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Absztrakt

A tanulmány szekunder és primer forrásokra, valamint kvalitatív vizsgálatokra támaszkodva értékeli a 
funkcióját vesztett pécsi magasházzal kapcsolatban felmerült hasznosítási lehetőségek pozitív és negatív 
hatásait, valamint a környéken élők területhasznosításról alkotott véleményében megjelenő differenciáló 
faktorokat.  Célja továbbá a terület közlekedési kapcsolatrendszerének értékelése, hiszen a tömegközle-
kedési és parkolási probléma egy exponált fejlesztésű övezetben az egyik legfontosabb műszaki kérdés, és 
nem utolsósorban az élhető környezet biztosításának feltétele is. A bontással érintett telek a szabályozási 
tervek szerint gyalogos felületként kerül bejelentésre, így azon építkezés nem lehetséges. A térrendezés 
egyértelműen a parkosítás irányába mutat: a rekreációs, illetve zöld területek szükségességét a környéken 
élők megerősítik.

Bevezetés

A szocializmus meghatározó nyomot hagyott hazánk gazdaságában, az erőltetett iparosítás, majd a gazda-
sági szerkezetváltás többek között azt is eredményezte, hogy országszerte megjelentek rozsdaövezetek, 
kiüresedett, funkcióját vesztett épületek és telkek. A jelen írás esetében a lakók végleges kiköltözése 
 – bár egybeesik a rendszerváltás időszakával – a posztszocialista leépüléstől ugyan független, de politikai, 
ideológiai szempontból érdekes párhuzam vonható a rendszer összeomlása és a ház kiürítése között. Az 
elhagyatott területek Pécsett főként ipari jellegűek, a magasház viszont speciális eset. Mérete és komp-
lexitása kiemelkedő volt a pécsiek számára, mára viszont magassága és építési technológiája is – amely a 
korszakban szintén új volt – oka a problémáknak.

Első ránézésre a magasház teljesen beleillik a szocialista ideálba. A városrészen belül központi terület-
re tervezték, és funkcióiban is ki tudta szolgálni a környéken élők számos igényét. Városképi szempontból 
kiemelkedő, a maga 79,8 méteres magasságával (az eredeti tervek szerinti műszaki leírásban ez szerepel, 
de 83–84 méter a médiában található más forrásokban), illetve 13119,57 m2 területével. A telek nagysága 
és a ház alapterülete csekély, de magassága miatt mégis hatalmas belső tér áll rendelkezésre. Különleges-
ségét a korban új építészeti technológia, az IMS adja. A kezdeti lelkesedés és sikerek után azonban hamar 
megmutatkoztak a problémák, amelyeknek kivizsgálása során fény derült arra, hogy a tervezés, kivite-
lezés, és üzemeletetés nem rendelkezett elég előismerettel ahhoz, hogy a jelentkező viszontagságokat 
megelőzze, kiküszöbölje. A beruházás költségeit minimálisra csökkentették, így lehetőséget sem hagyva a 
hibáknak, károknak, javításoknak, amelyek felmerülhetnek egy építkezés során. Az IMS egyébként is újítás-
nak számított az építészetben, így Magyarországon és Európában is kevesen rendelkeztek megfelelő előis-
meretekkel, tapasztalatokkal. A magasház esetében sok, kisebb komplikáció is adódott, például beázások, 
vagy a nyílászárók cseréjének igénye, rövid időn belül. A legmeghatározóbb mindezek közül azonban a 
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tartószerkezet korróziója volt, amely éppen az elemek közti feszítőerő csökkenésével járt. E nélkül a ház 
földrengésbiztossága sem helytálló, elveszti stabilitását, lakhatóságát.

A probléma gyökerei megkérdőjelezik a továbbiakban történő bármilyen felújítást, vagy átalakítást. 
Tapasztalat és tőke nélkül egyik sem volt megoldható, sem az épület fénykorában, sem a hanyatlása so-
rán. A belső szerkezet komplexitása szintén okozója annak, hogy kötött az újratervezés, hiszen az eredeti 
födémmagasságok nem változtathatóak meg, így a mai előírásoknak kevésbé felelnének meg bizonyos 
rendeltetések esetén. A nem megfelelő elvek alapján történő beruházás, vagyis a befektetések költségé-
nek minimalizálása, az ismeretek hiányossága, és a rendszerváltás új gazdasági körülményei olyan lejtőn 
indították el az épület sorsát, amelyből sajnos nem sikerült kilábalnia.

A negyed évszázada üresen álló épület és a környék helyreállításának gondolata rengeteg formában 
előkerült az évtizedek során, azonban végül semmi sem történt. A fenntarthatóság szempontjait tekintve 
a ház sorsa mára megpecsételődött, a bontása lassan befejeződik. A ház múltjának és jelenének vizsgálata 
tehát azért releváns, mert végleg eltűnik a szigeti városrész központjából, ezzel egy új korszak kezdetét 
is jelentheti. A folyamat, amely idáig vezetett, az építéstől a bontásig, érdekes eredményekkel szolgálhat. 
Feltárva a teljes problémakört, átláthatóvá válnak a jelenlegi körülmények, állapotok.

Szakirodalmi előzmények

Az elhagyatott területek revitalizációját napjainkban és a múltban is erősen befolyásolták az általános 
gazdasági és pénzviszonyok, a politikai hatalmak ideológiája és szabályai (Tóthné Szita K. 2010). Ezen 
tényezők változása kihat a város struktúrájára, társadalmára, egész létére. Az elhagyatott, kiüresedett 
telkek többnyire ipari és katonai jellegűek, igazodva a körülöttük zajló átalakulásokhoz. 

Fontos körülményként megemlíthetőek a szocialista városok területrendezési és fejlesztési elvei, hi-
szen a magasház is ebben a korszakban épült, és a Szigeti városrész formális és funkcionális átalakulása is 
ehhez kötető. Az állam kizárólagos irányítója és kivitelezője volt az országban történő beruházásoknak, 
így a kiválasztott területek az előírásoknak megfelelően fejlődtek. A szocialista rendszerben az iparosodás 
ütemétől elmaradt a városodás, az infrastruktúrában kialakult hiány jellemezte országunkat. Mivel az in-
gatlanpiac nem működött, ezért az építkezések és a térrel való gazdálkodás teljesen eltért a napjainkban 
megszokottól (Kádár K. 2013). A fenntarthatóság és a területgazdaságosság nem szerepelt a tervek között, 
sőt, a lakossági infrastrukturális beruházások kapták a legkevesebb figyelmet (Barta Gy. 2014). A fő prio-
ritás az ipar megerősítése, termelékenységének fokozása, azon belül is a nehéziparé, továbbá a hadiipari 
fejlesztések előtérbe helyezése a kisebb, civil szférával kapcsolatos befektetésekkel szemben (Kornai J. 
1993 in: Barta Gy. 2014). A lakáspolitikát is a főbb hatalmi eszméknek rendelték alá, a lakhatást inkább 
szociális problémaként kezelték. A lakosság szegregálódásának kiküszöbölése, és a különböző társadalmi 
rétegek homogenizálása volt a cél, amelyeket az ekkoriban ipari technológiával épült, egyszerű struktúrájú 
és kinézetű lakótelepek építésével oldottak meg. Ez a korszak számos problémát hagyott maga után, ilyen 
a helyi önkormányzat elsorvadása, az alulfinanszírozott lakásgazdaság, és a régebbi, történelmi városré-
szek elhanyagolása (Kovács T. 2012). A korszak szakirodalma az említett szempontokat tartja fontosnak, 
ezért az elhagyatott területek revitalizációjának kérdése nem releváns.

