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Absztrakt  

A tanulmány célja a nyugati és a keleti városfejlődési modell viszonyának a tisztázása, 

empirikus kutatások eredményeinek a felhasználásával. A kelet- és a közép-európai tér-

ség városfejlődési jellemzőit a dzsentrifikáció és a szuburbanizáció folyamatainak az 

alakulásával vizsgáljuk, négy kelet-közép-európai főváros, mégpedig Pozsony, Prága, 

Varsó és Budapest metropolisz térség esetében. Az eredményeket négy nyugati típusú 

fővárosi metropolisz térség, így Párizs, Berlin, Bécs és Brüsszel általános társadalmi 

szerkezeti jellemzőivel vetjük egybe és fogalmazzuk meg a hasonlóságokat és a különb-

ségeket. 

Kulcsszavak: Nyugati típusú városfejlődési modell, keleti típusú városfejlődési modell, 

dzsentrifikáció, szuburbanizáció.  

Abstract 

The purpose of this study is to clarify the relationship between the Western and Eastern 

urban development models, using the results of empirical research. The urban develop-

ment characteristics of the Eastern and Central European region are examined with the 

development of the processes of gentrification and suburbanization, in the case of four 

Eastern Central European capitals, namely Bratislava, Prague, Warsaw and Budapest 

                                                        
1 Prof. Dr. Szirmai Viktória ELKH TK Szociológiai Intézet, Széchenyi-díjas, városszociológus. 
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metropolitan area. We compare the results with the general social structural charac-

teristics of four western-type capital metropolitan areas, such as Paris, Berlin, Vienna 

and Brussels, and formulate the similarities and differences. 

Keywords: Western type urban development model, Eastern type urban development 

model, gentrification, suburbanization. 

Bevezetés 

A kelet- és közép-európai urbanizációs modell, közte a „szocialista urbanizáció” termé-

szetéről is, a „keleti” és a „nyugati” típusú városfejlődési modell viszonyáról már hosszú 

ideje folynak tudományos viták. A kérdés tisztázását Enyedi György nagyon lényeges-

nek tartotta, mivel az volt a véleménye, hogy nem csupán történelmi érdekesség „hogy 

volt-e szocialista urbanizáció? A kérdésre a válasz az európai kontinens városrendsze-

rének integrációs lehetőségeiről is tájékoztat.” (Enyedi 2012: 147). 

A vita során kibontakozott álláspontokból négy különösen fontosat mutatok be.  

A két első álláspontot Szelényi Iván és Enyedi György nézetei képviselik legtisztábban. 

Szelényi állítása szerint „a kelet-európai szocialista városfejlődés különbözik a hasonló 

gazdasági fejlettségi szinten lévő nyugat-európai országok városfejlődésétől”, vagyis 

különbözik a másik modelltől (Szelényi 1996: 286). Enyedi szerint „a szocialista urba-

nizáció (pontosabban a kelet- és közép-európai országok urbanizációja) nem képez új 

globális urbanizációs modellt, a városfejlődés globális szakaszai a kelet- és közép-eu-

rópai szocialista országokban, követő jelleggel megismétlődnek, mégpedig a késleltetett 

gazdasági és városfejődési modernizáció, illetve a szocialista politikai rendszer mecha-

nizmusai okán” (Enyedi 1996: 102; Enyedi 2012). A harmadik vélemény Musil nézete, 

aki szerint „a szocialista országokban érvényesülő urbanizációs pályák különböznek a 

kapitalista országokétól, főként a szocialista hatalom átvétel első szakaszában. De  

10 vagy 15 szocialista év után a kelet- és a közép-európai urbanizációs trendek közelí-

tenek a nyugat-európaihoz” (Musil 2005: 40). A negyedik vélemény a saját álláspon-

tom. Jóllehet az eddigi saját empirikus tapasztalataim alapján egyetértettem a követő 

jellegű közeledés, illetve a kelet-európai folyamatok európai jelének az erősödésével 

értettem egyet, számos új folyamat alapján azonban elbizonytalanodtam, és az a kérdés 

merült fel bennem: talán az eredeti Enyedi tétel finomításokra szorul? Vagy legalábbis 

újabb elemzéseket is igényel?  

Ezt a bizonytalanságot több dolog is alátámaszthatja: az 1990-es évek kelet- és közép 

európai rendszerváltozásai a kétféle modell városfejlődési jelenségei között jóllehet erős 

közeledést okoztak, újabb eltérések is érzékelhetővé váltak. A nyugati modellek sem 
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maradtak ugyanis statikusak a poszt-szocialista átalakulás idején, nem „várták” be, hogy 

az átalakuló keleti modell jelenségei utolérjék őket, maguk is tovább fejlődtek, átalakul-

tak. Ennek alapján feltehető, hogy a nyugat-európai és a kelet-közép-európai urbanizá-

ciós modellek között ma ismét jelentős különbségek vannak. Számos időszerű társa-

dalmi probléma miatt is feltehető egy újabb keletű lemaradás: a COVID-19 pandémia 

hatásai, az ukrán-orosz háború, az emelkedő infláció, az energia válság, a klímaváltozás 

feszültségei miatt, amelyek következményei bár egész Európát és annak nagyvárosait, 

fővárosait is érintik, de nem egyforma mértékben. A nyugati modellek több tartalékkal, 

több erőforrással rendelkeznek a nehéz időszak átvészelésére, részben a nyugati típusú 

városfejlődés történeti előnyei révén, részben pedig a mai társadalmi és gazdasági fej-

lettségük okán. Szemben a keleti modell városi szereplőivel, akik a történeti hátrányaik, 

a késleltetett városfejlődés és a kommunista rezsim idején felhalmozott hátrányaik követ-

keztében nem rendelkeznek sem tartalékokkal, sem azokkal a szükséges társadalmi és 

gazdasági erőforrásokkal, amelyek a mai problémák megoldásához nélkülözhetetlenek.  

