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BIOLÓGIAI   

EVOLÚCIÓ 

CSOPORT   

EVOLÚCIÓ 

KULTURÁLIS    

EVOLÚCIÓ 



MI A FOLYTON VÁLTOZÓ KÖRNYEZET? 
Legerősebb trend az urbanizáció rendszerbe 
szerveződése  
A városok hálózatos mintázatainak dinamikus 
fejlődése 

TÖMEGTÁRSADALOM    <<  >>   INDIVIDUÁLIS  VILÁGOK  
Közösség – egyén;   

Tények - valóságunk és hiedelemkomplexumaink 

VÁROSBOLYGÓ  
VÁROSSZIGETEK ÉS SZUBURBÁNTENGER  
Két pólus vagy van más is?     



Manchester, … Corbusier, … Zalotay, …   
Chicago, Hongkong, Karachi, Las Vegas,…….. 

1972 
3.4m 

1994 
8.2m 

2015 
16.6m 

NÖVEKEDÉS 
EVOLÚCIÓ 
KOMPLEXITÁS 
HÁLÓZATOSODÁS 



SŰRÍTÉS   TRANSZFORMÁCIÓ    STRUKTÚRAVÁLTÁS     „MODERNIZÁCIÓ” 

CSALÁDI HÁZ 

LAKÓTELEP - NAGYVÁROS 





NÖVEKEDÉS 
EVOLÚCIÓ 
KOMPLEXITÁS 
HÁLÓZATOSODÁS 



NINCS FÖLDSZINT 
3D 



TÖMEGTÁRSADALMAK EVOLUCIÓJA 
 
DINAMIKA – SEBESSÉG – LÉPTÉKVÁLTÁS – FESZÜLTSÉGEK – SŰRŰSÉG  
  
IKT – GAZDASÁG – ÉLET – ÉLETMÓD – KAPCSOLATOK    
 
VALÓS ÉS VIRTUÁLIS HÁLÓZATOK  

MI JELLEMZI A VÁLTOZÁSOKAT? 

 







AZ EZREDFORDULÓ HAZAI  
TERÜLETI- ÉS VÁROSHÁLÓZATI FEJLŐDÉS MÉRFÖLDKÖVEI 

Városhálózat robbanásszerű expanziója – erős centralizáció mellett 
Koncentrálódó hálózatosodás - Migráció és ingázás új mintázatai 
Népesség  átrendeződés, koncentráció és zsugorodás    
 
Keletről Nyugatra történő reorientáció  
A vasútról a közútra - Szállítástól a logisztikáig 
A gazdaság átrendeződése - régi és új területi trendek 
Városhálózati tengelyek és logisztika folyosók kiépülése 
 
Budapest nagyvárosi régió kialakulása; pólusvárosokkal 
Ipar szerkezetváltása – informatika és médiavilág 
Az ország két részre szakadás 
Új munkakultúra és életvitel modellek 

lakótelep >> családi ház >> szuburbanizáció 4.0 >>          

      lehet valami más?? 
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TELEPÜLÉS  és VÁROSHÁLÓZAT 2015 

1980 96        53% 
1990 164      61% 
2001 254      66% 
2015 346      71% 

Városok 
száma 

Városban 
élők 



zsugorodó térség fogalma  

TELEPÜLÉS  és VÁROSHÁLÓZAT 2015 



Térszervező erők: 
Emberkincs - Kultúra 
Gazdaságszerkezet 
Logisztika - városhálózat 
A LAKÁS EGYRE HÁTRÁBB CSÚSZIK 

Eu-s folyamatok >>>>  Térszervezés és pólusok 

EURÓPAI TÉRBEN – NAGYTÉRSÉGI SZEREPEK – KÖZPONTI HELYEK ÚJRARENDEZŐDÉSE 

30 
50 
70 



FEJLŐDŐ ÉS ZSUGORODÓ TÉRSÉGEK 

Nem lakott lakás 
15-25 % 

2017-ben 
ÉPÜLT/MEGSZÜNT 

LAKÁS 

27/12 
381/67 

27/19 

176/130 

219/138 

6200/740 

6-7 % 

2003-15 között 320e-re csökkent, de  
160e substandard  lakás a községekben 
a +140e csúcsminőségű lakás többsége  
városokban létesült 



 LAKÁSÉPÍTÉS – LAKHATÁS - LAKÁSPOLITIKA 

 „SAJÁTOS LAKÁSPOLITIKA” – Ösztönzőkön alapuló, céltalan, területi 
dimenziók nélküli, piacvezérelt folyamat – SZELEKTÍV SODRÓDÁS  

Közvetett, gyenge, konjunkturális eszközök 

LAKHATÁS lehetne nemzeti minimum? 