A rendszerváltás után a gazdasági, társadalmi, politikai helyzet egyaránt jelentős átalakuláson ment 
keresztül, amely természetesen kihatott a területfejlesztésre is. Az újfajta neoliberális szemlélet elterje-
dése, a gazdasági átalakulás által létrejövő dezindusztrializáció és tercializáció, a társadalmi differenci-
álódás és az állam szerepének jelentős csökkenése teljesen átrendezte a viszonyokat országunkban, és a 
kelet-európai blokk országaiban is (Ulrike Sailer-Fliege 1998; Trócsányi A. 2008) Az 1996. évi XXI. törvény 
fektette le a korszerű magyar területpolitika alapjait, amely a hátrányos helyzetbe került térségek fejlesz-
tését, felzárkóztatását szorgalmazta. A XX. század végére széles körben elterjedt az elhagyatott területek 
politikája, az Európai Uniós elvekben pedig az 1990-es évek végén mutatkozott meg markánsan (Varjú 
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V. 2008; Kádár K. 2013). Megjelentek olyan hosszú távú tervezetek (Országos Fejlesztéspolitikai koncep-
ció - OFK), amelyek a versenyképesség növelését, a foglalkoztatottság bővítését, általános műveltségi, 
tudásbeli színvonal emelkedést célozták meg (Kovács T. 2012). A fejlődési igények és a valóság sokszor a 
mai napig nem összeegyeztethető, ezért a használaton kívüli területek felzárkóztatása számos akadályba 
ütközhet. A rendszerváltást követő időszakban azonban az elhagyatott területek nem voltak kellően von-
zóak a frissen érkező befektetők számára, mivel egy ilyen terület igénybevétele több problémával járt, 
mint a zöldmezős beruházások. Az elégtelen infrastruktúra, a rendezetlen tulajdonviszonyok, a bontás, a 
felújítás, a környezeti kármentesítés lehetőségeinek felmerülése taszította a vállalkozókat. Helyette nép-
szerűbb volt a kisebb kockázattal és költségekkel járó zöldmezős befektetést választani (Varjú V. 2008). 
Tehát az ehhez hasonló, inkább profitorientált és megrekedt gondolkodásmód, a konkurenciaharcok sok 
esetben jellemzőbbek, mint a kooperációs hajlandóság, a fenntarthatóság, az innovációk kutatása és be-
építése a tervezetekbe. Nem elhanyagolható szempont a népesség 1981 óta tartó folyamatos csökkenése 
sem. A területi stratégiákban és fejlesztéspolitikában nélkülözhetetlen ennek figyelembe vétele, hiszen 
a folyamatos növekedés ábrándja nem fenntartható, amint azt akár a hosszabb távú tervezetek is rögzí-
tették. További releváns szempont a technikai fejlődéssel járó automatizáció, amely által nélkülözhetővé 
válik az emberi munkaerő. A virtuális terek tágulásával pedig a fizikai terek visszaszorulása, a valós terek 
deformációja figyelhető meg (Kovács T. 2012).

Az említett átalakulási folyamatok elcsendesedésével a városfejlesztési politikában is megjelentek azok 
az elvek, amelyek már rugalmasabban kezelik a városok népességének, területi-gazdasági struktúrájának 
változásait, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve. A népesség csökkenésével kialakuló zsugo-
rodó városok elhagyatottá vált területei nem csak a gazdasági, társadalmi helyzetből adódó térhasználati 
krízist jelentik, hanem egy általánosabb válság tükörképei is. Az ilyen területek fekete foltok a település 
imázsán, a sikertelenség látszatát keltik (Pirisi G. – Sókuti Zs. 2013). Az omladozó falak, az amortizálódó 
épített környezet hatásait vizsgálja J. Q. Wilson és G. L. Kelling (1982). Munkájuk során a térségben meg-
induló spirális folyamatról számolnak be, amely az adott területen növeli a munkanélküliséget, a terület 
további elhagyásának kényszerét, és a bűnözés, a közösségi rend felbomlását (Hegyi-Kéri Á. 2013). Tehát 
a fenntartható város létrehozásához olyan tervek szükségesek, amelyek megerősítik a funkciókat, a lakók 
kötődését a térséghez, ezáltal csökkentve a migrációs kényszert. Olyan rendszerezett újításokat kell vé-
gezni, amelyek ösztönzik a további beruházásokat (Kapos ITK Kht.). A célzott terület fejlesztésének le-
hetőségét meghatározza a korábban betöltött funkció, az elhelyezkedés, az állapot, a tulajdonviszonyok, 
ezekhez pedig kapcsolódhatnak az eltérő érdekek, a tárgyalások, amelyek végül az ügy elévülését, az 
érdeklődés elvesztését eredményezhetik (Tóthné Szita K. 2010). A sikeres revitalizáció során a befektetés 
megtérül, az adóbevételek, az új gazdasági és kereskedelmi funkciók által. A revitalizáció napjainkban egy 
komplex folyamat, egyenrangúként tekint a környezeti, társadalmi, és gazdasági aspektusokra, a legtöbb 
hasznot kihozva ezekből (Hegyi-Kéri Á. 2013). 

A fizikai távolságot, az adminisztratív és jogi határokat manapság háttérbe szorítja a „puha” tényezők 
fontosságának hangsúlyozása. A társadalmi, gazdasági, tudományos kapcsolatok és hálózatok sűrűsége, mi-
nősége és dinamizmusa a sikeresség kulcsa. A kreativitás, a megújulás képessége és az új tudás létrehozása 
kiemelkedő lehet a jövőbeni fejlesztési tervekben és kivitelezésben. A felújított terek és a szép környezet 
kiindulópontja a további fejlődésnek, önmagában nem elegendő. A kultúra és a kulturális örökségek fe-
lülkerekednek a tárgyias javakon, és a pénzben mérhető gazdasági eszközökön (Miszlivetz F. – Márkus E. 
2012). A napjainkban jelenlévő változatos igények, rugalmas feladatkezelés és a sok lábon álló tervezés 
összhangja alapján lehet fenntarthatóvá tenni egy adott térséget. Az említett nézőpontok szerint a lehető 
legtöbb szemszögből kell megközelíteni a magasház esetét is, felelevenítve az elmúlt évek problémáit és 
elképzeléseit. 
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Célkitűzések

A jelen írás célja a pécsi magasház helyzetének átfogó vizsgálata a revitalizációs kísérletek, tervek segít-
ségével, természetesen az elhagyatott területek fejlesztési szempontjait figyelembe véve. A vizsgálat az 
épület funkcióval való ellátásának feltételezéséből indul ki, rámutatva azokra a problémákra és akadá-
lyokra, amelyek a ház valódi életre keltését megakadályozták. Ezen szempontok közé tartozik a gazdasági, 
amely során a felújítások, térrendezések és egyéb költségek mértéke tárul fel. A következő szempont a 
társadalmi, amely a városrész lakóinak helyzetét ábrázolja. Végül a környezet olyan változásainak vizsgá-
lata, amelyek a ház sorsával kölcsönhatásban vannak. 

További célja az írásnak, hogy az épület és környékének elemzésével rávilágítson a fenntarthatóság 
hiányára, a végleges funkcióvesztésre, a hasznosíthatatlanságra, elsősorban az alábbi területeket számba 
véve. A magasház szerkezetének, építési technológiájának áttekintése szükséges ahhoz, hogy rámutassunk 
a tervezés és a kivitelezés hiányosságaira. A vizsgálat során feltárultak azok az ok-okozati összefüggések, 
amelyek számos problémát eredményezhettek a múltban, ezáltal hatással vannak a napjainkban kialakult 
helyzetre. A belső szerkezet komplexitása is oka annak, hogy kötött az újratervezés, hiszen az eredeti 
födémmagasságok nem változtathatóak meg, így a mai előírásoknak kevésbé felelnének meg bizonyos 
rendeltetések esetén. 

