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A Káposztásmegyeri lakótelep 
zöldfelület-rehabilitációs lehetőségei
Opportunities o fth e  green area rehabilitation on 
the building estate ofKáposztásmegyer
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Magyarországon a lakótele
pek rehabilitációja egyre 
sürgetőbb feladat. A 60-as, 

70-es években épült magyarországi la
kótelepek nagy részét mára az elöre
gedés veszélyezteti, a beavatkozás to
vább nem halogatható. Nyugat-Eu- 
rópában már több mint egy évtizede 
folynak városrehabilitációs, -rekonst
rukciós programok. Magyarországon 
ennek még nincs ennyire bevett gya
korlata, de egyre több publikáció és ki
advány jelenik meg ebben a témában. 
Hazánkban a forráshiány és az átfo
gó rekonstrukciós szándék hiánya nem 
tesz lehetővé olyan nagyarányú válto
zást, mint például a volt Kelet-Német- 
ország területén.

A telepek elöregedését több ne
gatív folyamat jelzi. Ezek közül em
líthető az épületállomány fizikai és 
műszaki leromlása, a zöldfelületek és 
szabad terek leromlása. Ehhez szá
mos negatív társadalmi jelenség is tár
sul. A leromlott fizikai környezet a la
kók elidegenedését vonja maga után, 
ennek jele a telepeken tapasztalha
tó nagyarányú vandalizmus. A maga
sabb jövedelemszintű, magasabb társa
dalmi státuszú egyének és családok, ha 
tehetik, elköltöznek a telepről, átadva 
helyüket az alacsonyabb státuszú la
kónépességnek. Ez az úgynevezett le
felé filtrálódás tovább rontja a telepek 
társadalmi összetételét. Az említett fo
lyamatok miatt a lakótelep egyre ke
vésbé jelenti a kívánatos lakókörnye
zetet. Rehabilitációval ezek a káros fo
lyamatok mérsékelhetőek, illetve meg- 
fordíthatóak. Beavatkozás nélkül azon
ban a telepek megállíthatatlan hanyat
lása várható.

A zöldfelületek leromlását több té
nyező okozza. Egyik ok, hogy már a te
lepek építésekor is jelentős forrásmeg

vonás érte a zöldfelületeket. A zöldfe
lületi létesítmények építésének elmara
dása, jobb esetben gyengébb minőség
ben való megépítése, a lakókörnyezet 
megjelenését jelentősen lerontotta. 
Sokszor nem a tervnek megfelelő el
képzelések valósultak meg a költség- 
csökkentés nyomán, ami tovább ron
totta a parkok minőségét, és az épüle
tekéhez hasonló monotóniát, sivársá
got eredményezett. Emiatt nem tudtak 
karakteres, a lakosok kötődését kivál
tó kertrészletek születni m ár a létesítés
kor sem. A fenntartásnál a forrásmeg
vonás tovább folytatódott. A parkfenn
tartáshoz szükséges összegek töredé
két sem fordítják/fordították e célra.

Kevés kivételt leszámítva a lakótele

Ezért a korábban használt játszóterek 
nagy része feleslegessé vált, ugyanak
kor hiányzik a felnőtt lakosság igényeit 
megcélzó zöldfelületi létesítmény.

A felsorolt változásokat figyelembe 
kell venni a zöldfelület tervezés során, 
hogy a mai igényeket kiszolgáló zöldfe
lületi rendszer jöhessen létre.

A lakótelepi rehabilitáció, és ezen be
lül a lakótelepi zöldfelületek rehabili
tációja nagyon összetett feladat, mely
nek során szükség van az említett prob
lémák körültekintő kezelésére.
Az esztétikai és funkcionális szempon
tok mellett egyaránt figyelembe kell 
venni a településökológiai, szociális 
és gazdasági szempontokat is. Az ér
téknövelő re-
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pi zöldfelületek felújítása rendre elma
radt, amelyek ezért a mai lakossági 
igényeknek nem felelnek meg. A lakó
telepeken a parkok, játszóterek meg
épülése óta jelentősen átalakult a né
pességszerkezet, ezzel együtt vál
tozott a használók köre is.
Míg a telepek építésekor a 
kisgyermekes családok 
voltak túlsúlyban, 
mára a gyerekek 
száma jelen
tősen csök
kent.



A REHABILITÁCIÓS 
FELADATOK ÜTEMEZÉSE

a településépítészeti, településképi fel
adatokat, az építészeti-műszaki fel
adatokat, a zöldfelület- és szabadtér
építészeti feladatokat és a társadalmi 
feladatokat együttesen, összehangol
tan kezeli.

