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1. Vezetői összefoglaló
A beruházás bemutatása
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozását az 1278/2010. kormányhatározat rendelte el.
Ennek eredményeképpen a Rendőrtiszti Főiskolából, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemből és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karából létrejön az NKE
2012. január 1-jén. Az új egyetem három kara három külön helyszínen üzemel: a Hungária
körúton, a Gellért-hegyen és a Széchenyi-hegyen, 2012 októberében 5325 hallgatóval.
Az új, egységes campus létrehozásáról az 1158/2012. kormányhatározat rendelkezik,
melynek helyszínéül a volt Ludovika Akadémia Üllői út menti telkét jelöli ki. A beruházás
megvalósítása 2013-2015 között két ütemben valósul meg, az első ütem becsült költsége nettó
24,5 Mrd forint. Ennek eredményeképpen az új campus egy 27 hektárt magába foglaló
területen jön létre, ahová a Közigazgatás-tudományi és a Rendészettudományi Kar egészében
átköltözik, míg a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hungária körúti telephelye továbbra is
katonai használatban marad.
A campus az Üllői út – Korányi Sándor utca – Diószeghy Sámuel utca – Orczy út által határolt
négyszögön fekszik majd, melyen jelenleg többek közt az Orczy park, a Magyar
Természettudományi Múzeum és a Bárka Színház osztozik. A területen működő intézmények –
az ipari-kereskedelmi funkciók kivételével – egyelőre a jövőben is helyben maradnak.
Központja a korábban a Ludovika Akadémiának is otthont adó főépület, melyben számos
reprezentatív-történeti tér megújul, emellett itt kapnak helyet az egyetem fő hivatali
funkciói, valamint központi könyvtára és több tanterme. Szintén megújul a főépület előtt
fekvő Ludovika tér, 5000 fő befogadására alkalmas reprezentatív dísztérként.
Az Üllői út mentén felépülő új oktatási épületben nyer elhelyezést az egyetemi étterem, a
legtöbb tanterem, valamint egy rendezvényterem és több nagyelőadó, amelyek konferenciák
rendezésére is lehetőséget kínálnak.
A Rendészettudományi Kar képzési igényeit szolgálja a Diószeghy Sámuel utcában felépülő
speciális oktatási épület, melyben többek közt szaklaborok, szimulációs lőtér, szituációs ház,
küzdősportcsarnok létesül. A speciális oktatási épület szomszédságában épül fel a
Rendészettudományi Kar kollégiuma, 600 fős kapacitással.
A beruházásnak köszönhetően megújul és a volt ipari területek rovására kibővül az Orczy park,
amely egyetemi tulajdonú, nappal szabadon látogatható közpark lesz, játszótérrel, sétautakkal és
egyéb kényelmi szolgáltatásokkal. A parkban kap helyet a hallgatói központ, valamint egy
jelentős sportközpont – utóbbi egy 1200 főt befogadó sportcsarnokból (14 sportág számára
felszerelve), egy 200 főt befogadó medencecsarnokból, 7 kültéri sportpályából, futópályából és
lövészklubból, valamint a lovardából (20 ló) és lovaspályából (100 látogató) áll.
A beruházás második ütemében két további létesítmény készül el: a Közigazgatás-tudományi
Kar és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar közös kollégiuma, 752 fős kapacitással,
valamint a Katasztrófavédelmi Intézet mint gyakorlati és képzési helyszín.
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Az építkezés hatásai
A beruházás megvalósításának hatásait vizsgálva feltettük, hogy az építkezést 18,8 milliárd Ft
állami forrás és az egyetem által elhagyandó ingatlanok értékesítéséből származó 6,7 milliárd Ft
fedezi. Így a beruházás az építkezés 3-4 éve folyamán 11,7 milliárd Ft-tal nagyobb GDPnövekedést generál, mint az alternatívaként elemzett, ugyanekkora mértékű adócsökkentés és
az ebből fakadó háztartási fogyasztásélénkülés. A beruházás, melynek során az építőiparba
folyik be az összeg nagy része, jelentős iparágak közötti átcsoportosítást eredményez. Mivel
a háztartási fogyasztásban viszonylag nagy súllyal szerepelnek a szolgáltatási kiadások, emiatt a
beruházás hatására ettől az ágazattól csoportosul át a legtöbb pénz az iparba.
Az iparági átcsoportosításon túl a beruházás területileg is átrendezi a gazdasági
teljesítményeket. A vidéki és a budapesti adóforintokat Budapesten használják fel, s
feltételezzük, hogy a beruházás legnagyobb haszonélvezői Budapesten működő cégek lesznek. A
vidéken megtermelt GDP 1,9 milliárd Ft-tal csökken, a budapesti ezzel szemben 13,6 milliárd Fttal nő a beruházás hatására, az alacsonyabb adógyűjtés hatásához képest, amely a teljes
országban, a lakosság számával és fizetőképességével arányosan növelné a helyi gazdasági
aktivitást. A munkahelyek száma ennek megfelelően vidéken évente 12-vel, Budapesten 98-cal
lehet több, illetve az államháztartás bevételei 5,49 milliárd, a helyi önkormányzat adóbevételei
153 millió Ft-tal növekedhetnek a viszonyítási ponthoz képest az építkezés 3-4 éve során.
Az egyetemi karok költözése
