje hangsúlyosabb szempont a választásuknál.

A város fizikai szövetének átépülésére a fenti tényezők hatnak. Nézzük fő vonalakban, mi tör-
ténhet! A közlekedési mód váltások – repülő és autó szerepének változása – szükségessé teszi 
az integrált vonat – elővárosi vonat - villamos – metró hálózat csatlakozási csomópontjainak 
kiépülését. Ezek a csomópontok várhatóan a jelenlegi helyükön maradnak. Az utcák szerepvál-
tásában erősödik a gyalogos – kerékpáros közlekedés és a tömegközlekedés szerepe a gépko-
csikkal szemben. A tömböket határoló közterületek mérete és dimenziója nem változik.

A tömbök szerepe ebből a szempontból tehát nem értékelődik át. A funkcióknak való megfe-
lelés szempontjából nagyobb kihívás éri a beépítést. Egy angol vizsgálat azt mutatta ki, hogy a 
2050-ben majdan álló épületek 65-70%-a már 2000-ben is állt már (SUSTAINABLE 2008). Az 
egész pesti belváros a város esősebb ingatlanpozíciójú területei közé tartozik, így az erősebb 
gazdasági erő – magasabb bérleti díj – esélyessé teszi a meglévő épületek felújítását, akár 
a magasabb bekerülési költségek vállalása mellett is. Az épületek így meg tudnak felelni a 
magasabb környezeti, műszaki, üzemeltetési igényeknek. A lakássűrűség is csökken, hiszen 
az ideköltöző munkahelyek, irodák, szolgáltatások, valamint a rekreáció felületei vegyesen 
foglalják el a területet a fenntarthatósági kritériumok, a „24 órás használat” filozófiája alap-
ján. A belvárosban ugyanakkor maradnak olyan területek, ahol a tömbök átépítése esetében 
csak a gazdasági és a fenntarthatósági szempontok prioritása várható. 

Budapest 2050 [B]: „Budapest az ország motorja” szcenárió
Budapest és a körülötte tömörülő agglomeráció több mint 2,5 millió lakosú, és komoly cél-
területe az ország leszakadó régióiból történő elvándorlásnak, a migrációs folyamatokban 
az alacsonyabban képzett rétegek aránya jelentős. Az EU fejlettebb területei Budapesttel, a 
határok jelentősebbé válásának ellenére is komoly kapcsolatban maradnak. Az ország régiói 
ugyanakkor elvesztik térségi-szomszédsági kapcsolataikat és a kiüresedő EU kohéziós poli-
tika, valamint az erősödő nemzeti intézkedések miatt csak Budapesten keresztül érik el más 
térségek piacait. >3<

A bezárkózó országok közös erőfeszítései gyengék ahhoz, hogy az EU-ban mindenütt létre-
jöjjön a gazdasági átalakulás, az energiaszerkezet váltás, és kialakuljanak új közlekedési és 
szállítási módok. A szállítás és közlekedés hagyományos módjai, valamint a nem megújult 
ipar lesz a domináns még ebben az időszakban, és mint szennyeződés kibocsátók jelentő-
sen terhelni fogják a környezetet. Budapest kényszerű kapcsoló szerepet fog játszani vegyes 
szerkezetű iparával - amelynek kis része csak innovatív -, és adminisztratív funkcióival. A 
fosszilis bázisú energiahordozók fogyása és hiánya jelentősen befolyásolja a közlekedést, 
mobilitási korlátok alakulnak ki.  

A Budapestet körülvevő agglomeráció települései, a meglévő tömegközlekedési vonalak – 
HÉV, vonat - körül sűrűsödnek össze, hiszen ezek a nem teljesen megújult hálózatok jelentik 



163

IIII

kutatási terület határa „városmag” terület (jó pozíció) „bérlakás-negyed” terület határa (vegyes pozíció)

>3< Budapest 2050 B



164

IIII

az egyetlen lehetséges kapcsolatot a várossal. A Budapest belvárosát érintő migráció kétirá-
nyú és eltérő karakterű, az egyik az elvándorlás, amely a magasabb iskolázottságú rétegeket 
érinti, míg a bevándorlás főleg az alacsonyabb pozíciójú rétegeket. Ezek az emberek igyekez-
nek bejutni a városba, a potenciális munkahelyek közelébe. 

