
Be ve ze tés
Az öt ve nes évek ben nem igen volt szó ér de mi la kás po li ti ká ról; e te kin tet ben
a hat va nas évek erő tel jes for du la tot ho zott. A la kás po li ti ka ki dol go zá sát, il -
let ve a nagy mér vű la kás épít ke zé sek meg in dí tá sát rész ben a kül ső, rész ben
a bel ső ösz tön zés tet te le he tő vé. A Szov jet uni ó ban 1953-ban Hrus csov át -
vet te a ha tal mat, meg kez dő dött az eny hü lés, és sor ke rült az ad dig so kad -
la gos nak tar tott élet szín vo nal vi szony la gos eme lé sé re. Ezt a szov jet be fo -
lyás alatt lé vő or szá gok is több-ke ve sebb le ma ra dás sal kö vet ték. Ma gá nak
Hrus csov nak a biz ta tá sá ra ke rült sor a szo ci a lis ta or szá gok ban nagy ívű
la kás fej lesz té si prog ra mok ra az öt ve nes évek vé ge fe lé. A szov jet ösz tön zés
oly mér vű volt ha zánk ese té ben, hogy az el ső Ma gyar or szág ra te le pí tett
ház gyár ki mon dot tan Hrus csov aján dé ka kép pen ér ke zett.1 A nagy sza bá sú
la kás épít ke zés ki bon ta ko zá sá ban az 1956-os for ra da lom ta pasz ta la tai is
dön tő sze re pet ját szot tak. Im már kulcs fon tos sá gú cél lá vált a tár sa dal mi
elé ge dett ség. S mi vel a leg sú lyo sabb gon do kat jó részt a la kás hi ány okoz ta,
en nek fel szá mo lá sá ra meg hir det ték az el ső, 1959-es, ti zen öt év re szó ló la -
kás épí té si ter vet (1961–1975). A szo ci a lis ta gaz da ság jel le ge és az or szág
be szű kült le he tő sé gei foly tán utaz ni nem igen le he tett, a fo gyasz tá si cik -
kek ben fo lya ma to san hi ány mu tat ko zott, így az egyet len, a szé les tö me gek
szá má ra el ér he tő stá tus szim bó lum a la kás lett. Rá adá sul vi szony lag cse -
kély meg ta ka rí tás sal je len tős ja vu lást le he tett el ér ni a la kás fel sze re lé sé -
ben és be ren de zé sé ben. A fo lya ma tos hi ány mi att fel lé pő „fö lös” la kos sá gi
pénz esz kö zök „le szí vá sá nak” is ki vá ló esz kö ze volt a la kás szek tor. Az aláb -
bi ak ban a bu da pes ti la kás po li ti kát vizs gá lom a ti zen öt éves terv elő ké szí -
té sé nek és meg va ló sí tá sá nak idő sza ká ban.
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KO CSIS JÁ NOS BA LÁZS

La kás po li ti ka Bu da pes ten 
1960–1975 kö zött
A szo ci a lis ta la kás po li ti ka „arany ko ra”

1 CSO MÓS Jó zsef: La kás po li ti ka, la kás gaz dál ko dás. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 2006. 99.
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A la kás po li ti ka cél jai és sze rep lői
A la kás po li ti ka alap ve tő cél ki tű zé se a men  nyi sé gi la kás hi ány le küz dé se
volt. Eh hez já rul tak még más fon tos tár sa da lom po li ti kai cé lok is: a la kás -
el osz tás meg vál toz ta tá sa, bi zo nyos cso por tok ked vez mé nye zé se. A nép -
gaz da ság igé nye i nek meg fe le lő la kás ál lo mány ki ala kí tá sa, az új ipa ri köz -
pon tok és a re gi o ná lis köz pon tok la kás ál lo má nyá nak ki épí té se ki tün te -
tett cél ként sze re pelt. Mint az MSZMP KB a mun kás osz tál  lyal kap cso la tos
egyes fel ada tok ról szó ló 1958. évi ha tá ro za ta elő ír ta: min den er re igényt
tar tó önál ló csa lád nak le gyen sa ját hasz ná la tú la ká sa. Ezt el kell ér ni
„anya gi erő ink össz pon to sí tá sával, az épí tő ipar, az épí tő anyag-ipar és kü -
lön fé le más ipar ágak ilyen szem pont ból tör té nő fej lesz té se út ján, nem túl -
sá go san hos  szú idő alatt”.2 E cé lok el éré se vé gett a ha tá ro zat elő ír ta a ti -
zen öt éves la kás épí té si terv ki dol go zá sát, en nek ke re té ben egy mil lió új la -
kás épí té sét, ve gye sen ál la mi és ma gán erős be ru há zá sok ke re té ben, az
előb bi ek túl sú lyá val.

A szo ci a lis ta la kás po li ti ka zöm mel az új la ká sok épí té sét je len tet te. En -
nek több oka is volt. Min de nek előtt a men  nyi sé gi szem lé let. A terv uta sí tá -
sos rend szer ben a nö vek mény szá mít terv tel je sí tés nek, s a fej újí tás, az át -
ala kí tás nem je le nik meg ér té kel he tő nö vek mény ként. Rá adá sul a ta ná csi
bér la kás kvá zi tu laj don ként, örök bér let ként funk ci o nált, amely nek az új -
ra osz tá sa le he tet len volt. A mo dern, szo ci a lis ta élet for ma, il let ve ez ál tal a
szo ci a lis ta em ber tí pus ki ala kí tá sá nak leg fon to sabb esz kö zé nek a kor a
la kó te le pi la kás for mát tar tot ta, és igye ke zett az el avult, pol gá ri és fa lu si
élet for má ra em lé kez te tő la kás mó dok tól meg sza ba dul ni. A ra ci o na li tást, a
ha la dást, a modernitást már az 1930-as évek től a ma ga sabb ren dű nek
tar tott, terv sze rű en épí tett la kó te lep kép vi sel te, amely nek fö lé nyét, a la ká -
sok el ad ha tó sá gát la kás po li ti kai esz kö zök kel is iga zol ni kel lett. Mind eh -
hez még köz gaz da sá gi té nye zők (a fog lal koz ta tás, a nö ve ke dés ser ken té -
se), il let ve a la kó te lep-épí té sek ki ter jesz té sé ben ér de kelt nagy épí tő ipa ri
vál la la tok nyo más gya kor lá sa is já rult.3

A terv vég re haj tá sá ra or szá go san je len tős in téz mé nyi át ala kí tá sok tör -
tén tek. 1967-ban lét re hoz ták az Épí tés ügyi és Vá ros fej lesz té si Mi nisz té ri -
u mot (ÉVM) a ter ve zés és a ki vi te le zés fel ügye le té re és irá nyí tá sá ra; az ál -
la mi ki vi te le ző vál la la to kat ös  sze von ták egy-két me gyét le fe dő ál la mi épí -
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2 AN TAL And rea: Egy mil lió la kás. His tó ria, 1995/9–10. 47–48.
3 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 105.



tő ipa ri vál la la tok ká (ÁÉV).4 Dön tő sze re pet ka pott az Or szá gos Terv hi va -
tal (OTH), amely a ter vek ös  sze han go lá sá ról, a for rá sok al lo ká lá sá ról és a
be ru há zá sok idő be ni el ké szü lé sé ről gon dos ko dott a kü lön fé le al kuk le zaj -
lá sa után. A la kó te le pek túl nyo mó ré sze 1985-ig az OTH alá tar to zó köz -
pon ti cél cso por tos be ru há zás ként épült meg.5 A cél cso por tos ta ná csi la -
kás épí tés re az OTH dön té se alap ján a kor mány ál tal ren del ke zés re
bocsájtott ál la mi tá mo ga tás és az elő ze te sen jó vá ha gyott, az Or szá gos Ta -
ka rék pénz tár (OTP) ál tal fo lyó sí tott hi tel nyúj tott fe de ze tet.6

A prog ra mot jó vá ha gyó KB-ha tá ro zat az ál la mi és a ma gán for mák mel -
lett a szö vet ke ze ti épí té si moz ga lom el ter jesz té sét is elő ír ta. Ez az ön kén -
tes ség el vén ala pu ló moz ga lom 1959-ben jött lét re. Cél ja az volt, hogy a
magánmegtakarítások és az ál la mi tá mo ga tá sok, ked vez mé nyek fel hasz -
ná lá sá val la ká so kat épít sen a be lé pők nek; a há zak és egyéb kö zös te rü le -
tek fenn tar tá sa a szö vet ke zet fel ada ta volt.7

Az el ső ti zen öt éves la kás épí té si terv or szá gos prog ram ként, or szá gos cé -
lok kal in dult. A meg épí ten dő egy mil lió új la kást terv al kuk kal a köz pon ti in -
téz mé nyek – a köz pon ti párt szer vek, az Or szá gos Terv hi va tal, az Épí tés ügyi
és Vá ros fej lesz té si Mi nisz té ri um – osz tot ták el a kü lön bö ző te le pü lé sek kö -
zött; a vég ső dön tést a kor mány hoz ta. Ilyen ér te lem ben te hát nem be szél he -
tünk Bu da pest re vo nat ko zó önál ló la kás épí té si terv ről. Na gyon kor lá to zott
volt a Fő vá ro si Ta nács le he tő sé ge is a dön té sek ér de mi be fo lyá so lá sá ra; fel -
ada ta leg in kább a fel ső uta sí tá sok vég re haj tá sa volt. Mint a párt ál lam ban
min de nütt, a dön té sek párt vo na lon szü let tek, az ál la mi szer vek a vég re haj -
tás ban kap tak sze re pet. A fő vá ros ban a leg fon to sabb dön tés ho zó fó rum az
MSZMP Bu da pes ti Párt bi zott sá gá nak Vég re haj tó Bi zott sá ga (BP VB) volt;
mel let te a Fő vá ro si Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá ga (FT VB) vé gez te az ope ra -
tív mun kát. Utób bi szerv kép vi se lői ott ül tek a bu da pes ti VB-ben, il let ve a
főbb kér dé se ket kö zös ülé sek ke re té ben tár gyal ták meg, a te rü le te ken érin -
tett más párt-, il let ve ál la mi szer vek kép vi se lő i nek be vo ná sá val.

A Fő vá ro si Ta nács leg fon to sabb fel ada ta a la kás épí tés te rén az OTH ál -
tal meg ha tá ro zott fel ada tok ki osz tá sa, az épít ke zé sek hely szí ne i nek ki je -
lö lé se, épí tés re va ló al kal mas sá gá nak biz to sí tá sa, il let ve szá mos eset ben
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4 A bu da pes ti épít ke zé se ket a Bu da pes ti La kás épí tő Vál la lat (BULAV) és a 43-as Ál la mi
Épí tő ipa ri vál la lat vé gez te.

5 Uo. 100.
6 SIMONYI Ág nes (szerk.): A la kás po li ti ka, az el osz tás, a gaz dál ko dás el lent mon dá sai. Szak -

szer ve ze tek El mé le ti Ku ta tó In té ze te, Bu da pest, 1980. 61.
7 AN TAL And rea: i. m. 48.



az inf rast ruk tú ra ki épí té se volt.8 Mind ezen túl a fő vá ro si ta nács a ter vek
üte me zé sét, vég re haj tá sát, ki vi te le zés ét is fel ügyel te, és ak tu a li zál hat ta a
terv szá mo kat. (Ma gát a fel ada tot ér dem ben a Fő vá ro si Ta nács VB VIII., Vá -
ros ren de zé si és Épí té sze ti Osz tá lya vé gez te.) A ke rü le ti ta ná csok nak a la -
kás épí tés re nem igen volt be fo lyá suk, az el osz tás ra vi szont an nál na -
gyobb. A ke rü le ti ta ná csok dön töt ték el, ki nek utal ják ki a bér la ká so kat,
il let ve idő vel az ál la mi be ru há zás ban épült és ked vez mé nye sen meg vá sá -
rol ha tó örök la kás ok ve vő ki je lö lé se is a ha tás kör ük be ke rült. A ki je lö lés fő
szem pont ja az igény lő tár sa dal mi hasz nos sá ga volt. „A la ká sok el osz tá sá -
ról és a la kás bér let ről” szó ló 1971-es mi nisz ter ta ná csi rendelet9 emel lett
elő ír ta, hogy az igény lő jö ve del mi és szo ci á lis hely ze tét is fi gye lem be kell
ven ni, s e té nye zők sú lya egy re nö ve ke dett az idő mú lá sá val.10

Az 1971-es év más szem pont ból is je len tős vál to zá so kat ho zott a ko ráb -
bi ak hoz ké pest. Az 1960-as évek el ső fe lé ben a szo ci a lis ta ide o ló gi á nak
megfelelően11 az ál lam igye ke zett a lak ha tás biz to sí tá sát, ezen be lül a la -
kás épí tést a le he tő leg na gyobb mér ték ben kéz ben tar ta ni, s a ma gán erős
épít ke zé se ket, szük sé ges rossz ként ke zel ve, a vi dé ki, il let ve kül vá ro si csa -
lá di há zas épít ke zé sek re kor lá toz ni. Az ál lam a la kás épí tés re szánt erő for -
rá sa it ki zá ró lag az ál la mi épí tő ipar la kás épí té se i re szán ta, és ódz ko dott
at tól, hogy a ma gán erőt be von ja az ál la mi épít ke zé sek for rá sai kö zé. Csak -
hogy az év ti zed má so dik fe lé re nyil ván va ló vá vált, hogy ez tart ha tat lan. Az
ek kor or szá go san fel épí tett la ká sok majd nem há rom ne gye de ál la mi terv -
tá mo ga tás nél kül épült meg, zöm mel csa lá di há zas for má ban;12 ez az
arány a fő vá ros ban mint egy két ötöd volt,13 és egy re je len tő sebb arányt
kép vi sel tek a szö vet ke ze ti for má ban épült la ká sok.14 Az 1968-as új gaz da -
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8 Az utób bi fel adat ra a ta nács nak egy re ke ve sebb for rá sa és épí té si ka pa ci tá sa volt; a het ve -
nes évek re a fő vá ro si la kás épít ke zé sek egyik fon tos las sí tó té nye ző je lett az épít ke zé sek
előkészítetlensége.

9 1/1971. (II.8.) sz.
10 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 101.
11 KO CSIS Já nos Ba lázs: La kás po li ti ka Bu da pes ten, 1950–1959. Múl tunk, 2009/3. 83–84.
12 Fon tos hang sú lyoz ni, hogy ez nem je len ti a tá mo ga tás tel jes hi á nyát. Az OTP az egész

vizs gált idő szak ban te te mes sze re pet ját szik a ma gán erős la kás épít ke zé sek fi nan szí ro zá sá -
ban kü lön bö ző köl csö nök kel. Egy 1963-as becs lés sze rint a fő vá ros ban épült csa lá di há zak -
nak csak mint egy 5%-a épült az OTP köz re mű kö dé se nél kül. (KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej -
lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 2006. 94.)

13 PREISICH Gá bor: Bu da pest vá ros épí tés ének tör té ne te 1945–1990. Mű sza ki Könyv ki adó,
Bu da pest, 1998. 77.

14 Az 1960-as évek vé gé től a köz pon ti és a szö vet ke ze ti la kás épít ke zést kezd ték ös  sze fog la -
ló an szer ve zett la kás épít ke zés nek hív ni, megkülönböztetendő a szer ve zett szek tort a ma gán -



sá gi me cha niz mus, majd a het ve nes évek től az olaj vál sá gok be gyű rű zé se
a költ ség ve té si for rá sok szű kü lé sé hez ve ze tett, amely nek ke re té ben egy re
ke ve sebb köz pon ti for rás ma radt a la kás épít ke zé sek re. Így ke rült elő tér be
a la kos ság for rá sa i nak be vo ná sa. En nek egyik je le ként az ál la mi be ru há -
zás ban épült la ká sok egy re na gyobb há nya dát va la mi lyen for má ban örök -
la kás ként ér té ke sí tet ték. Más fe lől az 1971-ben be ve ze tett la kás pénz ügyi
tá mo ga tá si rend szer is igye ke zett a köz pon ti cél cso por tos be ru há zá sú la -
kás épít ke zé sek for rá sa i ba fo ko zot tan be von ni a la kos sá gi for rá so kat,
akár tény le ges be fi ze tés, akár ked vez mé nyes bank köl csön for má já ban. Az
ál la mi be ru há zá sú OTP- és szö vet ke ze ti la ká sok jobb el ad ha tó sá ga cél já -
ból ve zet ték be ek kor a szo ci ál po li ti kai ked vez ményt (szocpol), és a ked vez -
mé nyes mun kál ta tói OTP-la kás köl csönt. A be ve ze tett in téz ke dé sek kö vet -
kez té ben je len tő sen meg nőtt a szer ve zett szek tor la kás épí té si tel je sít mé -
nye. Az 1970-es évek ben or szá go san a la ká sok nak majd nem a fe le, Bu da -
pes ten kö zel kétharmada15 eb ben a for má ban és a ko ráb bi év ti zed hez ké -
pest jó val na gyobb meny  nyi ség ben épült.16

Az épít ke zé sek nem kí nál hat tak gyors és kel lő meg ol dást a fel hal mo zó -
dott fe szült sé gek re, ezért az öt ve nes évek óta ad mi niszt ra tív in téz ke dé sek -
kel igye kez tek csök ken te ni a ke res le tet. A Bu da pest re áram lás ne he zí té se
cél já ból 1960-ban be ve zet ték a be áram lá si sto pot: vi dé ki ek csak a Fő vá ro -
si Ta nács en ge dé lyé vel vá sá rol hat tak in gat lant. Vi dé ki nek szá mí tott az,
aki nek nem volt öt éves fo lya ma tos ál lan dó lak cím-be je len té se vagy bér le ti
jog vi szo nya Bu da pes ten. Ez a meg ol dás – ki játsz ha tó sá ga mi att – a gya -
kor lat ban nem ho zott je len tős ered mé nye ket, de el tör lé sé re 1989-ig nem
je lent ke zett va ló di po li ti kai aka rat.17
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szek tor tól, il let ve utal va ar ra a vál tás ra, hogy az ál la mi la kás épí tés im már egy re na gyobb há -
nya dát nem ta ná csi bér la kás ként utal ják ki és fi nan szí ro zá suk is ki ke rült a köz pon ti ál la mi
kör ből.

15 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 105–106.; PREISICH Gá bor: i. m. 81.
16 A fen ti rend szer a vizs gált idő szak után, a 1970-es évek má so dik fe lé re ke rül vál ság ba,

bár an nak je lei már ko ráb ban is mu tat koz tak.
17 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 75.



A bu da pes ti la kos ság és la kás ál lo mány át ala ku lá sa
1960–1975 kö zött

A fő vá ros né pes sé ge az erő fe szí té sek el le né re je len tő sen gya ra po dott, a
nö ve ke dés üte me azon ban az idő szak vé ge fe lé már mér sék lő dött (lásd 1.
táb lá zat). A csök ke nés két té nye ző együt tes fel lé pé sé ből fa kadt: a vi dé ki
ipar te le pí tés sel pár hu za mo san a be áram lás üte me csök kent, és a fő vá ros
né pes sé ge is kez dett el öre ged ni: a hat van éves, vagy an nál idő sebb em be -
rek ará nya a fő vá ros ban az 1960-as 15,1%-ról 1970-re 19,3%-ra nőtt.18
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18 Bu da pest Sta tisz ti kai Év köny vei 1960–1980 kö zött. KSH, Bu da pest, 1960. 341–343.; Uo.
1970. 35.

19 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 72

Év 1960 1965 1971 1975

Népességszám, fő 1 804 605 1 944 654 2 019 800 2 055 600

Népesség növekedése, 1960=100% 100,0% 107,8% 111,9% 113,9%

Átlagos növekedés a megelőző időponttól
évente, ezer fő

– 28 010 12 520 8 950

1. táb lá zat. Bu da pest né pes sé gé nek nö ve ke dé se

For rás: Bu da pest Sta tisz ti kai Év köny vei 1960–1980 kö zött. KSH, Bu da pest, 1964. 17. és
uo. 1976. 26.