 

 

időszak épített lakás ezer/év családi ház 

1961-1970 610 000 61 

1971-1980 891 000 89 

1981-1990 642 000 64 

1991-2000 243 000 24 

2001-2010 339 000 34 

2011-2016 56 000 9 32 000* 

2017-2018 32 000 16 Kb. 18 000 

5300/ÉV 



LAKÁS - CSALÁDI HÁZ TÉRBEN ÉS SZÁMOKBAN 

 

Számok 

Városhálózat 

Területi folyamatok 

Építési trendek 

Lakáspolitika 

 



KVÍZ 

  Statisztika (2015) 

Lélekszám              9.700 000 
 

Lakóépületek száma       2.700 000 
 

Egylakásos lakóépületek  száma ? 

       <        1.200 e     

 1.200 – 2.000 e közötti 

      >        2.000 e 

 



CSALÁDI HÁZ más nézőpontból 

Statisztika (2015) 

  Lélekszám   9.700 000 
  Lakóépületek száma 2.700 000  

   

 
 
 
 
 
 
 
  

Egylakásos lakóép. száma            2.500 000 

Többlakásos épület          200 000 
 
Lakásszám     4.400 000  (2.20 – 2.49 fő/L)*  
a lakások                         57%-a    2.500 000  egy épületb 

                43%-a        200 000  épületben van 
        (9   lakás/épület) 

AZ INGA KILENGÉSE MEDDIG MEHET?  >> >> PARADIGMA VÁLTÁS lehetséges?                       
    KELL!   



                    Régió  
Lakóházak 
(LH) 
száma 

egylakásos  
LHáz száma 

többlakásos  
LHáz száma 

egylakásos 
LHáz aránya  

                ÖSSZESEN 2 703 000 2 499 000 204 000 92% 
Közép-Magyarország 
(Budapest, Pest) 

571 000 480 000 91 000 84% 

Ebből BUDAPEST 190 000 125 000 65 000 65,7 

KOMPAKT TELEPÜLÉS – LAKÓHÁZ/LAKÁS 



Budapest nagyközség (?!) 

NÉPSŰRŰSÉG-VK 
NÉPSŰRŰSÉG – LAKÓTERÜLET 

BEÉPÍTÉS SZINTSZÁMA 
SZINTTERÜLETI MUTATÓ 

LAKÓTERÜLETEK BEÉPÍTÉSI MÉRTÉKE 

EGY 30 ÉVES VIZSGÁLAT 
MEGÁLLAPÍTOTTA, 
HOGY A 

MAGÁNTELKEKEN 4X 
NAGYOBB ARÁNYBAN 
VÁGJÁK KI A FÁKAT, 
MINT AZ 
ÖNKORMÁNYZATI 
TERÜLETEKEN 



ÚJONNAN BEÉPÍTHETŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

A népesség 38%-a szabadonálló beépítési 
módban él 

Beépítési mód 78%-ban szabadonálló 

Lakóterületek  86%-a,  30% alatti sűrűségű 

4650 ha beépítésre szánt, nem beépült 
terület 

FELÜLVIZSGÁLNI SZÜKSÉGES 



 A 71% VÁROSLAKÓ MAGYAR DÖNTŐEN CSALÁDI HÁZBAN ÉL(!) 
           Lakóépületek 92%-a egylakásos 
          Több mint a fele avult, rossz minőségű,  
A CSALÁDI HÁZ DOMINÁNS LAKÁS FORMA > 50%  

Jónak gondolják az emberek  
Ezt ösztönzi a „lakáspolitika” 
Ezt erősíti az településtervezés 
MI ITT A KÉRDÉS ?? 

15- 20 %-a LAKATLAN és ennek aránya növekszik   >>   VALAMI BAJ VAN?!   
Területileg rossz helyen van?!  -- zsugorodó térség?  
Műszaki állapot nem javítható 
Nagy ingatlanpiaci kínálat többsége eladhatatlan >> alul/túlértékelt?! 
Túlhaladott lakásforma?!   Elég van?! 