További célja a vizsgálatnak, hogy a hosszú éveken át tartó stagnálás, a tulajdonoscserék, szervezési 
és pénzügyi problémák rövid bemutatásával feltárja a revitalizáció elmaradásának okait. E célkitűzést 
segítette az egykor tervezett rendeltetések hatásának vizsgálata, a gazdasági és társadalmi hatások de-
monstrálása, továbbá a feltételezett revitalizáció költségeinek becslése. A környezet átalakulásának, az 
új centrumok-periférák kialakulásának bemutatása mellett fontosnak tartottuk az utak kihasználtságának 
vizsgálatát, a környékbeli tömegközlekedési eszközök leterheltségének elemzését, mivel a közlekedési, 
tömegközlekedési és parkolási probléma egy exponált fejlesztésű övezetben az egyik legfontosabb műszaki 
kérdés, és nem utolsósorban az élhető környezet biztosításának feltétele is. Végül célként fogalmazódott 
meg a vizsgált területen élők magasházzal kapcsolatos véleményének elemzése. 

Kutatási módszerek

A vizsgálat kezdetén szakirodalmi másodelemzés készült el, amely során az elhagyott, és/vagy barname-
zős területek revitalizációja került előtérbe. Ezen irodalmak feldolgozásával a kutatási szempontok listája 
kibővült, illetve bővebb ismeretekkel szolgált az adott tudományágban. A városfejlesztéssel kapcsolatos 
szakirodalmaknak ugyanakkor kiemelendő szerepük van a nem csak egy-egy épületre érvényes felújítási, 
tereprendezési eljárások megismerésében. A szakirodalmak témája összhangban állt a tervezett fejezetek 
tematikájával, mint például az egyes területek funkcióváltása, a gazdasági szerkezetváltás, a költség-ha-
szon vizsgálat, vagy a fenntarthatóság. Emellett Pécs területfejlesztésének irodalma, illetve a szocialista 
építészet alapvető formai világa is bemutatásra került. 

A statisztikai másodelemzés során elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal Pécs belső tagozódásával 
foglalkozó, 2003-ban készített – a témakörben máig legfrissebb – adatbázisa került elemzésre. Az adatok 
közül jelen esetben azonban csak a vizsgált terület lakosságszáma, a lakások mennyisége és típusai voltak 
szükségesek. Ezen adatok feltüntetése a környék jellemzéséül szolgált kiindulópontként a további analízis 
elkészítéséhez. Ezen adatsort a Baranya Megyei Önkormányzat bocsátotta rendelkezésre. 

A magasház szerkezeti elemzéséhez szükséges alaptérkép és a hozzá kapcsolódó eredeti műszaki leírás 
szintén az önkormányzat tulajdona, felhasználására az engedélyt megkaptuk. A Pécsi Tudományegyetem 
kollégiumainak általános helyzetéről, a kollégiumi igénylések számáról és térbeli elhelyezkedéséről szóló 
adatok és információk a PTE EHÖK-hivatalának birtokában álltak, ezekről kérésre írásbeli nyilatkozatban 
számoltak be.
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A közlekedési szokások felméréséhez a Tüke Busz Zrt. honlapján található információk kerültek fel-
használásra a járatok számáról, és vonalairól. A buszok fenntartásához szükséges minimális költségek ös-
szegéről, illetve a parkolók létrehozása által igényelt alapterület szabványairól szintén a Baranyai Megyei 
Önkormányzat adott felvilágosítást. A Megyeri házhoz kapcsolódó ismeretanyag az épület honlapján talál-
ható adatok tanulmányozása által került feldolgozásra.

A primer kutatásokat, a térképek elkészítéséhez szükséges felméréseket a vizsgált terület bejárása 
segítette. Ebbe beletartozik az intézmények, szolgáltatások számának és térbeli elhelyezkedésének rög-
zítése, a környék közlekedési szokásainak és tendenciáinak vizsgálata. A kérdőívek felépítése az alábbi 
struktúrát követte: az első kérdéscsoportban a magasház és a környéken élők érzelmi attitűdjének felderí-
tése volt a cél, ezt követően az épület bontásához kapcsolódó kérdések következtek, majd a harmadik rész 
a környék közlekedésével és szolgáltatásaival foglalkozott. A kérdőívek kitöltése a környéken élők segít-
ségével történt, az épületek és a lakások véletlenszerűen lettek kiválasztva. A magasháztól való távolság 
differenciáló tényezőként való figyelembe vétele miatt a kérdőívek kitöltetése a közvetlen magterülettől 
kifelé haladva történt. Összességében 145 személy adott választ a kérdésekre. A válaszadók között négy 
korcsoportot különítettünk el. A legtöbb válaszadó 21–40 év közötti, illetve 60 év feletti volt (37%, 40%). 
Ezen eredményekből arra következtethetünk, hogy a területen – az albérlő egyetemisták mellett – főleg 
olyan hatvan év felettiek laknak, akik a lakások első, vagy második generációs tulajdonosai lehetnek. A 
megkérdezettek családi állapota arányosan oszlik el, az idősebbeket illetően növekszik az özvegyek, vagy 
elváltak száma, a fiatalabb korosztályban pedig az egyedülállók vannak többen. A környéken élők iskolai 
végzettsége hasonlóan jellemezhető: legtöbbjük szakközépiskolai, vagy felsőfokú végzettséggel rendelke-
zik (30%, 30%). Jövedelmi helyzetük elemzésével a fogyasztás minőségének és mennyiségének korlátai is 
kutathatóvá válnak. A környéken élők 87%-a 60–200 000 Ft közötti keresettel, juttatással rendelkezik. A 
magasházzal kapcsolatos információk egy része a PMJV PH Városüzemeltetési Főosztály vezetőjétől szár-
mazik, aki több alkalommal is interjúalanyként adott választ az aktuálisan felmerülő kérdésekre. Az ada-
tok megjelenítése, a kutatás eredményeinek illusztrálása ArcGIS program segítségével történt. 

Eredmények

Funkcióváltási tervek, revitalizációs kudarcok

Az elmúlt negyed évszázadban – amíg a ház üresen állt – a tulajdonviszonyok is befolyásolták az adott 
felújítási tervezeteket. A tulajdonosok profiljuknak megfelelően alakították volna át az épületet, amely 
egyik esetben sem az eredeti rendeltetés lett volna. A két szempont együttes vizsgálata mutatja meg a 
felújítások sikertelenségének további okait. A magasház a szocialista rendszerben állami beruházás kere-
tein belül épült, majd a mai önkormányzatok elődje, a városi tanács végrehajtó bizottsága kezelte (Magay 
M. ex verb. 2016). A rendszerváltás gazdaságilag és társadalmilag is érzékeny időszaka egybeesett a lakók 
végleges kiköltöztetésével. A lakosság és a ház sorsa is ismeretlen szituációk sokaságával került szembe. Az 
épület esetében az elmúlt 25 év alatt nagyon lassan történtek az események, az első komolyabb változásra 
is 2003-ig kellett várni, amikor megerősítették a szerkezetet, ezáltal újra biztonságossá és hivatalosan lak-
hatóvá téve azt. Újabb egy év elteltével a magasház osztrák tulajdonoshoz került, és olyan tervek láttak 
napvilágot, amelyekben a ház egyetemi kollégiummá alakulhatott volna át. 2007-ben, az előbbiek elvetése 
után egy spanyol cég kezébe került az épület, amelynek tervei nagy visszhangot váltottak ki a médiában 
és a köztudatban egyaránt.

A tulajdonviszonyok tehát alapvető szerepet játszottak az ingatlan későbbi lehetséges hasznosításá-
ban. Az elhúzódó jogi bonyodalmak és egyéb, a politikai helyzetből adódó problémák kibogozása hosszas 
feldolgozást igényelne, ráadásul a média által közölt információk pontatlanok. A jelen vizsgálat céljai 
közé nem is tartozik a politikai és adminisztratív oldalról való vizsgálódás, ezért inkább a ház szerkezeti 
adottságaiból kiindulva a funkciók és a környezet szerepének elemzése, illetve kutatása szolgálhat ered-
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ménnyel. A ház szerkezete az újonnan tervezett irodaházi, vagy kollégiumi rendeltetést is befolyásolta. A 
speciális építési technológiával készült épület egyik meghatározó problémája – ahogy az előző fejezetben 
olvasható – az, hogy a ház elemei nem távolíthatóak el, vagy nem rugalmasan átalakíthatóak.