A rehabilitáció során figyelembe kell 
venni a telephelyi adottságokat. A kül
sőre látszólag hasonló lakótelepeket 
sem lehet egyformának tekinteni. Nin
csenek univerzális stratégiák, a progra
mot az adott lakótelepre specifikusan 
kell kidolgozni. A külföldi példákat is 
kizárólag a magyarországi viszonyokra 
adaptálva lehet alkalmazni. A rehabi
litáció tartós sikere érdekében szüksé
ges a fenntartható fejlődés lehetőségei
nek megteremtése.

Az eltérő társadalmi státusú lakóte
lepek eltérő beavatkozási stratégiá
kat igényelnek. A magas státusú tele
peknél (pl. Budapest, Pók utcai lakó
telep) a lakosságmegtartó képességet 
fokozó, presztízs-növelő rehabilitáció 
szükséges. A közepes státusú telepek
nél (pl. Budapest, Káposztásmegyeri 
lakótelep) a lakosságot bevonó, úgyne
vezett együttműködő rehabilitáció a 
legmegfelelőbb. Az alacsony státusú 
telepeken (pl. Budapest, Havanna-la
kótelep) vészelhárító rehabilitációra 
van szükség.

Az átfogó lakótelep megújításon be
lül a zöldfelületek felújításának kitün
tetett szerepe van. A nyugat-európai 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
zöldfelületek rehabilitációjának nagy 
jelentősége van/lehet a telepek reha
bilitációjában, a lakóérték növekedé
sében. Ezzel az eszközzel -  viszonylag 
kis anyagi ráfordítás mellett is -  ha
tékony és tartós változások érhetők el, 
amik esetleg ösztönzően hatnak a to
vábbi rehabilitációs folyamatokra. Ez 
Magyarországon is reális alternatívát 
jelent. A felújított zöldfelületeknek je
lentős identitás-fokozó szerepe van, 
ugyanakkor a biológiai folyamatok, a 
kondicionáló hatás révén kedvezően 
módosítják a lakókörnyezet helyi klí
máját. A legtöbb lakótelepen a többi 
lakóterülethez, különösen a belső vá
rosrészekhez képest, viszonylag magas 
a zöldfelületi arány; egyrészt a mini-
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málisan szükséges benapozást biztosí
tó szabadon álló telepítési miatt, más
részt a telepek építése óta eltelt 20-35 
évnek köszönhetően, hiszen az építés
kor telepített fás növényzet mára be
állt, felnőtt. Ez rendkívül kedvező kiin
dulási adottságot jelent egy zöldfelüle
ti rehabilitációhoz.

Diplomamunkámban a Káposztásme
gyeri Lakótelep példáján a lakótelepek 
rehabilitációs lehetőségeit tekintettem 
át, különös tekintettel a zöldfelülettel 
kapcsolatos feladatokra. Azért esett a 
választásom erre a lakótelepre, mert 
térszerkezete kedvező a rehabilitá
ció szempontjából. A hierarchikus tér- 
szerkezet lehetővé teszi a zöldfelüle
tek differenciálását, ami sok más tele
pen nem, vagy csak komoly ráfordítás
sal valósítható meg.

A tervezést részletes vizsgálatok ala
pozták meg. A lakossági igényeket kér
dőívekkel, mélyinterjúkkal, társadal

mi csoportok bevonásával mértem fel.
I lelyszíni bejárás során vizsgáltam a 
terület sajátos térszerkezetét, a szabad
tér-rendszer elemeinek állapotát. Ele
meztem a funkcionális és vizuális kon
fliktusokat, feltártam a meglévő és po
tenciális látványkapcsolatokat. A vizs
gálatok eredményeit grafikonokon ér
tékeltem, illetve l:4000-es méretarányú 
vizsgálati tervlapon foglaltam össze.

A kérdőívezést három lakossági cso
port: a kisgyermekes szülők, az általá
nos iskolások és szüleik körében vé
geztem. A kérdőívekkel a lakosság la
kóhelyi identitását, a zöldfelülethasz
nálatot, a parkfenntartással kapcsola
tos véleményeket vizsgáltam. Sok vá
laszban megjelent a zöldfelület iden
titás-fokozó szerepe, leginkább a kis
gyermekesek körében. A kérdőívben 
egyértelműen kirajzolódott a lakóterü
lethez kapcsolódó extenzív zöldfelü
letek kiemelt szerepe.
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Külön kérdés foglalkozott azzal, 
hogy az egyes használati csoportok 
mennyire találják meg a szabadidős te
vékenységeikhez szükséges zöldfelüle
teket. Leginkább a kisgyermekes szü
lők adtak helyeslő választ. A fiata
lok 58%-a érzi úgy, hogy igényeik sem
ennyire sincsenek kielégítve a sza
badidős tevékenységek szempontjá
ból. Mindössze 6%-uk találja meg a

szabadidős tevékenységéhez szüksé
ges zöldfelületeket. A parkfenntartás
sal egyik lakossági csoport sincs meg
elégedve.