A kétféle urbanizációs modell mai viszonyának a köztük lévő hasonlóságoknak és a 

különbségeknek a vizsgálata, természetesen meghaladja ennek a tanulmánynak a lehe-

tőségét. Ezért itt most csak a térbeli társadalmi szerkezeti jellemzők két legfontosabb 

dimenzióját elemzem, a dzsentrifikáció2, és a szuburbanizáció alakulását, mégpedig 

négy kelet-közép-európai főváros, mégpedig Pozsony, Prága, Varsó és Budapest met-

ropolisz térség esetében (a magyar főváros elemzése, az udvariasság szabályai miatt 

került a sor végére).  

Az eredményeket négy nyugati típusú fővárosi metropolisz térség, így Párizs, Berlin, 

Bécs és Brüsszel elemzésekor feltárt általánosítható társadalmi szerkezeti jellemzőivel 

vetem össze, a két városfejlődési modell összehasonlítása érdekében.3 Az elemzés fő 

célja a kétféle városfejlődési modell dzsentrifikációs és a szuburbanizációs folyamatai 

közötti hasonlóságok vagy éppen különbségek jelzése, a konvergencia, illetve a lesza-

kadás egyes tényeinek a feltárása. 

                                                        
2 A „gentrification” (francia szóval az „enbourgeoisement”) kifejezésnek nincs magyar megfelelője.  

Elsőként egy angol szociológus, Ruth Glass használta 1963-ban, egy észak-londoni negyed, Barns-

bury városrész átalakulásának a jelölésére. A kifejezés a gentry, tehát a köznemesek, nemesek szóból 

származik, és a régi, leromló félben lévő, belső városi, elsősorban munkás vagy szegényebb rétegek 

által lakott negyedek átalakulását, fizikai rehabilitációját, illetve a lakosság ebből is adódó kicserélődé-

sét, az eredetihez képest magasabb társadalmi státusú lakosság beáramlását, egyszersmind a negyedek 

új, magasabb státusú társadalmi szerkezetének a kialakulását fejezi ki (Clerval et al. 2011: 152).  
3 A vizsgált városok kiválasztásának magyarázatát, illetve a nyolc főváros társadalmi szerkezetének 

ennél jóval részletesebb leírását lásd Szirmai Viktória: Városok és városlakók, Corvina, MTA TK, 

Budapest, 2019. 
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A tanulmány alapvetően már feltárt kutatási eredményekből építkezik, sajnos nin-

csenek olyan kelet- és közép-európai új empirikus vizsgálatok, amelyek a legújabb fo-

lyamatok területi hatásait nézték volna. Ez utóbbiakkal összefüggésben csupán feltevé-

seket fogalmazok meg.  

A nyugat-európai és a kelet-közép-európai metropolisz térségek  

dzsentrifikációs és szuburbanizációs folyamatai 

A nyugat-európai trendek 

A nyugat-európai nagyvárosi dzsentrifikáció folyamata az 1960-as és az 1970-es 

években kezdődött. Ekkor főként a különböző alternatív életformák szerint élő társa-

dalmi csoportok képviselői, fiatal értelmiségiek, művészek, homoszexuálisok jelentek 

meg a fizikailag és társadalmilag is válságban lévő, olcsó lakás- és ingatlanárakat kínáló 

nagyvárosi negyedekben. Az ott élő ún. régi közép és alsó-középosztálybeli lakosság 

(kis egzisztenciák, tulajdonnal is rendelkezők, szabadfoglalkozású értelmiségiek, kis-

polgárok, munkásrétegek) fokozatosan kezdték megújítani a korábban ipari funkciójú, 

lepusztult barnaövezeti épületeket, lakótömböket, javítani a lakások méreteit és minő-

ségét, (forrásokkal és igényekkel) fejleszteni a kereskedelmi szolgáltatásokat is. A kö-

zösségi terek is új arculatot és új funkciókat is kaptak, egye többen kezdték használni a 

városi zöld területet, parkokat. A meglévő és arra még érdemes építészeti környezetet, 

régi épületeket, lakásokat nemcsak megújították, hanem védték is. Ebben az időszakban 

a hatósági támogatások jelentősége még elenyésző volt, a lakáspolitikák többnyire kü-

lönböző egyéni lakásfelújítási hitelek formájában támogatták a folyamatokat. 

Az 1980-as évek új szakaszt, új fizikai megújulást és új társadalmi helyzetű lakossá-

got hoztak. A globális gazdaság és annak nagyvárosi elhelyezkedéshez kötődő érdekek 

nagy, egyben többfunkciós rehabilitációs projekteket vontak maguk után. Az eredetileg 

ipari negyedeket, nagy kikötőket már nemcsak felújító, hanem gyökeresen át is formáló, 

s ezzel teljesen új városrészeket létrehozó ingatlanfejlesztések megvalósításában új sze-

replők is részt vettek: a különböző szintű hatóságok, ingatlanfejlesztők, nagy beruházók, 

hitelintézetek (Clerval et al. 2011). Ez azt is jelenti, hogy ekkor már nem a helyi társa-

dalmak, hanem a profitcélú tőkéscsoportok irányították a városfelújításokat. Mindez ko-

rábban nem látott mértékben növelte meg a lakás- és ingatlanárakat, ami pedig a helyi 