A magasház a városon belül olyan központi területen helyezkedik el, amely évről-évre megkövetelte a 
revitalizációt. A felmerülő tervek alapján kereslet mutatkozott egy olyan helyszínre, amely a megszokott 
lakótelepi környezetet kiemeli, és fellendíti a városrész gazdaságát, társadalmi és kulturális életét. A lé-
tező csomópont újraélesztésére gondolva a legegyszerűbb a lakóházi funkció lett volna, hiszen alapvetően 
is erre tervezték, de ez csak a ház renoválását, rekonstrukcióját jelentené. Továbbá irodaházként, vagy 
intézmények székhelyeként lett volna helytálló az épület, amely egyben ténylegesen hozzájárult volna az 
adott terület aktivizálásához. A fentiektől eltérő, (inkább egyetemi, vagy turisztikai) szempontból lehetett 
volna értékes a kollégiumi, vagy a szálláshely funkció. Megemlíthető továbbá a szolgáltató központi funk-
ció, például kisebb vállalkozások székhelye, vagy valamilyen ipari tevékenység általi felhasználás.

Ezen rendeltetések elemzésével kapcsolatban több probléma is felmerül, amelyek miatt a fenti revita-
lizáció-elmélet meghiúsul, illetve a valós tervezetek hibáira is fény derül. Az alapvető és kikerülhetetlen 
nehézség a finanszírozási lehetőségekben rejlik, bármilyen átalakításról, vagy akár bontásról lenne szó. Az 
eddig felmerült renoválási tervek mindegyikében milliárdos összegek szerepeltek, amelyet a város önkor-
mányzatának, az államnak és magánbefektetőknek kellett volna finanszírozni. 

A lakófunkció megtartása, mint korábbi lehetőség

Az ingatlan lakóházként való használatához is 400 000 forint/m2 feletti összegekkel számoltak a szakértők 
(Magay M. ex verb. 2016). A területen a lakásviszonyok merőben eltérőek. A Szigeti városrész és a ma-
gasházhoz közeli Rókusdomb adatait felhasználva kaphatunk képet a lakásviszonyokról, és a környéken 
élőkről (KSH 2003). A két érintett területen összesen 7738 lakóház és lakás található, amelyeknek a több-
sége 50–70 m2 területű, kétszobás és összkomfortos. A Rókusdombon épült lakások többnyire az 1970-es 
években épültek, amíg a Szigeti városrész házai egy évtizeddel korábban. Az ingatlanok uralkodóan ter-
mészetes személyek által lakottak. Mivel a vizsgált terület határos a belvárossal, és az egyetemi funkciók 
is itt kapnak helyet, ezért népszerű, kedvelt célterülete a lakáskeresőknek. Átlagosan 7–9 millió forintért 
lehet hozzájutni a fent említett lakástípusokhoz, tehát a magasház lakásárai kiugróan magasak lennének, 
így a környék ingatlanpiacára is hatást gyakorolnának. A 39,64 m2 alapterületű lakás ára 15 856 000 forint 
lenne – minimális – 400 000 Ft/m2 áron számolva, bútorozatlanul. Ezen a területen megfigyelhető továbbá, 
hogy az egyetem közelsége miatt sok az albérletbe kiadott lakás. A magasház renoválása többféle hatással 
lehetett volna a környezetére (1. táblázat). Az albérletek szempontjából nézve vagy csökkenne az ilyen 
lakásban lakók száma, és többen költöznének az új, de drágább helyszínre, vagy a felújított egység lenne 
kihasználatlan az anyagi erőforrások hiánya miatt. Felmerül tehát a környékbeli lakóházak felértékelődé-
sének, vagy éppen elértéktelenedésének kérdése. A barnamezős területek revitalizációjával kapcsolatban 
az Egyesült Államokban és Kanadában 2,5 km-es körzetben 10%-kal emelkedtek a lakóingatlanok értékei, 
illetve növekedtek az épületekkel kapcsolatos adók mértékei is (Hegyi-Kéri Á. 2013). 

1. táblázat: A lehetséges funkciók hatásai. Forrás: a szerzők összeállítása

Pozitív hatások Negatív hatások

• A környék ingatlanárainak felértékelődése
• Városrészi központ
• Társadalmi differenciálódás pozitív aspektusa
• További beruházások ösztönzése, tőkevonzás

• A magasház ingatlanainak ára 400 000 forint/m2 feletti, a kereslet 
hiánya a „luxuslakásokra”

• A környékbeli lakóházak szerepének csökkenése a tulajdonosok kárára 
• Társadalmi differenciálódás negatív aspektusa 
• A város történelmi központjának teljes funkcionális átalakulása

A ház negyed évszázados pihenője után az egykoron meglévő funkciókról már nem beszélhetünk, még 
ha lakóház is, egy új időszakban és új társadalmi viszonyok között kellett volna helytállnia. Időközben a 
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város olyan változásokon ment keresztül, amelyet mindenképp figyelembe kell venni. Az „Európa Kultu-
rális Fővárosa 2010” projekt keretében Pécsett számos közterületet alakítottak át, ezzel is olyan újabb 
közösségi tereket létrehozva, ahol a lakók helyhez való kötődése és komfortérzete új kaput nyithat meg 
a város történetében. Ekkor újították fel a Rókus sétányt is, amely így felértékelődött az ott lakók és az 
egyetemisták számára. Az üzletek az általános igények mellett egyetemi léthez kapcsolódó szükségleteket 
is kielégítenek, mint például az írószer boltok nyomtatási és fénymásolási lehetőséggel, bank, kávézók, 
pékségek. A régi központi épületnek a megváltozott tulajdonviszonyok miatt nem hagytak a 2010-es felújí-
tásban szerepet. A ház a jelen vizsgálat időpontjában egy felszámolás alatt álló cég tulajdonát képezi, más 
nem járhat el az ügyében. A magasház bontásának a kormány által elrendelt kényszerbontás az oka, mert 
a felszámoló az elmúlt évek alatt nem tett ennek eleget. A városrészi alközpont szerepe tehát áttevődött 
a magasházról a Rókus sétányra, olyannyira, hogy az épület inkább fekete foltnak számít. Ha lakóházként 
funkcionálna, bizonyára kaphatna központi szerepet, de korántsem akkorát, mint a múltban, hiszen a 
fent említetteknek megfelelően környezete átalakult, illetve az új rendeltetéshez kapcsolódó folyamatok 
beindulásához is évek kellenének. A hatások közé tartozik a társadalmi differenciálódás kérdése, amely 
hasonló lenne a lakások értékének változásával. Általános jelenség egy terület társadalmi felemelkedése, 
ha egy nagyobb horderejű beruházás történik. Ezen a területen is kétféle feltevés emelhető ki. Az egyik a 
környéken lakók életszínvonalának, bevételének, iskolázottságának emelkedése, vagy a környék elérték-
telenedése. A környék régi lakóinak elidegenedése, a vagyoni különbségek fokozódása is megtörténhet, 
amely konfliktusokat szülhet, akár a közbiztonságra is kihatással lehet. 

