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Biztonságos város - Lakható város 
 
A hat hétig tartó Budapesti Urbanisztikai Majális (www.urbitalis.hu) 
keretében a  Magyar Urbanisztikai Társaság támogatásával kerek-
asztal-beszélgetést rendeztek Budapest biztonságáról. Körmendy Im-
re, az újonnan átszervezett gazdasági minisztériumtól és dr. Sersliné 
Kócsi Margit, Ferencváros főépítésze tartottak bevezető előadást. A 
Levegő Munkacsoportot képviselő Beliczay Erzsébet a zöld államház-
tartási reform városfejlődésre gyakorolt lehetséges hatásairól beszélt. 
A résztvevők két helyszínre is ellátogattak: a középső ferencvárosi re-
habilitációs területre és a Kis-Duna közelében épülő, pesterzsébeti 
Mediterrán lakóparkba.  
 
Napjaink egyre sürgetőbb feladata az 
elavult – fizikailag és erkölcsileg is le-
romlott – városrészek újraélesztése. 
Tanúi lehetünk egyes városterületek 
átalakulásának, dicséreteink, kritikáink 
nagyrészt az átalakulás formai kialakí-
tására korlátozódnak, holott a lakhatás 
minőségét számos más tényező is be-
folyásolja. Biztonságon nem csupán a 
hagyományos (kriminológiai, természe-
ti, tűzvédelmi stb. értelemben vett) 
biztonságot értjük, hanem a lakosok és 
a városrészeket használók társadalmi 
és egyéni közérzetét befolyásoló egyéb 
tényezőket is. Ilyenek például a hajlék-
talanság, a szegregáció, a rendezett közterületek, játszóterek kérdése és a vá-
rosüzemeltetés, városfejlesztés gazdasági törvényszerűségei, amelyekről a 
május 28-án rendezett konferencián beszélgethettek a résztvevők, akik az 
alábbi kérdésekre kerestek választ: 

 
• Az egyes kisebb városrészekben lezajlott fejlesztő célú beavatkozások 

hatására javult-e a várost használók társadalmi közérzete, csökkentek-e 
vagy nőttek a kisebb-nagyobb közösségeken belüli egyenlőtlenségek? 

• Elősegítik-e a kialakult közterek a közösségi kapcsolatok erősödését? 
• A bizalom-bizalmatlanság légkörét miként befolyásolják a tulajdonvéde-

lem diszkriminatív intézkedései?  
• Milyen szerepet játszhatnak a mikroközösségek saját biztonságérzetük 

javításában, a közterek valódi funkcióinak megőrzésében? 
• Beszélhetünk-e napjainkban „társadalmi bázisú rehabilitációról” – elke-

rülhető-e a rehabilitáció folyamatában a lakossági szegregáció? 
• Megjelennek-e a hajléktalanság problémái a megújult városterületeken is?   

A ferencvárosi rehabilitációs terület 
egyik belső parkja. 
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• Milyen újabb bizonytalanságokkal kell a városlakóknak, -használóknak a 
városfejlesztés folyamatában szembenézniük?  

• A fővárosi és a kerületi irányítás miként birkózik a felmerülő újabb prob-
lémákkal és azonos irányokban hat-e?  

 
A rendezvényen elhangzottakból három gondolatot emelnénk ki. Körmendy 
Imre a bérlakáshálózat szükségességét hangsúlyozta. A bérlakáshálózat a 
szociális-társadalmi szempontok mellett (hajléktalanság, gyerekszegénység, 
létbizonytalanság stb.) a munkaerő mobilitását is jelentősen befolyásolja, 
ami pedig elengedhetetlen a versenyképesség javításához. 
Sersliné Kócsi Margit bírálta a jelenlegi szabályozási gyakorlatot, amely tel-
kenként írja elő például a minimális zöldfelületet. Ennek a megváltoztatása 
elengedhetetlen a Levegő Munkacsoport és a Lélegzet Alapítvány „Hozzanak 
létre minden épülő lakáshoz 7 négyzetméter új játszóteret” javaslatának 
megvalósításához is.  
A szakemberek egyetértettek a Levegő Munkacsoportot képviselő Beliczay 
Erzsébettel abban, hogy a városfejlesztéssel kapcsolatos torzulások egyik 
alapvető oka a hosszú távú közgazdasági törvényszerűségek figyelembevé-
telének hiánya. 
 
Ezúton mondunk köszönetet a rendezvényt szervező dr. Hörcher Ferencné 
okleveles építészmérnöknek. 
 
Budapest, 2008. május 31. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 

 