lakosság gyors cserélődését eredményezte, egyben társadalmi kirekesztést okozott: az 

alacsonyabb jövedelmű lakosság elköltözni kényszerült. Az újonnan érkezettek pedig 

már magasabb jövedelműek, képzettek, a globális gazdaság működéséhez kapcsolódó 

felső és középosztályhoz tartozók voltak. 
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Az 1980-as évekig a fejlett nyugat-európai nagyvárosok népessége folyamatosan 

nőtt. Ezt követően a népességcsökkenés vált jellemzővé: a belvárosok válságjelei, a köz-

lekedési ártalmak, a természeti környezeti problémák, de a társadalmi szerkezet átala-

kulása miatt is: a bevándorolt alacsony társadalmi státusúak magas arányú központi 

koncentrációja miatt a középosztálybeli lakosság menekülni kezd a városcentrumokból, 

a szuburbanizációs folyamatok felgyorsulnak. Az 1990-es évek ismét a nagyvárosi né-

pesség növekedését hozták, a re-urbanizáció terjedése, a belvárosok dzsentrifikációja 

miatt. 

Az európai nagyvárosokban az 1990-es évek során lejátszódó „citysedés”, vagyis a 

belvárosok új kereskedelmi, szolgáltatói vagy közigazgatási funkcióinak a kialakulása 

miatt a dzsentrifikáció tovább erősödik. Teljessé válik a belső város negyedek nagypol-

gárosodása, a magas társadalmi státusúak városi, nagyvárosi koncentrálódása, részben 

a városcentrumokban, részben a történetileg is jobb módúak által lakott városrészekben.  

A dzsentrifikációnak számos oka van, így a globális gazdaság centrumokban történő 

elhelyezkedési igénye, a belső negyedekbeli lakás- és ingatlanárak emelkedése, nem 

mindenki általi megfizethetősége, a telekspekulációk, de a fogyasztási szokások és élet-

stílus-elvárások átalakulása, modernizálódása. De olyan praktikus megfontolások is, 

amelyek arra törekszenek, hogy a munka és lakóhely kerüljön közelebb egymáshoz, 

hogy ki lehessen kerülni a gépkocsira, de a tömegközlekedésre is alapozott fárasztó élet-

formákat. (Egy 5000 fős reprezentatív vizsgálat adatai szerint Oslo, Trondheim és Ber-

gen lakossága egyaránt ezt a szempontot emelte ki, amikor a belvárosi életforma legfőbb 

előnyét kérdezték tőlük (Hjorthol, Bjornskau 2005: 352). 

A keleti városfejlődési modell példái  

A pozsonyi metropolisz térség  

A pozsonyi fővárosi térség fejlődésének (ahogy a kelet-közép-európai urbanizációs  

modellnek általában is) jellemzője, hogy a városfejlődés mai két fő irányát a központ és 

a periféria zónái adják (Ondoš, Korec 2017). A szlovák főváros megújulása a régi tör-

ténelmi belváros átalakulásával kezdődött: a régi épületek, a paloták, a történelmi mű-

emlékek, a régi városháza, a Prímási palota rendbetételével, az itt található templomok 

és kolostorok felújításával, de a szlovák és cseh, vagy éppen a kozmopolita konyhamű-

vészetet képviselő nagyobb és kisebb éttermek megújulásával, a kávéházak, a kisebb  

üzletek, a nagyobb bevásárló helyek megnyitásával. Ezt követően a régi városközpont 

melletti részek alakultak át: a külföldi, de a hazai befektetői érdeklődéseknek is meg-

felelően a régi manufakturális, ipari zónákat új fejlesztések foglalták el. Itt jött létre az 
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új CBD (a Central Business District – a Központi Üzleti Negyed), ahol az ír befektetők 

vegyes funkciójú épületegyütteseket hoztak létre a Duna-parthoz kapcsolódóan: bevá-

sárlóközpontok, cégközpontok, új irodaházak, toronyházak épültek.  

Ezek a részek nemcsak az új, city-szerepeket biztosító intézményeknek, hanem a 

magas társadalmi státusú lakosság számára is vonzónak bizonyultak, közülük sokan itt 

élnek, valamint a városközpont nyugati részén és a Kis-Kárpátok lejtőin, erdősebb terü-

letein, villanegyedeiben (Ondoš, Korec 2017). 

A város belső részei, annak átalakult zónái, a 2000-es években már nem voltak ké-

pesek kielégíteni a lakosság növekvő lakás- és lakóhely-változtatással összefüggő fo-

gyasztási igényeit, új lakókörnyezet iránti elvárásait, többek között azért sem, mert a 

hozzáférhető lakások száma folyamatosan csökkent (Zubriczký 2010: 51). Ez szubur-

banizációs hatásokkal járt: amit az is mutat, hogy míg a város közigazgatási határain 

belül a népesség 1996 után csökkeni kezdett, addig a városkörnyéken számottevő növe-

kedés indult meg, 2003 és 2005 között például 2,3%-os. Ebben az is szerepet játszott, 

hogy javultak a lakásépítési és -vásárlási feltételek, létrejött az állami lakásfejlesztési 

alap is (Zubriczký 2010: 54). 