A zöldfelületi rekonstrukciós terv ké
szítése során fontos szempont volt a 
lakossági vélemények figyelembe vé
tele. A tervezés két lépcsőből állt. El
sőként elkészítettem egy zöldfelületi 
programtervet l:4000-es méretarány
ban a telep teljes területére. Ezen ak
cióterületeket jelöltem ki, ahol legelő
ször alakíthatók ki az igényes szabad
téri egységek. Ezek a pontszerű be
avatkozások kedvező hatással lehetnek 
a tágabb lakókörnyezetre. Fontosnak 
tartottam a zöldfelületei rendszer ele
meinek megfelelő hierarchiáját és a fel
adatok ütemezhetőségét. A második 
tervezési szakaszban kiválasztottam 
egy, a telep térszerkezetére jellemző

mintaterületet, amelyre 1:500-as mé
retarányban készítettem kertépítésze
ti tervet.

A tervezés alapfeladatai közé tarto
zott a hiányzó, hézagos térhatáro- 
lás javítása, a megfelelő térfalak létre
hozása, lakossági igényekre reagá
ló funkcionális átalakítás, és ez alap
ján a rekreációs kínálat bővítése. A 
lakótelepi zöldfelület tervezés speciális

szempontok figyelembe vételét igény
li. Ezek közé tartozik a nagyarányú eb
tartás káros következményeinek kikü
szöbölése, illetve minimális szintre va
ló csökkentése; a vandalizmus meg
akadályozása; a zöldfelület-használat 
és a parkolás konfliktusainak feloldá
sa; és a fenntartható területhasználat 
biztosítása.

Ütemezés szempontjából a rehabili
tációs feladatok két részre bontható
ak: folyamatosan megvalósítható fel
adatokra és ütemezetten megvalósít
ható feladatokra.

A folyamatosan megvalósítható fela
datok közé tartozik a játszóterek át
fogó és differenciált felújítása. Eltérően 
kezelendők a szabványos játszóterek, 
az átalakítással szabványossá tehető 
játszóterek és a felszámolandó játszó
terek. A rekreációs kínálat különleges

játszóterek kialakításával bővíthető 
(kaland játszóterek az oktatási intéz
mények közelében, bekerítéssel, őrzés
sel; kamasz játszóterek, kutya játszóte
rek). További feladat a sétálóutcák ki
alakítása, a burkolatok, a berendezési 
tárgyak és a fasorok egységesítésével. 
Egyik legfontosabb feladat a kutyák 
helyes zöldfelület használatának előse
gítése speciálisan kialakított zöldfelü
leti elemekkel (kutya játszóterek, ku
tyasétáltatás számára kialakított ex- 
tenzív zöldfelületek, kutya WC-k). A 
zöldfelületi rehabilitáció hatékony
ságát növelhetik a környezeti nevelé
si- és prevenciós programok, melyek 
hozzájárulhatnak a telepen tapasztal
ható nagyarányú vandalizmus csök
kentéséhez.

Az ütemezetten megvalósítható fela
datokat több lépcsőre bontottam.

I. Elsőként valósíthatóak meg olyan 
identitás fokozó beavatkozások, mint 
például a bejáratok környékének átala
kítása, az alulhasznált parkolók sport
területté alakítása felfestéssel, vagy a 
lakók által gondozott előkertek ter
vezői szempontú felülvizsgálata.

II. Második lépcsőben kerülhet sor 
az oktatási intézmények zöldfelületei
nek felújítására. Ezen beavatkozások 
előnye, hogy pályázatokkal biztosítha
tó az anyagi fedezet, illetve a környeze
ti nevelő szerepük jelentős.

III. Ezután következhet a közpar
kok felújítása és az intézményi sport
területek kialakítása. A legfontosabb 
feladatok közé tartozik a parkok kö
zösségi tereinek létrehozása, melyek
nek jelentős identitás fokozó szerepe 
van. Fontos továbbá, hogy a kamasz 
korosztály számára megfelelő kialakí
tású területek álljanak rendelkezésre.
A tervezett intézményesített sportte
rületek tovább növelik a rekreációs kí
nálatot.