A szcenárió által vizsgált időszakban ezért megnő a lakhatási igény Pesten. A belvárosban a 
nagyon eltérő társadalmi-gazdasági lehetőségekkel rendelkező rétegek térben elkülönülnek, 
a város kettészakad, és ez erősen hat a fizikai szövetre is. 

A pesti belvárosban a Duna mentén, az 5. kerületben, és az Újlipótvárosban alakulnak ki a 
jobb pozíciójú területek, kiegészülve a Kiskörút menti egy-két tömbbel, valamint a vonalas 
tömegközlekedéssel ellátott fő utak menti tömbökkel, kialakul újból a szűk „városmag” terü-
let. Ezekben a tömbökben helyezkednek el az adminisztráció épületei, a gazdasági szereplők 
központi irodái, és a kapcsolódó szolgáltatók is. A tömbök és a házak megújításához, felújí-
tásához szükséges tőkét az ingatlanpiaci szereplők nehezen tudják előteremteni, a nem túl 
erős fizetőképes kereslet miatt. A megjelenő lakáskereslet jellemzően gyengébb igényű, mint 
az előző szcenárióban: vegyes lakásnagyság, újonnan felújított vagy új építésű házban legyen 
a lakás; olcsó bérű, vagy árú, olcsó üzemeltetésű; tömegközlekedési – elsősorban vonalas - 
kapcsolat közelsége. A terület iránt érdeklődő irodaházak, szolgáltatók és szolgáltatások is a 
lakóépületekkel megegyező ingatlan kínálatot keresik. 

A terület utcái és terei jellemzően nem változnak, a 21. század eleji állapot konzerválódik. 
Erősödik ugyan a gyalogos, és kerékpáros forgalom, de az egyéni gépkocsis közlekedésnek 
megmarad a szerepe különösen azok számára, akik energiával rendelkeznek (gazdagok). A 
tömegközlekedés drága lesz és nem lesz olyan teljes körű, mint az előző szcenárióban. A 
tömböket határoló közterületek mérete és dimenziója nem változik. Ebben a városrészben a 
tömbök szerepe nem értékelődik át, jelentős beavatkozások nem történnek, a lakássűrűség 
nem változik, a fenntarthatósági követelményeknek való megfeleltetés megindul, de nem tud 
teljes körű lenni. 

A pesti belváros további területein, a fő utak közötti területeken, és a belváros határához 
csatlakozó területen alakulnak ki majd a szegény negyedek, a „bérlakás-negyed”. Ezekben 
a tömbökben laknak majd az alacsonyabb társadalmi rétegek és az őket kiszolgáló keres-
kedelmi egységek. A migrációból is származó jelentős kereslet ezekben a tömbökben és há-
zakban is felnyomja az ingatlanok értékét. A gyenge fizetőképesség és a magas ingatlanérték 
a terület sűrűségének növekedéséhez vezet. A meglévő házak felújításakor a legfontosabb 
szempont a lehető legtöbb lakás kialakítása lesz. Ezzel a megoldással lehet a beruházások-
hoz szükséges fedezetet megteremteni az ingatlanpiaci szereplőknek. A terület lakáskeres-
letét leginkább az olcsó lakhatás határozza meg: kis lakások, olcsó bérű, vagy árú lakások. 
A területen kevés irodaház keres helyet, inkább a szolgáltatók és szolgáltatások kerülnek be 
az épületekbe. 