Az irodaház-funkcióra vonatkozó korábbi elképzelések

2008-ban olyan törekvések is napvilágot láttak Pécsett, hogy a városban lévő intézményeket egy épületbe 
költöztessék, funkciót találva ezzel a magasháznak. A terv pozitív hatása abban mutatkozott volna meg, 
hogy a régi városrészi központ újraéledésének lehetőségét is magában hordozta. A belváros történelmileg 
is székhelye a decentralizált közigazgatási intézményeknek. Ezeknek központosítása a belvárosban okozná 
a kiüresedő terek problémáját. 2004-től egy új bevásárlóközpont nyitásával a város magjában is megvál-
toztak a legforgalmasabb pontok. A Király utca üzletsorai is költözésre kényszerültek, a legforgalmasabb 
üzletek helyiségei a Rákóczi út déli peremén találhatóak. Fogyasztásorientált társadalmunkban a turista-
desztináció elképzelhetetlen üzlethelyiségek, szolgáltató-egységek nélkül. Ezért a probléma felismerésé-
vel igyekeznek színvonalas, a fogyasztói igényeknek megfelelő üzleteket létrehozni. A történelmi belváros 
továbbá felkarol minden rendezvényt, koncertet (a szintén EKF keretében megújult Zsolnay Kulturális 
Negyed mellett), amely pozitív hatással van a forgalomra is. 

A magasház irodaházként egy teljesen új és egyedi centrum lett volna Pécsett a városrészi alközpont 
szerepének felértékelődésével, mivel a legfontosabb hivatalos szervek itt kaptak volna helyet. A felélénkü-
lő terület és az ott megjelenő többletfogyasztás újabb beruházásokat generálhatott volna, több befektetőt 
vonzva a környékre. A belvárosban kiüresedett épületek hasznosítása a szolgáltatások bővítése szempont-
jából akár pozitív hatással is lehetett volna, de legalább annyi befektetést és energiát vett volna igénybe, 
mint a magasház újrapozícionálása. A két városrész szerepének változása felborítaná az eddig megszokott 
viszonyokat. A belvárosi szervek költözése megbolygatná az ügyintézések menetét és időtartamát. A mun-
kába igyekvők és onnan távozók egy időben megjelenő embertömegének kérdése újabb vizsgálati szempon-
tokat vet fel, amely a következő fejezet témája.

Az egyetemi szálláshellyel kapcsolatos elképzelések

A kollégium-funkció esetében felmerül a pécsi kapacitások felmérése. Ezen rendeltetéshez szükséges in-
formációkért a kollégiumokat kezelő EHÖK szervezete nyújtott segítséget. A téma kapcsán felmerülő leg-
fontosabb kérdésnek a kollégiumi helyek szükségességét tartottam. További kiemelendő téma a kollégiu-
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mok megfizethetősége, mivel a magasház esetében egykoron tervezett átépítés során drágább felújítási 
költségekkel, így valószínűleg drágább szobákkal is kellett volna számolni. A kollégiumok városon belüli 
elhelyezkedése és kihasználtsága szintén a prioritások közé tartozott.

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató hallgatók rendelkezésére 4236 kollégiu-
mi férőhely áll, amelyből Pécsett a hallgatók 3530 férőhelyet vehetnek igénybe (csak a magyar hallgatók, 
a külföldi, nem teljes idejű képzésben lévő hallgatók a Szántó Kovács János utcai Kollégium „A” szárnyá-
ban, az úgynevezett Diákszállóban kapnak elhelyezést, ami 428 férőhelyet jelent, ez is beleszámít a 4236 
férőhelybe). A vidéki képzési központok kollégiumai igen rossz kihasználtsággal működnek, amíg a pécsi 
kollégiumokban a tanéveket megelőzően túljelentkezés tapasztalható. 

A PTE stratégiájának szerves része, hogy jelentős mértékben megnövelje a külföldi hallgatók számát. E 
tekintetben a rosszabb gazdasági helyzetű országokból érkező hallgatókról (például Afrika területéről) van 
szó, ők csak a kollégiumot tudják megfizetni. A 2015/2016-os tanévben a külföldiek számára elkülönített 
428 férőhely nem volt elegendő, és ez a hiány a jövőben egyre jelentősebb lesz (Papp J. ex verb. 2016). 

A fentebb leírtak alapján arra derült fény, hogy a kollégiumi szobákra igényt tartanak, de mindezt 
meghatározza az épületek elhelyezkedése és a megfizethetősége is. A túljelentkezés elsősorban az egye-
temekhez legközelebb eső kollégiumokhoz kapcsolódik, tehát a magasház pozíciója nem lett volna teljes 
mértékben optimális a szállást keresők számára. A területen belül az egyetemekhez képest periférián 
helyezkedik el, bár az intézmények megközelíthetősége egyszerű. A legközelebb a PTE Általános Orvos-
tudományi Kara található, az északabbra, és magasabb térszínen elhelyezkedő Természettudományi Kar 
megközelítése már megterhelőbb lehet, akár kerékpárral is. A gyalogos közlekedés a magasháztól számítva 
körülbelül tizenöt percet vesz igénybe, tömegközlekedéssel várakozási idő nélkül csak kettő–öt perccel 
számolhatunk. A szobák feltételezett magasabb árai a kollégiumot kereső hallgatók számára nem ideálisak, 
még a külföldi diákok esetében sem, hiszen, akik ilyen elhelyezést kérnek, többnyire rosszabb gazdasági 
helyzetű országokból érkeznek. Ezért a magasház kizárólag kollégiumként való üzemeltetése nem lehetett 
volna fenntartható, hiszen a potenciális beköltözők szegmense egyetemi nagyságrenden belül nem lett vol-
na elérhető. A szálláshelyek bérbeadása, és az épület más funkciókkal való bővítése eredményesebb lehe-
tett volna. Az olyan beruházások, mint a fitneszterem létesítése, vagy szálláshelyek és konferenciatermek 
bérbeadása mindenképp javíthatott volna az épület hatalmas belső területének kihasználtságán, azonban 
bármilyen tervekről is essen szó, a tőke hiánya, a magas beruházási költségek és az átépítéssel kapcsolatos 
nehézségek minden esetben meghatározó tényezők lehettek. Az említett információk az elmúlt tanévekre 
vonatkoznak, azonban az elmúlt öt évben egy-kétezer fővel csökkent az aktív hallgatók létszáma, az or-
szágos átlaggal párhuzamban. Valószínűsíthető, hogy a múltban több kollégiumi szobára lett volna szükség 
a városban tanuló diákok magasabb száma miatt, így mint elképzelés a többi körülményt figyelmen kívül 
hagyva nem lett volna irreleváns.

A funkciók kapcsán felmerül még a kérdés, hogy a felújítással hány fő dolgozhatott, vagy lakhatott 
volna az ingatlanban. A rendelkezésre álló információk alapján akár 900 személy is élt egykor az épület-
ben. Ha lakásonként két emberrel számolunk, akkor körülbelül 500 lakó/dolgozó lehetett volna a reális. A 
további kalkulációkhoz szükséges adatként az 500–700 személy jelenléte tartható optimálisnak.

A magasház és a közlekedés kapcsolata

A vizsgálat szempontjából azért fontos a közlekedés figyelembe vétele, mert az egyik kiemelkedő hatása 
lett volna a magasház funkciókkal való ellátásának. Az utakon közlekedők befolyásolják a zajszintet, a 
levegő minőségét, összességében átformálják a lakókörnyezetet. A fentebb, hozzávetőlegesen meghatá-
rozott embertömeg közlekedésének hatása tehát meghatározó lehetett volna a városrész megújuló arcu-
latában.

A közlekedési viszonyok feltárásához érdemes megvizsgálni a városrész szerkezetét térben és időben 
egyaránt. A közutak futása által rajzolt struktúra meghatározza a magasházhoz kapcsolódó elképzelések 
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megvalósíthatóságát is. Az elemzésünk által meghatározott terület tehát a főbb útvonalakat követi. Keleti 
irányból a Hungária utca találkozása a Petőfi utcával jelent egyfajta határvonalat a magasház környékének 
meghatározásában. Az északi peremterületek az Alkotmány utca, illetve az Ifjúság útja által határozhatóak 
meg. Ezeket köti össze nyugatról a Kürt utca és a Tüzér utca, majd déli irányból a legnagyobb forgalmat 
lebonyolító 6-os számú főút. Az utak által közrezárt terület nevezhető a magasház közvetlen környékének 
(1. ábra). 