A pozsonyi térbeli társadalmi szerkezet átalakulása éppúgy kétpólusú, ahogy a város 

ökológiai szerkezetének mai újra formálódása. A kutatások szerint ugyanis a leggazda-

gabb és a legszegényebb társadalmi csoportok területi elhelyezkedésében történtek a 

legnagyobb változások, miközben a középrétegek esetében csak kisebb területi módo-

sulások jöttek létre (Ondoš, Korec 2017). Ennek strukturális okai is vannak: az alacsony 

közepes jövedelmű szlovák középosztály tagjai részben erősebben kötődnek a meglévő 

lakóhelyükhöz, lakásukhoz, részben nincs is elég forrásuk a meglévő lakásuk fejlesztésé-

hez. Ezért is visszafogottabbak a helyi fogyasztási igények a városrészek modernizálására. 

A magas jövedelmű és új fogyasztási igényű rétegek alacsony aránya miatt a lakó-

ingatlan-piac is csak az utóbbi években kezdett el fejlődni, vonzóvá válni a befektetők 

számára, és ezzel új lakáskínálatot nyújtani a lakosság számára. A centrum és a város-

környék közötti övezetek ezért igen lassan és igen szelektív módon változnak. De ez 

tartalékokat is jelent a főváros további fejlődéséhez, a város jövőbeni dzsentrifikációjá-

hoz. A tények szerint a kétezres évek dereka már meg is hozta a városkörnyékről történő 

visszaköltözések trendjét: a jobb módúak kezdenek elfáradni az ingázástól, a hosszú 

utazási időtől, ezért közülük számosan visszamennek a fővárosba (Zubriczký 2010: 69). 

A szlovák kutatások szerint ma egyre több komoly változás történik, s ezek egyér-

telműen a konvergenciára mutatnak, miközben a változások visszafogottsága a nyugati 

modell trendjeinek csak késleltetett módon történő megnyilvánulásaira utal. Ezzel elfo-

gadták (ahogy azt már láttuk) Musil korábbi álláspontját, tehát a felzárkózás jelenségét 

(Musil 2005a), de elfogadták Matznetter és Musil egy későbbi véleményét is, akik újabb 
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kutatási eredményeik alapján inkább a késleltetettségre teszik a hangsúlyt (Matznetter, 

Musil 2012). A két kutató Bécs és Pozsony szuburbanizációs jelenségeinek összehason-

lításakor ugyanis azt tapasztalta, hogy a szlovák és az osztrák fővárosi szuburbanizáció 

ugyan hasonló folyamatokban történik, de Pozsony esetében három évtizeddel később 

valósult meg, mint ahogy az a bécsi esetben történt. Ezzel az értékeléssel csak egyet 

lehet érteni: hiszen a konvergenciát mutatják például a most kezdődő dzsentrifikációs 

jelenségek, de a késleltetettséget annak részlegessége, csupán kisebb térbeli egységekre 

való kiterjedései jelzik.  

A prágai metropolisztérség 

Már a rendszerváltás első szakaszában is kiemelkedő volt a történeti városközpont iránt 

az ingatlanfejlesztők érdeklődése, és erős volt a külföldi tőke áramlása is. Ez alapjaiban 

revitalizálta a városcentrumot, s ez mind fizikailag, mind funkcionálisan, mind pedig 

társadalmilag gyökeresen átalakította a negyedet. Itt jött létre a modern, globális gazda-

ságokhoz kötődő, annak helyi működését is biztosító, fővárosokra jellemző központi 

üzleti negyed (Central Business District). Az ide áramló tőkeberuházásokkal felújították 

a sokáig elhanyagolt régi gótikus, reneszánsz és barokk épületeket, a kormányhivatalo-

kat, a templomokat, az itt található palotákat. A műemlékvédelmet élvező épületek új 

szerepeket is kaptak: turisztikai és kereskedelmi funkciókat biztosító intézmények, nagy 

nemzetközi cégek, pénzintézeti központok, bankok, oktatási intézmények foglalták el 

az Óvárost. De a megújult kocsmák, éttermek, kisebb, nagyobb üzletek, elegáns hotelek 

is helyet kaptak a főváros központjában, az egész ország számára kiemelkedően fontos 

turisztikai iparág fejlődésének is köszönhetően. 

Az átalakulásokat, köztük az egyre emelkedő ingatlan- és lakásbérleti díjakat is ki-

fejezve, a negyed lakásfunkciói (törvényszerűen) visszaszorultak, sokan elköltöztek, 

vagy éppen financiális okok miatt kiszorultak innen, és átadták a lakóhelyüket a maga-

sabb társadalmi státusúak, nagyobb jövedelműek számára, akiket ez a negyed kiemelten 

vonzott. A történelmi belváros társadalma mára teljesen kicserélődött, a cseh vagyono-

sabb rétegek mellett a nemzetközi cégek külföldi képviselőit, a globális nyugati városokra 

is jellemző parancsnoki szerepeket betöltő elitcsoportokat is itt találni (Ouředníček, 

Temelová 2009: 16). 

A prágai szuburbanizáció – ahogy az a többi kelet-közép-európai főváros esetében 

is jellemző – a nyugati modellekhez képest késve kezdődött (Sýkora, Ouředníček 2007). 

Az 1990-es évek közepéig a lakóhelyi szuburbanizáció igen gyenge volt, főként a né-

pesség alacsony vásárlóereje miatt, amely a 2000-es évek elején az állami támogatású 
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jelzáloghitelek hatására gyorsult fel. A gazdasági szuburbanizáció erősebbnek bizo-

nyult, és jóval korábban el is kezdődött, mint a lakóhelyi, amit a különböző kereske-

delmi projektek, a betelepedett nemzetközi cégek igényei dinamizáltak. Az 1990-es 

évek derekán, illetve a 2000-es években érkezett elővárosi, városkörnyéki lakosság ösz-

szetétele annyiban tért el a nyugati modell jellemzőitől, hogy a többség nem a városból 

kiköltözöttekből szerveződött. Sokkal inkább a főváros felé igyekvő vidéki népességből 

(Sýkora, Ouředníček 2007: 23), akik az erodálódó vidéki mezőgazdaságból menekültek 

Prága felé: a fejlődő városi ipar és szolgáltatás szívó hatásainak engedelmeskedve, de 

akik (a Szelényi Iván-féle, ún. késleltetett urbanizációs modellből fakadóan is) nem ju-

tottak fővárosi lakáshoz, ezért a városkörnyéken telepedtek meg. Ez szintén a keleti-

modellre jellemző, általános jelenség. 