SAJÁTOS LAKÁSPOLITIKA  
 Nincs közép és hosszú távú stratégia 
 A piacvezérelt lakásépítés felerősíti a területi, és a szociális 

problémákat, a lakásállomány szerkezeti gondjait   



NÉZŐPONTOK A CSALÁDI HÁZRA – MI A VALÓSÁG? 
 

• A családi ház életforma. Saját és sajátos lakókörnyezet, 
függetlennek gondolt életvitel, melyet a látszólagos szabadság 
valamint az előre nem kalkulált sokszálú függések jellemeznek 

 

• A családi ház egy igen nagy értékű fogyasztási cikk, melynek 
lényeges a használati értéke (műszaki és funkcionális 
alkalmassága), ezzel összefüggésben korszerűsége és nem mellékes 
a tulajdonos számára az esztétikája  

 

• Családi ház speciális tulajdonságai közül kiemelkedik, hogy az 
egyéni és a társadalmi felhalmozás jelentős része a családi 
házakban és azok infrastruktúrájában ölt testet.    

     Anyagi értelemben – nemzeti vagyon igen jelentős része 

Mennyire valós, tényszerű, mennyire hiedelem, 
hogy felhőtlenül jó a városi és szuburbán 

családi ház? 
 



CSAPDA 

 

Családi ház: Látjuk-e mi a valóság? Jól látjuk? Valóban 
olyan jó a családi ház, mennyire tény ez, vagy hiedelem? 

 

 

Nézőpontok a családi házra (tulaj-közösség/önkormányzat – közterület – 

ökológia – ökonómia – építési ciklusok) csapda helyzetek 

 

 

 

 



VÁLASZTÁS?  

Hogyan – hol lakjak??  
Mire vágyom, mire van szükségem? 
Mit látok szépnek, hogyan válasszak ? 
Mit tart jónak a környezetem, mit 
tudok vállalni? 
Minek akarok megfelelni? 
 

Mire van pénzem, tényleg ez 
kell nekem, nekünk? 
Mekkora a hitel, a részlet? 
Miért jó ez, tudok-e róla eleget?  
Van-e mellékhatása?  
Miről kell lemondanom? 

„Lakásminőség szempontjából a családi ház a legmagasabb jövedelmű rétegek lakásformája a 
nagyvárosok villanegyedeiben, míg faluhelyen az egyetlen elérhető épületforma, ….” 



 

 

 

„Sziasztok! Drukkoljatok, hogy ne menjünk veletek nyaralni, mert 
akkor házat veszünk és akkor nem fogunk ráérni, és nem lesz egy 
fillérünk se  

üdv E és Zs” 

  
A nyuggerek megőrülnek és házat vesznek. De a Zsolt ügyes es szeret kerítést festeni, füvet az Erzsi fogja nyírja, de ki fog permetezni? cserepezni? csatornát tisztítani? Csempézni? Festést javítani? Erzsi   
villanyt, buvárszivatyút, fűnyírót es garázskaput fog szerelni, ilyen az aktív nyugdíjas élet. 
Gratula, Lajos    Ja , az amortizáció évi 2%-a az ingatlanértéknek 

 

 

  

Ha valaki felajánlja, hogy épít ingyen egy medencét majd a kertetekbe, üssetek a szeme közé egy súlyos fémtárggyal (Rejtő után szabadon), és fussatok el, ahogy Gandalf tanácsolja Frodóéknak. 
 

Lajos amúgy nagyon precízen írta, én kb. ilyesmivel töltöm a szabadidőm nagy részét itthon. Mondjuk az is jó, amikor a mókus bekészíti a téli kajáját a cserép alá, a védett és ezért csak titokban pusztítható 
földikutya felássa a kertet, a nyest és a darazsak felváltva bontogatják a tetőt, a madarak a szellőzőbe raknak fészket és ott csipognak a fiókák naphosszat, ahelyett, hogy annak rendje és módja szerint 
kipusztultak volna a tetves dinó őseikkel együtt. (Amúgy aki kitalálja azokat az ingatlan hirdetéseket, hogy “ébredjen madárcsicsergésre”, azt szívesen látom itt nálunk április-májusban minden éjjel a kertben, 
pár nap után lángszóró után fog sírni.) 
 