1. ábra: Az oktatási intézmények és utak helyzete a magasház környeze-
tében. Forrás: Katona Dzs. szerkesztése

Az idő, mint aspektus, érdekes 
képet adhat a városrész múltjá-
ról és jelenéről. Pécsett az állami 
szocialista építkezések megkezdése 
előtt ezen a területen egy várospe-
remi, családi házas, illetve katonai 
jellegű övezet húzódott, amelyről a 
mai utcanevek is árulkodnak (Kürt 
utca, Tüzér utca, Honvéd utca). Az 
1950-es évektől kezdődő építkezé-
sek során erőteljes városszerkezeti 
átalakításokat terveztek, amelyek-
nek csak egy részét valósították 
meg, így lett ez a terület az egy-
szintes, családias környezet és a 
négy-tízszintes panelházak tömbje-
inek keveréke. Ebben a mestersége-
sen létrehozott városi szövetben a 
magasházat központi helyre építet-
ték, közvetlen közelében tágabbra 
nyitott terekkel, ezzel is kihangsú-
lyozva a centrum helyét. A közel-
ben lévő Rókus sétány tízemeletes 

2. ábra: A magasház felé tájolt tízemeletesek. 
Forrás: A szerzők fotói

panelházai lejtős térszínen elhelyezkedve egyenesen a 
magasház felé néznek, amely mind a tervezői kreativi-
tást szemléltetik (2. ábra). Az épület kiürítésével azon-
ban megszűnt központi szerepe a városrész életében, és 
az évek során kialakultak, vagy átalakultak a környéken 
elhelyezkedő, egyéb vonzerővel rendelkező területek. 

A múltban leírtakkal ellentétben a mai helyzet je-
lentősen eltérő képet mutat. A fentebb már említett 
„EKF 2010” hatásai mellett itt az intézmények szerepe 
is számottevő. A városrészben sok közoktatási intézmény 
található, amelyek szintén hatással vannak a környék 
közlekedési viszonyaira. Az itt is megtalálható lakótele-
pek tervezésekor mindig fontos szempont volt az isko-
lák, óvodák főutaktól, forgalmas utaktól való védelme, 
ezért mindig a lakótelepek belső, házak által közrefo-
gott területeire helyezték őket. Ebben a városrészben is 
megfigyelhető, hogy a belső, lakóblokkok által közrezárt utcák között nincs lehetőség nagyobb forgalom 
lebonyolítására, mivel ezek az utak többnyire csak a házak közötti közlekedésre alkalmasak, és az ott la-
kók járművei töltik fel a parkolókat. 
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Az intézmények száma tehát kiemelkedő jellemzője a városrésznek, mivel ez egy új centrum kialakulását 
is jelenti (1. ábra). Az elmúlt években a PTE Általános Orvostudományi Kara a legjelentősebb vonzerő. Nem 
csak a vizsgált területen, hanem a város egészében, továbbá más városokból és külföldről is érkeznek ide 
egyre többen. Az északi peremterületen elhelyezkedő PTE Természettudományi Kara és Bölcsészettudomá-
nyi Kara szintén forgalmat generál, de a nemrég felújított klinika is hasonló szereppel bír. Összességében a 
városrész mesterségesen tervezett centrumától – amely egykoron a magasház volt – nyugatra alakult ki egy 
új, központi funkciókkal bíró terület, amely hatással van a közlekedési viszonyokra is. 

A közutak terhelhetőségéhez hozzátartozik a sávok számának ismertetése, mivel az utak szélessége 
meghatározza a befogadóképességet is. A városrészben mindenhol csupán két, vagy három fő sáv különít-
hető el, az ennél több sávval rendelkező út a 6-os számú főút és a Tüzér utca. A kétsávos utak találkozásá-
nál gyakran alakul ki a forgalom lassulása, többnyire a szeptemberi iskolakezdéskor, és a munkahely, vagy 
iskola között ingázók esetében a reggeli és a délutáni csúcs idején.

A közlekedés lassulása nem az egyetlen probléma, hiszen a forgalom generálta parkolási lehetőségek 
hiánya is gondot okoz. A magasháztól délre eső területek már-már az Ispitaalja városrész családiasságát, 
csendességét idézik. Ezekben a kisebb utcákban kevésbé jellemző a gépjárművek forgalma, egyrészt, mert 
itt nincsen olyan ipari tevékenység vagy szolgáltatás, amely emberek tömegeit vonzaná, másrészt, mert 
a terület parkolás szempontjából sem a legoptimálisabb. A magasház és környéke a II. és a III. parkolási 
díjzónába tartozik.

A fizetős zónákat azért alakították ki, hogy ezzel is segítsék, akadálymentesítsék a forgalmat. A környé-
ken lakók ez alól kivételt képeznek, a parkolási jogosultság évről-évre történő kedvezményes megvásárlá-
sával korlátlan időre behajthatnak a területre, és parkolhatnak is ott. A fizetős rendszer negatív hozadéka, 
hogy az autósok a közelben lévő, már egy díjzónába sem tartozó területeken parkolnak inkább, kikerülve 
ezzel a pár száz forintnyi összeg kifizetését, emiatt egyre kiszélesítve azokat a területeket, ahol a parkolás 
gondot jelent még az ott élők számára is. 

A magasház kapcsán felmerült, és közben el is évült olyan mélygarázsok építése, amelyek segítségével 
a parkolási gondok enyhülnének a környéken. Első sorban az ingatlanban létrehozandó új funkciók kiszol-
gálásához igazítva, 362 és 379 férőhelyes épületeket terveztek, illetve a felszínen további 400 férőhelyet 
biztosíthattak volna. A garázs építésére létrejött cég a vizsgálat készítésének idején felszámolás alatt áll, 
és a sajtóban ugyanolyan rejtélyes és sokrétű információk olvashatóak róla, akárcsak a magasház 25 éve 
húzódó tulajdonoscseréiről. A jogszabályok a különböző funkciókhoz rendelt parkolók számát is pontosan 
meghatározzák, így az épület revitalizációja esetén elengedhetetlen a garázsépítés költségeivel is szá-
molni. A sajtóban olvasható mélygarázsok költsége az ingatlanfejlesztéssel együtt a tízmilliárd forintnyi 
összeget is felülmúlhatta volna.

A rendeltetésekhez szükséges parkolók számát és területét a 2. táblázat szemlélteti. A jogszabályok 
szerint minden lakáshoz külön parkolóhely építése kötelező, de például az iroda funkció előírásai még szi-
gorúbbak. A kalkuláció során csupán a lakás és a kereskedelmi egység/iroda funkciót vettük figyelembe, 
mivel a fentiekben leírt további rendeltetésekhez kapcsolódó előírások nagyon hasonlóak, vagy egyformák. 
A diákotthonhoz vagy szállóhoz kapcsolódó szabályzatok tíz férőhely után írják elő egy parkolóhely létesí-
tésére való kötelezettséget. Ebben az esetben azonban több probléma is felmerülhet, az egyik a férőhely, 
mint egység pontos ismertetésének hiánya. Mivel a tervezet fiktív, ezért a „férőhely” fogalmát is többfé-
leképpen lehet definiálni. 

A parkolók létesítésének akadálya továbbá a környék beépítettségének mértéke. A jelenlegi körülmé-
nyek között szinte megoldhatatlan lenne közterületen felszíni parkolókat létrehozni, mivel a beépítetlen 
területekből nagyon kevés áll rendelkezésre, ami a már említett vegyes összetételű szerkezetből adódik. 
A zöldterületek elvonásával megoldható lenne további parkolóhelyek létesítése, de ebben az esetben ve-
szélybe kerülne a városrész képének átalakulása, valamint az emberek térérzete is átalakulna. A termé-
szet jelenléte fontos a lakóövezet szempontjából, amelynek eltűntetésével elveszhet a városrész eddigi 
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arculata. A parkolók létesítéséhez szükséges minimális alapterület nem lenne túlzottan megterhelő a vá-
rosrész életében, a fő probléma az, hogy nem áll rendelkezésre egységes, összefüggő terület a magasház 
közvetlen közelében. A lakás funkcióhoz tartozó értékekkel számolva 44,43 méter sugarú körben, az iroda 
rendeltetés esetén 66,71 méter sugarú körben kellene létrehozni a parkolókat (1. ábra). Ezek a számok 
minimális értékeket jelképeznek, vagyis csak az egy autóra elegendő 25 négyzetmétert, és az egységek 
számát veszik figyelembe. Az 1. ábrán továbbá a ház középpontjából indulnak a körök sugarai, és így is át-
ívelik a legközelebbi már beépített utcákat, azonban, ha a magasház telekhatárait is figyelembe vesszük, 
még nagyobb felületre lenne szükség. 