A változások harmadik nagy csomópontját a főváros városkörnyékén látni. A ko-

rábbi falusi kistelepüléseken új lakónegyedek, új lakóparkok épültek a gazdagabb, ki-

költöző polgárok részére. A szuburbán zónák itt is polarizáltan fejlődnek: a jobb módú, 

magasabb társadalmi státusú népesség által benépesített városkörnyéki települések el-

válnak a szegényebb, alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok által benépesített 

városkörnyéki településektől. A megosztottságot a városkörnyék differenciáltságai, a 

fizikai környezet eltérései, a közlekedési kapcsolatok egyenlőtlen fejlettségi szintjei és 

a piaci árviszonyok, az igen különböző ingatlanárak okozzák, ahogy azt az összes ha-

sonló nagyvárosi térségben is tapasztalni. Ennek okán éles konfliktusok vannak a vá-

rosközpont és városkönyéki önkormányzatok között, mivel a centrum vezetése a belső 

részek kompakt jellegét védi, míg a környéki helyi önkormányzatok a városterjeszke-

désben érdekeltek (Sykora, Kamenicky, Hauptmann 2000). 

A varsói metropolisztérség  

Weclawowicz szerint az 1990-es évek közepétől kezdve a varsói társadalmi szerkezet, 

a nyugat-európai városi szerkezeteket jellemző nagy folyamatokhoz hasonlóan szerve-

ződik (Weclawowicz 2005: 233). Az egyik nagy trend a dzsentrifikáció fokozatos ter-

jedése. A másik lényeges trend a szuburbanizáció, valamint annak sajátos kettős jellege: 

a magas és az alacsony státusú elővárosi fejlődés. A varsói agglomerációba tartó népes-

ség a kelet-közép-európai szuburbanizációnak azt a sajátosságát példázza, amely során 

egyrészt a felső középosztály vonzóbb környezetben keres magának kellemes lakóhelyet, 

másrészt az alacsony jövedelmű háztartások a viszonylag magas és egyre emelkedő nagy-

városi lakásfenntartási és megélhetési költségek elől költöznek ki a városkörnyékre. 

A két nagy trend kialakulását több tényező is magyarázza: elsőként az, hogy az új 

területi társadalmi struktúrát már nem politikai, hanem gazdasági kritériumok alakítják: 

file:///C:/Users/Csapo/AppData/Local/Temp/city.hu


 A kelet- és közép-európai fővárosi térségek társadalmi szerkezete 43 

 

itt is megjelent a piacorientált területi modell. Az új területi szerkezet kialakulásában 

fontos szerepet játszott a privatizációs folyamatoktól és a gazdasági fejlődés gyorsasá-

gától is befolyásolt, az államtól független középosztály megjelenése. Továbbá, hogy a 

korábban ipari, nehézipari jellegű gazdaság, szolgáltató jellegűvé alakult. Emiatt a mun-

kás rétegek aránya csökkent, a szolgáltató szektorban dolgozók, illetve az egyéni vál-

lalkozók aránya pedig növekedett (Weclawowicz 2005). 

A város mai társadalmi szerkezete erősen magán viseli a történeti hatásokat is, a 

korábbi rezsimek döntéseit, a kommunista időszak alatt elmaradt városrehabilitációt, 

illetve annak részleges, szigetszerű jellegét, a privilegizált társadalmi csoportoknak ked-

vező lakáspolitikát, a régi és az új elitcsoportok, valamint a legszegényebbek közötti 

számottevő jövedelmi és egyéb különbségeket. A középosztály homogén viszonyait 

szintén ott látni a mai területi szerkezetben. A tények szerint a szegregáció nem túl erős, 

a magas és az alacsonyabb társadalmi helyzetűek esetében magasabb a szegregációs 

index, a középosztály esetében kisebb, illetve átlagos.  

A varsói városnegyedek társadalmi szerkezetét az 1990-es évek elején Weclawowicz 

duálisnak, vagyis kétpólusúnak látta: a szegények és a gazdagok jelentéktelen területi 

elkülönülése, egy–egy adott városrészbeli keveredése miatt. 

A nyugati modellekhez való közeledést jelzi a főváros központi részeire fokozatosan 

kiterjedő dzsentrifikáció, a második világháború után még megmaradt, majd felújított 

régi negyedek rendbe rakott, felújított lakásai esetében átalakul a lakosság, a korábbi 

helyét képzettebb, magasabb jövedelmű népesség foglalja el. A jobb minőségű, zártab-

ban elterülő lakótelepek lakossága is kicserélődik, itt is növekszik a magasabban kép-

zettek, a gazdagabbak koncentrációja (Weclawowicz, 1996, 80.). Korcelli és Piotrowski 

elemzései szerint eltérőek a szerkezeti jellemzők a fővárost átszelő folyó, a Visztula két 

partján elterülő negyedekben: a bal parton magasabb, a jobb parton pedig alacsonyabb 

státusúak által lakott negyedeket találni (Korcelli, Piotrowski 2017).  