A családi ház amúgy jó, ha van hozzá egy 10-12 fős vegyes képesítésű harcedzett személyzet, és a Lajos által említett 2% amortizáción túl évi pármillió forint ezt a csapatot pénzelni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc
https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc
https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc
https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc


TERÜLETI ADATOK 
Telekterület   (10 x 720m2) =     7.000 m2   
Közterület                              = 3.000 m2 
    10.000 m2 
Kertváros 1 ha LAKÁSSŰRŰSÉG > 7-10 L/ha 
          LAKSŰRŰSÉG    30 – 50 fő/ha 
Gyűjtőutak, intézmények, ellátás nélkül 
17% - 25% közterület 

Lakóövezet kialakítási költség: –       2   mFt !! 

1 lakótelek előkészítése és közművesítése a házig      12   mFt 

720m2-es  családi házas építési telek (!)    15   mFt  
Út/járda építés        1 

Összesen       30.0 mFt 

Tervezés építés (Épület: 150 - 180m2 (400-500eFt/m2)     70-90 mFt 

Összesen                      100mFt 

CSALÁDI HÁZ Mibe kerül a tulajnak és a közösségnek 

    70/80 --- – --- 30/20 % 



CSALÁDI HÁZ ELŐNYEI - TULAJDONOS OLDALÁRÓL 

A VÁGYAK, ÁLMOK MEGVALÓSÍTÁSA, „FÜGGETLEN” 
ÉLETVITEL A TELKEN BELÜL, A STÁTUSZOM   

KEVÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉNYSZER A KIÉPÍTÉSBEN ÉS 
A HASZNÁLATBAN  

Egyéni arculati megjelenés viszonylagos szabadsága 

Kerthasználat nagy szabadsággal 
alakítható 

Üzemeltetésben válaszható igényszint 
(szeméttüzeléstől a hőszivattyúig) 

KIKÖLTÖZÜNK A ZÖLDBE (!?!) 
 

TÁMOGATÁSOK és HITELFELVÉTEL LEHETŐSÉGE 

Vagyonelem – életre szóló felhalmozás 



 

 

 

 

 

 

Sziasztok! Drukkoljatok, hogy ne menjünk veletek, mert akkor házat veszünk és akkor nem fogunk ráérni, és nem lesz egy fillérünk se  

üdv E és Zs  

 

A nyuggerek megőrülnek és házat vesznek. De a Zsolt ügyes és 
szeret kerítést festeni, füvet az Erzsi fogja nyírja, de ki fog 
permetezni? cserepezni? csatornát tisztítani? csempézni? festést 
javítani? Erzsi  villanyt, buvárszivatyút, fűnyírót es garázskaput fog 
szerelni, ilyen az aktív nyugdíjas élet. 
Gratulál, Lajos     

Ja , az amortizáció évi 2%-a az ingatlanértéknek. 

  
Ha valaki felajánlja, hogy épít ingyen egy medencét majd a kertetekbe, üssetek a szeme közé egy súlyos fémtárggyal (Rejtő után szabadon), és fussatok el, ahogy Gandalf tanácsolja Frodóéknak. 
 

Lajos amúgy nagyon precízen írta, én kb. ilyesmivel töltöm a szabadidőm nagy részét itthon. Mondjuk az is jó, amikor a mókus bekészíti a téli kajáját a cserép alá, a védett és ezért csak titokban 
pusztítható földikutya felássa a kertet, a nyest és a darazsak felváltva bontogatják a tetőt, a madarak a szellőzőbe raknak fészket és ott csipognak a fiókák naphosszat, ahelyett, hogy annak rendje és 
módja szerint kipusztultak volna a tetves dinó őseikkel együtt. (Amúgy aki kitalálja azokat az ingatlan hirdetéseket, hogy “ébredjen madárcsicsergésre”, azt szívesen látom itt nálunk április-májusban 
minden éjjel a kertben, pár nap után lángszóró után fog sírni.) 
 

A családi ház amúgy jó, ha van hozzá egy 10-12 fős vegyes képesítésű harcedzett személyzet, és a Lajos által említett 2% amortizáción túl évi pármillió forint ezt a csapatot pénzelni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc
https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc
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AZONNALI ÉRTÉKVESZTÉS 

Folyamatos fenntartás + amortizáció 

Családi életciklus változás  -  költözés?! 

Rugalmatlan elrendezés 

 

Magas fajlagos járulékos költségek (kamat, 

tervezés, jogász, út és közmű hozzájárulások, műszaki 
vezető,…)  

Drága üzemeltetés (2015 országos átlag  - 80 m2-es 

lakásra 40e Ft/lakás/hó) 

AUTÓFENNTARTÁS 

 

Értékvesztéssel kell kalkulálni – lokáció, 
arculat, felszereltség, avulás 

Röghöz köthet – lokáció (2/3) 

 

CSALÁDI HÁZ HÁTRÁNYAI - TULAJDONOS OLDALÁRÓL 

Családi ház = 2 AUTÓ 

időveszteség és  
Jelentős utazási kiadások  

KÖLTSÉGES és egyre kockázatosabb BERUHÁZÁS  
ELADÓSODÁS veszélyei – stressz +….. 