IV. Következő lépésben újítható fel a 
telep fogadóterülete. Ez hozzájárulhat 
a telep identitásának növeléséhez, ja
vítja továbbá a meglévő előnytelen lát
ványkapcsolatokat.

V. A közterületek rehabilitációja 
után kerülhet sor a lakóépületek 
közvetlen környezetének felújításá
ra, kezdetben a négyemeletes házak

Bőröndös utca

Folyóirat



környékén. Ez több feladatot foglal 
magába: a parkolás-zöldfelület hasz
nálat konfliktusainak kiküszöbölése; 
a lakóudvarok differenciálása funk
ció és megjelenés szerint; a lakóegység 
központjának igényes kialakítása és 
a lakók által gondozott előkertek fel
újítása tervező bevonásával.

VI. Legutolsó lépésben következhet 
a tízemeletes házak környékének ren
dezése. Erre csak akkor kerülhet sor, 
ha mélygarázsok létesítésével meg
szűnnek a parkolásból adódó zöldfelü
let-használati konfliktusok, illetve, ha 
biztosítható a vandalizmus elleni haté
kony védelem.

Az 1:500-as méretarányú kertépíté
szeti terv a telep egy jellegzetes térszer
kezeti egységére készült: az egyik lakó
egységre, és a hozzá tartozó lakóterü
leti közparkra. A közpark tervezésénél 
legfontosabb feladatnak tartottam a 
közösségi terek kialakítását, ugyais je
lenleg a telepen ebben mutatkozik a 
legnagyobb hiány. A park középpont
jában egy újonnan épülő református 
templom és az ehhez közvetlenül csat
lakozó templomtér helyezkedik el. Er
re vezet a park központi sétánya.
A kamaszok számára külön területet 
különítettem el gördeszka- és labdapá
lyával, találkozó térrel. Az élelmiszer- 
üzlet mellett kávézót helyeztem el, ki- 
ülő-terasszal. A park rekreációs kínála
tát az intézményesített sportközpont 
gazdagítja. Fontosnak tartottam  ezen 
túlmenően a park bejáratainak igényes 
kialakítását.

51

A lakóegység négy lakótömbből áll, 
a tömbök belsejében udvarok találha
tók. A tömbök középpontjában kis pi- 
azza helyezkedik el. A lakóudvarok ter
vezésénél fontosnak tartottam funk
cionális elkülönítést, az egyedi ka
rakter megteremtését és az igényes 
anyaghasználatot.

Ö s s z e g z é s

A Káposztásmegyeri lakótelep zöld
felület rehabilitációs lehetőségeit tár
gyaló diplomamunkám első lépéseként 
alapos vizsgálatot végeztem, mely la
kossági interjúkból, kérdőívezésből és 
helyszíni bejárásból állt. A vizsgálatok 
alapján elkészítettem egy zöldfelületi 
programtervet a telep teljes területé
re. Egy kiválasztott mintaterületre: a 
telep jellegzetes térszerkezeti egységét 
jelentő lakóegységre, és a hozzá csat
lakozó lakóterületi közparkra kertépí
tészeti tervet készítettem. Célom volt

egy olyan javaslat-rendszer kidolgozá
sa, mely mind funkcionális, mind esz
tétikai szempontból kedvezőbbé teszi 
a jelenlegi zöldfelületi rendszert.
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Summary

The article is a summary of Franciska Szabó’s diploma work, 
submitted in 2005 at the Corvinus University Budapest, Fa- 
culty of Landscape Architecture, Protection and develop- 
ment, Department of Garden and Urban Design. The diplo
ma work analyses the possibilities of building estate rehabi- 
litation, focusing mainly on the opportunities of green space 
and open space rehabilitation, based on the example of the 
building estate of Káposztásmegyer I.
In the first part the necessity of generál building estate reha
bilitation and the reasons, which lead to the overall failure of 
open spaces are discussed. lt outlines the basic tasks, future 
opportunities and the special Hungárián conditions of ge
nerál building estate rehabilitation. Apart from presenting 
the architectural and urban planning considerations, it

focuses on introducing the importance and special aspects of 
green area planning.Green area rehabilitation of building es- 
tates is presented on the example of Káposztásmegyer.
A throughout research was underlying the planning process 
concerning the special building installation of the quarter and 
its open space system. Interviews and questionnaires comple- 
ted by the inhabitants aimed to estimate the local need con
cerning the green areas.
Based on the interviews and evaluated questionnaires a green 
area rehabilitation program fór the entire estate was comple- 
ted in accordance with local community needs.
Following this, detailed landscape architectural plans based 
similarly on local needs, were made fór a typical building unit 
of the Káposztásmegyer building estate.