A nö ve ke dés súly pont ja át ke rült a kül ső te rü le tek re: Bu dán a III., a XI. és
a XXII. ke rü let la kos sá ga nö ve ke dett az át la gos nál jó val na gyobb mér ték -
ben, míg a pes ti ol da lon a dél ke le ti kül ső ka réj – a XIV.–XVIII., il let ve a
XXI. ke rü let – emel ke dik ki (lásd 2. táb lá zat). A nö ve ke dés súly pont já nak
a kül ső te rü le tek re he lye ző dé se na gyobb tér sé gi szin ten is meg je lent: az
öt ve nes évek vé gén a fő vá ros né pes sé ge évi 2%-kal nö ve ke dett, az agg lo me -
rá ci ó ban 5%-kal.19

A vá ros né pes sé ge je len tő sen öre ge dett az idő szak ban (lásd 3. táb lá zat).
Ez a fo lya mat gya kor la ti lag egy for mán érin tet te a vá ros egé szét, mér té ke
azon ban je len tő sen el tért a kü lön bö ző ke rü le tek ben. A bel ső ke rü le tek és
a bu dai ma gas presz tí zsű te rü le tek (az az az I., II., V., VI., VII. és VIII. ke rü -
let) a töb bi ek hez ké pest erő sen el vol tak öre ged ve mind a vizs gált kor szak
ele jén, mind a vé gén. Ez zel szem ben a kül ső, zöm mel pes ti ke rü le tek ben
és Dél-Bu dán az ál ta gos nál jó val fi a ta labb és ke vés sé öre ge dő la kos ság



élt. Pár ve gyes ös  sze té te lű ke rü let, a mind bel vá ro si as, mind kül vá ro si as
ré szek kel ren del ke ző IX. és XI. ke rü let, ve gyes ké pet mu tat. Né hány ke rü -
let ese té ben re la tív fi a ta lo dás, az az az át la gos rá ta alat ti öre ge dés volt ta -
pasz tal ha tó, így a XI., a XVI.–XVIII. ke rü le tek ben. Ezek a ke rü le tek élen
jár tak a né pes ség nö ve ke dés ben is. A fő vá ros ban, il let ve ke rü le te i ben eb -
ben az idő szak ban egy re in kább a be ván dor lás vált a né pes ség nö ve ke dés
for rá sá vá, a ter mé sze tes sza po ru lat ne ga tív rá tá ja mi att.
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2. táb lá zat. La kos ság szám vál to zá sa ke rü le ten ként, 1960–1975 

Fő Változás, 1960=100%
Változás az 

átlaghoz képest

Kerület 1960 1965 1971 1975 1960–1975

I. 44 086 99,3 105,9 100,9 88,6

II. 94 722 103,5 109,8 110,0 96,6

III. 77 566 110,0 107,4 126,9 111,4

IV. 78 250 102,6 105,8 93,8 82,4

V. 65 867 97,9 93,4 85,0 74,6

VI. 90 448 109,1 96,1 88,3 77,6

VII. 120 052 101,3 96,2 88,9 78,0

VIII. 142 783 103,5 96,9 86,7 76,1

IX. 94 717 115,4 115,1 107,1 94,0

X. 68 797 106,0 111,5 106,5 93,5

XI. 109 124 117,8 152,5 156,2 137,2

XII. 68 372 106,9 113,1 118,3 103,9

XIII. 142 137 108,7 108,6 104,8 92,0

XIV. 115 566 108,5 130,9 151,9 133,3

XV. 61 557 103,9 102,0 172,0 151,0

XVI. 53 314 111,2 119,3 126,8 111,3

XVII. 42 134 113,5 121,3 128,2 112,5

XVIII. 69 456 116,4 135,9 139,4 122,4

XIX. 65 157 104,2 100,8 95,0 83,4

XX. 101 875 107,9 108,6 104,4 91,7

XXI. 59 963 117,2 123,7 126,9 111,4

XXII. 38 662 105,6 111,7 128,0 112,4

Összesen 1 804 605 107,8 111,9 113,9 100,0

For rás: KSH, 1964. 17.; KSH, 1976. 26.



A nö ve ke dés a nagy épít ke zé sek, el ső sor ban a la kó te le pek épí té se foly -
tán kö vet ke zett be, amely eb ben az idő szak ban a kül ső te rü le tek fe lé moz -
dult.20 Ugyan ezen te rü le te ken épült fel azon ban a kis lép té kű tár sas há zak
és csa lá di há zak so ka sá ga is, ami szin tén je len tő sen hoz zá já rult e te rü le -
tek la kos ság- és ez zel né pes ség nö ve ke dé sé hez (lásd 4. táb lá zat).
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20 CSIZMADY Adrienne: A la kó te lep től a la kó par kig. Új Man dá tum Könyv ki adó, Bu da pest, 2008.
40–48.

3. táb lá zat. Az el öre ge dés fo lya ma ta Bu da pes ten, 1960 és 1975 kö zött

Kerület
A 60+ népesség

aránya, %
Az átlaghoz képest

60+ aránya, %
Növekedés 

1970-re
(1960=100%), %

Az átlagos
növekedéshez

képest, %
1960 1970 1960 1970

I. 15,6 20,6 103,3 106,7 104,3 100,7

II. 15,7 20,5 104,0 106,2 104,1 100,5

III. 14,8 19,5 98,0 101,0 104,1 100,5

IV. 13,7 18,9 90,7 97,9 104,6 100,9

V. 16,1 22,2 106,6 115,0 105,3 101,6

VI. 17,3 22,5 114,6 116,6 104,4 100,8

VII. 17,7 22,9 117,2 118,7 104,4 100,8

VIII. 17,0 22,4 112,6 116,1 104,6 101,0

IX. 15,1 19,4 100,0 100,5 103,7 100,1

X. 12,8 17,1 84,8 88,6 103,8 100,2

XI. 14,5 16,8 96,0 87,0 102,0 98,5

XII. 15,3 20,1 101,3 104,1 104,2 100,5

XIII. 14,9 19,9 98,7 103,1 104,4 100,7

XIV. 13,7 18,0 90,7 93,3 103,8 100,2

XV. 15,3 20,3 101,3 105,2 104,3 100,7

XVI. 16,1 18,9 106,6 97,9 102,4 98,9

XVII. 15,1 17,9 100,0 92,7 102,4 98,9

XVIII. 15,7 16,9 104,0 87,6 101,0 97,5

XIX. 16,4 21,6 108,6 111,9 104,5 100,8

XX. 13,5 17,4 89,4 90,2 103,4 99,8

XXI. 10,0 13,8 66,2 71,5 103,5 99,9

XXII. 13,1 17,2 86,8 89,1 103,6 100,0

Összesen 15,1 19,3 100,0 100,0 103,6 100,0

For rás: Az 1970. évi nép szám lá lás. 22. Bu da pest ada tai. KSH, Bu da pest, 1972. 341–343.
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4. táb lá zat. A la kás ál lo mány ala ku lá sa 1960 és 1975 kö zött

For rás: KSH, 1966. 205. és 1976. 254.

K
e r

ül
et

Lakásállomány Épített lakások száma kerületenként, a megfelelő években

1960 1970 1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 1975

db db
1960-as lakásállomány arány-

ában, %

I. 12 944 16 313 256 244 384 353 1,98 1,89 2,97 2,73

II. 26 721 37 350 709 679 709 859 2,65 2,54 2,65 3,21

III. 24 332 35 139 676 222 2618 2773 2,78 0,91 10,76 11,40

IV. 24 422 26 174 231 211 505 622 0,95 0,86 2,07 2,55

V. 19 429 20 658 541 140 46 53 2,78 0,72 0,24 0,27

VI. 27 090 27 851 332 84 53 34 1,23 0,31 0,20 0,13

VII. 37 166 37 792 267 343 95 36 0,72 0,92 0,26 0,10

VIII. 43 485 42 075 261 93 258 549 0,60 0,21 0,59 1,26

IX. 26 709 33 387 888 958 53 13 3,32 3,59 0,20 0,05

X. 19 264 23 861 378 528 152 1733 1,96 2,74 0,79 9,00

XI. 31 067 55 840 1758 657 980 3262 5,66 2,11 3,15 10,50

XII. 18 417 28 039 825 637 671 802 4,48 3,46 3,64 4,35

XIII. 43 638 50 503 826 546 294 185 1,89 1,25 0,67 0,42

XIV. 35 075 60 773 1202 1149 4412 1778 3,43 3,28 12,58 5,07

XV. 18 976 35 906 157 125 1796 2696 0,83 0,66 9,46 14,21

XVI. 15 410 22 024 258 224 328 642 1,67 1,45 2,13 4,17

XVII. 12 041 17 338 268 235 233 351 2,23 1,95 1,94 2,92

XVIII. 20 090 31 126 303 1413 645 347 1,51 7,03 3,21 1,73

XIX. 20 383 22 052 80 68 50 241 0,39 0,33 0,25 1,18

XX. 31 216 36 849 344 189 395 646 1,10 0,61 1,27 2,07

XXI. 17 001 25 377 854 282 453 1466 5,02 1,66 2,66 8,62

XXII. 10 979 15 875 257 141 485 475 2,34 1,28 4,42 4,33

Össze -
sen 535 855 702 302 11 671 9168 15 615 19 916 2,18 1,71 2,91 3,72



A la ká sok túl nyo mó több sé ge a ko ráb bi nál ma ga sabb kom fort fo ko zat -
tal ké szült, mind az ál la mi be ru há zá sok nál, mind a ma gán erős épít ke zé -
sek nél. Így e té ren érez he tő ja vu lás kö vet ke zett be, ám a ke rü le tek kö zöt ti
egyen lőt len ség to vább ra is meg ma radt. Éles ha tár hú zó dott ré szint az
1950 előt ti Bu da pest és a há bo rú előtt a fő vá ro si hoz ké pest jó val eny hébb
épí té si sza bá lyo zás sal be épí tett volt agg lo me rá ci ós te rü le tek kö zött, ré -
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5. táb lá zat. La ká sok mi nő sé ge, 1960 és 1970-ben, ke rü le ten ként

For rás: 1970. évi nép szám lá lás 22. Bu da pes ti ada tai. KSH, 1972. 104–106.

Kerület

Fürdőszobával, mosdófül-
kével felszerelt lakások

aránya, %

Három, vagy annál több
szobás lakások 

aránya, %

Komfortosok 
aránya, %

1960 1970 1960 1970 1960 1970

I. 76,3 87,7 14,6 28,4 75,3 86,9

II. 67,6 78,5 16,3 29,4 64,9 76,6

III. 32,2 47,6 4,8 11,9 29,1 44,9

IV. 27,8 41,7 4,0 8,1 26,1 39,9

V. 78,2 85,3 15,9 25,6 76,8 84,0

VI. 61,2 67,8 15,1 21,3 61,2 66,8

VII. 49,7 55,7 11,1 17,7 49,1 54,9

VIII. 41,9 48,5 9,4 14,6 41,3 47,5

IX. 42,6 59,9 9,3 15,0 41,6 59,4

X. 32,1 50,7 4,1 7,8 30,4 48,9

XI. 69,9 83,8 13,0 26,0 68,0 82,4

XII. 70,7 82,1 15,8 30,1 69,1 80,6

XIII. 49,5 59,0 5,7 13,1 49,0 58,3

XIV. 59,9 72,1 7,4 15,8 58,4 70,6

XV. 20,6 35,8 4,5 9,7 13,4 31,2

XVI. 29,0 46,6 8,7 14,1 15,2 36,8

XVII. 28,5 42,2 7,0 11,5 18,0 30,6

XVIII. 24,7 48,9 4,9 10,6 13,3 42,0

XIX. 21,8 38,5 6,6 9,4 18,9 36,1

XX. 18,4 34,1 3,4 6,8 13,3 28,9

XXI. 28,7 45,2 2,4 7,7 20,6 39,4

XXII. 27,5 45,1 4,7 10,3 19,8 39,1

Összesen 44,9 58,4 8,7 16,0 41,9 55,7



szint az előbbin be lül a ma ga sabb és az ala cso nyabb presztízsű21 te rü le -
tek kö zött (lásd 5. táb lá zat). A volt agg lo me rá ci ós IV., és a XV.–XXII. ke rü -
let ben a la ká sok nak alig több mint har ma da volt át la go san kom for tos,
míg az 1950 előt ti bu da pes ti te rü le te ken ez az arány át la go san meg ha lad -
ta a két har ma dot.22 A ma gas presz tí zsű I., V., XII. ke rü let ben a la ká sok
négy ötö de kom for tos 1970-ben, míg ugyan ez csak a la ká sok fe lé ről mond -
ha tó el a III., IV., VII., VIII., X., és XIII. ke rü le tek ben.23

A hat nál több la kó szo bá val ren del ke ző épü le tek ben ta lál ha tó magán-
bérlakásokat 1952-ben ál la mo sí tot ták, sőt bi zo nyos ré te gek na gyobb,
zöm mel bel vá ro si és bu dai zöld öve ze ti la ká sa it az 1950-es évek ben szin -
tén ál la mi tu laj don ba vet ték. Ez az in téz ke dés so ro zat Bu da pes ten több
mint 200 000 la kást érin tett.24 Az ál la mo sí tott in gat la nok és a köz pon ti
be ru há zás sal épült és ki utalt la ká sok együt te sen a la kás ál lo mány több -
sé gé re ki ter je dő ál la mi bérlakásszek tor ki épü lé sé hez ve zet tek. A bér la ká -
so kat a he lyi ta ná csok utal ták ki, és a ta ná csok tól füg get len, he lyi in gat -
lan ke ze lő vál la la tok (IKV-k) ke zel ték ügye i ket, vé gez ték kar ban tar tá su kat.
Mint hogy a há bo rú előtt a magánbérlakások zöm mel a bel ső ke rü le tek -
ben vol tak, ál la mo sí tá suk után az I., il let ve az V.–IX. kerületek26 la kás ál lo -
má nyá nak leg na gyobb ré sze ide tar to zott. Je len tős bérlakásállomány jött
lét re a la kó te le pek épí té sé vel a kül ső te rü le tek egy ré szén (XIV., XV. és XIX.
ke rü le tek), il let ve egyes át me ne ti ke rü le tek pe ri fé ri á ján is (XI. és XIII. ke rü -
let).
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21 Ezt leg job ban a la ká sok szo ba szá ma fe je zi ki. A bel ső te rü le te ken a na gyobb la ká sok
ará nyá nak nö ve ke dé se mö gött je len tős rész ben a ko ráb ban szét szab dalt la ká sok, társ bér le -
tek egye sí té se rej lik, azon ban a na gyobb la ká sok ará nyá nak nö ve ke dé sé ben az épít ke zé sek
mel lett je len tős sze re pet ját szott a de fi ní ci ók vál to zá sa is, lé vén 1970-re már ki sebb he lyi sé -
gek is szo bá nak szá mí tot tak, mint ko ráb ban.

22 A kü lönb ség olyan je len tős volt a la ká sok és a be épí tés mi nő sé gét te kint ve, hogy az
1950-es évek vé gén ko mo lyan föl me rült egyes, kü lö nö sen alul fej lett te rü le tek Bu da pest ről
va ló le csa to lá sá nak kér dé se, mint a XVI. és a XVII. ke rü le tek, vagy a II.-ból Pesthidegkút, a
III.-ból Bé kás me gyer és a XXII. ke rü let ből Nagy té tény és Budatétény le csa to lá sa (lásd KO CSIS

Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 69).
23 A II. ke rü let fe le más hely ze tét ket tős jel le ge ad ja: míg az 1950 előtt Bu da pest hez tar to zó

ré sze a vá ros egyik leg ma ga sabb presz tí zsé vel ren del ke zik, így a ki emel ke dő kom for tos sá gi
ará nyú te rü le tek kö zé tar toz ha tott, azon ban a hoz zá csa tolt Pesthidegkút az arányt erő sen
le ront ja. Ha son ló kép pen ve gyes a XI. ke rü let is, azon ban kül ső ré sze i nek be épí té se zöm mel
már a szo ci a lis ta idő szak ban kez dő dött, ez ma gya ráz za a kom for tos ság te rén lé vő jó hely ze -
tét.

24 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 99.
25 Sa ját szá mí tá sa ik sze rint, amely el tér a KSH szá mí tá si ered mé nye i től.
26 Il let ve a II., III., XI., XII. és XIII. ke rü let ha gyo má nyos be épí té sű bel ső ré szei.



Bu da pes ten a hat va nas évek től kez dett ki ala kul ni az ez red for du ló ra jel -
lem ző vá ros szer ke zet. A ko ráb ban ma ga sabb stá tu sú, jobb mi nő ség ben
ki épí tett, ha gyo má nyos bel ső te rü le tek, bár még őriz ték szín vo na lu kat, el -
öre ged tek, és né pes sé gük is csök kent. Ez zel pár hu za mo san a kül ső te rü -
le tek – be le ért ve az 1950-ben a fő vá ros hoz csa tolt te rü le te ket és a ko ráb -
bi pe ri fé ri át is – né pes sé ge je len tő sen nö ve ke dett. A fo lya mat két fő út ját
a köz pon ti be ru há zá sú la kó te le pek épí té se és a ma gán erős épít ke zés al -
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6. táb lá zat. IKV ál tal ke zelt la ká sok ará nya, 1975. év vé gén

Kerület Lakásállomány, db
IKV által kezelt 

lakások száma25
Ez a 

lakásállományból, %

I. 16 313 11 831 72,5

II. 37 350 19 154 51,3

III. 35 139 16 803 47,8

IV. 26 174 13 842 52,9

V. 20 658 20 098 97,3

VI. 27 851 28 338 101,7

VII. 37 792 38 478 101,8

VIII. 42 075 39 969 95,0

IX. 33 387 31 022 92,9

X. 23 861 14 720 35,7

XI. 55 840 29 703 53,2

XII. 28 039 14 326 51,1

XIII. 50 503 41 333 81,8

XIV. 60 773 35 567 58,5

XV. 35 906 15 850 44,1

XVI. 22 024 1962 8,9

XVII. 17 338 a X. kerület adatai tartalmazzák

XVIII. 31 126 3900 12,5

XIX. 22 052 9392 42,6

XX. 36 849 7440 20,2

XXI. 25 377 6761 26,6

XXII. 15 875 3266 20,6

Összesen 702 302 403 755 57,5

For rás: KSH, 1976. 258.



kot ta; mind két út szá mot te vő rész ben a há bo rú előt ti tendenciák27 foly ta -
tá sa volt, az az to vább ha ladt a kö zép osz tá lyi ré te gek bi zo nyos ér tel mű
szuburbanizációja és az ala cso nyabb stá tu sú ré te gek agglomerálódása.
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27 KO CSIS Já nos Ba lázs: Vá ros fej lesz tés és vá ros fej lő dés Bu da pes ten, 1930–1985. Gon do -
lat, Bu da pest, 2009. I. m. 57–59.

28 KO CSIS Já nos Ba lázs: La kás po li ti ka Bu da pes ten, 1950–1959. I. m. 95.
29 Uo. 92.

Állami finanszírozásban építhető 
lakások tervezett száma

Magánfinanszírozásban építhető 
lakások tervezett száma

1962 80 000 14 000

1963 45 000 14 000

7. táb lá zat. A III. öt éves terv idő szak ban (1966–1970) Bu da pes ten fel épí te ni ter ve zett
la ká sok for rás sze rin ti meg osz lá sá nak vál to zá sa évek sze rint az Or szá gos Terv hi va tal
ter ve i ben

For rás: KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. 95.

Be ru há zá sok és la kás épí té sek
A há bo rús károk el ta ka rí tá sa után, az öt ve nes évek ben, alig folyt ér de mi
la kás épí tés Bu da pes ten. 1949 és 1954 kö zött gya kor la ti lag éven te ezer
vagy még ke ve sebb új la kás ke let ke zett a fő vá ros ban, és ez a szám csu pán
a vizs gált kor sza kot meg elő ző év re, 1959-re nőtt tí zez res nagy ság ra.28 A be -
ru há zá sok te rén te hát gya kor la ti lag egy év ti ze des volt a le ma ra dás
1959–1960-ra. 1959-től na gyobb gon dot for dí tot tak az inf rast ruk tu rá lis
be ru há zá sok ra, ará nyuk azon ban az ál la mi be ru há zá sok ban nem vál to -
zott az öt ve nes évek kö ze pé től: 1955-ben pél dá ul Bu da pes ten az ál la mi be -
ru há zá sok 13%-át for dí tot ták la kás épí tés re,29 a vizs gált idő szak ban pe dig
mint egy 10%-át (lásd 8. táb lá zat).