CSALÁDI HÁZ ELŐNYEI - KÖZÖSSÉG OLDALÁRÓL 

 

           ???? 
 

 

 



CSALÁDI HÁZ HÁTRÁNYAI - KÖZÖSSÉG OLDALÁRÓL 

Alacsony laksűrűség - Magas fajlagos infrastruktúraépítési költség 

Drága településüzemeltetés – Hosszútávon nem fenntartható 

 

Autóhasználatra alapozott funkcionális és szociális enklávék   

Autóforgalom növekedése > aránytalan beruházások (parkolók, biztonsági 
eszközök, közterület-használati konfliktusok…) 

 

Egyéni érdekek, NIMBY szindróma érvényesülése  

Atomizálja a helyi közösséget, alacsony együttműködési hajlandóság 

Individuális divatok megjelenítése >> esztétikai zűrzavar 

 

 

Városellenes  
a városbolygón 

 

 



AUTÓ AZ UTCÁN - ELŐKERTBEN 



AUTÓ és burkolat AZ UTCÁN, ELŐKERTBEN, TELKEN 
??ZÖLD?? 



AUTÓ : ZÖLDFELÜLET  =  16:3 



 

 

Jól tudunk 
herdálni 

20-25 év alatt  
1.5 >>2.1-re 

nőtt 
az ökológiai 
lábnyomunk 



 CSALÁDI HÁZ ÖKOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI 

MINDENT PAZARLÓ lakásforma - ökológiai lábnyom növekedése -  

– magas egy főre jutó anyaghasználat 50- 101%??? 

 

Végleges TERMŐFÖLDVESZTESÉG  - Tájidegen növényzet terjedése  
– Ökológiai és vízhálózatok degradációja,  

 

FELGYORSÍTJA A KLÍMAVÁLSÁG KIFEJLŐDÉSÉT 

Egyedi fűtő/hűtő berendezések, burkolatok, 

A klímaválság felerősítése 

 

MŰSZAKI elrendezésből és minőségből  

következő HATÉKONYTALANSÁG 

Különféle kibocsájtások - CO2 – hő, VEGYSZEREK, … 

 

AUTÓHASZNÁLAT – fokozottan balesetveszély 

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK  feltalálásának és építésének 
kikényszerítése 

MÉGIS: a kijelölt új lakóterületek 98 %-a családi házas terület! 

 

KIKÖLTÖZÜNK A ZÖLDBE (!?!) 



      Területi folyamatok ellentétes hatásainak erősödése   

Funkcionális rugalmatlanság – mobilitási kényszerek 

 

    Fenntarthatatlanság - halmozódó amortizáció és avulás    

Folyamatos értékvesztés 

Leromlás és a település-újrahasznosítás megoldatlan kérdései 

 

Izoláció és együttműködés-hiány kultúrájának erősítése 

Autóhasználatot felpörgető lakásmód/életvitel 

Szegregációk és enklávészerű közösségek kialakulása 

Urbanisztika? 

 

 

KÖZELÍTŐ PROBLÉMÁK – MIBE FUTUNK BELE? 



MIT TEGYÜNK --- MEGVITATANDÓ TÉMÁK 

    VÁROSAINK (egy részének) FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓJA   
min 40L/ha (pl. Nyírbátor, Ajka), intenzitás növelés, gyalogos/kerékpáros város, parkolás-
fejlesztés, kompaktság, területi növekedés korlátozása 

 

 

ÚJ  CSALÁDI HÁZAS TERÜLETEK  KIJELÖLÉSÉNEK BEFAGYASZTÁSA   
BEÉPÍTETLEN LAKÓTERÜLETEK VISSZASOROLÁSA   pl. Ajka, Tatabánya, Kiskörös;  ÁTÉPÍTÉS, 
BESŰRÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE,  

KELL EGY ÚJ LAKÁSPOLITIKA, PRIORITÁSOKKAL közép és hosszútávú  horizontokon 
 

ÁLLÍTÁS: 
Drága, pazarló építeni - drága üzemeltetni, fenntartani >>  
               ÍGY FENNTARHATATLAN 

VÁROS  ---- TORONYHÁZ vagy CSALÁDI HÁZ?  ----  VÁROS! 