A szuburbanizációs folyamatok 1989 után dinamizálódnak: 1989–1995 között a fő-

város népessége csökkent, az agglomerációé pedig növekedett. A főváros környéke az 

1970-es években még a szegény bevándorlók terepe volt, akik a belső negyedek magas 

lakás- és telekárai miatt ide szorultak ki. Erre az időszakra az idős főváros és a fiatal 

városkörnyék dichotómia volt jellemző. 1990 után erős decentralizáció jött létre, rész-

ben a népesség elhelyezkedésében, részben a munkahelyek területi megoszlásában  

(Lisowski 2004). A fővárosi népesség csökkent, ekkor már a magas státusúak (köztük a 

fiatalok) kiáramlása is tipikussá vált. Ezt támogatta a városkörnyéken felépült luxus  

lakóparkok sora, például Varsó periférikus északkeleti részén számos ilyen lakópark jött 

létre, kamerákkal és őrző-védő szolgáltatással is ellátva (Gadecky 2012). 
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A budapesti metropolisztérség 

A szakirodalom szerint az 1990-es évek elején kibontakozó átalakulás Budapesten fő-

ként a városközpont, részben a belső városrészek kiemelkedő fejlődését, a cityképző-

dést, illetve a város perifériájának dinamikus kibontakozását, újraszerveződését okozta 

(Kovács 2014). Bankok, irodaházak építése, új vagy megújuló gazdasági, kereskedelmi 

centrumok és a kapcsolódó infrastruktúrák kialakítása, egyházi intézmények, templo-

mok, iskolák, nagyobb szállodák felújítása és kisebb új szállodák, bevásárlóközpontok 

építése, elegáns üzletek, új éttermek és kávéházak üzleti-piaci alapú ingatlanfejlesztései 

jellemezték az 1990-es éveket. A kisebb lakóparkok kialakítása szintén a város fejlődé-

sét mutatta. Ezek többnyire nem kapcsolódtak a hatósági városfejlesztési koncepciók-

hoz (Cséfalvay 1999). 

A főváros környékén, a közigazgatási határhoz közel eső területeken új vállalkozási 

területek, kereskedelmi-szolgáltató centrumok és jó minőségű, sokszor az amerikai élet-

forma lehetőségét kínáló, modern lakóparkok jöttek létre (Kovács, Szirmai 2006;  

Kovács 2014). Eközben a város többi része szinte mozdulatlan maradt. Ebben a város-

rehabilációs beavatkozások hoztak jelentős változásokat, illetve a lakásprivatizáció, a 

külföldi beruházások, a magántőkére alapozott ingatlanfejlesztő erők, a szuburbanizáció 

megindult lendülete. 

A főváros belső fizikai és társadalmi leromlása miatt már az 1970-es években érzé-

kelhetővé vált a fővárosi vezetés gondolkodásában a városrehabilitációs programok 

szükségszerűsége (Tomay 2006: 97). De a valódi előrelépést ebben csak az 1990-es 

rendszerváltozás hozta: a bekövetkező politikai, gazdasági és társadalmi átalakulások 

átrendezték a városrehabilitáció budapesti feltételeit. Az 1990. évi LXV. törvény (az 

Önkormányzati Törvény) újra szabályozta a főváros és kerületeinek viszonyát, a reha-

bilitációs ügyeket a kerületek hatáskörébe helyezte. Az állami bérlakások privatizációját 

követően a szanálásra váró negyedek lakóinak jelentős része bérlőből tulajdonossá vált, 

egyszersmind kialakultak a szabad ingatlanpiac feltételei is. Ezzel egy időben megje-

lentek a városrehabilitáció megvalósításában részt vevő gazdálkodó szervezetek, profit-

orientált fejlesztési társaságok is. A Fővárosi Közgyűlés 1993-ban határozatban fogadta 

el a „Budapest reneszánszáért” című javaslatot, s kidolgozta a városrehabilitációhoz 

szükséges jogi, pénzügyi és szervezeti feltételeket. 1994-ben rendeletileg létrehozták a 

Fővárosi Városrehabilitációs Keret pályázati rendszerét, amely dinamizálta a kerülete-

ket a helyi rehabilitációs stratégiáik kidolgozásában, saját rehabilitációs tevékenységük 

intézményi feltételeinek megteremtésében. Fontos változás volt az is, hogy a városre-
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habilitáció új értelmezést kapott: a korábban csak a belső lakónegyedek felújítása mel-

lett kiemelt feladat lett a korábbi iparterületek, valamint a lakótelepek felújítása is  

(Kovács, Szirmai 2006: 14). 

Az 1980-as években ugyan több konkrét városrehabilitációs program kezdődött el: 

ezek azonban csak az 1990-es, majd a 2000-es években, tehát a társadalmi rendszervál-

tozást követően dinamizálódtak (Egedy 2005; Kovács, Szirmai 2006; Tomay 2006).  

A megvalósult városrehabilitációs beavatkozások a budapesti centrum és periféria tör-

téneti modelljének az újra rendeződését is kiváltották, mégpedig két nagy séma szerint. 

Az első sémában a főváros belső pesti övezeteiben (tehát a centrumban) felújított ne-

gyedek a magas társadalmi státusú, felső- és középosztálybeli lakosságot vonzották, így 

növelték a belső városrészek presztízsét. A második sémában, a főváros külsőbb, vagy 

külső gyűrűjében (tehát a periférián) felújított részek a valamivel alacsonyabb, alsó kö-

zéposztálybeli társadalmi státusúak koncentrálódását hozták, sok esetben az eredeti la-

kosság megőrzése révén is. Ezzel részben növelték, de részben meg is őrizték a külső 

negyedek korábbi, alacsonyabb presztízsét. 

