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Lakótelepek

170 millió 
panellakás a Földön

788 ezer 
panellakás itthon

190 ezer 
panellakás Budapest 

18 467
panellakás Újpesten



18 467panellakás 
az Újpesti lakótelepen

14976 panellakás 
a Békásmegyeri telepen

4968 panellakás a 
Gazdagréti lakótelepen

4532 panellakás
a Pók utcai telepen

Lakótelepek



ÚJPEST
1882 ha

100 282 fő
5328 fő/km2

 
ÚJPEST, Központi Lakótelepek

192.7 ha
42 047 fő

21820 fő/km2

18 467 lakás
forrás: KSH, 2001.

Árpád út



újpesti panelházak elbontása:
738 680 t hulladék ≈ 570 000 m3 



újpesti panellakások újjáépítése:
18 467 db lakás

újonnan épült lakások Magyarországon összesen:
2013-ban: 7293 db 

2007-ben: 36000 db
(forrás: KSH) 



Dunaújváros SOLANOVA projekt:
10 000 € / lakás - 75% energiamegtakarítás

forrás: Dr. Zsebik Albin - Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, BME



minden változtatás politikai 
akarat (pénz) kérdése ilyen 
léptékben

10 000 € x 18 467 lakás 
(SOLANOVA alapján)
≈ 184 670 000 € ≈ 57,2 mrd Ft€



problémák:

● parkolás: 0,5 db/lakás
● tárolás: tárolók hiánya
● telepítés: benapozás+darupálya » nincs sarok
● (tartószerkezet öregedése)
● egyéb szerkezetek elévülése
● magas rezsi
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ami nem az építészeken múlik, 
hogy miért nincs valódi város, azaz:

menő üzlet
szórakozóhelyek

irodák

de segíthet, ha van utca.
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panelek előtti réteg

panelházak rétege

tervezett réteg

Építészeti program:
időbeni tervezés
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panelek előtti réteg

panelházak rétege

tervezett réteg

Folyamatinkubátor:
funkció pótlás
helyspecifikus telepítés
átmeneti jelleg



Tehát amit tervezünk, 
az egy olyan épületrendszer, ami:

- “elnyeli” az autókat (»« parkolóhiány)
- tárolókat biztosít (»« kis lakásalapterület)
- ideiglenes lakásokat biztosít 

(a különböző felújítások idejére)









Központi Lakótelepek

ÚJPEST - kapcsolati háló

DLA hallgatók
Máthé Dóra (témavezető: Vincze László)

Tátrai Ádám (témavezető: Klobusovszki Péter)

Weiszkopf András (témavezető: Kolossa József)

DLA konzulensek
Nagy Márton 
Perényi Tamás
Roth János
Vincze László

graduális képzés
TT3, Bermuda-háromszög
Balla Regina, TDK kutatás: panelek földszintjei, I. díj
nagykomplex, tatabányai panelrehabilitáció (SZE, Győr)

Újpest Önkormányzata
Kovács Vera szociálpolitikus

Újpest - Főépítészeti Iroda
Lukács András 

megbízott főépítész

Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Kun Dorottya

igazgatósági kabinettvezető

Magyar Panelrehabilitációs 
Nonprofit Kft.

újpesti fiókiroda



ÚJPEST - projektfázisok / naptár

2014/2015/1. félév

10. 15.  •  fellelhető adatok beszerzése (IVS, KSH, Történeti ügyek, Fővárosi Tervtár, Levéltár)
10. 22.  •  tematikus alkotás, kutatás 1. prezentáció  
11. 05.  •  programalkotás és helyszínválasztás a Központi lakótelepen belül
12. 03.  •  tematikus alkotás, kutatás 2. prezentáció - program és beépítési koncepció
01. 13.  •  félévzáró DLA konferencia - vázlatterv 

2014/2015/2. félév

•  egyeztetés - koncepció update
•  Panellakótelepek kiskonferencia (tematikus kutatás, alkotás óra összevonásával)
•  vázletterv update
•  évzáró DLA konferencia - terv





Lakótelepek

Máthé Dóra - 2014. december

Tér és tömeg viszonya 
a paneles lakótelepeken

avagy milyenek 
a lakótelepi terek?

© Hajnóczy J. Gyula



de milyenek a lakótelepek?

Kelenföld - az első
Újpalota - tipikus ‘70-es
Káposztásmegyer - az 
utolsó

60-as évek
70-es évek
80-as évek

szociológiai megközelítésbeszélgetés
Roth Jánossal

“az atlasz”



és akkor milyenek a terei?



következő félév: 

terek rendszerezése: Újpest vs. Pók utca
funkció / tervezettség / határoltság / méret / térarány / lépték / ...



köszönöm a figyelmet.















OTTHONOSSÁG, EMBERI DIMENZIÓ - A PANEL-LAKÓTELEPEKEN

Tátrai Ádám - BME Építőművészeti Doktori Iskola - konz.: Dr. Kerékgyártó Béla - témav.: Klobusovszki Péter DLA
tematikus kutatás - témavázlat - 2014. december 03.



OTTHONOSSÁG, EMBERI DIMENZIÓ - a panel-lakótelepeken



OTTHONOSSÁG, EMBERI DIMENZIÓ - a panel-lakótelepeken

viszgálati szempontok

00. városi pozíció
01. telepítés-köztér
02. közintézmények
03. köztér-földszint
04. közös terek a házban
05. panellakás
06. szabadsági fok
07. esztétika



OTTHONOSSÁG, EMBERI DIMENZIÓ - a panel-lakótelepeken
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