VÁROSOK KÖZLEKEDÉSI INFARKTUSAINAK OKSZERŰ  KEZELÉSE 

Új generációk igényeiről mit tudunk? 
DINAMIKA – SZABADSÁG – IDŐHATÉKONYSÁG – KÖTETLENSÉG 

URBANISZTIKA, MERRE TOVÁBB? 



 

Sziasztok! Drukkoljatok, hogy ne menjünk veletek, mert akkor házat veszünk és akkor nem fogunk ráérni, és nem lesz egy fillérünk se  

üdv E és Zs  

 

A nyuggerek megőrülnek és házat vesznek. De a Zsolt ügyes es szeret kerítést festeni, füvet az Erzsi fogja nyírja, de ki fog permetezni? cserepezni? csatornát tisztítani? 
Csempézni? Festést javítani? Erzsi   villanyt, buvárszivatyút, fűnyírót es garázskaput fog szerelni, ilyen az aktív nyugdíjas élet. 
Gratula, Lajos    Ja , az amortizáció évi 2%-a az ingatlanértéknek 

 

 „Ha valaki felajánlja, hogy épít ingyen egy medencét majd a 
kertetekbe, üssetek a szeme közé egy súlyos fémtárggyal (Rejtő 
után szabadon), és fussatok el, ahogy Gandalf tanácsolja 
Frodóéknak. 
Lajos amúgy nagyon precízen írta, én kb. ilyesmivel töltöm a 
szabadidőm nagy részét itthon. Mondjuk az is jó, amikor a mókus 
bekészíti a téli kajáját a cserép alá, a védett és ezért csak titokban 
pusztítható földikutya felássa a kertet, a nyest és a darazsak 
felváltva bontogatják a tetőt, a madarak a szellőzőbe raknak fészket 
és ott csipognak a fiókák naphosszat, ahelyett, hogy annak rendje 
és módja szerint kipusztultak volna a tetves dinó őseikkel együtt. 
(Amúgy aki kitalálja azokat az ingatlan hirdetéseket, hogy “ébredjen 
madárcsicsergésre”, azt szívesen látom itt nálunk április-májusban 
minden éjjel a kertben, pár nap után lángszóró után fog sírni.) 
A családi ház amúgy jó, ha van hozzá egy 10-12 fős vegyes 
képesítésű harcedzett személyzet, és a Lajos által említett 2% 
amortizáción túl évi pármillió forint ezt a csapatot pénzelni.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc
https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc
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https://www.youtube.com/watch?v=gkjlwPmrnHc


KOSZORÚ LAJOS & VÁROS-TEAMPANNON KFT 

Kutató 
Rékassy Csaba 

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET 



Mi lesz az üres házak, tömbök sorsa? Lehet-e és hogyan szelektálni, vagy 
hagyjuk az ingatlanpiacra és zsugorodó folyamatokra? Meddig éri meg a 

korszerűsítés? 

Hol vannak a kutatások, szakmai viták?  

Miben settenkedik a piac?  

HAZAI JÓ GYAKORLATOK 
LEROMLOTT, ZSUGORÓDÓ, ELHAGYOTT TELEPÜLÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI MODELLJEI   
• bontások, telekösszevonások – gazdálkodási célú újrahasznosítás Dél Békés,HBm,… 
• spekulációs, turisztikai, migrációs célú felvásárlások: hollandok Dunántúl – szlovákok 

Bazm-Telkibánya, románok kárpátaljaiak, Békés, HBm, SzaSzaBe; osztrákok, németek, 
svájciak  Zala – Somogy –Vas - GySm  

• átirat német nyugdíjas település - (bakonyi falu felvásárlása egyben) 

A FELGYORSULT MOBILITÁS HATÁSAI AZ INGATLANVAGYONRA? 
Sok van belőle  -  ELÉRTÉKTELENEDŐ NEMZETI VAGYON --- Holt tőke (növekvő ráfordítás) 
– amortizáció – gyors értékvesztés  - IDŐHATÉKONYSÁG 

Új trendek, új igények: a MEGOSZTÁS elvén   >>>  társasház:  
EGYÉNI:közmű-telek-kert-fenntartás-amortizáció + PIACI érdekek alapján + ÖKOL-LNYom 

Mit tesznek - tehetnének a szakmai szervezetek? 