Egy 2005-ös, egy 2010-es és egy 2014-es Budapest térségére (illetve további nyolc 

akkor 100 ezres népességű magyar nagyvárosokra) kiterjedő város szociológiai vizsgá-

latok eredményei a főváros belső részein fokozatos terjedő dzsentrifikációt találtak.  

A vizsgált periódusban végzett kutatások a középosztálybeli lakosság folyamatos tér-

foglalását jelezték, amely a városközpontból kifelé haladva, az átmeneti majd a külvá-

rosi övezetekre is kiterjedő társadalmi változásokat, a magasabb társadalmi státusú ré-

tegek arányainak a növekedését mutatta, a városrehabilitációk eredményeként is. Emel-

lett a nyugati modellhez képest ugyan később, de a szuburbanizációs folyamatok is nyil-

vánvalóvá váltak, egy térbeli differenciálódás keretében infrastrukturálisan fejlett és fej-

letlen város környéki települések alakultak ki, ahol a fejlett negyedek inkább középosz-

tálybeli, míg a másik típus alacsonyabb társadalmi státusúak lakóhelyeinek bizonyultak 

(Szirmai et al. 2009; Szirmai 2019).  
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Összegző megállapítások-hasonlóságok-különbségek  

1. A vizsgált nyugat- és kelet-közép-európai fővárosokban egyaránt erőteljes dzsentri-

fikációs folyamatok zajlanak. Ennek során a fővárosok, azok belső negyedei, 

köztük a korábban lepusztult állapotú részek lakói kicserélődnek: az alacsonyabb 

társadalmi státusú népesség (az iskolázatlanok, az alacsony jövedelműek) fokoza-

tosan kirekesztődnek a rosszabb ökológiai pozíciójú belső negyedekbe, 

elővárosokba, de főként a fővárosok környékére. A helyüket magasabb társadalmi 

státusú (iskolázott, magas jövedelmű) népesség foglalja el. Ez a folyamat hasonló 

trendet jelez. 

2. Mindkét modellben a magas társadalmi státusú csoportok, a képzettebbek, a ma-

gasabb jövedelműek elsősorban a városközpontokban, illetve a jó elővárosokban, a 

főváros ökológiailag jobb városkörnyéki településein helyezkednek el. Az ala-

csonyabb társadalmi osztályok kisebb részben a városközpontokban, nagyobb  

részben a városkörnyéken, annak fejlettebb részein koncentrálódnak. A tár-

sadalmilag magas státusú felső és középosztálybeli elővárosok megjelenését a 

szuburbanizációs folyamatok dinamizálódása, a belső városi környezetből 

elvágyó, a lakáspiac adottságaival élni tudó, és élni is akarók kiköltözései 

magyarázzák. Ez a folyamat szintén hasonló trendet jelez. 

3. A térbeli társadalmi átalakulást meghatározó tényezők között igen fontos szempont 

az állami és a piaci mechanizmusok hatása, azok arányai. A nyugat-európai 

fővárosokban az állami jelenlét fokozatosan visszaszorul, és átadja a helyét a piaci 

folyamatoknak. Ez a kelet- és közép-európai fővárosi modellre is igaz. Ez szintén 

a hasonlóságot mutatja.  

4. Az európai fővárosok mindkét típusa esetében a társadalmi szerkezeti átalakulást 

a globális gazdaságba történő integráció, a globális hatások jelentős mértékben be-

folyásolják: a globális gazdasághoz kötődő döntési funkciók belvárosi elhelyezke-

dési igényei, a belváros citysedése, a központi üzleti negyed kialakulása: az ott 

koncentrálódó banki, kereskedelmi, idegenforgalmi szerepkörök erősödése, a 

lakóhelyi funkciók visszaszorulása. Az ebből adódó, a belső városrészekben zajló 

rehabilitációk, az épített környezet modernizációja, a városi szolgáltatások színvo-

nalának a javulása mindkét modellre igaz. Ez szintén a hasonlóságokat igazolja.   

5. Mindkét modellben jelen van a szuburbanizáció, a jobb módúak belvárosból tör-

ténő városkörnyéki kiköltözése: a nyugati modell esetében korábbi, a keleti modell 

esetében későbbi kibontakozással. Az új területi szerkezet mögött az „urban 
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sprawl”, vagyis a városi terjeszkedés sajátos mechanizmusai is ott vannak.  

A kiköltözők egy része azonban a városrehabilitációk hatására visszatér a 

fővárosokba. Ez is hasonlóságot adó jelenség. 

6. A keleti modell esetében egy újfajta szuburbanizációs modell szerveződését is 

érzékelni lehet, amit részben a belső városrészekből a külső városi negyedek felé 

irányuló mozgások okoznak. Ez a modell a magas státusúak által megvalósított 

területfoglalások eredményeként szerveződik, nevezetesen a korábban lepusztult, 

de most fejlődésnek induló külső városnegyedekbe költözés keretében. Az új ne-

gyedek iránti vonzerőt részben a megújuló társadalmi szerkezet, a kedvező 

természeti ökológiai adottságok, de legfőképpen az a fajta szuburbanizációs út 

adja, amelyik biztosítja a városi és kvázi vidéki adottságok egyidejű  

érvényesülését. Ezt inkább különbözőnek mondom.   