Az utcák és terek nem változnak, a 21. század eleji állapot konzerválódik. Erősödik a közleke-
dési csomópontok irányába a gyalogos, és kerékpáros forgalom, elvétve megmarad az egyéni 
gépkocsis közlekedés, elsősorban az átmenő forgalom. A ritka és drága tömegközlekedés a 
főutakat érinti. A tömböket határoló közterületek mérete és dimenziója nem változik. Ebben 
a városrészben sem változik a tömbök szerepe, nem történnek beavatkozások, a beépítés és 
a lakássűrűség viszont nő.  A fenntarthatósági követelményeknek való megfeleltetés romlik.

A 8-044-es tömb 2050-ben
Józsefvárosban, a történelmi pesti belváros határán helyezkedik el a tömb. Kialakulásától, a 
19. század közepétől, a tömb sérülékeny státuszban volt és van mind a mai napig. A fizikai 
környezet és a társadalmi állapot egyaránt alátámasztja a tömb nehéz helyzetét. 
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A két szcenárió teljesen eltérő jövőképet vázol fel a tömb számára. Az [A] változat, amelyik az 
egész belvárosi terület jó minőségű megújulásával számol, a tömb teljes megújítását célozza 
meg. A Dobozy utca felöli beépítés a nagy zöldfelületre nyitottan épül át. A megmaradó és 
felújításra kerülő két saroképület közötti beépítés jó minőségű lakásokkal teljesen átépül, 
kihasználva a tömb belsejében elhelyezkedő déli tájolású zöldudvart. A Lujza utca felöli déli 
tájolású, kisvárosi beépítésű épületek megújulnak, és az udvaruk felé fejlődnek. A tömböt 
továbbra is jelentősen meghatározza majd a vegyes funkciójú, eredeti állapotban megújított 
„Zsibárusház”. A tömbnek tehát ebben a szcenárióban minden esélye megvan arra, hogy je-
lenlegi formájában és mainál jobb életminőséggel fennmaradjon.

A [B] változat, amelyik a belvárosi rész szétszakadásával számol, nem hoz újdonságot a tömb 
számára, hiszen a terület megtartja leromlott státuszát. A tömb beépítése tovább sűrűsödik, 
azok az épületek újulnak csak fel, amelyekben új kis lakásokat lehet létrehozni. A tömb külső 
képét ebben a szcenárióban sem fenyegeti veszély, minden esélye megvan arra, hogy jelen-
legi formájában fennmaradjon, igaz, ez a megmaradás inkább egy szomorú folyamat ered-
ménye. A felvázolt szcenárió szerinti elhelyezkedés a mainál rosszabb életminőséget sejtet. 

Összességében a tömb sorsa jól modellezi a két szcenárió közötti különbséget.
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A pesti belvárosra ható erők és az épített környezet legfontosabb jellemzői az 1900 és a 2000-es 
állapotoknak megfelelően bemutatásra kerültek a 2. fejezetben, a 4.3 fejezetben pedig 2050-re két 
lehetséges szcenárió került felvázolásra.

Budapest és ezen belül Pest jövőjének egyik kulcskérdése, hogy a fizikai szövet a következő 40 év 
alatt a jelentős változások – társadalom, gazdaság, környezet - hatására milyen irányba fejlődik. 
A kutatás alaphipotézise az, hogy 2050-re Budapest meg tudja-e őrizni a pesti belváros tömbjeit.

Hipotézisünk bizonyításához vizsgáltuk a várost alkotó struktúrákat, azokat az összefüggéseket 
kerestük, melyek a tömbök jelen, vagy jelenhez közeli formában történő megőrzését biztosítják. 
Feltételezésünk a városalkotó struktúra-rendszer egyik érdekes részét, a fizikai struktúrát érin-
ti, a tömbök és az épületek alakját, és formai jegyeit. Mivel azt nehéz megjósolni, hogy milyen 
lesz a budapesti építészet 2050-ben, hogy milyen gondolati-kulturális irányzatok fognak hatni, 
megfordítottuk a kérdést. Azt vizsgáltuk, hogy mi biztosíthatja a pesti belváros jelenlegi város-
építészeti arculatának a megmaradását, hogy a lehetséges változások hogyan befolyásolhatják 
a megmaradás esélyeit.