Bár az 15 éves la kás épí té si prog ram ké szí té se kor a fel ső ve ze tés az inf -
rast ruk tu rá lis be ru há zá so kon be lül el ső hely re so rol ta a la kás épí tést, a
fő vá ro si ada tok nem iga zol nak je len tős mér vű súly pont-át he lye ző dést
(lásd 8. táb lá zat). A bu da pes ti ál la mi be ru há zá sok szer ke ze té ben nem a
la kás épí tés ja vá ra kö vet ke zett be na gyobb át ala ku lás, ha nem az ipar ra,
kü lö nö sen a ne héz ipar ra for dí tott be ru há zá sok nőt tek. Bu da pest túl sú -
lyá nak kor lá to zá sa, eset le ges csök ken té se vé gett az öt ve nes évek ele je óta
nem for szí roz ták a fő vá ro si ipar fej lesz té se ket, ám az ilyen el kép ze lé sek az
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ipa ri sze rep lők el len ál lá sa és a vi dé ki ipar fej lesz tés ne héz sé gei mi att csak
a hat va nas évek vé gé re vál tak va ló ra.30 A bu da pes ti ipar fej lesz tés kö vet -
kez té ben a hat va nas évek ben gya kor la ti lag vál to zat lan mér té kű, 54,5%-os
ma radt az ipar ban fog lal koz ta tot tak ará nya, s ez csak a het ve nes évek ben
kezd csök ken ni, rész ben a szol gál ta tá sok ban dol go zók ará nyá nak elő re tö -
ré sé vel, rész ben a vi dé ki ipa ro sí tás ered mé nye i vel pár hu za mo san.31 A fen -
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30 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 72–73.
31 Bu da pes ten 1980-ra 42,6%-ra csök kent az ipar ban dol go zók ará nya, míg Bu da pes ten

kí vül ará nyuk 1960-ban 27,4, 1970-ben 40,7 és 1980-ban 41,8% volt. (A 2001. évi nép szám -
lá lás. KSH, Bu da pest, 2003.).
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építőipar, millió forint aránya az összesben, % millió forint

1960 9755 1279 525 84,4 11,1 4,5 11 559 697

1961 9971 1309 485 84,8 11,1 4,1 11 765 684

1962 10 898 1327 543 85,4 10,4 4,3 12 768 620

1963 10 884 1265 608 85,3 9,9 4,8 12 757 576

1964 11 403 1250 663 85,6 9,4 5,0 13 316 528

1965 11 588 1240 713 85,6 9,2 5,3 13 541 623

1966 12 308 1238 793 85,8 8,6 5,5 14 339 631

1967 13 513 1233 866 86,6 7,9 5,5 15 612 722

1968 15 483 1183 1063 87,3 6,7 6,0 17 729 971

1969 16 636 1301 1286 86,5 6,8 6,7 19 223 971

1970 18 058 1581 2024 83,4 7,3 9,3 21 663 1026

1971 20 768 1719 2331 83,7 6,9 9,4 24 818 864

1972 23 701 1848 2351 84,9 6,6 8,4 27 900 1325

1973 25 221 1984 2460 85,0 6,7 8,3 29 665 1290

1974 27 687 2161 2776 84,9 6,6 8,5 32 624 1292

1975 31 013 2433 3085 84,9 6,7 8,4 36 531 1551

9. táb lá zat. Bu da pes ti szék he lyű szo ci a lis ta ki vi te le ző épí tő ipar sa ját ter me lé se
1960–1975 kö zött

Forrás: A KSH Budapest Statisztikai Évkönyvei.



ti ek kö vet kez té ben az 1960-as évek vé gé ig meg ma radt Bu da pest nagy mér -
vű von ze re je a vi dé ki la kos ság ra.

A la kás épí tés te rén, kü lö nö sen 1969-től, az oko zott nagy vál to zást, hogy
je len tő sen emel ked tek a la kás épí tés re for dí tott anya gi esz kö zök.32 En nek
kö vet kez mé nye ként az át adott la ká sok szá ma szá mot te vő en meg nőtt a
het ve nes évek re. To vább ra is do mi nál tak a köz pon ti irá nyí tá sú be ru há zá -
sok, az idő szak ban vé gig a mi nisz té ri um alá tar to zó vál la la tok vé gez ték az
épí té si te vé keny ség 85%-át. A Fő vá ro si Ta nács amúgy is cse kély sú lya to -
vább csök kent, vi szont a szö vet ke ze tek te vé keny sé ge ki ter jedt és 1970-re
meg ha lad ta a fő vá ro si ét, majd to vább nö ve ke dett (lásd 9. táb lá zat). A het -
ve nes évek ele jén kö vet ke zett be a ma gán for rá sok erő tel jes be vo ná sa az
ál la mi la kás épít ke zé sek be.

Mind ezek mel lett fon tos hang sú lyoz ni, hogy a fő vá ros nem volt a szo ci -
a lis ta la kás po li ti ka köz pon ti te re pe, an nak el le né re, hogy pél dá ul 1960-
ban a ki mu ta tá sok sze rint an  nyi em ber köl tö zött a fő vá ros ba és kör nyé -
ké re, amen  nyi meg fe lelt az or szág ter mé sze tes sza po ro dá sa fe lé nek,33 s
1970-ben az ös  szes la kás igény lő 42%-át Bu da pes ten tar tot ták szá mon.34

A la kás épít ke zé sek fó ku szá ban az ipa ri cent ru mok, az öt ki emelt vi dé ki
nagy vá ros, és a hat va nas évek má so dik fe le óta a me gye szék he lyek ke rül -
tek,35 ará nya i kat te kint ve is jó val je len tő sebb la kás épí té si te vé keny ség
zaj lott eze ken a te le pü lé se ken (lásd 10. táb lá zat).36 A már el ké szült ter ve -
ket is mó do sí ta ni kel lett az év ti zed el ső fe lé ben, mert egy re na gyobb hang -
súlyt ka pott az öt vi dé ki nagy vá ros ki épí té se; a ve ze tés ez zel igye ke zett
eny hí te ni a fő vá ros ra ne he ze dő nyo má son, il let ve csök ken te ni a „víz fe -
jet”.37 Az el ső 15 éves la kás épí té si terv idő sza ká ban a fő vá ros ra ju tó ál la -
mi la kás épí té si ke ret az al kuk kö vet kez té ben fo lya ma to san csök kent (lásd
7. táb lá zat), no ha a fő vá ro si ve ze tés, a be köl tö zők vál to zat la nul nagy ará -
nyá ra hi vat koz va, fo lya ma to san tö re ke dett az épí ten dő la ká sok szá má nak
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32 A fő vá ros ban az inf lá ció ha tá sát le szá mít va is több mint két sze re sé re nőt tek mind a
szo ci a lis ta, mind a ma gán szek tor ban esz kö zölt la kás épí té si be ru há zá sok.

33 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 72.
34 KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: A la kás po li ti ka ha tá sa Bu da pest vá ros szer ke ze té re

az 1960-as és az 1970-es évek ben. Föld raj zi Ér te sí tő, 2007/3–4. 242.
35 Az öt vi dé ki nagy vá ros Bu da pest el len pó lu sá vá fej lesz té sé ről ren del ke zett a Mi nisz ter ta -

nács 1002/1963-as ren de le te, amely nek je gyé ben for rá so kat cso por to sí tot tak át Bu da pest -
ről az ot ta ni la kás épít ke zé sek re. (KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és
1985 kö zött. I. m. 95.)

36 Eb ben mind az ál la mi, mind a ma gán erős be ru há zá sú la kás épít ke zés sze re pel, a kü -
lönb sé get dön tő mér ték ben az előb bi okoz za.



és mi nő sé gé nek nö ve lé sé re Bu da pes ten is. Ám itt az épít ke zé sek visz  sza -
fo gá sa oly an  nyi ra si ke res volt, hogy az or szá gos la kás po li ti ka 1970-es fe -
lül vizs gá la ta kor cél ként tűz ték ki: a „fő vá ros ban olyan mér té kű la kás épí -
tés fel tét ele it kell meg te rem te ni, hogy a la kás hely zet az or szá gos át la got
meg ha la dó an ja vul jon”.38 1972-ben az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga hatá-
rozata39 im már az öt me gyei jo gú vá ros mel lett Bu da pest la kás hely ze té -
nek ja ví tá sá ra is kü lön fi gyel met for dí tott, szor gal maz va a ta ná csi la kás -
épí tést. Mind ezek el le né re va ló já ban csak a ma gán épít ke zé sek fel fu tá sa
tet te le he tő vé a terv cé lok el éré sét.
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37 1002/1963-as mi nisz ter ta ná csi ren de let az öt vi dé ki nagy vá ros ki épí té sé ről Bu da pest
el len sú lya ként.

38 SIMONYI Ág nes: i. m. 9.
39 Az MSZMP KB 1972. no vem ber 14–15-i ha tá ro za ta (OTP. Je len tés az 1972-es év ről).

Város
Ezer főre jutó befejezett lakások száma, db

1972 1973 1974 1975

Budapest 7,4 7,1 7,9 8,9

Pécs 8,6 7,1 7,6 8,3

Miskolc 12,2 12,0 14,8 15,8

Szeged 15,4 13,5 13,2 16,7

Győr 15,7 10,0 11,6 11,5

Debrecen 16,5 12,7 13,6 15,2

10. táb lá zat. Be fe je zett la ká sok szá ma, 1972–1975 kö zött a nagy vá ros ok ban

For rás: Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés az adott évi la kás épí té si, -hitelezési és -értéke-
sítési te vé keny ség ről. Füg ge lé kek. 1972–1975 évek. Ma gyar Or szá gos Le vél tár XXIX-L-3-h.

Az el ső 15 éves la kás épí té si terv
Az 1956-os for ra da lom után a po li ti ka cé lul tűz te ki az élet szín vo nal eme -
lé sét, s eb ben köz pon ti he lyet ka pott a lak ha tás ban ki ala kult sú lyos fe -
szült sé gek ke ze lé se. Az 1950-es évek ben a ter me lő be ru há zá sok egy ol da -
lú fej lesz té se kö vet kez té ben ugyan is a la kás ál lo mány le rom lott, szín vo na -
la sok he lyen már a har min cas évek ben is na gyon ala csony volt. A leg sú -
lyo sabb gon dot azon ban az okoz ta, hogy a la kás ál lo mány sem men  nyi sé -
gé ben, sem elhelyez ke dé sé ben nem kö vet te a né pes ség de mog rá fi ai és
ván dor lá si fo lya ma ta it. Az or szág né pes sé ge ak ko ri ban nö ve ke dett, bár az
ütem las san mér sék lő dött. En nél is je len tő sebb ha tá sú volt azon ban a



me ző gaz da ság kol lek ti vi zá lá sa, a me ző gaz da sá gi ke re sők szá má nak csök -
ke né se,40 a gyors ipa ro sí tás és a nők mun ká ba ál lá sa okoz ta mo bi li tás. A
la kás hely zet a má so dik vi lág há bo rú előtt is je len tős prob lé ma volt, amely
csak sú lyos bo dott az 1950-es évek ben. Rá adá sul az ak kor al kal ma zott,
ke vés be ru há zást kí vá nó meg ol dá sok jó ré sze (mint a kény szer-társ bér le -
tek ki ala kí tá sa vagy a ki te le pí tés), a to váb bi ak ban po li ti ka i lag már nem
vol tak vál lal ha tók. (Bár a for ra dal mat kö ve tő ki ván dor lás okoz ta la kás ál -
lo mány-fel sza ba du lás idő le ge sen eny hí tett a fe szült sé ge ken.) Mind ezek
kö vet kez té ben a la kás kér dés meg ol dá sa el sőd le ges pri o ri tás sá vált; ezt a
párt hoz ér ke zett han gu lat je len té sek tu da to sí tot ták a leg fel sőbb szin tű ve -
ze tés ben is.41 A hely zet sú lyos sá gát mu tat ta, hogy a la kás igény lők szá ma
1960-ban a fő vá ros ban meg ha lad ta a 120 000-et, ám en nél jó val több em -
ber szo rult vol na la kás ra.42

Meg ol dást csak is a la kás épí tés fo ko zá sa hoz ha tott. Ezt két fá zis ban
kép zel ték el. Az el ső idő szak ban sok la kást kell épí te ni, hogy min den jo go -
sult csa lád nak önál ló la ká sa le gyen. A la ká sok mé re te és mi nő sé ge ek kor
még a ter vek sze rint má sod la gos volt, a cél: mi nél több la kást mi nél gyor -
sab ban! Szin te ki zá ró lag új hely szí ne ken, új épít ke zé sek kel kí ván ták ezt
meg va ló sí ta ni, bár az 1960-as évek ele jén még je len tős és tá mo ga tott meg -
ol dás volt a ké sőbb hát tér be szo rí tott eme let-rá épí tés is. Majd a má so dik
fá zis kö vet ke zett, ami kor már jut for rás a la ká sok mi nő sé gé nek, mér té ké -
nek nö ve lé sé re is. Így az 1961-ben el in dí tott, or szá go san egy mil lió la kás
épí té sét ki tű ző el ső 15 éves la kás épí té si ter vet az el kép ze lé sek sze rint a
mi nő sé gi la kás hi ányt or vos ló má so dik 15 éves terv kö vet te vol na.

Az el ső terv ki dol go zá sa kor kis alap te rü le tű, egy-két szo bás la ká sok kal
szá mol tak. Az 1960-as évek vé gé re azon ban nyil ván va ló vá vált, hogy ezek
a la ká sok ke vés bé al kal ma sak gyer me kes csa lá dok nak,43 így gon dol ni
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40 1949-ben a ke re sők 53%-át fog lal koz tat ta a me ző gaz da ság, és a la kos ság 53%-a la kott
„ha gyo má nyos” fa lu si, to váb bi 11%-a vá ro si as je gye ket is hor do zó fa lu si te le pü lé se ken. Az ag -
rár ke re sők ará nya 1960-ra 38,5%-ra esett, az arány 1970-ben 24,7%, és vé gül 1980-ban
18,9%. 1960–1970 kö zött 600 ezer fős ván dor lá si vesz te ség ér te ös  szes sé gé ben a fal va kat
úgy, hogy köz ben szá mos, leg in kább a vá ro sok kö rü li agg lo me rá ci ós fa lu né pes sé ge nagy ban
gya ra po dott (Beluszky – Sikos, 2007:2-3 és KSH, 2001-es nép szám lá lás). Ugyan eb ben az idő -
szak ban a fő vá ros né pes sé ge 140 000 fő vel nőtt.

41 KŐSZEGHY Lea–TOMAY Kyra: A la kás- és vá ros po li ti ka ala ku lá sa a fő vá ros ban. In: CSA NÁ -
DI Gá bor et al.: Vá ros-Ter ve ző-Tár sa da lom. Sík Ki adó, Bu da pest, 2010.

42 KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: i. m. 241.
43 Er re az idő szak ra kezd tek tu da to sul ni a ne ga tív de mog rá fi ai fo lya ma tok és ke rül tek elő -

tér be a gye rek vál la lást elő se gí tő le he tő sé gek.



kel lett a szo ba szám eme lé se – le he tő leg az alap te rü let mi ni má lis eme lé se
mel lett.44 Az öt ve nes évek ben a „mi nél több la kást” még ki sebb kom fort fo -
ko zat árán is igye kez tek el ér ni: az az az úgy ne ve zett „Cs”, „csök ken tett ér -
té kű” la ká sok épí té sé vel. A hat va nas évek ben Bu da pes ten azon ban már
nem le he tett vál lal ni az ele ve kor sze rűt len la ká sok épí té sét, így csu pán a
ko ráb ban meg in dí tott fej lesz té se ket fe jez ték be. A mi nő ség csök ken té sé -
nek egy má sik esz kö zé vel, a kap cso ló dó be ru há zá sok ké se del mes meg épí -
té sé vel vagy el ha gyá sá val az egész idő szak ban egy re fo ko zó dó mér ték ben
él tek.45

A fő vá ros ban évi át lag ban 10 000 la kás épí té sét irá nyoz ták elő, ám ezt
meg le he tő sen la zán ke zel ték ma guk nak az öt éves ter vek nek a rész le tes
ki dol go zá sá nál is.46 A terv szám ok amúgy is elég kép lé ke nyek vol tak, és az
ak tu á lis hely zet függ vé nyé ben cso por to sí tot tak át őket, kü lö nö sen a hat -
va nas évek má so dik fe lé től.47

A ma gán erő nek or szá go san a terv elég je len tős, ám bár alá ren delt sze re -
pet szánt. Kü lö nö sen a ki sebb te le pü lé se ken, fal vak ban szá mol tak a ma -
gán erő nagy mér vű be vo ná sá val; a na gyobb te le pü lé se ken a szo ci a lis ta fej -
lő dés ide o ló gi á já nak meg fe le lő en az ál la mi la kás épít ke zést for szí roz ták.
Bu da pes ten pél dá ul a terv szám ok el osz tá sá nak al ku fo lya ma tá ban 1959-
ben a Fő vá ro si Ta nács 15 év re 256 000 la kás meg épí té sé re tar tott igényt,
amely ből 230 000 (90%) terv be ru há zás ban épült vol na föl.48

A ma gán erő fo ko za tos be vo ná sát ma ga a la kás fej lesz té si terv ről szó ló
kormányhatározat49 ír ta elő. A la kos ság na gyobb anya gi erő fe szí tés ét két
té nye ző in do kol ta. A szűk ka pa ci tá sok mi att az ál la mi épí tő ipar ne he zen
va ló sít hat ta meg a ter ve ket. Hi ány mu tat ko zott mind alap anyag ok ban és
sze rel vé nyek ben, mind a meg fe le lő en kép zett mun ka erő ben és a szál lí tá -
si ka pa ci tás ban, de ke vés volt a ter ve ző és a ter ve zett nagy mér vű la kás épí -
té sek re al kal mas hely szín is, az inf rast ruk tu rá lis ki épí tett ség ről nem is
be szél ve. Az 1960-as évek má so dik fe lé től e szűk ke reszt met sze tek le küz -
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44 En nek egye nes kö vet kez mé nye volt az egy re ki sebb szo bák és fél szo bák meg je le né se, s
emel lett a szo ba ként szá mí tás ba ve he tő he lyi ség, il let ve a mi ni má lis la kó he lyi ség meg en ge -
dett mé re té nek csök ken té se. A hat va nas évek ben a szo ba mi ni má lis mé re te 18 m2, a fél szo -
báé 9 m2 volt; az előb bi re két, az utób bi ra egy sze mélyt szá mí tot tak. (PREISICH Gá bor: i. m. 77.)

45 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 76.,
135–136.

46 KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: i. m. 241.
47 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 95–100.
48 KŐSZEGHY Lea–TOMAY Kyra: i. m.
49 1002/1960 (I. 10.) szám mal.



dé sé re al kal mas esz köz ként je lent ke zett a pa ne les tech no ló gia,50 de az inf -
rast ruk tu rá lis le ma ra dá sok ké sőbb is je len tős gon dot okoz tak. A ren del -
ke zés re ál ló for rá sok szű kös sé ge ele in te in kább a meg va ló sí tás fo lya mán
mu tat ko zott meg, az tán a hely zet egy re sú lyo sabb lett, s vé gül is az ál la mi
la kás épí tés el le he tet le nü lé sét okoz ta.51 Egy re na gyobb ará nyok ban kel lett
be von ni a ma gán erőt. Mind ezen túl az 1968-ban be ve ze tett új gaz da sá gi
me cha niz mus is el fo ga dot tab bá tet te a ma gán erős kez de mé nye zé se ket.
Leg in kább a vál la la tok és más ál la mi szer vek önál lóbb la kás épí té si ak ti -
vi tá sát tet ték le he tő vé, ami azon ban a vál la la tok for rás hi á nya mi att nem
le he tett a köz pon ti be ru há zás hoz ha son ló je len tő sé gű.52 Emel lett a la kás -
el osz tás me cha niz mu sa foly ton új ra ter mel te a hi ányt és a la kás igény lő -
ket.