A beruházás megvalósításával az egyetem jelenleg három külön helyen működő kara költözik át
a Ludovika Campusba. Vizsgálataink szerint az egyetemi alkalmazottak számára a költözés nem
jár mérhető következményekkel.
Megállapítható, hogy a jelenleg üzemelő három külön campus önmagában nem bír akkora
súllyal, ami meghatározó jelentőséggel bírna környékük kiskereskedelmére vagy
ingatlanpiacára.
A két felszabaduló campus (Gellért-hegy, Széchenyi-hegy) összesen több mint 6,7 milliárd
forintért értékesíthető. Az állami tulajdonban lévő ingatlanok értékesítés helyett elképzelhető,
hogy más funkciót kapnak, ami két fő hatást eredményezhet: az állam a vételárat megtakarítva
tudja az új funkciót elhelyezni a meglévő ingatlanokban, másrészt az új funkciók beköltözése
mérsékli a karok elköltözésének környékre gyakorolt esetleges negatív hatásait.
Nyitott campus
A Ludovika Campus beruházás eredményeképpen az Orczy-park egyrészt új infrastruktúrával
bővül; másrészt Budapesten új, nagy kiterjedésű, színvonalas egyetemi campus jön létre. A
campus jelentősége két síkon értelmezhető: egyfelől az egyetemi oktatás színvonal
emelésének és minőségi javításának lehetőségét foglalja magába, másfelől a létrejövő
infrastruktúra szélesebb körű, az egyeteminél szélesebb közönség általi kihasználását és
hasznosítását.
Az oktatás színvonalának emelése és minőségi javítása az új infrastruktúra révén az egyetem
további fejlődési lehetőségeihez járul hozzá. Ennek legfontosabb végkimenete egy
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közigazgatási szellemi központ létrejötte lehet, ami az egyetem közvetlen környezeténél jóval
szélesebb körben értelmezhető hatásokat feltételez az államműködés szempontjából.
Az új infrastruktúrák hatásait illetően három fő szempontot érdemes számba venni, mégpedig a
sport-, a szabadidős-rekreációs lehetőségek, valamint a kulturális funkciók bővülését. A
sportlehetőségek a környéken élők és a VIII-IX. kerület közeli iskolái számára rendelkeznek
elsősorban hozzáadott értékkel. Emellett az Orczy park a fejlesztések révén a főváros legjobb
minőségű zöldterületei közé zárkózik fel. Az újonnan nyíló bejáratokkal a közpark a
környéken élők nagyobb hányada számára kínál rekreációs lehetőséget. A kulturális funkciók
markáns megjelenését a dísztér (Ludovika tér) és a Bárka Színház jelenléte teszi lehetővé.
Az új infrastruktúrák mindeközben nem csupán az egyetemi polgárok és a környék lakosainak
lehetőségeit szélesítik: hasznosításuk révén bővülnek az egyetem gazdálkodási lehetőségei
és számos rendezvénynek, így tudományos konferenciáknak (az új épületben), reprezentatívexkluzív eseményeknek (a főépületben és a Ludovika téren), nagyobb tömegeket vonzó
szabadtéri és beltéri eseményeknek (a parkban, ill. a sportcsarnokban), valamint országos és
nemzetközi sportrendezvényeknek adhat otthon. Ezek eredményeképpen évente
hozzávetőlegesen – az egyetemi polgárokon és környéki lakókon kívül – további 50 ezer ember
fordulhat meg a campusban, aminek eredményeképpen felkerül a város használóinak
mentális térképére és vonzó, népszerű hely lesz.
A gazdasági aktivitás erősödése
Az egyetemek gazdasági hatásai a nemzetközi irodalom tükrében rövid és hosszú távon, azaz
közvetlenül és közvetve is értelmezhetőek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a környék
sajátosságai (speciális képzés, tudományos eredmények állami hasznosítása, több egyetem
jelenléte az egyetem környezetében, stb.) ugyanakkor testre szabott megközelítést igényelnek.
A közvetlen gazdasági hatások elsősorban a fogyasztók megjelenéséből adódnak, melyek
kihatnak a költségvetési bevételekre, valamint a háztatásokra is. A fogyasztók az egyetemi
polgárokból, a továbbképzésen és konferenciákon résztvevőkből, valamint a campus
rendezvényeinek látogatóiból adódnak össze. Csak az egyetemi polgárok fogyasztása
hozzávetőlegesen évi 880 millió forintot visz a környékre.
A fogyasztók megjelenése új vállalkozások megjelenését, illetve a létezők erősödését,
kínálatuk sokszínűvé válását idézi elő. Elsősorban az éttermek, kifőzdék, kávézók és
fénymásolószalonok térhódítása várható.
Az egyetemi karok összeköltözése nem teremt új munkahelyet, csupán a megjelenő és eltűnő
szükségletek mozgását követheti bizonyos rotáció. A campushoz kötődő fogyasztás mértéke
170 teljes munkaidőre vetített munkahelyet kíván meg (részmunka esetén ez a szám
magasabb). Ebből 34 teljesen új, míg a többi a már létező, illetve a máshol bezáró és a campus
környékén nyíló üzletekben jelenik meg.
A
campus
hasznosítása
rendezvényhelyszínként
(konferenciaterem
bérlés,
sportrendezvények) és a sportinfrastruktúra napi használata (uszoda, lovarda, sportcsarnok)
további bevételt generál, ami – a megfelelő hasznosítás esetén – lefedi a campus fenntartási
és üzemeltetési költségeit.
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881,6
58,9
39,1
7,1