A vizsgálat során először egymáshoz rendeltük a beépítést meghatározó műszaki–társadalmi–
gazdasági állapotokat, és a fővárosra ható külső–belső erőket 1900-ban és 2000-ben. Ezután 
a jövőkutatás eszközrendszerének segítségével 2050-re is több változatban határoztunk meg 
városra ható erőket, és ezeknek a hatásoknak a segítségével vázoltunk fel lehetséges jövőké-
peket a pesti belvárosra. Hipotézisünk bizonyításához a felállított szcenáriókat párhuzamosan 
vizsgáljuk az 1900-as és 2000-es állapotokkal, a társadalmi-gazdasági, és a környezeti-fizikai 
struktúrák szerint.

A kiértékelés során nem vizsgáljuk a fővárosra ható erők pesti belvároson kívüli hatásait, a Bu-
dapest egészét érintő folyamatokat. Az Európára és Magyarországra vonatkozó jövőképek a 4.3. 
fejezetrészben hivatkozott szakmai irodalomban publikált szcenáriók kiértékelésével készültek. 
A kutatás a szükséges és lehetséges technikai fenntarthatósági lépéseket, és ezek megtételéből 
vagy elmaradásából származó környezeti változásokat, a gazdasági és társadalmi folyamatok 
eredményéképpen ábrázolja. A pesti belváros megújításának „fenntarthatósági műszaki tartal-

A HIPOTÉZIS KIÉRTÉKELÉSE
ALFÖLDI GYÖRGY DLA

103. oldal > 

156. oldal < 

24. oldal   < 

20. oldal   > 
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ma” álláspontom szerint, és a szakirodalom szerint is, szinte teljes mértékben függ az ország és 
Európa összefogásától, és az abban rejlő erőtől.

A kiértékelés megkönnyítése érdekében táblázatokban foglaltam össze az említett fejezetekben 
leírt állapotokat. >1<

A pesti belváros jelentős része 1870 és 1912 között robbanásszerűen épült ki, azóta csak kisebb 
helyeken történt rajta változtatás. Az 1900-as évek elején Magyarország a korszak egyik nagyha-

>1< 
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talmaként – az Osztrák – Magyar Monarchia részeként - sem tudott olyan erőt összegyűjteni, hogy 
a Belváros egésze jó minőségű, egyenletes színvonalú épületekkel teljen meg, kialakuljon egy egy-
séges, erős társadalmi háttér. A belváros társadalmi, építészeti szempontból egyaránt kettésza-
kadva várta a továbbépítést. A 2000-es évekig eltelt időszak a pesti belváros részére nem sok jót 
hozott. A megváltozott méretű ország a 2. világháború után nem tudta a rendszerváltásig a fizikai 
szövet megújítását, vagy legalább a kor szintjére hozását megtenni. Két ellentétes folyamat zaj-
lott, egyrészt a lakások közművesítése, infrastruktúra ellátása néhány helytől eltekintve teljesen 
megtörtént, a lakáskínálat kiegyenlítődött, a legrosszabb, és a legjobb lakások megszüntetésre 
kerültek; másrészt maga a fizikai szövet és az épületállomány összességében nem újult meg. A 
rendszerváltás után több területen nagy ütemben indult meg a rehabilitáció, a privatizációnak is 
köszönhetően, de a felújítások az összefogott város-rehabilitációs akciókon kívül csak a magas 
pozíciójú területekre koncentrálódtak.