2. táblázat: A szükséges parkolók száma és területe. Forrás: Katona Dzs. összeállítása

Funkció
Egység 

(lakás, m2, férőhely)
Parkolók  száma

Parkolók területe 
(m2)

Lakás 1 lakás 248 6 200

Kereskedelmi egység/ 
iroda

20 m2 559 13 974

A magasház környezetében élők kötődése és területhasznosítási elképzelései

A területen élők érzelmi attitűdjével foglalkozó kérdéskör azt vizsgálta, hogy a városrészben lakók men-
nyire érzik a környék részének a magasházat, kialakult-e bennük az épület iránt kötődés. Az ingatlan 
sorsát a válaszadók közel fele nagyon fontosnak találta, a továbbiakban azonban többségük nem tartotta 
azt városképbe illőnek, és semmilyen szerepet sem tulajdonított a háznak. A kérdésekre adott válaszok 
összevonásával és a személyes tapasztalatok felhasználásával kiderül, hogy a környékbeliek nem kötődnek 
az épülethez, de a városrendezési, felújítási munkálatok teljes mértékben szükségessé váltak. Sokan úgy 
gondolják, hogy a megfelelő területrendezés „felfrissítené” a környéket, mert a lakatlan épületnek semmi 
haszna nincs, és veszélyes is. Észrevehető továbbá, hogy az idősebb lakók inkább városképhez illőnek talál-
ták a magasházat, és ebben a korosztályban kevesen, de ellenezték is a lebontást. Indoklásként személyes 
emlékeket osztottak meg az építkezésről, és a meglévő épület hasznosítását szerették volna, hiszen ők 
szemtanúi és egyben igénybevevői is voltak a magasház szolgáltatásainak. Összességében, a vizsgált terü-
let lakóinak csak kevesebb, mint egyharmadánál alakult ki érzelmi kötődés, amelyben kimagasló szerepet 
játszik a személyes tapasztalat és az életkor. A magasház kiürülése előtti időszakra csak az idősebb korosz-
tály emlékszik, így körükben pozitívabb kép alakulhatott ki az épületről.

A ház bontásáról kialakult vélemények, illetve annak a lakók életére gyakorolt hatások vizsgálatakor 
az ingatlanérték-változtató hatás is előtérbe került. A környéken lakók kétharmada egyetért a bontással, 
mégpedig azért, mert az épületet erősen leromlottnak tartják, és a hosszú lakatlanság okozta károkat is 
megemlítik. Általánosságban elmondható, hogy a negyed évszázados amortizáció után a környéken élők 
kiábrándultak, és azért értenek egyet a lebontással, mert a számos felújítási tervezet soha nem valósult 
meg. Voltak olyan vélemények, amelyek az ingatlan lebontását követő időszakra pozitívabban tekintenek 
(a saját ingatlan értéknövekedését is figyelembe véve), de legtöbben semmilyen kapcsolatot nem vélnek 
felfedezni a magasház lebontása és a saját ingatlanjuk értéke között. A bontás munkálataihoz bizalommal 
viszonyulnak a környéken élők, azonban ebben a kérdéskörben is megfigyelhető az életkor és a magasház-
tól való távolság növekedésével egybeköthető párhuzam. Az idősebbek többnyire kevésbé érzik magukat 
biztonságban, valamint az ingatlanhoz legközelebb levő lakók bizonytalanabbak. Ezt leszámítva a vizsgált 
területen – az elvártakkal ellentétben – további térbeli differencia nem különíthető el, a környék különbö-
ző részein véletlenszerűen fordultak elő egymással ellentétes, teljesen eltérő válaszok. 
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A vizsgált terület szolgáltatásai, a forgalom és a közlekedési szokások kapcsán a válaszadók nagyobb ré-
sze a lebontás után maradt telket parkként hasznosítaná. A fennmaradó esetek többségében is valamilyen 
rekreációs tevékenységhez kapcsolható elképzelések hangzottak el, mint például a fitneszcentrum, vagy 
teniszpálya. A ház magassága ebben az esetben félrevezető lehet, így az emberek térérzete megváltozik, 
és mivel a telket is sokkal nagyobbnak érzékelik, bátrabban tesznek javaslatot térigényes beruházásokra. A 
park, mint lehetőség az ott élők indoklása szerint azért olyan fontos, mert a környék zsúfolt, és kevés zöld 
területtel rendelkezik. Az életkor ebben az esetben nem volt differenciáló hatással, a többség szükséges-
nek találta további kültéri szabadidős tevékenységre alkalmas terek létrehozását. 

A környékbeliek elképzelései nem sokban térnek el a valóságtól, ugyanis a telek a szabályozási tervek 
szerint gyalogos felületként kerül bejelentésre, ezen pedig építkezés a vonatkozó jogszabály szerint nem 
lehetséges (253/1997 XII. 20. korm.rendelet 26. §66). A térrendezés módja valóban a parkosítás lesz, és 
a médiában is kiemelik a zöld területek szükségességét a magasház környékén. A bontás az állam által 
elrendelt és finanszírozott kényszerbontás, mivel a tulajdonos nem tett eleget kötelességének. A ház tör-
melékei továbbra is magánkézben lesznek, a bontás költségei pedig a telek árában mutatkozik meg, amely 
meghaladja az egymilliárd forintot is. 

A jelen helyzetben a telek megvásárlása, vagy az azon történő építkezés megvalósulásának valószí-
nűsége nem releváns (Magay M. ex verb. 2016). A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban szintén 
egyhangú válaszok érkeztek, a lakók nagy részének átlagos fogyasztása erre a területre esik. A boltok 
típusai inkább a mindennapi szükségletek kielégítésére rendezkedtek be, így a legtöbben élelmiszereket, 
háztartási cikkeket vásárolnak. A vevők nagy többsége nagyon jónak tartja az itt elérhető szolgáltatásokat. 
A megkérdezettek válaszai alapján a városrészben igazán hiányzó funkció a posta. A városon belül való-
ban ez az a terület, amelytől szinte egyenlő távolságra helyezkednek el a levél- és csomagküldemények 
felvételét, valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó hivatalok, három különböző irányban, de egyik 
sem tartozik konkrétan a vizsgált területhez. A pár percen belül elérhető üzletekkel ellentétben, ebben 
az esetben gyalogosan és tömegközlekedéssel is húsz-harminc perc a legközelebbi posta elérése. A hiányzó 
funkció a magasházban volt megtalálható egykoron, így a kiürítést követően ez kielégítetlen szolgáltatás-
ként jelenik meg a környéken élők számára. A közelben lévő posták mindegyike forgalmas, ennek oka az, 
hogy kiszolgálják saját vonzáskörzetük teljes lakosságát, továbbá mindegyik olyan területen található, 
amely egyben az adott városrész csomópontjának számít. Ehhez adódik hozzá a szigeti városrész lakóinak, 
dolgozóinak száma is.