Összes hatás
Bérleti és
belépő
díjakból
eredő bevétel
(millió Ft)
169,2
9,5
3,9

8,4

Fogyasztás
(millió Ft)

Egyetemi polgárok
Rendezvények
- Konferenciák
Reprezentatív
események
Szabadtéri
események
Nem
sport
rendezvények
a
tornacsarnokban
Sportrendezvények,
sportinfrastruktúra
Összesen

Fogyasztás
és bevétel
összesen
(millió Ft)
881,6
228,1
48,7
11

Nettó
fogyasztás és
bevétel
összesen
(millió Ft)
0
45,6
9,7
2,2

4,7

13,1

1,7

7,6

2,6

940,4

Nettó hatás
Államháztartási
bevételek
(millió Ft)

Ebből
helyi
önkormányzati
adóbevétel
(millió Ft)

0
21,3
4,5
1

0
0,6
0,13
0,03

2,6

1,2

0,03

9,2

1,8

0,8

0,02

143,5

146,1

29,2

13,6

0,4

169,2

1 109,6

45,6

21,3

0,6

1. táblázat: A Ludovika Campus működéséből következő fogyasztás és díjak hatásai

Az itt megjelenő fogyasztás és a hasznosításból eredő bevételek bevételt generálnak az
önkormányzatnak és az államháztartásnak is, körülbelül évi 21,3 millió forint értékben. A
fogyasztásból és egyéb díjakból eredő bevételek évi 45,6 millió forinttal növelik a GDP-t.
Az egyetemek esetében gyakori közvetett hatások az NKE esetében – annak speciális képzési
profilja, eredményeinek állami hasznosítása és budapesti elhelyezkedése miatt – viszonylag
nehezen számszerűsíthetőek. Felmerülhet a piacra irányuló technológiatranszfer, a régió
szellemi tőkéjének és vonzerejének növelése, de ezen a téren az ingatlanpiacot leszámítva
mérsékelt hatásokkal számolhatunk.
Az egyetem közvetetten – a vidékről érkező, végzés után nagy arányban Budapesten letelepedő
hallgatók révén – hozzájárul a városi lakosság képzettségének emeléséhez. Emellett az
oktatás minőségének és a végzettek felkészültségének javításával hatása az államműködés
javításában is várható.
Az egyetemen létrehozott tudás elsődleges célja az állami felhasználás, de emellett NGO-k és
néhány ipari szereplő is profitálhat belőle. Jelentős számú spin-off és start-up jellegű céggel
ugyanakkor nem számolhatunk, összesen 1-2 jöhet létre a következő 5 évben. Ehhez adódik az
egyetem profiljához kötődő cégek beköltözése a diákmunka vagy az egyetemi kapcsolatok
hasznosítása végett – becslésünk szerint évente egy ilyen eset várható.
A környékre gyakorolt hatások
A beruházás három szomszédos lakóterület színvonalára fejthet ki hatást. Ezek érintettsége
eltérő, leginkább az Orczy-negyed releváns a beruházás szemszögéből, lévén maga a campus is
részét képezi. Igen hátrányos helyzetű terület, drogkereskedelmi és prostitúciós gócpont,
leromlott önkormányzati lakóépületekkel, részben felhagyott ipari létesítményekkel és néhány
új építésű társasházzal.
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A Középső-Ferencváros ellenben a legismertebb belvárosi rehabilitációs terület, nagyrészt
újjászületett épületállománnyal, számos megújult köztérrel. Itt a campus hatása várhatóan
kisebb lesz, hiszen a potenciális hatások nagy része már végbement. A Tisztviselőtelep csendes,
némiképp elzárkózó, kertvárosias beépítésű terület, relatíve magas státuszú lakókkal és
magasabb ingatlanárakkal. A campus hatása ezen irányban is gyenge lesz, hiszen megítélése ma
is kedvező, laksűrűsége a jövőben sem lesz nagyobb. Mindezeken felül a campus létesítése
erősíti Józsefváros egyetemi negyed-arculatát, a funkcióbővítés pedig oldja a környező utcák
rossz megítélését.
A campus építése számos módon hat a terület ingatlanpiacára: közel 800 hallgató lakik majd
várhatóan albérletben, amit részben itt, az egyetem közelében választanak ki. valamint további