A városszövetet fenyegető veszélyeket lehet detektálni az elmúlt időszakban. A háborús sérülé-
seken kívül több jellemző beavatkozás változtatta meg a szövetet. A 60-80-as években a panelos 
technológiát kívánták a leromlott épületek helyettesítésére alkalmazni, és ezért, például a Jó-
zsefvárosban, jelentős tömböket bontottak le és teljesen új típusú beépítést hoztak létre. A 70-es 
évektől a 90-es évekig sok épület bontására azért került sor, mert az államosítás korszakának 
felújításai elmaradtak. A 2000-es évek elején a hirtelen megerősödő ingatlanpiac a pesti belváros 
felé fordult, a leromlott épületek bontásával létrehozott üres telkek iránti igénye miatt, és ezért 
sok, még megmenthető épület esett áldozatul. A tömb- és a telekrendszert érintő változás talál-
ható még a pesti belvárosban, azokon a helyeken is, ahol összefogott akciószerű beavatkozások 
történtek, Ferencvárosban vagy Józsefvárosban például, ahol átosztásra kerültek telkek és egyes 
helyeken a tömbszerkezet is.

A 2050-es szcenáriókból látszik, hogy két eltérő dinamikájú feltételrendszerrel számoltunk. Az 
[A] jövőkép gazdasági háttere erősebb, társadalmi képe kiegyensúlyozottabb. Ebben az esetben 
az épületek jövője biztosnak látszik, hiszen fizetőképes kereslet alakul ki az egész terület iránt. 
Az épületek felújításának, a tömbök újjáépítésének az alapját a megjelenő új társadalmi rétegek 
igényei fogják biztosítani. A várhatóan átalakuló gazdaságszerkezet és a migrációs folyamatok 
jellemzőinek megváltozása miatt csökkenni fog az alacsonyabb pozíciójú/képzettségű munkavál-
laló rétegek aránya a város egészében, és a pesti belvárossal határos területeken olcsóbb lakóne-
gyedekben jelennek meg. Két szempont is erősíti a belvárosi tömbök helyzetét, egyrészt a főváros 
erős vonzóképessége, és kiemelkedően erős a tudásgazdaságban foglalkoztatottak irányában. A 
kultúrában és a kreatív iparban dolgozók már napjainkban is erősen elkötelezettek a történelmi 
belvárosok, és a fenntarthatósági felelősségvállalás iránt. Másrészt az összefogott Európai Uniós 
erőfeszítések hatására a vonalas tömegközlekedési hálózatok mentén a települések átalakulása 
a „kompaktság” irányában alakul, fenntarthatósági és környezeti okokból. Mindkét eset erősíti a 
városközponti, tradicionális beépítésű területek iránti erős városi igényt.

A városi szövetet ebben az esetben akkor fenyegeti veszély, ha az épületek megújításának műsza-
ki és építészeti lehetőségei nem tudják a kor elvárásait megfizethetően kielégíteni. A fenntartha-
tóság – energiaracionalizálás – érdekében ebben az esetben épületeket fognak lebontani, hiszen 
az alacsony üzemi költségű lakásokat fogják keresni, és a meglévő épületek átalakítása drágább 
és bonyolultabb lesz. Ha nem lesz közösségi beavatkozás (állami vagy önkormányzati támogatás 
vagy szabályozó rendszer), akkor ez a veszély fenn áll. >2<

A 2050-es szcenáriók közül a [B] összetettebb képet mutat, ugyanakkor térszervező hatásában 
az 1900-as képet idézi. Budapestre jelentős hatással lesz az Európai Unió gyengülő ereje, az 
elmaradó vagy bizonytalanná váló keleti bővítés, és az egymás ellen versenyző, egyre jobban 
bezárkózó államok közössége. Országon belül ismét egyre nő majd a szakadék a főváros és a 
keletei régiók között, és Budapest szerepe tovább koncentrálódik az országon belül. A migrációs 
folyamatokban ismét a „falu-város” reláció fog dominálni, a képzetlenebb, a szegénység elöl 



169

IIII
menekülő rétegek fogják alkotni a bevándorlókat, és csökkeni fog a nemzetközi tudásgazdaság-
ban érdekelt foglalkoztatottak aránya.