A fen ti ek mi att fo lya ma to san el ma radt a terv tel je sí té se, ez pe dig oda ve -
ze tett, hogy ál lan dó an ala kít gat ták a szá mo kat és fo lya ma to san ki tol ták a
vég ső cél, az az a men  nyi sé gi la kás hi ány le küz dé sé nek idő pont ját. Bel ső
fó ru mo kon már 1963-ra be lát ták, hogy a terv ere de ti cél ja tart ha tat lan,53

de ezt a nyil vá nos ság előtt nem vál lal hat ták. A ter ve ket 1970-ben fe lül vizs -
gál va meg ál la pí tot ták, hogy a la kás hi ány eny hí té sé ben az épít ke zé sek el -
le né re ér de mi elő re lé pés nem tör tént. Több mint 100  000 ki elé gí tet len
igény lőt tar tot tak nyil ván, rá adá sul ez a szám még nö ve ke dett is: 1972 vé -
gé re 105 000-re, 1977 vé gé re 165 836-ra.54 Az 1971-es Ál ta lá nos Ren de zé -
si Terv már 1985-re prog nosz ti zál ta a men  nyi sé gi la kás hi ány vég le ges le -
küz dé sét az zal a meg jegy zés sel, hogy pár hu za mo san zaj la nak majd a mi -
nő sé gi la kás hi ány le küz dé sé re irá nyu ló épít ke zé sek is.
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50 Az MSZMP KB 1964. feb ru ár 20-i ha tá ro za ta, majd az ezt ki fej tő 3094/1964 szá mú mi -
nisz ter ta ná csi ha tá ro zat elő ír ta a pa ne les, kü lö nö sen a nagy pa ne les tech no ló gia fo ko zott
be ve ze té sét, a ház gyá rak be szer zé sét és te le pí té sét. En nek kö vet kez té ben az év ti zed vé gé re az
ál la mi la kás épí tés ka pa ci tá sai meg sok szo ro zód tak. A pa ne les épít ke zé si for má ban a szük -
sé ges épí té si idő mint egy har ma dá val csök kent, ke ve sebb kép zett mun ka erőt igé nyelt, és az
év leg na gyobb ré szé ben foly tat ha tók vol tak a ki vi te le zé si mun ká la tok.

51 Az vég ső lö kést eh hez az 1970-es évek kö ze pé től az olaj vál sá gok be gyű rű zé se okoz ta gaz -
da sá gi ne héz sé gek ad ták meg.

52 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 131–132.
53 Uo. 98.
54 SIMONYI Ág nes: i. m. 31. – Or szá go san azon ban a bu da pes ti hez ké pest jó val na gyobb

ütem ben nőtt az igény lők szá ma, így 1972-ben az or szá gos igény több mint fe le Bu da pes ten
je lent ke zett, 1977-ben már csak 42%-a. 1977-ben 18 814 la kást osz tot tak ki az igény lők kö -
zött, ami az igé nyek 11,3%-át tet te ki. (Uo. 43.)



A het ve nes évek ele jén, mint egy az új gaz da sá gi me cha niz mus re form ja -
i nak és eny hí té sé nek el len té te le kép pen po li ti kai for du lat kö vet ke zett be.
Emi att és a pa ne les épít ke zé sek si ke rei mi att rö vid ide ig is mét a kon cent -
rált épít ke zé si mó do kat kí ván ták elő tér be he lyez ni, és en nek je gyé ben mó -
do sí tot ták a sza bá lyo zó kat.55 Az ál ta lá nos anya gi fel té te lek rom lá sa mi att
azon ban szá mot te vő ha tást ki sebb mér ték ben és nem is a kí vánt irány -
ban ér tek el.
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55 Pél dá ul a Mi nisz ter ta nács 3/1973 (I. 26.) ren de le te ked ve zőb ben ál la pí tot ta meg a hi tel -
fel té te le ket a több szin tes la kó há zak épít te tői és vá sár lói szá má ra.

56 Kü lö nö sen erős volt a fe szült ség a fő vá ro si és a Pest me gyei ta nács kö zött, ami már ek kor
is gya kor la ti lag mű kö dés kép te len né tet te a kö zös fej lesz té se ket, s ez jel le mez te az 1970-es ÁRT
sor sát is.

11. táb lá zat. Ter ve zett és meg va ló sult ál la mi és ma gán erős la kás épít ke zé sek 
a fő vá ros ban 1961 és 1975 kö zött

Tervidőszak
Állami és szövetkezeti lakás, db Magánlakás, db

Tervezett Megvalósult Tervezett Megvalósult

II. ötéves terv (1961–1965) 35 000–38 500 31 317 10 000–15 000 19 504

III. ötéves terv (1966–1970) 35 000–66 000 36 431 14 000 22 507

IV. ötéves terv (1971–1975) 50 000–56 000 57 934 15 000 28 922

Összesen 120 000–160 500 125 682 39 000–44 000 70 933

For rás: KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: A la kás po li ti ka ha tá sa Bu da pest vá ros szer ke -
ze té re az 1960-as ész az 1970-es évek ben. Föld raj zi Ér te sí tő, 2007/3–4. 242.

Az Ál ta lá nos Ren de zé si Terv és a la kás po li ti ka
Az Ál ta lá nos Ren de zé si Terv (ÁRT) el ké szí té sé vel a ve ze tés va ló já ban 1948
óta adós volt, és kü lön bö ző ide ig le nes meg ol dá sok után csak 1958-tól
gyor sult fel a terv ké szí tés. 1959-től a ter ve zés be be von ták a vá rost öve ző
15 ki lo mé te res gyű rű 64 agg lo me rá ci ós te le pü lé sét is, meg pró bál va va la -
mi lyen egy ség ben ke zel ni a tér sé get – bár e kí sér let a gya kor lat ban, a kü -
lön bö ző sze rep lők el len ál lá sa mi att, elég fe le más ra si ke re dett.56 A terv ké -
szí tő i nek több prob lé mát kel lett meg ol da ni uk. A la kás hely zet ben pél dá ul
sú lyos fel szült sé ge ket oko zott a nagy mér vű be áram lás, ame lyet az épít ke -
zé sek ön ma guk ban nem tud tak meg ol da ni. Nagy fe szült sé gek és el len té -
tek lép tek föl a zsú folt, szá mos te kin tet ben el ha nya golt, de inf rast ruk tu rá -
li san jól ki épí tett bel ső te rü le tek és a kül ter jes, ala csony be épí té si sű rű sé -



gű, ke vés sé vá ro si as be épí té sű, ros  szabb mi nő sé gű la kás ál lo mán  nyal
ren del ke ző, inf rast ruk tu rá li san hát rá nyos el lá tott sá gú kül ső te rü le tek kö -
zött is, ame lyek több sé ge még nem il lesz ke dett a fő vá ros ha gyo má nyos te -
rü le te i hez.

A Bu da pest és kör nyé ke Ál ta lá nos Ren de zé si Ter ve cí mű do ku men tu -
mot 1960 fo lya mán fo gad ták el a kü lön bö ző párt- és ál la mi szer vek.57 A la -
kás po li ti kát érin tő leg főbb in téz ke dé sek a la kás épí tés hely szí ne i nek ki je -
lö lé sé ben, il let ve a be áram lás mér sék lé sé nek esz kö ze ként ab ban a kon -
cep ci ó ban öl töt tek tes tet, hogy a vá ros tól 25 ki lo mé te res tá vol ság ban ki -
lenc al vó vá rost épí te nek ki (ám ezt ha ma ro san vis  sza von ták).

Az 1960-as ÁRT alap já ban nem akar ta meg vál toz tat ni a fő vá ros be épí -
té sé nek jel le gét. A vá ros né pes sé gét táv la ti lag 2,3 mil lió fő ben kí ván ta ma -
xi mál ni.58 Mi vel a fő vá ros be épí tett sé ge (egy ki sebb mag ki vé te lé vel) meg -
le he tő sen ala csony sű rű sé gű volt, új la kó te rü le tek be vo ná sát nem irá -
nyoz ta elő, in kább a kül ső ré sze ket kí ván ta job ban be épí te ni, il let ve e te -
rü le te ken vá ro si as jel le gű – az az sű rű be épí té sű – al köz pon to kat kí vánt
lét re hoz ni a fő vá ro si bel te rü let te her men te sí té sé re. A terv ké szí tői meg le -
he tő sen nagy mér vű la kás épí tést irá nyoz tak elő, azon ban a for má ba ön tés
so rán szán dé ka ik meg hi ú sul tak a párt- és ál la mi ve ze tés, va la mit a Terv -
hi va tal ellen ál lá sán. Kü lö nö sen a vi dé ki vá ro sok és me gyék ve ze tői so kall -
ták a fő vá ros nak jut ta tott for rá so kat.59 Ré szint ez is ma gya ráz za az „al vó -
vá ros ok” kon cep ci ó já nak gyors bu ká sát. A fő vá ros hi á ba ér velt az zal,
hogy la kos sá gá nak elé ge dett sé ge ki emelt po li ti kai ügy, il let ve hogy a ma -
gán erős la kás épí té sek ará nya itt jó val ala cso nyabb a vi dé ki te le pü lé sek -
hez vi szo nyít va.60

A hely szín ki je lö lé se kor a gaz da sá gos sá gi szem pont ok ját szot ták a leg -
fon to sabb sze re pet. Egy részt kor lá toz ni igye kez tek a sza ná lá so kat, s az
ad dig üres, la kat lan te rü le tek be épí té se ke rült el ső sor ban szó ba. Más -
részt az inf rast ruk tú ra költ sé ge it is csök kent het ték, ha a már be épí tett te -
rü le tek hez kö ze li, inf rast ruk tú rá val kön  nyen el lát ha tó te rü le te ken épít -
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57 Sor rend ben: Bu da pes ti Párt bi zott ság, Fő vá ro si Ta nács, az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá ga
és a Mi nisz ter ta nács.

58 A ko ráb bi tren de ket extrapolálva az elő re jel zé sek en nél jó val ma ga sabb la kos ság szám -
mal szá mol tak a kor ban.

59 A fő vá ro si terv azért is je len tős for rá so kat kö tött vol na le, mert az ilyen tí pu sú vá ros épí -
tés hez el en ged he tet len az inf rast ruk tú ra ki épí té se, a mag gal gyors kap cso la tot biz to sí tó köz -
le ke dé si há ló zat ki ala kí tá sa.

60 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 83.



kez nek. E két elem ere dő je ként a vá ros köz pont hoz kö ze li, a nagy mér vű la -
kás te le pí tés inf rast ruk tu rá lis ki szol gá lá sát gaz da sá go san le he tő vé te vő,
üres te rü le tek be épí té se mel lett dön töt tek. E cé lok nak szin tén meg fe lel tek
az ipa ri te rü le tek, ame lyek be épí té se szin tén kí vá na tos nak tűnt mind a la -
kás po li ti kai cé lok meg va ló sí tá sa, mind a be áram lás las sí tá sa szem pont -
já ból, azon ban en nek meg va ló su lá sa meg bu kott az ipa ri vál la la tok el len -
ál lá sán.61

Az épít ke zé si hely szí nek ki je lö lé se kor el ső sor ban a ta ná csi tu laj don ban
lé vő te rü le tek jö het tek szá mí tás ba. A más ál la mi sze rep lők tu laj do ná hoz
a ta nács nak – a köz pon ti uta sí tá sok el le né re – nem volt hoz zá fé ré se, hi -
szen az ál la mi szer vek és vál la la tok in gat lan gaz dál ko dá sát ko or di ná lat -
lan ság és a szer vek nek egy más kö zöt ti har cai jel le mez ték. A ma gán tu laj -
do nú te rü le tek fel hasz ná lá sát pe dig a kom pen zá ci ó ra for dít ha tó ke re tek
elég te len sé ge aka dá lyoz ta oly an  nyi ra, hogy 1960-tól hi va ta lo san is igye -
kez tek el ke rül ni a ma gán tu laj do nú te rü le tek fel hasz ná lá sát.62

Az 1970-es Ál ta lá nos Ren de zé si Terv cél ja a tör vény sze rint a ko ráb bi
terv fe lül vizs gá la ta lett vol na, a ben ne meg fo gal ma zott vál toz ta tá sok azon -
ban túl mu tat tak ezen. A terv hi va ta lo san is el ve tet te az „al vó vá ros ok”
kon cep ci ó ját, ehe lyett a köz pont te her men te sí té se cél já ból a vá ros kül ső
te rü le te in és az agg lo me rá ci ó ban meg lé vő cso mó so dá sok mel lék köz pon -
tok ká fej lesz té sét tűz te ki. A hat va nas évek má so dik fe lé ben meg je lent
házgyárak63 a ko ráb bi hoz ké pest más jel le gű épí té si te rü le tet igé nyel tek,
mi nél na gyobb, egy be füg gő tér sé ge ket; ezek nek a ki je lö lé sét is el vé gez te a
terv. A meg fe le lő nagy sá gú és meg fe le lő adott sá gú üres te rü le tek elég te -
len sé ge mi att a pe rem ke rü le tek már be épí tett te rü le tei is szá mí tás ba jöt -
tek, ami a bon tá sok je len tős nö ve ke dé sé vel járt. A bel ső mag fi zi kai és tár -
sa dal mi le rom lá sá ra vá la szul a terv e te rü le tek leg le rom lot tabb ré sze i nek
re ha bi li tá ci ó ját is cé lul tűz te ki.64 Az ipa ri te vé keny sé gek ter ve zett csök -
ken té se és az ez zel já ró te lep hely-fel sza ba du lás nem kö vet ke zett be a vál -
la la tok ha té kony el len ál lá sa mi att, így volt ipa ri te rü le tek la kás cé lú be épí -
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61 Uo. 73.
62 Uo. 77.
63 Ös  sze sen négy ház gyá rat te le pí tet tek Bu da pest re, há rom szov jet és egy dán tí pu sút. Az

I. ház gyár a III. ke rü let be, a II. (ez volt a dán) a IX. ke rü let be, a III. Du na ke szi dé li ré szé re és a
IV. a XI.–XXII. ke rü let ha tá rá ra ke rült. A ter me lést az I. ház gyár 1965-ben, a II. 1968-ban, a
III. 1969-ben és a IV. 1974-ben kezd te meg; mind a négy a 43. szá mú ÁÉV-hez tar to zott.

64 Kül ső-Jó zsef vá ros, Kül ső-Fe renc vá ros és Bel ső-Er zsé bet vá ros te rü le tén, a ter vek sze -
rint 47 000 la kás bon tá sá val és 62 000 épí té sé vel. (Bu da pest és kör nyé ke Ál ta lá nos Vá ros -
ren de zé si Ter ve, 1970. Bu da pest Fő vá ros Ta ná csa, Bu da pest, 1970. 90.)



té sé vel a terv nem szá mol ha tott. Te kin tet tel a kön  nyen ki épít he tő víz-, csa -
tor na és köz le ke dé si há ló zat ra, a főbb te le pí té si hely szí ne ket egy
észak–dé li ten ge lyen he lyez ték el.65 Az agg lo me rá ci ó ban a ki je lölt mel lék -
köz pon to kat ki emel ték és fej lesz tet ték, míg a kö ze li más te le pü lé sek túl -
nyo mó több sé ge a fej lesz té si for rá sok ból alig vagy egy ál ta lán nem ré sze -
sült. Ezt a hely ze tet az Or szá gos Te le pü lés há ló zat-fej lesz té si Kon cep ció
(OTK) 1971-ben a te le pü lé sek be so ro lá sá val szen te sí tet te. Így az agg lo me -
rá ció leg na gyobb ré sze meg re kedt egy na gyon ala csony szin ten.

A szo ci a lis ta szek tor épít ke zé se it kon cent rált, ipa ri for má ban ír ták elő.
A IV. öt éves terv idő sza ká ban e for má ban épí tett la ká sok há rom ne gye de
ház gyá ri ki vi te le zés ben, míg a töb bi va la mi lyen más, ipa ro sí tott tech ni ká -
val épül föl. A kon cent rált ság ra jel lem ző, hogy 1971-ben a ta ná csi épít ke -
zé sek 86%-a há rom la kó te le pen folyt: 1. III. ke rü let, Óbu da II. üte me; 2.
XVI. ke rü let, Sas ha lom; 3. XIX. ke rü let, Kis pest köz pont ja. 1973–1974-ben
a fő épít ke zé sek Óbu dán, Zug ló ban és Új pa lo tán zaj lot tak; to váb bi je len -
tős hely szín volt Jó zsef vá ros, Pest er zsé bet és Cse pel.66

Már a ter vek ké szí té se kor ki de rült, hogy nem lesz elég for rás a nagy sza -
bá sú el kép ze lés hez. Az épí tő ipa ri ka pa ci tá sok, kü lö nö sen a fris sen te le pí -
tett ház gyá rak 91 000 la kás meg épí té sét tet ték vol na le he tő vé a IV. öt éves
terv idő sza ká ban.67 A ter vek vi szont csak 56 000 köz pon ti ki vi te le zé sű la -
kás ról szól tak 1970-ben, eb ből is 20  000-et szö vet ke ze ti ér té ke sí tés re
szán tak. Ma gán erős ből 29 000-et ter vez tek, nagy ré szü ket kon cent rált, te -
lep sze rű for má ban.68 A het ve nes évek ele jén a terv szá mo kat a for rás hi ány
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65 El ső sor ban a HÉV-vo na lak és az 1970-től épí te ni kez dett 3-as met ró vo nal jött itt szá mí -
tás ba. (KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 121.)

66 Uo. 127., 131.
67 Az ez idő ben ke let ke zett for rá sok fel vált va be szél nek ka pa ci tás fe les leg ről, il let ve -hiány-

ról. Va ló já ban, míg az 1960-as évek ben ka pa ci tás hi ány volt ta pasz tal ha tó, az 1970-es évek -
re a ház gyá rak ka pa ci tá sa jó val na gyobb volt, mint a va ló ban ki vi te lez he tő la kás men  nyi ség.
Nem volt elég a for rás az épít ke zé sek ter ve zé sé ben, a hely szín elő ké szí té sé ben, az utak ki épí -
té sé ben fo lya ma to san le ma ra dás mu tat ko zott. A het ve nes évek ele jé re a ház gyá rak ka pa ci -
tás fe les le ge és a for rás hi ány olyan je len sé ge ket pro du kált, hogy a ki vi te le zők már a ki vi te le -
zé si szer ző dés meg kö té se előtt is be in dí tot ták az épít ke zé se ket, 1972-ben Bu da pes ten pél dá -
ul 4000 la kás ese té ben (OTP. Je len tés az 1972-es év ről). Az év ti zed kö ze pé re azon ban már az
épí tő ipa ri lét szám hi ány oko zott sú lyos ka pa ci tás hi ányt Bu da pes ten, pél dá ul 1975-ben a 4.
szá mú Ház gyár nál lé pett fel sú lyos mun ka erő hi ány; s a szak mai ki vi te le zői ka pa ci tás hi á -
nya már erő sen hát rál tat ta az OTP-be ru há zá sú épít ke zé se ket. (Or szá gos Ta ka rék pénz tár.
Je len tés az adott évi la kás fi nan szí ro zá si, épí té si és ér té ke sí té si te vé keny ség ről. Füg ge lé kek.
1969. 1970 évek re. Ma gyar Or szá gos Le vél tár XXIX-L-3-h törzs szám. OTP-je len té sek az 1974-
es és 1975-ös évek ről).