1352 hallgató költözik majd az Orczy-negyedben álló két kollégiumba.
Az egyetem, a hallgatók megjelenésével javul az Orczy-negyed imázsa. Ez, a többi fejlesztéssel
összhangban (közterület-rehabilitáció, parkfejlesztés, stb.) vonzóvá teszi a környéket
magasabb státuszú lakáskeresők számára is. Mindezen hatások eredményeként megnő az új
építésű társasházak aránya, azaz nőni fog az átlagos ingatlanár. A környék ismertségének,
súlyának emelkedése visszafordítja a Tisztviselőtelep ingatlanjainak kiemelkedő
értékcsökkenését is.
Az ingatlanpiac átalakulásai (és a mögöttes, említett folyamatok) nyomán átalakul az Orczynegyed demográfiai arculata, oldódik annak szegregált jellege – a beköltöző kollégisták (és
kisebb mértékben az albérletes hallgatók) például legalább 20%-kal megemelik az Orczynegyed népességét (2001: 8690 fő).
A negyed társadalmi-közbiztonsági problémáinak nagy része a Diószeghy Sámuel utca néhány
önkormányzati bérházában összpontosul. Ha ezek bontása megtörténik, oldódik a szegénység
területi koncentrációja, ami szintén hozzájárul a szegregáció enyhüléséhez. A változó
demográfiai összetétel és a rendőrtiszthallgatók jelenléte révén nő a környék közbiztonsága.
A terület lakástulajdonosainak egy része, a terület revitalizálódásából fakadó keresletnövekedés
láttán várhatóan eladja lakását és máshol vesz nagyobb ingatlant annak árán. Helyükre más
preferenciákkal rendelkező, magasabb státuszú lakók költözhetnek, így – a bérlakáspiac
átalakulásával együtt – bizonyos szintű népességcserére is számítani lehet.
A terület kiskereskedelmi ellátottsága jelenleg viszonylag egysíkú, élelmiszerboltok és
(nagyrészt ipari) szaküzletek uralják. A növekvő népesség és a differenciálódó kereslet nyomán
várhatóan nő az éttermek, kifőzdék, kávézók száma a területen.
A campus lehetséges hatásainak minél teljesebb kiaknázásához számos feltétel teljesülése
szükséges: ezek közül a legnagyobb jelentőséggel a környék közbiztonsági-szociális
problémagócainak fellazítása, a társadalmi revitalizáció, illetve az egyetem és a kerület
együttműködése bír. E feltételek teljesítése elsősorban állami-önkormányzati hatáskörként
merül fel.
Számításaink szerint mindezen hatások következtében a környék ingatlanjainak értéke 4,7
milliárd forinttal nőhet.
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Fővárosi szintű hatások
A beruházásnak köszönhetően növekszik a környék meglévő egyetemi funkcióinak
hangsúlyossága; a terület meglévő intézményei és az egyetemi campus beköltözése erősíti a
környék városi szintű ismertségét.
Az Üllői út mentén megvalósuló fejlesztések (Corvin sétány, ferencvárosi rehabilitáció, Ludovika,
új FTC-pálya, Népliget) mentén a belváros elkezd kihúzódni a campus irányába. Ez a
kihúzódás, a kapcsolódó beruházások kedvező alakulása esetén, Dél-Pest belső részeinek
szélesebb köreit is érintheti.
Az eddig szétszórtan működő karok összeköltözése koncentrálja azok gazdasági hatásait;
illetve helyreállítja a rossz megközelíthetőségű hegyoldalakra szorult campusok városszerkezeti
pozíciótévesztését.
A beruházás önmagában jelentősen nem változtat a város forgalmi viszonyain, noha kisebb
közösségi és kerékpáros közlekedési fejlesztéseket várhatóan szükségessé tesz.
A megújuló Orczy park fővárosi jelentőségű zöldfelületként a legismertebb és legkedveltebb
multifunkciós szabadidőparkok közé lép elő, így tehermentesíti a zsúfoltabb, ismertebb
parkokat (pl. Városliget, Margitsziget). Az új kapacitás új felhasználókat is a parkba vonz.
A főépület reprezentatív terei és az új oktatási épület konferenciakapacitásai fontos