A belvárosra kétarcú nyomás fog nehezedni. A jelentősebb igényt a közvetlenül a munkahely köze-
lében lakhatást keresők határozzák meg. Az energetikában, az iparban és a hosszú távú szállítás-
ban nem lezajlott technológiai átalakulás közvetlenül fogja éreztetni hatását a lakosság körében, 
drága és ritka tömegközlekedés, hiányos és drága energiaellátás. Ezért az emberek a közlekedési 
hálózatokhoz minél közelebb fognak a városban elrendeződni, és olcsó, kis lakásokat keresni a 
„bérlakás-negyedben”. A beruházási források, a közösségi (állami, önkormányzati) akciók hiánya, 
valamint az erős kereslet a lakások árait, béreit jelentősen meg fogja emelni. A megfizethetőség 
miatt a terület sűrűsödése fog bekövetkezni, a lakások megosztásával, a tetőterek és a még fel-
lelhető tartalék helyek beépítésével. A területen a laksűrűség a 2000-es éveknél erősebb lesz, de 
nem éri el – remélhetőleg – az 1900-as évek sűrűségét.

A területen nem a fenntarthatósági követelmények miatti bontások fogják veszélyeztetni a beépí-
tést és a házakat, hanem az olcsó felújítások, a sűrűsítés, és a leromlott állapotok. >3< 

 

>2< 
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>3< 
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kutatási terület határa „városmag” terület (jó pozíció) „bérlakás-negyed” terület határa (vegyes pozíció) kutatási terület határa „városmag” terület (jó pozíció) „bérlakás-negyed” terület határa (vegyes pozíció)

kutatási terület határa „városmag” terület (jó pozíció) kutatási terület határa „városmag” terület (jó pozíció) „bérlakás-negyed” terület határa (vegyes pozíció) Budapest 1900, 2000, 2050A, 2050B
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A „városmag” területen, mely a mainál kisebb területre húzódik össze, a meglévő épületállomány felújítá-
sával, egyes helyeken a lakások összevonásával alakul ki majd a beépítés. Jelentős társadalmi és környe-
zeti különbség lesz a „városmag” és a „bérlakás-negyed” között. A területre irányuló keresletet, mely nem 
lesz olyan erős, mint az [A] szcenárió esetében, jellemzően a központi irányításban és a gazdaság vezető 
pozícióiban dolgozók adják majd. A beépítést nem kíséri majd differenciált kereskedelem és szolgáltatás.

>4< 
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A [B] szcenárió „városmag” területén a beépítést és az épületeket fenyegeti legkevésbé a veszély, 
hiszen a negyed felé irányuló kereslet nem erős, a „fenntarthatósági gondolat rendszer” nem do-
mináns, a meglévő épületek nyújtotta térigények, lakásméretek helyreállításával megoldható.

Az alábbi táblázatban a kutató kísérletet tesz arra, hogy a felvetett hipotézis teljesülését értékelje 
szövegesen és egy 5 fokozatú, jelképes skálán elhelyezze az eredményeket. >4<

A végén összefoglalóan elmondható, hogy a pesti tömbök helyzete Budapest egészének jövőjével 
van erős összefüggésben, a legkedvezőbb megoldást minden szempontból az összefogó, együtt-
működő Európába erősen integrált főváros nyújtja mind fenntarthatósági, mind értékőrzési szem-
pontból. Látható, hogy Budapest fejlesztési erejének egy részét akkor is megtartja, ha Európa 
fejlődése lelassul, elemeire esik szét, és az országban a keleti, északkeleti régiók menthetetlenül 
lemaradnak. A pesti belváros iránti érdeklődés mindkét szcenárióban megmarad, amíg a 2050 [B] 
jövőkép esetében a tömbök életét erős gazdasági-társadalmi és kulturális kihívások – társadalmi 
szakadás – veszélyeztetik, állami segítségnyújtási esély nélkül, addig az [A] esetében a veszélyt 
a fenntarthatóság iránt elkötelezett, gazdaságilag erős lakosság és állam jelenti, bár kisebb mér-
tékben, dinamikus fejlődési igényével.

A több mint 300 éves városszerkezet és a több mint 100 éves épületek együttesének tehát nagyon 
jelentős az esélye arra, hogy 40 év múlva keretezze életünket.
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