68 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 124.



mi att fo lya ma to san mó do sít gat ták, il let ve a szo ci a lis ta szek to ron be lül
egy re na gyobb részt cso por to sí tot tak át a ta ná csi bér la kás ból a tár sas -
ház-épít ke zé sek re. Ol csóbb épít ke zé si for má kat ke res tek, az ipa ri és a la -
kó he lyi sza ná lá so kat mi ni ma li zál ni igye kez tek, a ter ve zett nél ke ve sebb
faj la go san drá ga ma gas épü le tet épí tet tek, il let ve az ál ta gos la kás te rü le tet
las sab ban nö vel ték. A já ru lé kos és kap cso ló dó be ru há zá sok meg va ló sí tá -
sa több ször idő ben el csú szott vagy tel je sen el ma radt; en nek leg in kább ke -
res ke del mi lé te sít mé nyek es tek ál do za tul, de gyak ran böl cső dék, óvo dák,
vá ros rész köz pon tok ki ala kí tá sa lát ta ká rát, amely nek a fi nan ci á lis okok
mel lett épí tő ipa ri ka pa ci tást érin tő okai is vol tak.69 1973-tól a te lep sze rű
ma gán erős épít ke zé sek meg va ló sí tá sát ta ná csi en ge dély hez kö töt ték ak -
kor is, ha már elő ző leg el fo gad ták őket. Ezért egye sek el is ma rad hat tak,
vagy hos  szan ha lasz tód hat tak.70

A köz pon ti ki vi te le zé sű la kás épít ke zé sek szín te re ként a vizs gált idő -
szak ban el ső sor ban a na gyobb egy be füg gő te rü le tek kel ren del ke ző, ala -
csony beépítettségű kül ső te rü le tek jöt tek szá mí tás ba. A ter vek min den
idő szak ban meg em lí tet ték a bel ső mag te rü le tek erő sen rom ló, „szlamoso-
dó” ten den ci á it, il let ve hogy el ma radt az al köz pont ok ki épí té se és az ez zel
kap cso la tos re ha bi li tá ció. Er re azon ban a ma gas sza ná lá si arány71 és az
elaprózódottság mi att csu pán kis mér ték ben és in kább a ke rü le ti al köz -
pont ok te rü le tén ke rült sor. A bel ső te rü le tek na gyobb mér vű re ha bi li tá ci -
ó ja csu pán a Jó zsef vá ros ban in dult meg, ahol a Tö mő ut cá ban 1965-ig
há rom to rony ház, il let ve már pa ne les for má ban a Szi gony ut ca kör nyé kén
1975-re 2800 la kás épült fel.72 Az al köz pont ok re ha bi li tá ci ó ja már jó val
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69 A mun ká ba állt ház gyá rak al kal ma sak vol tak nagy men  nyi sé gű, gya kor la ti lag egy for ma
la kó ház meg épí té sé re, az egye dibb ter ve zé sű és épí té sű, fo ko zot tabb szak mun kát igény lő
kap cso ló dó lé te sít mé nyek ki vi te le zé sé re már ke vés sé vol tak al kal ma sak, bár fo lya ma to san
vol tak kí sér le tek ezek szab vá nyo sí tá sá ra. Egy 1972-ről szó ló OTP-je len tés en nek kap csán
meg jegy zi: a „kom mu ná lis lé te sít mé nyek ki vi te le zé sé re a ge ne rál ki vi te le zők ál ta lá ban nem
vál lal koz nak”.

70 Hi va ta los ter mi no ló gia sze rint hi á ba vol tak ma gán erő sek ezek a be ru há zá sok, még is
köz pon ti ki vi te le zés ben épül tek, míg a köz mű ve sí tés és egyéb inf rast ruk tú ra ki épí té se a ta -
nács fel ada ta volt. (KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I.
m. 135–137.)

71 A het ve nes évek ele jé re a sza ná lá sok ké sé se erő sen aka dá lyoz ta ezen épít ke zé se ket; a
leg főbb gon dot a szük sé ges cse re la ká sok ké se del mes ki vi te le zé se okoz ta.

72 A ter vek en nél sok kal na gyobb mé re tű, egé szen a Nagy kör útig tar tó pa ne les re ha bi li tá -
ci ó ra szól tak, csak a for rá sok el apa dá sa, il let ve a la kó te le pek egy re erő sö dő ne ga tív meg íté lé -
se nem tet te le he tő vé a bon tá sok és az épí té sek to váb bi foly ta tá sát. Ha son ló ter vek ké szül tek
Te réz vá ros ra és Fe renc vá ros ra is az idő szak ban, ame lyek azon ban nem va ló sul hat tak meg.



na gyobb ütem ben ment vég be, Új pest, Kő bá nya, Cse pel, Pest er zsé bet, Kis -
pest, Bu da fok köz pont já ban „mo dern” szem lé le tű épít ke zé sek zaj lot tak, il -
let ve kez dőd tek el; a leg je len tő sebb át épí té si mun ká la tok két ség kí vül
Óbu da köz pont já ban zaj lot tak, ahol az 1968 és 1975 kö zött pa ne les for -
má ban épült nagy já ból 12 000 la kás át ala kí tot ta a ko ráb bi kisvárosias
vá ros ké pet és vá ros szer ke ze tet.
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73 Az el ső 15 éves la kás épí té si terv szá mí tá sa i ban önál ló la kás ra igény jo go sult ként az
egye dül élők fe lét vet ték szá mí tás ba; az 1960-as nép szám lá lás alap ján a va ló di arány 70%,
túl nyo mó részt egye dül élő idős em ber. (SIMONYI Ág nes: i. m. 4.)

11. táb lá zat. Ter ve zett és meg va ló sult ál la mi és ma gán erős la kás épít ke zé sek 
a fő vá ros ban 1961 és 1975 kö zött

Tervidőszak
Állami és szövetkezeti lakás, db Magánlakás, db

Tervezett Megvalósult Tervezett Megvalósult

II. ötéves terv (1961–1965) 35 000–38 500 31 317 10 000–15 000 19 504

III. ötéves terv (1966–1970) 35 000–66 000 36 431 14 000 22 507

IV. ötéves terv (1971–1975) 50 000–56 000 57 934 15 000 28 922

Összesen 120 000–160 500 125 682 39 000–44 000 70 933

For rás: KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: A la kás po li ti ka ha tá sa Bu da pest vá ros szer ke -
ze té re az 1960-as ész az 1970-es évek ben. Föld raj zi Ér te sí tő, 2007/3–4. 242.

A de mog rá fi ai fo lya ma tok is a ter vek át ala kí tá sát igé nyel ték, és ös  szes -
sé gé ben kikényszerítették az épí té si szá mok nö ve lé sét. A ter mé sze tes sza -
po ro dás mér té ké nek csök ke né se, il let ve a vi dé ki ipa ri cent ru mok von ze re -
jé nek nö ve ke dé se je len tő sen eny hí tet te a fő vá ros ra irá nyu ló mig rá ci ós
nyo mást, ami el vi leg a szük sé ges la ká sok szá má nak fo gyá sát okoz ta vol -
na. Ám de az át la gos csa lád mé ret csök kent, ter jedt a nuk le á ris csa lá di mo -
dell, foly ta tó dott az in ten zív el öre ge dés,73 ezek pe dig a la ká sok szá má nak
a fo gyá sát bő sé ge sen el len sú lyoz ták. Míg az 1960-as Ál ta lá nos Ren de zé si
Terv ké szí té se kor át la go san há rom fős csa lád mé ret tel szá mol tak, az 1970-
es terv elő ké szí té se kor, 1969-ben kény te le nek vol tak 2,6 fős mé re tet fi gye -
lem be ven ni, és 1978-ban már a meny  nyi sé gi la kás hi ány 1990-es meg szű -
né sé vel szá mol tak. A terv 2000-ig fél mil lió új la kás épí té sé vel szá molt, há -
rom ötö dét sza ná lá sok nél kül, zöld me zős be ru há zás ban. A ter vek sze rint
a la ká sok nagy sá ga a IV. öt éves terv ben (1971–1975) 50,5 m2-ről 53 m2-ra



nőtt vol na, ami a nyolc va nas évek re 60 m2, majd an nak má so dik fe lé re 65
m2-re emel ke dett vol na an nak je gyé ben, hogy ek kor már fo ko za to san a mi -
nő sé gi la kás hi ány kér dé sé re is meg fe le lő vá la szok szü les se nek. A het ve -
nes évek kö ze pé re a la kás igényt to vább fo koz ta, hogy az úgy ne ve zett
Ratkó-gyerekek74 is ek ko ri ban lép tek há za su lan dó kor ba és igye kez tek
önál ló csa lá dot ala pí ta ni.75

Ál la mi és ma gán erős épít ke zé sek
Az or szág ve ze té se a kon cent rált cél cso por tos épít ke zést pre fe rál ta, ám kez -
det től fog va szá mos prob lé ma je lent ke zett en nek meg va ló sí tá sá ban alap ve -
tő en a rend szer sa já tos sá gai mi att, így a rend szer ke re tei kö zött a prob lé -
mák meg old ha tat la nok is ma rad tak. A leg fon to sabb itt a terv szem lé let volt,
amely a terv szám ok men  nyi sé gi tel je sí té sét te kin tet te el sőd le ges nek. Le -
ma ra dá sok, for rás hi ány ese tén a mi nő ség csök ken té se be vett el já rás volt,
il let ve a terv szám ok vég re haj tá sa ér de ké ben a mi nő sé gi leg ki fo gá sol ha tó,
fél kész la ká so kat is át ad ták. Más fe lől a foly to nos hi ány mel lett az anya gok,
fel sze re lé sek pa zar lá sa, a kép zet len mun ka erő hasz ná la ta, az igény te len
ki vi te le zés to vább ron tot ta a köz pon ti ki vi te le zé sű la ká sok ér té két és meg -
íté lé sét. To váb bá az ál la mi épí tő ipa ri vál la la tok a vál la la ti épít ke zé sek ben
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74 Tá gabb ér te lem ben az 1950–1956 kö zöt ti idő szak ban szü le tett kü lö nö sen nagy lét szá -
mú ge ne rá ció.

75 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 119–122.,
130., 138.

12. táb lá zat. OTP-be ru há zá sú la ká sok nál a brut tó be ke rü lé si költ ség tech no ló gia 
sze rint, or szá go san, 1970-ben

Tech no ló gia
Át lag alap te rü let Át lag la kás költ ség 1 m2-re ju tó költ ség

m2 ezer fo rint Fo rint

Ha gyo má nyos 60,0 214 3 564

Blok kos 52,1 201 3 855

Pa ne les 52,0 238 4 579

Ön tött 49,0 298 6 090

Tér zsa lus 56,6 262 4 635

Át la go san 55,5 217 3 907

For rás: Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1970. 32.



vol tak ér de kel tek az el szá mo lás me cha niz mu sa mi att.76 A vá ra ko zá sok kal
el len tét ben a kon cent rált épít ke zé si for mák a ne kik ked ve ző árrendszer77

el le né re faj la go san drá gább nak bi zo nyul tak, mint a ha gyo má nyos épít ke -
zé si for mák (lásd 12. táb lá zat), bár a hi va ta los és nyil vá nos ira tok a tö meg -
sze rű, kon cent rált épít ke zé si for ma elő nye it hang sú lyoz ták.78 Ezen túl me -
nő en az épí tő ipa ri költ sé gek is meg ug rot tak a het ve nes évek ele jé től, és a
kor dá ban tar tá suk ra tett kí sér le tek si ker telen nek bi zo nyul tak (lásd 13.
táb lá zat). Az OTP ki mu ta tá sai sze rint az áremel ke dés fo ko zot tan érin tet te
az OTP-be ru há zá sú tár sas ház-épít ke zé se ket.79
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76 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 109–110. – A vál la la ti és a la kás épít ke zé sek költ sé ge it el té rő en szá -
mol ták el. Utób bi eset ben szi go rú nor ma tí vá kat ha tá roz tak meg a het ve nes évek től kezd ve,
így az épí tő ipa ri cé gek jó val na gyobb nye re sé get ér het tek el az ilyen nor ma tí vák tól érin tet len
vál la la ti épít ke zé sek ben.

77 Az Ár hi va tal ál tal meg ha tá ro zott árak cél ja hi va ta lo san a terv szám ok tel je sí té sé nek biz -
to sí tá sa volt, mint sem a va lós költ sé gek ki ter me lé se. Az árak „tor zí tá sa” kö vet kez té ben a va -
lós költ sé gek ki szá mí tá sa, és így az ös  sze ha son lí tás is meg le he tő sen ne héz kes fel adat.

78 Lásd pél dá ul A Köz pon ti Bi zott ság és a Mi nisz ter ta nács 1970. évi ha tá ro za ta a la kás épí -
tés fej lesz té sé ről, a la kás el osz tás és lak bé rek új rend sze ré ről cí műt. (SIMONYI Ág nes: i. m.
8–14., kü lö nö sen 9.)

79 1973-ban az ár emel ke dés 5,4% volt a ta ná csi cél cso por tos la kás épít ke zé sek nél és 8,9%
az OTP-be ru há zá sú tár sas ház-épít ke zé sek nél. 1974-ben ezek a szá mok: 4,5% és 8,1%. A
trend ben át ala ku lás tör tént 1975-ben, ahol is ezek a szá mok: 12% és 8,8%. (OTP-je len té sek.
1973., 1974., 1975.)

13. táb lá zat. Bu da pes ti ház gyá rak épí té si költ sé gei 1971–72-ben

Ház gyár Év

Egy la kás ra
ju tó épí té si

költ ség

1 m2-re ju tó
épí té si 
költ ség

Emel ke dés,
1972/1971*

Egyes ház gyá rak rész vé te -
li ará nya az ös  szes bu da -
pes ti ház gyá ri la ká sok ból

1971-ben 1972-ben

Ft Ft % % %

1. sz. BHK
1971 244,3 4472

7,8 32,8 21,8
1972 286,0 4820

2. sz. BHK
1971 231,4 4877

7,0 24,1 26,4
1972 279,7 5217

2. sz. BHK
1971 253,9 4911

8,4 43,1 51,8
1972 278,1 5323

For rás: Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1972.
* A fo gyasz tói árak át la gos nö ve ke dé se 1971-ben és 1972-ben 2%-os volt (lásd 8. táb lá zat).



A csa lá di há zas épít ke zé si for mát a szak mai és a po li ti kai ve ze tés egy -
aránt el avult nak te kin tet te, és a ma gán erőt a kon cent rál tabb, kol lek tív
for ma fe lé kí ván ta irá nyí ta ni. A tö rek vés kü lö nö sen a hat va nas évek ele -
jén volt erős, oly annyi ra, hogy a párt po li ti kai bi zott sá gá nak 1962. szep -
tem ber 18-i ülé sén Ká dár Já nos egye ne sen be akar ta til ta ni az „egy la ká -
sos kis há zak épít ke zé sét” Bu da pest 1950 előt ti te rü le tén és 15-16 nagy -
vá ros ban.80 A csa lá di há zak el len négy fő ér vet hoz tak föl az 1960-as évek
ele jén. 1) A csa lá di há zas épít ke zé sek faj la go san na gyobb te rü le tet igé -
nyel nek, me lyek köz mű ve sí té se sok kal töb be ke rül, mint a kon cent rál -
tabb épít ke zé se ké. 2) Ez a for ma nép gaz da sá gi szem pont ból is előny te len,
mi vel anyag igé nye meg ha lad ja a kon cent rált épít ke zé se két, il let ve ne he -
zen be sze rez he tő anya go kat igé nyel. 3) Szer ke ze tük és bel ső el ren de zé sük
kor sze rűt len, pa zar ló. 4) Vé gül esz té ti kai ki fo gá sok me rül tek fel. Mind ezen
túl, a szo ci a lis ta vá ros kép és a szo ci a lis ta élet for ma ki ala kí tá sá nak igé nye
is a csa lá di há zak el len ha tott.81

Az 1960-as ÁRT a ma gán erős épít ke zé sek hez ki sebb te rü le tet kü lö ní tett
el, mint a la kó te le pek hez. Azon be lül 11 000 hek tár te rü let ju tott csa lá di
há zas épít ke zé sek re és 8000 több la ká sos ház ra úgy, hogy utób bi 8000 la -
kás ból 5000 mint la kó te lep épül jön. A ma gán erős épít ke zé sek kon cent rá -
lá sát az zal is igye kez tek elő se gí te ni, hogy épít ke zé si hely szí ne ik köz mű ve -
sí té sét a Fő vá ro si Ta nács vé gez tet te el.82

A hat va nas évek má so dik fe lé ben po zi tí vabb lett a csa lá di há zas épít ke -
zé si for ma meg íté lé se, el ső sor ban prag ma ti kus okok ból. Rész ben olyan je -
len tős igény mu tat ko zott rá, ame lyet a ve ze tés nem tu dott fi gyel men kí vül
hagy ni,83 rész ben pe dig az ál la mi la kás épí tés le ma ra dá sát a ter ve zett nél
több csa lá di ház pó tol ta. Az új gaz da sá gi me cha niz mus em be rei is pár tol -
ták a ma gán la kás ok épí té sét, el ső sor ban per sze va la mi lyen kon cent rált
for má ban.84 Az 1970-es évek ele jé re a csa lá di há zas for ma tá mo ga tá sa
már fon tos volt, és ezt az OTP-nek is elő ír ták.85 Fon tos azon ban hang sú -
lyoz ni, hogy a fő vá ros ban a csa lá di há zas épít ke zé sek sú lya jó val ala cso -
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80 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 90–91.
81 Uo. 93–94.
82 A Ta nács a for rá sok ál lan dó elég te len sé ge mi att fo lya ma to san hú zó do zott e fel adat tól,

de fel sőbb uta sí tás ra en ged nie kel lett. Uo. 80., 85.
83 A csa lá di há zas épít ke zé sek re ki je lölt „kon tin gen sek” na gyon ha mar be tel tek, je len tős

tár sa dal mi fe szült sé get okoz va a hat va nas évek ele jén.
84 Uo. 91–98.; KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: i. m. 245–250.
85 Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1970.



nyabb volt más vá ro sok hoz és fő leg a fal vak hoz ké pest (lásd 14. és 17. táb -
lá zat). El ső sor ban a kül ső te rü le tek ala cso nyabb stá tu sú la kos sá ga szá -
má ra je len tett meg ol dást. Rá adá sul a fő vá ros ban a ma gán erő be vo ná sa
jó val az or szá gos át lag alatt ma radt. 1969-ben pél dá ul Bu da pes ten az el -
ké szült la ká sok 50,7%-a ese té ben hasz nál tak fel ma gán erőt va la mi lyen
for má ban (ez az arány or szá go san 71,4% volt). Az át la go san be vont ös  szeg
is jó val el ma radt a vi dé ki szint től: Bu da pes ten át la go san 70  400 fo rint,
míg vi dé ken 101 200 fo rint.86

A ma gán la kás-épí té sek szá ma emel ke dő ten den ci át mu ta tott (lásd 11.
táb lá zat), a IV. öt éves terv so rán el ér te az ös  szes la kás épí tés 30-40%-át,87

de mér té ke a hat va nas évek má so dik fe lé re el ma radt a kí vá na tos tól, mind
a tár sas há zas, mind a csa lá di há zas épít ke zé sek men  nyi sé ge te kin te té -
ben. Rá adá sul a sza bá lyo zók sű rű vál to zá sa mi att a men  nyi sé ge erő sen
fluk tu ált év ről év re.88 Az ál la mi for rá sok hi á nyá nak ha tá sá ra a kon cent -
rált for má jú ma gán erős épít ke zé se ket fo ko zott mér ték ben tá mo gat ták, il -
let ve a csa lá di há zas épít ke zé sek kí vá na tos nak tar tott vis  sza szo rí tá sa
sem va ló sult meg.89
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86 Uo. 1969.
87 KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: i. m. 246.
88 Pél dá ul az 1968. ja nu ár 1-jén be ve ze tett „új ár rend szer” – va ló já ban je len tős ár eme lés

– ha tá sá ra vis  sza esett a ma gán erős épít ke zé sek tel je sít mé nye. (Or szá gos Ta ka rék pénz tár.
Je len tés. 1969.)

89 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 97–100.

1966 1967 1968 1969

Köl csön tá mo ga tás sal
Bu da pest 1470 1785 1683 1256

or szá go san 19 386 24 996 24 271 22 239

Köl csön tá mo ga tás nél kül
Bu da pest 672 554 473 532

or szá go san 10 169 10 984 12 553 11 924

14. táb lá zat. Bu da pes ten és or szá go san köl csön tá mo ga tás sal és anél kül fel épült
csa lá di há zak szá ma, 1966–1969

For rás: Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1969.