A közlekedési szokásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a vizsgált területen belül a gyalogos közleke-
dés a legoptimálisabb. Ez visszavezethető a kis távolságokra, és arra, hogy a buszok csak a fő útvonalakon 
járnak, így a belső kisebb, főként észak-déli irányú forgalmat nem tudják lebonyolítani. A lakók ennek 
ellenére kiemelték, hogy a buszok járatainak sűrűsége, és vonalaik optimálisak, erről a területről a város 
szinte minden pontja könnyen megközelíthető. Az előző fejezetben bemutatottakkal kapcsolatban az utak 
forgalmasságának kérdése is felmerült. A környékbeliek közel fele nagyon frekventáltnak találja a terüle-
tet és megemlíti a közlekedéssel járó zajszint zavaró hatását. Ez a hatás leginkább az utak mellett épült 
házak lakóinál emelhető ki, és ott is csak abban az esetben, ha a lakás ablakai is arra tájoltak. Az utazási 
szokásokban továbbá a lakók szerint is megfigyelhető a reggeli, és a délutáni, munkahelyhez köthető ingá-
zás, valamint az egyetem forgalomnövelő szerepe. 

Összességében elmondható, hogy az előző fejezetekben említett problémakörök és feltételezések a 
környéken élők véleményének vizsgálata által beigazolódtak. A területen élők válaszai homogénnek bi-
zonyultak, a legfontosabb differenciáló tényező az életkor és a személyes tapasztalat volt. A területen a 
fentebb említett intézmények valóban nagy befolyással bírnak, kihatnak a lakosság összetételére, demog-
ráfiai jellemzőire is, valamint az általuk gerjesztett forgalom is jelentős. Ebből adódóan is kiemelendő a 
rekreációra alkalmas felületek, zöldterületek növelésének fontossága. 

A magasház mellett közvetlenül épülő társasház, a Megyeri ház, a közeljövőben szintén új fejezetet 
nyithat a környék életében. A lakók véleménye megosztó volt az új épülettel kapcsolatban. A válaszadók 
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fele negatív véleménnyel volt az új beruházásról, indokaik között szerepelt a tér szűkülése, valamint a 
bontás melletti zavaró hatások (zaj és por) megkétszereződése (3. ábra). Az épület keleti oldala közvetle-
nül a játszótér mellett található, amely konfliktusokhoz vezethet a lakók és a zöldterületet igénybevevők 
között. Az érvek között szerepelt továbbá a környék házaihoz képest modern épület, amely felkeltette a 
lakók érdeklődését az új szomszédok iránt, és az eltérő jövedelmi helyzet, a vagyoni különbségek hatásai-
val kapcsolatos kétségek is megjelentek. Ezen új ingatlanok értéke a magasház feltételezett renoválásával 
létrejövő lakásaihoz mérve csupán a fele lesz, (290 000 Ft/m2), ezért valószínűsíthető, hogy a nagyobb 
vagyoni különbségek nagyobb társadalmi differenciálódást indíthattak volna el. A pozitív véleménnyel ren-
delkezők indokai között a modern szemlélet érvényesült, szerintük előnyös az épület elhelyezkedése, hi-
szen a belváros közvetlen szomszédságában fekszik és könnyen elérhető bármilyen szolgáltatás. A fenntart-
hatóság napjainkban szintén a fő prioritások közé tartozik, a Megyeri ház napelemekkel ellátva csatlakozik 
a megújuló energiaforrások alkalmazásához. A parkolással kapcsolatos problémák is megoldásra kerülnek, 
mert mélygarázsok is épülnek hozzá. A tervezők a magasház felé nyitott üzleteket is helyeztek el az épület 
északi részén, ezzel is segítve az elhagyatott terület aktivizálódását. A körülményeket megváltoztatja a 
bontás, de ebben az esetben is lehetségessé válik majd egy feléledő tér létrehozása, amelyet a szomszéd-
ban lévő park is ösztönöz. 

Következtetések

Az elvégzett vizsgálatok olyan eredményekkel szolgáltak, amelyek rámutattak az épülettel és környékével 
kapcsolatos problémák okaira. A magasház önmagában történő vizsgálata demonstrálta a szerkezeti adott-
ságok összetettségét. A hasznosíthatóság korlátai leginkább a sajátos szerkezetnek és a pécsi építkezésben 
szokatlanul nagy alapterületnek tudhatóak be. A felújításhoz, átalakításhoz szükséges tőke hiánya kiemel-
kedően fontos tényezőnek bizonyult, ugyanis bármilyen tervezet született az épülettel kapcsolatban, a 
megvalósíthatóság a beruházás költségeinek biztosítása nélkül nem tudott létrejönni. A szakmai tudás 
hiányossága az új építészeti technológiával kapcsolatban, illetve a tapasztalatlanság nagymértékben hoz-
zájárult az ingatlan állapotának korai amortizációjához. 

További fontos tényező az idő, hiszen a magasház lakatlanságának negyed évszázada alatt megvál-
toztak a gazdaság és a társadalom körülményei; az építészetben és a technológiában gyors fejlődés ment 
végbe. A nagy alapterület fenntarthatósága és felhasználhatósága egyre korlátozottabbá vált és nem tu-

3. ábra: A játszótér és az építkezés határvonalainak össze-
fonódása. Forrás: szerzők felvétele

dott lépést tartani a környezetében lezajló fo-
lyamatokkal. A magasház kollégiumként, vagy 
irodaként történő feltételezett átalakításának 
értékelése olyan eredményekkel szolgált, ame-
lyek szintén bizonyítják, hogy a fent említett 
szerkezeti adottságok és a tőke, valamint cél-
szegmens hiánya miatt nem jöhetett volna lét-
re a beruházás.

A környéken eközben számos változás ment 
végbe. A szocializmusban tervezett centrális 
teret demonstráló magasház e funkcióját el-
vesztette, és helyébe az oktatási intézmények, 
legfőképpen a Pécsi Tudományegyetem „tö-
megvonzó ereje” lépett. A forgalom mértéke 
az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt, 
amelynek oka a gépjárművek számának általá-
nos növekedése és a környéken található intéz-

A pécsi magasház revitalizációjának kudarcai és a 
területhasznosítás jövőbeni lehetőségei



1�10. évfolyam 2. szám   2016. szeptember 15. 1�

mények felkeresése, akár napi ingázás szintjén. A városrész arculata egyre inkább az egyetem szerepét 
tükrözi, hiszen számos hallgató itt is lakik és a szolgáltatások is igazodnak a fiatalos igényekhez. Az új 
centrum az „EKF 2010” keretében megújuló Rókus sétányra és az ettől nyugatra lévő területekre tevődött 
át, közvetlen szomszédságban az egyetem épületeivel. Bebizonyosodott, hogy a magasház egykori renová-
lásának, revitalizációjának elképzelései nem lettek volna helytállóak, hiszen a környék zsúfoltságát csak 
fokozták volna. A parkolási gondok megoldása, a tervezett mélygarázsok építése és a tömegközlekedés 
terhelése szintén többletköltséget jelentett volna, nem csak a beruházónak, hanem a város számára is. 

Az eredmények összegzésével átláthatóbbá válik, hogy miért nem történt semmilyen konkrét lépés a 
ház ügyében huszonöt év alatt sem. A környék lakosságának bevonásával a felsorolt szempontok vizsgálatra 
kerültek, amelynek legfőbb tanulsága az, hogy a lakók többsége egyetért a lebontással és pozitívan tekint 
a jövőbe, hiszen a negyed évszázada tartó várakozás után a városrésznek szüksége van az átalakulásra. A 
bontással egy új korszak kezdődik a környékbeliek életében, a közvetlen közelben épülő Megyeri ház és 
hatásai egyelőre nem ismertek, de további kutatásra is okot adhatnak.

A területhasznosítás tekintetében a környéken élők elképzelései nem sokban térnek el a valóságtól, 
ugyanis a telek a szabályozási tervek szerint gyalogos felületként kerül bejelentésre, ezen pedig építkezés 
a vonatkozó jogszabály szerint nem lehetséges. A térrendezés tehát a parkosítás irányába mutat; a rekre-
ációs, illetve zöld területek szükségességét a média és a lakók megerősítik.
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