rendezvényhelyszínné teszik a campust. A reprezentatív főépület és a Ludovika téri dísztér
ünnepségek, állami rendezvények helyszíne lehet.
Szimbolika
A hallgatók számára az újjáéledő hagyományok, a dicső múlt az egyetemmel és így a
közszolgálattal való azonosulást, az egyetemi és közszolgálati identitást erősítheti meg. A
hagyományokat középpontba állító szimbolika egyrészt azaz állam erejét, cselekvőképességét,
másrészt a stabilitást, integritást sugallja.
A törődés üzenetét erősíti, hogy az állam a budai hegyekből helyezi át a Józsefvárosba saját
elitjének képzését. Az államot képviselő egyetem és a környezete közötti együttműködés
kereteinek és tartalmának megteremtése révén biztosítható, hogy a különböző világok
együttműködését fejezze ki a szomszédos szegényebb negyedek és a campus viszonya.
A Ludovika campus kifejezi, hogy a magyar állam egységes keretben gondoskodik saját
szervezetei munkaerő- és vezető-utánpótlásáról. Ennek az az üzenete, hogy az állam
biztosítja a működéséhez szükséges szakértelem elsajátítását jövőbeni tisztviselőinek. A
testmozgás kiemelt szerepe a hagyományok felelevenítése mellett ahhoz a képhez járulhatnak
hozzá, hogy a magyar állam dinamikus, nem harcias, demokratikus intézmény. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem betelepítése a VIII. kerületbe tovább erősíti a már létező egyetemi
tengelyt.
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Fenntarthatóság
A beruházás fenntarthatóságának vizsgálata a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiához
kifejlesztett értékelési szempontrendszerre épül. Az elvégzett vizsgálat tükrében a Ludovika
beruházás 9 fő módon járul hozzá a Keretstratégiában meghatározott emberi, társadalmi,
természeti és gazdasági erőforrások védelméhez és gyarapításához az ezeken belül
meghatározott fenntarthatósági célok kiteljesítése révén. Ennek fényében kijelenthetjük, hogy a
Ludovika Campus beruházás számos ponton, elsősorban a múlt örökségének ápolása (a
Ludovika Akadémia főépületének felújításán és a hagyományok felelevenítésén keresztül) és a
minőségi oktatás kereteinek megteremtése révén segíti elő a magyar társadalom számára
nélkülözhetetlen erőforrások fenntarthatóságát és gazdagítását.
Nemzetközi példák
A város(rész) és az egyetem közötti együttműködés négy fő módon valósulhat meg, amelyek
a következőek: (1) az intézmény és hallgatóinak aktív részvétele a városfejlesztésben, (2) az
intézmény környezetének rehabilitációja közösségi és/vagy magánbefektetések révén, (3)
társadalmi elköteleződés, közösségi akciók, valamint (4) oktatási lánc kiépítése. Ezek
mindegyike adhat jó példát a Ludovika Campus létrehozásakor.
A francia Paris-Diderot Egyetem a campus létrehozásával járó veszélyekre, a barcelonai Pompeu
Fabra Egyetem a jól megtervezett beruházásban rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet.
Párizsban az egyetem és a helyi vezetés közötti akadozó párbeszéd és a beruházás nem kellően
átgondolt kivitelezése miatt rövid távon nem tudta kifejteni a várt hatásokat. A Pompeu Fabra
Egyetem létrehozása egy jelentős méretű és több komponensből álló városrehabilitáció
keretében egymást erősítő hatásokat gerjesztett: a rehabilitációban megújított történelmi
épületek egy része az egyetem révén közfunkciót nyert, míg a rozsdaövezetben felépített kar a
bevonzotta a kapcsolódó ipari vállalkozásokat, erősítve a tudástranszfer folyamatát.
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2. Bevezetés
2.1.