7. A két modell közötti közeledést mutatja, hogy mind a nyugat-európai, mind pedig 

a kelet- és közép-európai fővárosban a legújabb térbeli társadalmi szerkezeti vál-

tozások fő irányai a belvárosok és a városkörnyékek voltak, de a nyugati modellhez 

képest a keleti modellben azok később, tehát késleltetett módon valósultak meg. 

Ez részben a hasonlóságot, részben pedig a különbséget jelzi.  

8. A nyugat-európai és a kelet- és a közép-európai fővárosok társadalmi szerkezeti 

trendek közötti közeledés egyértelmű, de a történeti hátrányok okán a közeledés 

késleltetve és lassan bontakozik ki. A globális rendszerekben való csatlakozás, a 

keleti modell késleltetettsége okán is eltérések vannak a két modell fejlettsége 

között. Ezek a folyamatok is a különbségeket igazolják.   

9. A hasonlóságok alapján sem szabad elfelejteni, hogy az egyes folyamatok belső 

elemzései vélhetőleg erősebb eltéréseket is mutathatnak, azok feltárása külön 

kutatásokat igényel.   

10. A COVID-19 pandémia város-szerkezeti hatásaival kapcsolatban csak néhány 

feltevés fogalmazható meg:  

a) A nagyváros erősebb fertőzöttségi érintettsége a dzsentrifikáció ellen ható 

tényező lehet, amely szerint a magasabb társadalmi státusúak egyes csoportjai 

(főként a fiatalabb, családos, piacképes népesség, zöld értékeket vallók) 

inkább a kisebb városokat, városkörnyéket választják a veszély ellen 

menekülve. Ez a centrumok népesség vesztését és a környékbeli népesség 

növekedését, a városi terjeszkedés újabb dinamikáját adhatja.  
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b) Ezt a folyamatot igazolja a KSH vizsgálata, amely szerint a pandémia hatása 

főleg az ideiglenes költözéseknél volt látványos: Magyarországon 2020-ban: 

302 ezren változtattak ideiglenes lakóhelyet. A korábbi években elsősorban 

az északnyugati járásokat jellemezte ideiglenes vándorlási többlet, részben a 

munkaerőpiaci helyzet miatt. 2020-ban pedig a Balaton környékére másfél-

szer, Velence térségébe harmadával többen költöztek ideiglenesen, mint a 

megelőző években. A Budapestről elsősorban a belvárosból és egyes budai 

kerületekből elvándorlók száma emelkedett. A Balaton környéke lett a 

fővárosiak egyik fő célpontja 4 

c) Ennek ellene is szólhatnak azok a nemzetközi kutatási tapasztalatok, amelyek 

szerint nem a nagyváros hordozza igazán a veszélyt, hanem a nagyvárosok 

szegényebb, alulfejlettebb részei, ahol sok hátrányos helyzetű népesség lakik. 

Számos olyan átfogó nemzetközi tanulmány van, amelyekből kiderül, hogy a 

bevándorlók, az etnikai kisebbségek, a hajléktalanok, a szegényebb tár-

sadalmi rétegek és azok lakóhelyei magasabb érintettségét mutatnak (Florida 

2020; Mulvik et al. 2022). Ezek a tények olyan újféle városfejlesztési poli-

tikákat is okozhatnak, amelyek célja a fizikailag és társadalmilag, de főként a 

fertőzöttség szerint is érintett negyedek komplex felújítása, ami viszont növeli 

a hátrányokkal érintettek kirekesztését, a környékre, vagy kisebb városok felé 

való kiszorítását eredményezheti, egyszersmind ismét erősítheti a belső 

városnegyedek dzsentrifikációs trendjét. 

d) A KSH egy másik friss kutatása5 fokozatosan erősödő fővárosi centralizációt 

sugall: a vizsgálatok szerint (KSH 2021) 2022-ben az egy főre jutó éves bruttó 

jövedelmek nagysága és megoszlása régiónként nagyon különböző, Budapest 

a leggazdagabb, az Észak-Alföld a legszegényebb térség (lásd az 1. ábrát).   

e) Ennek a ténynek is következménye lehet a „főváros szindróma” (lásd 

(Rechnitzer János írását az adott számban, Rechnitzer 2022), részben az-

zal, hogy fővárosban koncentrálódnak a magas jövedelmi csoportok,  

illetve a magas társadalmi státusú rétegek, miközben a kisebb települések 

viszonyai romlanak.  

f) Mindez azt kívánja, hogy a várostervezés és a város fejlesztés lépjen fel a 

területi és a társadalmi egyenlőtlenségek megnyilvánulásai ellen.   

 

 

                                                        
4 https://www.ksh.hu/infografika/2021/ideiglenes_vandorlas_2020.pdf 
5 https://qubit.hu/2022/11/11/ki-az-igazan-szegeny-es-merre-bujkalnak-a-legvagyonosabb-magyarok 
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1. ábra 

Az egy főre jutó éves bruttó jövedelmek nagysága és megoszlása régiónként  

(2021, ezer forint, ill. százalék) 

 

Forrás: KSH 

Végezetül városszociológusként arra hívom fel a figyelmet, hogy a kelet- és a közép-

európai fővárosi metropolisz térségek, de általában a nagyvárosok legújabb strukturális 

folyamatai sürgős egyben részletes, rövid és hosszú távú időszakra terjedő városszerke-

zeti feltárást igényelnek, különösképpen a COVID-19 pandémia, a növekvő gazdasági 

recesszió, az energia válság területszerkezeti hatásainak megismerése érdekében.  

A kutatások hiányában nem tudunk lépni a folyamatok javítása, hatékonyabbá tétele, a 

helyi társadalmak jól-léte érdekében.  
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