A ma gán erő for rás ok be vo ná sa cél já ból két épí té si for mát tá mo gat tak.
La kó te le pi for má ban OTP-örök la ká so kat, il let ve szö vet ke ze ti la ká so kat ér -
té ke sí tet tek, ará nyuk egy re nö ve ke dett, majd túl súly ba ke rült.90 Ezek a la -
ká sok ér dem ben nem kü lön böz tek a ta ná csi bér la ká sok ként ki utal tak tól
(lásd alap te rü let ük ről a 15. táb lá za tot), ami utóbb a mi nő sé gi hi á nyos sá -
gok mi att, a het ve nes évek ben meg ne he zí tet te ér té ke sí té sü ket. A má sik le -
he tő ség a tár sas ház-épít ke zés volt, ma gán- vagy OTP-be ru há zás ban.
1969-ben pél dá ul Bu da pes ten a tár sas há zi la ká sok kö zül 2377-et (65%)
magánkivitelezésben fe jez tek be, 1307-et OTP-be ru há zás ban, jel lem ző en
la kó te le pen. A ké sőb bi ek ben egy re több ilyen la kás épült, a het ve nes évek
ele jé re je len tős ke res let nyil vá nult meg irán tuk, mi köz ben a magánkivite-
lezésűek nép sze rű sé ge csök kent.91 Ezt az okoz ta, hogy az év ti zed ele jén,
kü lö nö sen az 1973-ban in dult la kás po li ti kai vál to zá sok kö vet kez té ben
meg vál to zott a hi te le zé si po li ti ka, és a te lep sze rű, több szin tes ház ban a
szö vet ke ze ti vagy OTP-la ká sok vá sár lói igen ked vez mé nyes köl csö nö ket
kap tak.92 A ke res let oly an  nyi ra fel fu tott, hogy Bu da pes ten hi ány ala kult
ki ezek ből a la ká sok ból, ré szint a la kó te lep-épít ke zé sek hely szí nei elő ké -
szí té sé nek el hú zó dá sa, ré szint a lét szám hi ány ból fa ka dó ka pa ci tás hi ány
mi att. Majd az év ti zed kö ze pé től fel lé pett a pa ne les épít ke zés re ko ráb ban
nem an  nyi ra jel lem ző épí tő anyag-hi ány is.93

A tár sas há zi mód szer sor há zas, ki sebb te le pes for má ban a ve ze tő be -
osz tá sú ak, az ér tel mi sé gi ek szá má ra nyúj tott el ső sor ban lak ha tá si le he -
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90 1969-ben pél dá ul Bu da pes ten 5472 la kás épült ma gán erős for má ban, ál la mi ki vi te le -
zés ben pe dig 6048, amely ből 3299 (55%) ese té ben von tak be ma gán erőt, az az nem bér la kás -
ként ke rült ki uta lás ra. Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1969.

91 Ma gán épít ke zés re 1972-ben or szá go san az 1971-es ös  sze get igé nyel ték, míg Bu da pes -
ten 17%-kal ke ve seb bet. „Az ös  szes köl csön igé nyek szá mán be lül a ma gán szer ve zé sű tár sas -
ház-épí tés re vo nat ko zó igé nyek szá ma mint egy 3%-kal csök kent. (Bu da pes ten a csök ke nés
mint egy 20%).” Azon ban „[a]z OTP be ru há zá sá ban fel épült tár sas há zak iránt 1972-ben is ál -
ta lá ban, de kü lö nö sen Bu da pes ten nagy ke res let mu tat ko zott”. (Or szá gos Ta ka rék pénz tár.
Je len tés. 1972.)

92 Több szin tes la kó há zak épí té sé re így jó val ma ga sabb köl csö nö ket ad tak, pél dá ul 1973-
ban az OTP-be ru há zá sú tár sas ház la kást ta ná csi ki je lö lés sel vá sár lók 1973-ban át la go san
174 000 fo rint hi tel tá mo ga tás ban ré sze sül tek (egy év vel ko ráb ban 135 000 fo rint volt ez a
szám). Ugyan ak kor a csa lá di há zat épít te tők jó val ke ve sebb köl csönt kap tak, ami né hány he -
lyen, így Pest me gyé ben is, gon dot oko zott. (Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1973.)

93 A Fő vá ro si Ta nács le kö töt te 1974-ben pél dá ul a tel jes szak mai ki vi te le zői ka pa ci tást a
cél cso por tos épít ke zé sek re, így az OTP-be ru há zá sú la kó te lep-épít ke zé sek csúsz tak. A bu da -
pes ti épí tő ipa ri szö vet ke ze tek is csak kor lá to zot tan tud ták ki elé gí te ni az OTP igé nye it. (Or -
szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1969., 1972., 1973., 1974. és 1975.)



tő sé get. Ők a hat va nas évek ben ki szo rul tak a bér la ká sok, az OTP-örök la -
kás ok és a szö vet ke ze ti la ká sok ki uta lá sá ból. Önál lóbb út ra lép tek, s eb -
ben a het ve nes évek ben már a kö zép osz tály be li ek is jó részt kö vet ték őket.
Szá muk ra már nem kí vá na tos sá vált a la kó te lep mint élet- és la kás for ma.
A tár sas há zak pa ne les meg ol dá sa azért sem bi zo nyult jár ha tó nak, mert a
ma gán erős épít te tők nek túl drá ga lett vol na, így a ha gyo má nyos ki vi te le -
zés hez vagy a blok kos tech no ló gi á hoz fo lya mod tak. A het ve nes évek ben a
ma gán szer ve zé sű tár sas há zak el ső sor ban ha gyo má nyos épít ke zé si tech -
ni ká val ké szül tek.94 A tár sas há zak a ma ga sabb presz tí zsű te rü le te ken
épül tek föl, OTP-tá mo ga tás sal és je len tős rész ben az inf rast ruk tú ra ta ná -
csi ki épí té sé vel; la kói kö ré ben túl súly ban vol tak a fent em lí tett ré te gek
tag jai.95 A ve ze tés is egy re kí vá na to sabb nak lát ta, ha a ma gán erőt eb be az
irány ba te re lik, s eb ben or szá go san,96 el ső sor ban Bu da pes ten, je len tős
ered mé nye ket ér tek el (lásd 16. és 18. táb lá zat). A meg fe le lő épí tő ipa ri ka -
pa ci tá sok nem bír ták az üte met, és szá mos tár sas ház-épít ke zés, no ha
meg vol tak rá az anya gi for rá sok, emi att el hú zó dott; kü lö nö sen a ha gyo -
má nyos épít ke zé si mód meg kí ván ta szak ipa ri ka pa ci tás te rén volt nagy a
hi ány.97

A het ve nes évek ele jé re vis  sza ütött, hogy a ma gán erőt a kon cent rá ció
irá nyá ba te rel ték, mi vel a kon cent rált épít ke zé sek bi zo nyos kö rök ben – fő -
képp egyes al sóbb tár sa dal mi cso por tok nál – nem vol tak nép sze rű ek, és
erős jel zé sek ér kez tek a ve ze tés nek, hogy po li ti kai fe szült ség hez ve zet ezek
túl zott eről te té se. Olyan komp ro mis  szum ala kult ki, hogy nem sza bad
kor lá toz ni a csa lá di és a tár sas há zas épít ke zé se ket, bár a hi va ta los ira tok
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94 1974-es meg fo gal ma zás sze rint a ma gán szer ve zé sű tár sas ház- és csa lá di ház-épít ke zé -
sek „dön tő több sé ge kis ipa ri, il let ve há zi la gos ki vi te le zés ben épül fel”. (Or szá gos Ta ka rék -
pénz tár. Je len tés. 1972. 1974.)

95 Ma gán szer ve zé sű tár sas há zak 1 m2-re eső épí té si költ sé gei Bu da pes ten 1969-ben 4067
fo rin tot, 1970-ben 4527 fo rin tot tet tek ki (or szá go san 3634, il let ve 4034 fo rint). Egy la kás ra
a fő vá ros ban 1969-ben át la go san 28 700, 1970-ben 30 5000 fo rint do tá ció ju tott (or szá go -
san 29 000 és 31 800), mi köz ben egy la kás át la gos épí té si költ sé ge 1969-ben 220 000, 1970-
ben 253 500 fo rint volt (or szá go san 217 300 és 240 800). Az át la gos alap te rü let Bu da pes ten
1969-ben 54,1 m2, 1970-ben 56,0 m2 (or szá go san 59,8 és 59,7 m2). (Or szá gos Ta ka rék pénz -
tár. Je len tés. 1970.)

96 1969-ben az OTP-hez or szá go san be ér ke zett la kás épí té si hi tel igé nyek az elő ző évi hez ké -
pest 30%-kal emel ked tek, amin be lül a társasházépítési igé nyek 57%-ot tett ki; igaz, az ár -
rend szer vál to zá sa mi att 1967-es fel fu tást 1968-ban je len tős vis  sza esés kö vet te (lásd 16. táb -
lá zat). Or szá go san a társasházasforma az ös  szes ma gán erős la kás épí tés 20%-a volt. (Or szá -
gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1969.)

97 Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1970., 1972., 1973.



to vább ra is a kon cent rált la kás épí tés elő nye it, gaz da sá gos sá gát és fon tos -
sá gát hang sú lyoz ták. To vább nö vel te a csa lá di há zas és tár sas há zas épít -
ke zé sek fon tos sá gát, hogy a ma gán erő kon cent rá lá sá nak tá mo ga tá sa – a
köz vet len és köz ve tett szub ven ci ók, a ka mat tá mo ga tás és az inf rast ruk tú -
ra ki épí té sé nek for má já ban – túl zot tan meg ter hel te a köz pon ti költ ség ve -
tést.98 Ép pen ak kor, ami kor az új faj ta tá mo ga tá sok ra nőtt az igény, és a
gaz da sá gi nö ve ke dés las su lá sa, az ál lam nö vek vő kül ső ela dó so dott sá ga
mi att a ren del ke zés re ál ló for rá sok je len tő sen le csök ken tek, az az nőt tek
az épí té si költ sé gek és az igé nyelt köl csön ös  sze gek is. 1972-től az OTP-nek
egy re na gyobb prob lé mát je len tett a megnövekedett hi tel igé nyek ki elé gí té -
se, és egy re ke vés bé tud ta be tar ta ni a hi te le zé si irány el ve it.99 Minden nek
kö vet kez té ben na gyobb hang súlyt ka pott a köz pon ti költ ség ve tést ke vés bé
ter he lő csa lá di há zas épít ke zé si for ma. Az 1974. év kö ze pén a jog sza bály-
vál to zá sok is elő se gí tet ték a csa lá di há zas épít ke zést: kön  nyí tet ték a hi tel -
fel té te le ket az ál la mi vál la la tok mun ká sai, a há rom- és több gye re kes csa -
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98 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 127–129.,
134. – 1972 vé gén Bu da pes ten a költ ség ve tés ben tá mo ga tás ra kal ku lált ös  szeg a ter ve zett
26 500 la kás he lyett csu pán 17 000–18 000-re lett vol na ele gen dő, il let ve 1975-ben az V. öt -
éves terv idő szak ra 30 000 te lep sze rű ma gán erős la kás ra lett vol na igény, azon ban a for rá -
sok csu pán 22 000-et en ged tek, amit az OTP így is túl sok nak tar tott. A ta ka ré kos ko dás nak
es tek ál do za tul a már em lí tett kap cso ló dó be ru há zá sok.

99 A ren del ke zés re ál ló OTP-je len té sek 1971-ig a „Min den in do kolt épí té si hi tel igény lést ki -
elé gí tet tünk” for mu lá val él tek, míg 1972-ról a „kor lá to zott hi tel nyúj tá si le he tő sé gek mel lett
is ki elé gí tett va la men  nyi in do kolt hi tel igényt” mon da tot, 1973-ról „dif fe ren ci ál tan elé gí tet te
ki, a ma gán erő fo ko zot tabb be vo ná sá ra tö re ked ve” ki fe je zést hasz nál ták. 1975-re már to -
vább szű kül tek a ke re tek, és ez a mon dat a kö vet ke ző kép pen szól: „A la kás épí tés, -vásárlás
min den más te rü le tén a hi tel igény lők szo ci á lis és jö ve del mi kö rül mé nye i hez iga zod va, de az
előb bi ek re fi gye lem mel – a ma gán erő mi nél na gyobb mér té kű be vo ná sá ra tö re ked ve – egye -
di hi tel bí rá lat ér vé nye sült.”

Bu da pest Or szá gos

La ká sok alap te rü le te, m2 54,1 59,8

eb ből

1 szo bás 41,3 42,1

2 szo bás 60,2 59,7

3 és több szo bás 76,9 76,2

15. táb lá zat. Ma gán zervezésű tár sas la kás épít ke zé sek ben épí tett la ká sok 
alap te rü le te

For rás: Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1969.



lá dok szá má ra; il let ve a la kás fel újí tás ra is ked ve zőb bek let tek a köl csö -
nök. Meg ha tá roz ták vi szont, hogy a csa lád nagy sá gá tól füg gő en ma xi má -
li san mek ko ra szo ba szá mú, il let ve alap te rü le tű la kás épí té sé hez nyújt hat
köl csönt az OTP.100 A ma gán-la kás épí tés to váb bi fo ko zott tá mo ga tá sá ra a
vizs gált idő pe ri ó du son túl, a nyolc va nas évek ele jén ke rült sor.101
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100 Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1974.
101 1983-ban ter jesz tet ték ki a szocpolt, a 3%-os ka ma tú köl csönt és a mun kál ta tói köl csön

le he tő sé gét a csa lá di há zas épít ke zé sek re, és né hány új tí pu sú tá mo ga tást is be ve zet tek ek -
kor min den épít ke zé si for má ra.

102 Ez zel pár hu za mo san a mun ka bé re ket fe lé re szál lí tot ták le.

16. táb lá zat. Az OTP-hez be ér ke zett tár sas ház-épí té si köl csön igé nyek szá ma
1966–1969 kö zött

Bu da pest Vi dék Ös  sze sen Bu da pes ti ek ará nya az ös  szes ben, % 

1966 2006 2571 4577 44

1967 3608 4086 7694 47

1968 1826 1829 3655 50

1969 2572 3181 5753 45

For rás: OTP. Je len tés az 1969-es év ről

A la kás el osz tás rend sze re
Az erő fe szí té sek el le né re a fő vá ros ban nem mér sék lő dött a la kás hi ány. Az
1960-as évek má so dik fe lé re nyil ván va ló vá vált, hogy hi á ba épült a fő vá -
ros ban na gyon sok la kás, hi á ba nö ve ke dett a kom fort fo ko zat, a fe szült sé -
gek nem csök ken tek, ha nem mind a kí ná la ti, mind a ke res le ti ol da lon lát -
ha tó vá vál tak. Egy részt az ál la mi la kás szek tor nem tu dott a ter vek nek
meg fe le lő men  nyi ségű la kást elő ál lí ta ni, a ter ve ket foly to no san mó do sí ta -
ni kel lett, s egy re nagyobb há nya dot kel lett át cso por to sí ta ni a ma gán la -
kás ok ja vá ra. Más részt nyil ván va ló vá vált, hogy az el osz tás rend sze re új -
ra ter me li a la kás hi ányt, mi vel túl nagy ke res le tet ge ne rál.

A ta ná csi bérlakásszektor ki ala kí tá sa kor a szo ci a lis ta la kás mo dell be -
ve ze té se volt a cél, s a lak ha tás ról va ló gon dos ko dást az ál lam fel ada ta -
ként fog ták fel. 1949-ben az 1939. évi lak bé rek har ma dá ban ha tá roz ták
meg a lak bér szin tet,102 rá adá sul ezek a lak bé rek 1983-ig tar tal maz ták az
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1968 4942 64 522 69 n.a. 2082 959 1683 483 10 804

1969 5670 10 279 89 n.a. 2377 1307 1256 532 11 520

1970 6113 8 180 180 n.a. 2406 547 1282 507 11 223

1971 7082 44 169 148 n.a. 2298 1627 1380 390 13 138

1972 8633 7 139 131 n.a. 1998 1581 1562 300 14 351

1973 9210 13 23 105 56 2057 1377 1447 260 14 548

1974 10 649 12 0 64 139 1906 1778 1298 270 16 116

1975 10 784 7 297** 100 642 2051 1736 1289 313 17 219

O
rs

zá
go

s

1968 14 657 1318 588 231 n.a. 5076 2376 24 271 12 553 61 070

1969 15 712 1656 350 268 n.a. 5223 3457 22 239 11 924 60 829

1970 18 931 1943 372 390 n.a. 5406 4234 27 394 12 173 70 843

1971 19 748 1570 396 308 n.a. 4904 702 28 892 10 183 66 703

1972 24 779 1274 151 245 n.a. 5845 8901 35 193 10 796 87 184

1973 26 082 13 23 225 1687 5165 10 223 29 634 10 373 83 425

1974 29 314 616 0 163 1883 4295 14 073 26 396 11 624 88 364

1975 31 948 730 297** 144 3376 3547 13 646 28 879 11 031 93 598

17. táb lá zat. Be fe je zett la ká sok épí té si for mák sze rin ti meg osz lá sa

For rás: OTP-je len té sek és azok füg ge lé kei

* 1973-tól szá mon tar tott ka te gó ria.
** Eb ben az év ben több szin tes la kó ház-épít ke zé si for mát ért ve raj ta.
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18. táb lá zat. Az OTP-hez be ér ke zett la kos sá gi köl csön igény lé sek szá má nak 
meg osz lá sa épí té si for mák kö zött

For rás: OTP-je len té sek és azok füg ge lé kei.
* 1975-ben tar tal maz za a vál la la ti szer ve zé sű tár sas há zi la ká so kat is.

Tár sas ház la kás Csa lá di ház

Az igény lé sek vál to zá sa 
az elő ző év hez ké pest

Tár sas ház la kás Csa lá di ház

B
u d

a p
es

t

1968 1826 1389 – –

1969 2572 1166 140,9% 83,9%

1970 2478 1256 96,3% 107,7%

1971 2680 1594 108,2% 126,9%

Szö vet ke ze ti
tár sas ház la -

kás

Ma gán szer ve -
zé sű tár sas -

ház la kás*
Csa lá di ház Tár sas ház la kás Csa lá di ház

1972 137 2009 1409 80,1% 88,4%

1973 315 1613 1597 89,8% 113,3%

1974 1041 1743 1625 144,4% 101,8%

1975 761 1467 1600 80,0% 98,5%

Tár sas ház la kás Csa lá di ház Tár sas ház la kás Csa lá di ház

O
r s

zá
 go

s

1968 3655 21 503 – –

1969 5753 23 501 157,4% 109,3%

1970 5869 25 412 102,0% 108,1%

1971 6839 31 195 116,5% 122,8%

Szö vet ke ze ti
tár sas ház la -

kás

Ma gán szer ve -
zé sű tár sas -

ház la kás*
Csa lá di ház Tár sas ház la kás Csa lá di ház

1972 2038 4607 30 873 97,2% 99,0%

1973 3521 3706 30 994 108,8% 100,4%

1974 4497 3224 30 592 106,8% 98,7%

1975 3659 2511 31 470 79,9% 102,9%



inf rast ruk tu rá lis költ sé gek túl nyo mó ré szét is (víz- és csa tor na hasz ná lat,
áram el lá tás és táv fű tés). A lak bér nagy sá gát 1991-ig a kor mány ha tá roz ta
meg ren de let út ján,103 négy zet mé ter re ve tít ve. Na gyon rit kán emel ték a
lak bé re ket, a vizs gált kor szak ban csu pán 1971-ben, más in téz ke dé sek kel
pár hu za mo san. A lak bér mér té ké re jel lem ző, hogy még 1989-ben is csu -
pán 3%-át tet te ki az át la gos ház tar tá si jö ve de lem nek. Mind ezen túl a bér -
lő a la ká son vég re haj tott fel újí tá si mun kák össze gét „le lak hat ta”.104

Mi vel a lak bér nek nem kel lett fe dez nie a lak ha tás költ sé ge it, a he lyi ta -
ná csok nak és IKV-knak nem volt elég sé ges for rá sa en nek pót lá sá ra. A la -
kás ál lo mány, kü lö nö sen a vá ro sok bel ső te rü le te in, kar ban tar tás hi á nyá -
ban gyor san le rom lott.105 En nek kö vet kez mé nye kép pen a bel ső te rü le tek -
ről a fi a ta lok el köl töz tek, e ke rü le tek né pes sé ge csök ke nés nek in dult és
fo ko za to san el öre ge dett.

A szer ve zet ten épí tett la ká sok kö zé tar toz tak a ta ná csi bér la ká so kon túl
a szö vet ke ze ti la ká sok, az OTP- vagy ta ná csi be ru há zá sú örök la kás ok.106

Az OTP-be ru há zá sú örök la ká so kat és szö vet ke ze ti la ká so kat igény lis ta
alap ján utal ták ki. Mind egyik bér la kás for ma ese té ben az el adá si ár jó val
az elő ál lí tá si költ sé gek alatt ma radt, kü lö nö sen a szö vet ke ze ti la ká sok nál.
Rá adá sul a ki fi ze ten dő rész re az OTP ked vez mé nyes hi telt is nyúj tott.
Összes sé gé ben ezek a for mák, bár töb be ke rül tek a bér la ká sok nál, még
min dig erő sen szub ven ci o nál tak vol tak. Mind azo nál tal a csa lá di há zak
épí té sét is tá mo gat ta az ál lam az OTP-n ke resz tül ked vez mé nyes hi te lek
nyúj tá sá val. A csa lá di há zak nak csu pán kis ré sze épült min den ne mű tá -
mo ga tás nél kül.

Ha mar je lent kez tek az új la ká sok el osz tá si me cha niz mu sá nak el lent -
mon dá sai, s ez a hat va nas évek vé gé re erő tel je sen tu da to sult a ve ze tés ben
és a szak mai köz vé le mény ben. Fe szült sé get oko zott, hogy a bér la ká sok és
az ugyan csak pre fe rált és szin tén ki uta lás sal el osz tott szö vet ke ze ti la ká -
sok tá mo ga tá si szint je kö zött ha tal mas kü lönb ség volt, a tár sa dal mi cso -
por tok te her vál la lá sa arány ta lan volt, és emi att nem csil la po dó, nagy mér -
vű és ki elé gít he tet len igény je lent ke zett a bér la ká sok ra. A kö zös sé gi la kás -
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103 Mér té ke 1983-ig a kom fort fo ko zat tól füg gött, és or szá go san egy sé ges volt.
104 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 102–103.
105 Ko ra be li ki mu ta tá sok sze rint 1945 és 1975 kö zött a pes ti bér há zak több mint 40%-

ában nem tör tént sem mi lyen fel újí tá si mun ka. (KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: i. m.
256.)

106 Ezek jó ré sze épült az úgy ne ve zett cél cso por tos ta ná csi la kás épí tés ke re té ben, la kó te -
le pe ken.



szek tor ezen túl me nő en nem volt ön fenn tar tó. Az el osz tást te kint ve két to -
váb bi prob lé ma me rült föl: egy részt olyan cso por tok is az ál lam tól vár ták
la kás hely ze tük ja ví tá sát, akik nek pe dig er re le he tő sé gük lett vol na sa ját
erő ből is. Más részt a la kás tá mo ga tá si rend szer ala csony ha tás fok kal ja ví -
tot ta a mun kás ság la kás hely ze tét. A hat va nas évek ben meg in du ló szo ci o -
ló gi ai vizs gá la tok ki mu tat ták,107 hogy az el vi cél ki tű zé sek kel szem ben a
la kás tá mo ga tá si me cha niz mu sok a ma ga sabb stá tu sú ré te ge ket pre fe rál -
ták, és a ma ga sabb szín vo na lú la kó te le pek re ki ma gas ló arány ban köl töz -
tek fel sőbb tár sa dal mi ré te gek tag jai. A la kó te le pek nek az 1960-as évek -
ben na gyon po zi tív volt a meg íté lé se.108 Nőtt a szeg re gá ció, és az ala cso -
nyabb stá tu sú ré te gek – köz tük a mun ká sok – la kás kö rül mé nyei to vább -
ra sem ja vul tak. A be köl tö zést ne he zí tő ren del ke zé sek nem kí vánt kö vet -
kez mé nye ként so kan, akik a vá ros ban mun kát ta lál tak, nem en ged ték
őket lak ha tás hoz jut ni, kény te le nek vol tak a vá rost kö rül ve vő gyű rű ben
na gyon rossz kö rül mé nyek kö zött él ni. Mind ezek te te jé ben a de mog rá fi ai
for du ló is ek ko ri ban ment vég be: míg az öt ve nes éve ket és a hat va nas évek
el ső fe lét a vá ro si né pes ség szám kontrol lál ha tat lan nö ve ke dé se mi at ti fé -
le lem jel le mez te, az év ti zed vé gé re hir te len nyil ván va ló vá vált, hogy az ala -
csony szü le tés szá mok mi att ez nem kö vet ke zik be. A la kás po li ti ká nak pe -
dig je len tős sze re pe le het e trend ke ze lé sé ben a gye rek ne ve lés re al kal ma -
sabb kö rül mé nyek biz to sí tá sá val, je le sül na gyobb és több szo bás la ká sok
épí té sé vel és ki uta lá sá val.

Pa ra dox mó don a la ká sok kom fort fo ko za tá nak nö ve ke dé se is erő sí tet te
a szeg re gá ci ót, amely el ső sor ban a la kó te le pe ken mu tat ko zott meg. A ko -
ráb bi ak hoz ké pest új szol gál ta tá sok, köz mű vek költ sé gei túl nagy ter het
je len tet tek az al sóbb tár sa dal mi ré te gek ből szár ma zó csa lá dok nak, rá -
adá sul e szol gál ta tá sok fo gyasz tá sá nak kor lá to zá sát a la kó te le pi inf rast -
ruk tú ra nem, vagy csak alig tet te le he tő vé.109 Így a hat va nas évek ben a
sze gé nyebb, job bá ra mun kás ré te gek az in kább az ilyen költ sé ge ket job -
ban irá nyít ha tó for mák, a csa lá di há zak és a ha gyo má nyos bér há zak fe lé
tö re ked tek, la kó te le pi la ká su kat gyak ran el cse rél ték egy ma ga sabb stá tu -
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107 El ső sor ban Szelényi Iván és Kon rád György mun ká it, az Épí tés tu do má nyi In té zet
1966–1976, il let ve a BUVÁTI Önál ló Vá ros épí té si Ku ta tá si Osz tá lyán 1967–1977 kö zött vég -
zett vá ros szo ci o ló gi ai vizs gá la ta it ér de mes meg em lí te ni.

108 PREISICH Gá bor: i. m. 79.
109 En nek leg ek la tán sabb pél dá ja a táv hő szol gál ta tás, ame lyet job bá ra ol csón, fi zi ka i lag

sza bá lyoz ha tat la nul épí tet ték ki. Ára a nagy tá mo ga tá sok el le né re je len tős ter het rótt a ke -
vés bé te he tős csa lá dok ra.



sú csa lád dal. A la kó te le pek ne ga tív meg íté lé se ké sőb bi fej le mény, a tö me -
ges pa ne les épít ke zé sek kel je lent ke zett az 1970-es évek ele jén.

Az új gaz da sá gi me cha niz mus te ret nyi tott a la kás el osz tás rend sze ré -
nek át for má lá sá hoz is. Fon tos azon ban hang sú lyoz ni, hogy e te rü le ten is,
mint a re for mok ál tal érin tett már ese tek ben, a rend szer mű kö dé si mód -
ján alap já ban nem kí ván tak vál toz tat ni, csu pán át han go lás ról, hang súly -
át he lye zés ről le he tett szó. A meg vál to zó po li ti kai hely zet már az 1970-es
évek ele jén meg hi ú sí tot ta a to váb bi in téz ke dé se ket, szá mos eset ben in -
kább a ko ráb bi me cha niz mus hoz va ló vis  sza té rés fi gyel he tő meg.

Az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga 1968 jú ni u sá ban tár gyal ta a la kás el -
osz tás rend sze rét. Az ál lam sze re pé vel kap cso lat ban há rom al ter na tí va
me rült föl: 1) ki zá ró la gos sá gá ra tö rek vés a szo ci a lis ta ide o ló gia men tén a
ma gán erő mi ni má lis igény be vé te lé vel; 2) en nek el len té te kép pen a pi ac
sze re pé nek nö ve lé se, a szö vet ke ze ti és a tár sas ház-épít ke zé sek elő moz dí -
tá sa az ál lam sze re pé nek pár hu za mos csök ken té sé vel és ki zá ró lag a szo -
ci á lis bér la kás épí tés re va ló kor lá to zá sá val.110 3) Vé gül is a har ma dik me -
tó dust tá mo gat ták, amely a ko ráb bi gya kor lat ál tal szen te sí tett mód szer
to vább vi te lét je len tet te, az ál la mi és a ma gán erős épít ke zé sek ve gyes rend -
sze ré nek fenn tar tá sá val. Fo ko zó dó sze re pet szán tak a la kos ság for rá sa i -
nak, il let ve a pre fe rált cso por tok tá mo ga tá sá nak. Ilyen cso por tot al kot tak
ele in te a nagy csa lá dos ok, majd a het ve nes évek ben a mun kás csa lád ok
ke rül tek elő tér be.

Az ál lam a for rá sok szű kü lé se mi att egy re ke vés bé ál lí tott elő ta ná csi
bér la ká so kat, emel ke dett a más konst ruk ci ó ban ér té ke sí tett la ká sok ará -
nya. Az épí tő ipar rá szo rult a ma gán erő fo ko zott igény be vé te lé re. A ke res -
let és a kí ná lat mó do sí tá sá ra, a fe szült sé gek csök ken té sé re, il let ve a pre fe -
rált tár sa dal mi cso por tok ja vá ra 1971-ben je len tős la kás po li ti kai vál toz -
ta tá so kat lép tet tek élet be.111 Fel emel ték a ta ná csi la ká sok bé re it, meg -
szün tet ték az ál la mi bér la kás min den ki re ki ter je dő jo go sult sá gát, az az bi -
zo nyos jö ve de lem szint alat ti, il let ve szo ci á lis hely zet hez kö töt ték, il let ve
sok gyer me kes csa lá dok nak jut tat ták. Tel jes mér ték ben a ta ná csok fel -
ügye le te alá he lyez ték a la kás ki uta lás rend sze rét. Be ve zet ték a gye rek -
szám tól füg gő szo ci ál po li ti kai ked vez ményt, amely az 1973-ban rend sze -
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110 KŐSZEGHY Lea–TOMAY Kyra: i. m.
111 Ezek ke re te it a Köz pon ti Bi zott ság és a Mi nisz ter ta nács 1970. évi ha tá ro za tai szab ták

meg: Az át fo gó la kás re form ról és A la kás épí tés fej lesz té sé ről, a la kás el osz tás és a lak bé rek új
rend sze ré ről.



re sí tett hasz ná lat ba vé te li díj fe de zé sé re, il let ve el ső sor ban a szer ve zett ki -
vi te le zé sű OTP- és örök la kás ok meg vá sár lá sá ra szol gált. A hasz ná lat ba vé -
te li díj be ve ze té se kor a la ká sok át la gos ér té ké nek ne gye dét, az OTP-örök -
la kás ok árá nak 10%-át tet te ki. Ugyan ezen la ká sok meg vá sár lá sát to váb -
bi ked vez mé nyek is elő se gí tet ték: a mun kál ta tók je len tős mér té kű ka mat -
men tes köl csönt ad hat tak dol go zó ik nak, to váb bá az OTP 25 éves le já ra tú,
1–3%-os ka ma to zá sú hi telt nyúj tott e cél ra.112 Rá adá sul a szer ve zett la -
kás épí té sek nél a hely szín inf rast ruk tu rá lis ki épí té se köz pon ti for rá sok -
ból va ló sult meg, ami nem is je lent meg az ár ban.113 A rend szert a kö vet -
ke ző évek ben to vább fi no mí tot ták. 1973-ban mó do sul tak a több szin tes la -
kó ház épí tés pénz ügyi és hi tel fel tét elei. Ezek a le he tő sé gek bi zo nyos ki tün -
te tett tár sa dal mi cso por tok szá má ra áll tak ren del ke zés re (el ső sor ban
mun kás csa lád ok és fi a tal há za sok), to vább mé lyít ve a nem pre fe rált, zöm -
mel ala cso nyabb tár sa dal mi stá tu sú vagy vi dé ki la kos ság magánkivitele-
zésű épít ke zé sei és a ked vez mé nye zet tek kö zöt ti kü lönb sé get.114

Az 1973. ja nu ár el se jén élet be lé pett több szin tes la kó ház épí tés pénz ügyi és 
hi tel fel tét elei mó do sí tá sá nak főbb cél jai:

– vá ro sok és mun kás lak ta te le pü lé sek la kás hely ze té nek ja ví tá sa;
– ál la mi vál la la tok mun ká sa i nak több let ked vez mény adá sa, hogy mi nél

na gyobb szám ban ve hes se nek részt a la kás épí tés ben (ki emelt köl csö -
nök, ala cso nyabb rész le tek stb.);

– la kás épí tés nél ará nyo sabb te her vi se lés ér vé nye sí té se;
– vál la la tok dif fe ren ci ált tá mo ga tá si rend sze ré nek ki épí té se;
– „…a pénz ügyi és hi tel fel té te lek az ed di gi ek nél hat ha tó sab ban se gít sék

elő a fi a tal há za sok la kás épít ke zé se it és vá sár lá sa it”.115

Az 1970-es évek ele jén zaj ló fo lya ma tok a la kás hoz ju tás ban is je len tős,
má ig ha tó vál to zá so kat hoz tak. A bé rek és az árak ös  sze gé nek és ará nyá -
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112 Nem ked vez mé nye zett kör ben jó val ala cso nyabb volt a ma xi má li san el ér he tő hi tel men -
nyi sé ge, és a ka mat is 6–8%-os volt.

113 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 106.; SIMONYI Ág nes: i. m. 7–14.
114 A fi zi kai dol go zók elő tér be he lye zé sét mu tat ja, hogy Bu da pes ten ará nyuk az el fo ga dott

la kás igény lők kö zött az 1971-es 59,3%-ról 1977-re 69,3%-ra emel ke dett, mi köz ben a la kás -
igény lők tel jes szá ma majd 60%-kal nőtt. Fi a tal há za sok ese té ben a nö ve ke dés 33,4-ről
43,5%-os volt. (SIMONYI Ág nes: i. m. 31., 45., 47.)

115 Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1973.



nak 1949-es ren de zé se so rán a lak ha tás költ sé ge it nem vet ték fi gye lem be
a bé rek ki szá mí tá sa kor (azo kat ál la mi jut ta tá sok nak fog ták fel). A hat va -
nas évek re a sa ját tu laj do nú la ká sok ára a ke re set hez ké pest mér sé kelt
volt, gya kor la ti lag a há bo rú előt ti szint re csök kent, de még min dig jó val
meg ha lad ta a nyu gat-eu ró pai szin tet, ám je len tő sen ala cso nyabb volt a
ma i nál.116 Az új gaz da sá gi me cha niz mus be ve ze té sé vel a ked ve ző fo lya ma -
tok meg tör tek a pi ac cal ke vert sa já tos terv gaz da ság ke re té ben.

Az 1971-es mó do sí tá sok, majd a la kó te lep-épít ke zé sek vá ros szer ke ze ti
el moz du lá sa egy aránt ah hoz ve ze tett, hogy az im már kül ső, ked ve zőt le -
nebb he lyen épült nagy mé re tű la kó te le pek la kos sá ga ala cso nyabb stá tu -
sú lett: az át la gos mé ret nem vál to zott, így a na gyobb gye rek szám zsú folt -
ság hoz ve ze tett. A ko ráb ban épült, ma ga sabb stá tu sú la kó te le pek és a ké -
sőb bi ek kö zött je le net ős kü lönb sé gek ala kul tak ki.

A la kó te le pek meg íté lé sé nek rom lá sa már a hat va nas évek utol só éve i -
ben meg in dult, amint szé le sebb kör ben fel is mer ték a la kó te le pi la ká sok
hi á nyos sá ga it. A ki vi te le zés mi nő sé gi prob lé má it an nál is ki rí vóbb nak
érez ték a la kók, mert egy re na gyobb ös  sze ge kért jut hat tak la kás hoz. Ki de -
rült, hogy a tá ro lá si le he tő sé gek mes  sze nem fe lel tek meg a szük sé gek -
nek,117 kü lö nö sen a gyer me kes ház tar tá sok nál. To váb bá az 1971-es ren -
de let kö vet kez té ben ko ráb bi nál ala cso nyabb stá tu sú cso por tok jut hat tak
la ká sok hoz, ami a ma ga sabb stá tu sú ré te gek szá má ra csök ken tet te a la -
kó te lep von ze re jét. A gyer me kes csa lá dok pre fe rá lá sa szin tén a meg íté lés
rom lá sá hoz ve ze tett, hi szen az alap te rü let gya kor la ti lag vál to zat lan ma -
radt, ame lyen több sze mélyt kel lett el he lyez ni. Ezen túl me nő en a het ve nes
évek ben a ki egé szí tő és köz in téz mé nyek hi á nyo san épül tek ki, a te le pek
köz le ke dé si kap cso la tai elég te le nek vol tak, il let ve nagy mé re tük mi att si -
vár ki né zet ük is ron tott a hely ze ten. A be épí tés jel le ge, a nagy te rek, az ut -
ca el tű né se és az üres, funk ció nél kü li és es te sö tét te rü le tek erő tel je sen
ron tot ták a biz ton ság ér ze tet. Minden nek foly tán a het ve nes évek má so dik
fe lé re az újon nan épí tett, pa ne les la kó te le pek meg íté lé se ne ga tív vá vált, és
ez – a ko ráb bi hoz ké pest el len té tes elő je lű – szeg re gá ci ó ban is tes tet öl -
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116 1938-ban 6 év 6 ha vi net tó ke re set be ke rült az át la gos, új épí té sű la kás. Ez 1950-ben 9
év 8 hó nap, 1960-ban 6 év 8 hó nap, 1970-ben 7 év 9 hó nap és 1980-ban 9 év 10 hó nap. Nyu -
gat-Eu ró pá ban ez az arány 2–4,5 kö zött ala kult jel lem ző en a fen ti idő szak ban (CSO MÓS Jó -
zsef: i. m. 110.)

117 A be épí tett szek ré nyek ki csik vol tak, és a mé re te sebb la ká sok hoz ter ve zett na gyobb bú -
to rok ne he zen vol tak el he lyez he tők. Ek kor kezd ték az er ké lye ket jobb hí ján tá ro ló ként hasz -
no sí ta ni.



tött.118 A presz tízs rom lá sát csu pán csak az át la gos nál jó val ma ga sabb
szín vo na lon meg épí tett,119 il let ve a ki sebb mé re tű, ál ta lá ban nem is pa ne -
les la kó te le pek ke rül ték el, utób bi ak jó részt szö vet ke ze ti vagy tár sas há zas
for má ban ki vi te lez ve.120

A het ve nes évek la kó te le pei meg íté lé sét az is ron tot ta, hogy az ek kor be -
in du ló kü lön bö ző te lep fel szá mo lá sok, re ha bi li tá ci ók ala csony stá tu sú né -
pes sé gét is az újon nan épü lő la kó te le pek re köl töz tet ték. A be köl tö zők in -
teg rált sá ga, élet le he tő sé gei a ko ráb bi tár sa dal mi há ló juk el tű né se mi att
nagy mér ték ben rom lot tak, s még a ko ráb bi kö zös sé gek együt tes köl töz te -
té se ese tén is gya kor la ti lag el tűnt ez a há ló. Rá adá sul a sze gé nyebb ré te -
gek szá má ra a la kó te le pi la ká sok ma ga sabb és ne he zen sza bá lyoz ha tó re -
zsi költ sé gei a meg ta ka rí tá so kat tet ték le he tet len né, mi nek kö vet kez té ben
sok köl tö ző a po zi tív irá nyú lakásmobilitást ne ga tív ként él te meg.121

Az Or szá gos Ta ka rék pénz tár sze re pe
Az OTP az öt ve nes évek vé gé től je len tős sze rep lő vé vált a la kás po li ti ká ban.
Az öt ve nes évek ben el ső sor ban a bel vá ros fog híj tel ke in épí tett örök la ká so -
kat a bel vá ro si ak szá má ra, ám a het ve nes évek re ez már meg szűnt, mi vel
az al kal mas épí té si hely szín el fo gyott, az OTP-nek pe dig a la kó te le pek épí -
té sé re kel lett fó ku szál nia épí té si te vé keny sé gét.122 Eze ken a te le pe ken az
örök la ká so kat szub ven ci o nált áron, ked vez mé nyes köl csön nel le he tett
meg vá sá rol ni – ezek a la ká sok a kor ter mi no ló gi á já ban ma gán la kás-épít -
ke zés nek szá mí tot tak és je len tő sé gük gyor san nőtt.123 A vizs gált pe ri ó dus -
ban az OTP sze re pe a kö vet ke ző volt. Rész ben az Or szá gos Terv hi va tal jó -
vá ha gyá sa után a cél cso por tos ta ná csi la kás épí tés re fo lyó sí tott hi telt,
amely a ta ná csi ér té ke sí té sű la ká sok egy ré szét fe dez te, s amely hi tel a
het ve nes évek ben há rom éves le já ra tú, ka mat men tes volt.124 Eb ben a sze -
re pe pas  szív volt, lé nye gé ben a köz pon ti uta sí tá sok vég re haj tá sá ra kor lá -
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118 PREISICH Gá bor: i. m. 83.
119 Ezek in kább a nyolc va nas évek ben épül tek meg, mint a Gaz dag ré ti vagy a Pók ut cai te -

le pek.
120 Az úgy ne ve zett kis la kó te le pe ken 1973-ban Bu da pes ten 94 ha gyo má nyos, 238 blok kos,

243 ön tött és egyéb kor sze rű, va la mint 200 pa ne les ki vi te le zé sű la kás épült.
121 KON DOR At ti la Csaba–SZABÓ Ba lázs: i. m. 261.
122 PREISICH Gá bor: i. m. 81. és 88.
123 CSO MÓS Jó zsef: i. m. 107.
124 SIMONYI Ág nes: i. m. 61–62.



to zó dott. Ha son ló an in kább pas  szív volt a sze re pe a kü lön bö ző la kos sá gi,
la kás cé lú tá mo ga tott köl csö nök fo lyó sí tá sá ban, il let ve a cél cso por tos
tanácsiöröklakás-építés elő ze tes- és la kos sá gi fi nan szí ro zá sá ban. Az OTP
fel ada ta, mint min den ál la mi szer vé, a köz pon ti po li ti ka vég re haj tá sá nak
elő se gí té se volt, nem pe dig va la mi fé le gaz da sá gi ra ci o na li tás kö ve té se.
Azon ban, mint min den in téz mény nél, ha mar meg mu tat koz tak a szer ve zet
ön ér de kei is, ame lyek leg in kább la kás pi a ci tény ke dé sé nek má sik fő te rü -
le tén, az OTP-be ru há zá sú, nem la kó te le pi la kás épí té sek ben mu tat koz tak
meg. Az OTP igye ke zett – akár a Fő vá ro si Ta nács vo nat ko zó ren del ke zé se -
it fi gyel men kí vül hagy va is – tár sas há za it a fi ze tő ké pes ke res let ál tal pre -
fe rált he lye ken meg épít tet ni. Ál ta lá ban is igaz az öt ve nes évek végére125 és
a hat va nas évek re, hogy az OTP-örök la kás ok épí té sé be egy re na gyobb
mér ték ben a te he tő seb bek „száll tak be”.

Az OTP ki mu ta tá sa sze rint a fő vá ros ban 1964-ben 8932 la kás épült, eb -
ből 6309 (72,9%) ma gán erő ből; ös  sze sen 5834 la kás épült va la mi lyen
OTP-hi tel konst ruk ci ó ban; ez a ma gán erős la kás épít ke zé sek 90%-át tet te
ki. Több sé gük va la mi lyen kon cent rált for má ban, vagy te lep sze rű, vagy
tár sas há zas ki vi te le zés ben épült meg. 1965-től kezd ve az OTP a pa ne les
la kó te le pek irá nyá ba igyek szik te rel ni a ma gán erős épít ke zé se ket.126

A het ve nes évek ele jé től az OTP még na gyobb sze rep re tett szert az épít -
ke zé sek te rén. A ta ná csok pénz gaz dál ko dá sá val kap cso la tos ban ki fel ada -
to kat 1971. no vem ber 1-jé től tel jes egé szé ben az OTP lát ta el, így a ta ná -
csok és a Ta ka rék pénz tár kap cso la ta a la kás épí tés ben is sok kal szo ro -
sab bá vált.

Az OTP és a ta ná csok kö zöt ti együtt mű kö dé si meg ál la po dás főbb pont jai:
– együtt ál la pod nak meg a nép gaz da sá gi ter ve zés so rán meg ál la pí tott

ará nyok fi gye lem be vé te lé vel az egyes la kás épí té si for mák ke re té ben
fel épí ten dő la ká sok szá má ban. „En nek so rán szá mí tás ba ve szik a la -
kos ság la kás épí té si igé nye it, il let ve fi ze tő ké pes vá sár lá si ke res le tét.”

– Cél cso por tos épí té sek te rén a pénz ügyi hely zet ről a Ta ka rék pénz tár
tá jé koz ta tást nyújt.

– „Az OTP-be ru há zá sú la kás épít ke zé sek te rü le té ért a Ta ka rék pénz tár
te lek árat és köz mű-hoz zá já ru lást té rít. Az ilyen cí men fi ze ten dő té rí tés
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125 KO CSIS Já nos Ba lázs: La kás po li ti ka Bu da pes ten, 1950–1959. I. m. 120–122.
126 KO CSIS Já nos Ba lázs: Te rü let fej lesz tés Bu da pes ten 1950 és 1985 kö zött. I. m. 98–103.



ös  sze gé ben te le pü lé sen ként éven te ál la pod nak meg a ta ná csok és a
Ta ka rék pénz tár.”

– „Az OTP be ru há zá sá ban épü lő te lep sze rű tár sas ház la ká sok 70-80%-
a a ta ná csi la kás el osz tás ke re té ben ke rül ér té ke sí tés re oly mó don,
hogy azok vá sár ló it a ta ná csok je lö lik ki.”127

Kö vet kez mé nyek

Tér szer ke ze ti fo lya ma tok te kin te té ben há rom fő fo lya mat fi gyel he tő meg
Bu da pes ten és az agg lo me rá ci ó ban. A bel vá rost je len tős mér té kű presz -
tízs vesz tés ér te, el ső sor ban az ál la mo sí tá sok nak, a társ bér le ti és ha son ló,
la kás mi nő sé get ron tó in téz ke dé sek nek, de leg fő kép pen a fel újí tá sok
nagy mér vű, szin te tel jes el ma ra dá sá nak kö szön he tő en. En nek kö vet kez -
té ben a fi a ta lok és a kö zép ré te gek igye kez tek ezek ről a te rü le tek ről el köl -
töz ni, ha le he tő ség adó dott rá. A vá ros mag te rü le te el öre ge dett, és el ső sor -
ban a ko ráb ban is ala cso nyabb stá tu sú ke rü le tek – a VI., VII., VIII. és a IX.
bel ső területe128 – je len tős né pes ség csök ke nést szen ved tek el. Né pes sé -
gük stá tu sa erő sen rom lott, kü lö nö sen Jó zsef vá ros ban és Fe renc vá ros -
ban, aho vá a hat va nas évek má so dik fe lé től je len tős szám ban áram lot tak
be ala csony stá tu sú, köz tük ci gány szár ma zá sú em be rek. A ko ráb ban
zöm mel kö zép osz tá lyi bel vá ro si te rü le tek le rom lá sa je len tő sen át ala kí tot -
ta a vá ros lát vá nyát és tár sa dal mi ké pét. A fo lya mat ha son ló volt ah hoz,
ami a ko ra be li nyu ga ti és észak-ame ri kai nagy vá ros ok ban le ját szó dott,
mér té ke a mér sé kelt eu ró pai és a drasz ti kus le rom lás sal jel le mez he tő
ame ri kai min ták kö zött he lyez ke dett el.

A fen ti e ken túl meg kez dő dött a vá ros szét te rü lé se,129 amely két je len tős
fo lya mat tal já rul hoz zá az át ala ku lás hoz. Egy részt a fel sőbb tár sa dal mi
ré te gek nek a 20. szá zad ele je óta meg fi gyel he tő szuburbanizációja130 a
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127 Or szá gos Ta ka rék pénz tár. Je len tés. 1972.
128 Itt a Jó zsef At ti la-la kó te lep meg épü lé se ke rü le ti szin ten el len sú lyoz ta eze ket a vál to zá -

so kat.
129 Ezek a vá ro sok nak a 19. szá zad vé gé től meg ha tá ro zó tér szer ke ze ti át ala ku lá sát, sű rű -

sé gé nek csök ke né sét és tér be li ki ter je dé sét ér tem, tár sa dal mi és gaz da sá gi té ren egy aránt.
Er ről rész le te seb ben lásd KO CSIS Já nos Ba lázs: Vá ros fej lesz tés és vá ros fej lő dés Bu da pes ten,
1930–1985. I. m. Kü lö nö sen a 25., 190–193. ol da lak.

130 A szuburbanizációt ab ban az ér te lem ben hasz ná lom, ahogy kö zép osz tály a vá ros mag -
ból az ezen kí vü li, dön tő en la kó funk ci ó jú te rü le tek re köl tö zik. (Uo. 25.)



szo ci a lis ta vi szo nyok kö zött je len tős mó do su lá so kon ke resz tül ér vé nye -
sül he tett csu pán. Ré szint a vá ros kül ső ré sze in az inf rast ruk tú ra fej let -
len sé ge, a ren del ke zés re ál ló te rü le tek szű kös sé ge, a rossz és vi szony lag
drá ga épí té si tech no ló gi ák és a mo dern köz mű vek hi á nya, a kö zép- és fel -
ső ré te gek arány lag ala csony gaz da sá gi te her vi se lő ké pes sé ge, il let ve az
en nél jó val ol csóbb, ké nyel me sebb és el ső sor ban szá muk ra hoz zá fér he tő
al ter na tí va meg lé te a csa lá di há zas épít ke zést – amely a nyu ga ti szubur-
banizáció fő la kás for má ja – nem tet ték kí vá na tos sá egé szen a nyolc va nas
éve kig. Más részt a vá ros és az agg lo me rá ció kö zöt ti ad mi niszt ra tív ha tár
éles élet mi nő sé gi vá lasz tó vo na lat hú zott a re la tí ve jól el lá tott és pre fe rált
bu da pes ti, és a het ve nes évek ben zöm mel nem fej lesz ten dő nek ítélt agg lo -
me rá ci ós te le pü lé sek kö zött, mi nek kö vet kez té ben a ki fe lé irá nyu ló ván -
dor lá si fo lya ma tok meg áll tak a vá ros ha tár nál, és ezen csak né hány, 1971-
ben ki emelt te le pü lés esetében131 csap tak át ki sebb mér ték ben. En nek kö -
vet kez té ben a kö zép osz tály fel sőbb ré te gei a bu dai hegy vi dé ki te rü le te ken,
il let ve Zug ló ban fel épí tett, erő sen szub ven ci o nált tár sas há za kat pre fe rál -
ták a vizs gált idő szak ban, míg a hat va nas évek ben a kö zép osz tály töb bi
ré te gei a vá ros mag te rü le té hez arány lag kö zel fel épí tett la kó te le pek re igye -
kez tek köl töz ni. A la kó te le pek meg íté lé sé nek het ve nes évek be li rom lá sát,
il let ve a la kás el osz tás mecha niz mu sá ban tör tént vál to zá so kat kö ve tő en a
nagy la kó te le pek már nem vol tak von zó ak, ezért fő köl tö zé si cél pont ja ik
át te vőd tek a ki sebb mé re tű, gyak ran nem is pa ne les ki vi te le zé sű ki sebb
te le pek re.

Míg a bel vá ros ok le rom lá sa és a szuburbanizáció, ha még oly mó do sult
for má ban is, de pár hu zam ba ál lít ha tó az ál ta lá nos eu ró pai vá ros fej lő dé si
fo lya ma tok kal, az al sóbb ré te gek agglomerálódása sok kal in kább kö zép-
eu ró pai jel leg ze tes ség. Már a 20. szá zad utol só har ma dá ban meg fi gyel he -
tő ez Bu da pes ten, mi kor is a be áram ló ala cso nyabb stá tu sú né pes ség el -
ső sor ban az ak ko ri agglomeráció132 te rü le té re, csa lá di há zak ba köl tö zött
az ol csóbb lak ha tás,133 a ki sebb élet mód vál tás és a mun ka he lyek kö zel sé -
ge mi att. Ez a fo lya mat szin te vál to zat lan for má ban tar tott a két há bo rú
kö zött. A szub ur ba ni zá ci ó hoz ha son ló an je len tő sen át ala kult a szo ci a lis -
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131 Mint pél dá ul Bu da örs, Du na ke szi stb.
132 Az az zöm mel az 1950-ben a fő vá ros hoz csa tolt te rü le tek.
133 Ezek egy re gyak rab ban szer ve zett for má ban, te lep sze rű en épül tek, s azon túl, hogy ol -

csób bak vol tak a le he tő sé gek az élel mi szer-ter me lés ben je len tős ház tá ji gaz dál ko dás ra és a
re zsi kont rol lá lá sá ra is.



ta idő szak alatt, de je len tő sé ge lé nye gi ma radt, ép pen a fő vá ros ba áram ló
to váb bi nagy szá mú, jó részt ala csony stá tu sú né pes ség mi att. A szo ci a lis -
ta idő szak ban ezen agglomerálódásnak több osztata je le nik meg. El ső sor -
ban és a ko ráb bi fo lya ma tok foly ta tá sa ként a pe rem te rü le te ken zaj ló csa -
lá di há zas épít ke zés ben, amely ek ko ri ban már a szub ven ci ók hi á nya mi -
att a leg drá gább le he tő ség volt, a la kás po li ti ka ked vez mé nye i ből és el osz -
tá si me cha niz mu sa i ból leg in kább ki ma radt, leg ke vés bé te he tős ré te gek
kény sze rül tek er re. Azok, akik nem ta lál tak a vá ros ban lak ha tást, job bá -
ra már az öt ve nes évek ben a kö ze li agg lo me rá ció fal va i ban ke res tek la kó -
he lyet; a hat va nas évek ele jé től, mi kor is ad mi niszt ra tív úton kor lá toz ták
a fő vá ros ba áram lást, so kan csat la koz tak hoz zá juk; a fő la kás for ma itt is
a csa lá di ház volt, és gya kor la ti lag ezek épí tői is ki ma rad tak a je len tő sebb
la kás po li ti kai ked vez mé nyek ből. Az ő hely ze tük a leg több szem pont ból
hát rá nyos volt a ki vé te le zett fő vá ro si a ké hoz ké pest, fő képp az inf rast ruk -
tú ra és a szol gál ta tá sok te rén. A leg fon to sabb elem pe dig a het ve nes évek
kül te rü le ti, ala csony presz tí zsű és szá mot te vő mér ték ben szegregált la kó -
te le pe ié, aho vá im már je len tős la kás po li ti kai szub ven ci ó val köl töz tek
nagy tö me gek; hely ze tük so kat ja vult a ko ráb bi hoz ké pest, azon ban ezt a
ja vu lást szá mos ne ga tív ha tás ron tot ta.

A szét te rü lé si fo lya ma tok fon tos vá ros fej lő dé si vo ná sa a sa ját tu laj do nú
zöld te rü let, kert irán ti vágy,134 ame lyet a kon cent rált épít ke zé si for mák nál
ér te lem sze rű en nem le he tett meg va ló sí ta ni. A prob lé ma át hi da lá sá ra az
ál lam tá mo gat ta a nya ra lók és a hét vé gi tel kek el ter je dé sét,135 az előb bi fő -
képp a te he tő sebb ré te gek, az utób bi az al sóbb tár sa dal mi cso por tok szá -
má ra kí nált le he tő sé get. Ily mó don egy faj ta fé lig szuburbanizált, két la ki
élet mód ala kult ki, ahol is a hét köz na pi vá ro si és a hét vé gi (il let ve nyá ri)
„vi dé ki” élet vi te lek je len tő sen el tér tek egy más tól.

A szo ci a lis ta la kás po li ti ka egyik je len tős ha tá sa, hogy nem en ged te meg
nagy mé re tű, le rom lott és szegregált öve ze tek ki ala ku lá sát. Presz tí zsü ket
te kint ve a vá ros kü lön bö ző ré szei még is je len tő sen el tér tek egy más tól, és
a bu dai ré sze ken foly ta tó dott a ma gas stá tu sú, nagy te rü le tű és meg le he -
tő sen ho mo gén kör zet fej lő dé se. Az itt élők job bá ra si ker rel ver tek vis  sza
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134 En nek esz té ti kai, élet mód be li vagy gaz da sá gi oka i nak rész le tes ki fej té se túl mu tat írá -
som ke re te in. A kert fon tos sá gá nak gaz da sá gi té nye ző i ről a két há bo rú kö zöt ti idő szak ra, de
ál ta lá no sabb ér vé nyű te kin tet ben is lásd KO CSIS Já nos Ba lázs: Vá ros fej lesz tés és vá ros fej lő -
dés Bu da pes ten, 1930–1985. I. m. 57.

135 Lásd a Ba la ton és a Du na part já nak het ve nes évek be li ki par cel lá zá sát.



min den, idő ről idő re fel me rü lő kí sér le tet, amely en nek kor lá to zá sá ra irá -
nyult.

A la kó te le pek el ter je dé se az élet mód te rén is je len tős át ala ku lást ho -
zott, s ez a vá ros ké pé re is rá nyom ta bé lye gét. A kö zép osz tály ko ráb ban jel -
lem ző en a bel vá ros ban la kott és ott je len tős kö zös sé gi éle tet élt, amely a
kü lön bö ző szó ra ko zá si le he tő sé gek erő tel jes ki hasz ná lá sát is ma gá ban
fog lal ta (szín ház, mo zi, ká vé ház és ké sőbb pres  szó stb.). A tár sa da lom
struk tu rá lis át ala ku lá sa je len tős, szo ká sa ik ban el té rő ré te ge ket emelt föl
a kö zép osz tály kö ré be, ami fel erő sí tet te a la kó te le pek ál tal ki vál tott ha tá -
so kat. A szo ci a lis ta ál lam igye ke zett min den, a párt ál lam tól füg get len köz -
éle ti és tár sa dal mi te vé keny sé get meg aka dá lyoz ni és a tár sa dal mi éle tet a
csa lá di kör re kor lá toz ni. A kon szo li dá ció ér de ké ben azon ban le he tő vé tet -
te a csa lá dok több let mun ka és gyűj tés út ján tör té nő anya gi gya ra po dá sát.
Amint azt a ko ra be li szo ci o ló gi ai ku ta tá sok ki mu tat ták,136 a hat va nas
évek kö zép osz tály be li csa lád jai a ko ráb bi idő szak ok „el já ró” stí lu sá tól el -
té rő szegregált, ma gá nyos, „ott hon ülő” élet mó dot foly tat tak. En nek oka
több té nye ző ben ke re sen dő. A la kás egyéb fo gyasz tá si cik kek hez ké pest el -
ér he tő volt, jól mu tat ta la kó i nak tár sa dal mi hely ze tét, s a gaz da sá gi kö rül -
mé nyek kö vet kez té ben gya kor la ti lag egyet len ál ta lá nos státusszim bó lum -
ként is funk ci o nált. A la kás meg szer zé se, fenn tar tá sa és be ren de zé se pe -
dig ál lan dó és je len tős meg ta ka rí tá sok kal volt csu pán le het sé ges, ami el -
von ta a for rá so kat az „el já ró” élet mód tól. Más részt a ro ko nok tól, el ső sor -
ban nagy szü lők től el sza kí tott, kis gyer me kes nuk le á ris csa lá dok szá má ra
az el já rást a gyer mek fel ügye let meg old ha tat lan sá ga is aka dá lyoz ta. Az ek -
ko ri ban meg je lent te le ví zió mint ol csó és kön  nyen hoz zá fér he tő szó ra ko -
zá si esz köz is a tár sa dal mi el szi ge te lő dést erő sí tet te.

206 Budapest

136 KON RÁD György–SZELÉNYI Iván: Az új la kó te le pek szo ci o ló gi ai prob lé mái. Aka dé mi ai Ki -
adó, Bu da pest, 1969.