A feladat meghatározása

Jelen vizsgálat a HÉTFA Kutatóintézet (továbbiakban HÉTFA) és a Miniszterelnökség
(továbbiakban megrendelő) között létrejött szerződés értelmében a Ludovika Campus
létrehozásának gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak feltárását célozza. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE) Ludovika Campusban történő elhelyezését a
kormány 1158/2012. (V.18.) határozatában 2016-ig történő megvalósítással tűzte ki célul.
Eszerint az NKE eddigi három, Budapest különböző pontján működő campusai egységesen
átkerülnek a volt Ludovika Katonai Akadémia épületébe és az Orczy Parkba. A beruházás
megvalósítása hozzávetőlegesen 20-25 milliárd forintot igényel, melyek nagy részét várhatóan
uniós források fedeznek. A campus megvalósulásával járó fejlesztések – elsősorban azok
méretéből és elhelyezéséből adódóan – számos hatást eredményeznek a beruházás közvetlen
környezetében, de tovagyűrűző hatásaikról ennél jóval tágabb értelemben is beszélhetünk. A
hatásvizsgálat célja a beruházásból adódó hatásmechanizmusok feltárása, a hatások bemutatása
és amennyiben lehetséges, számszerűsítése.
A fejlesztés hatásainak számbevételekor a legfontosabb feladat az ingatlanok felújításából,
építéséből és egységes keretbe rendezéséből álló beruházás és az annak keretében megvalósuló
városrész-rehabilitáció tovagyűrűző hatásainak elemzése, a fejlesztett ingatlanok az egyetemi
működésből és azon kívüli hasznosításából eredő társadalmi, gazdasági és környezeti
kapcsolatok feltárása a beruházás megvalósulását követő 2-4 éves intervallumra. Az új egyetem
megalakulásának a felsőoktatásra, a tudományos életre, az igazgatásra gyakorolt hatásainak
mélyebb elemzése ugyanakkor nem tárgya az elemzésnek.
A vizsgálat módszertana követi az előzetes, mélyebb hatásvizsgálatok elkészítésének
gyakorlatát, különleges tekintettel az egyetem gazdasági-társadalmi és fenntarthatósági
hatásainak vizsgálatára. A hatásokat több elképzelhető forgatókönyv mentén mutatjuk be, így a
jelentősebb társadalmi, gazdasági folyamatokra, valamint a hatásokat befolyásoló legfontosabb
tényezőkre vonatkozó előrejelzések kevésbé befolyásolják a végső eredményeket. A téma
jelentőségét mutatja, hogy az egyetemek gazdasági-társadalmi hatásainak becslésével a külföldi
szakirodalom jelentős része foglalkozik, hiszen a felsőoktatás tömegessé válásával egyre többen
vizsgálják az adófizetők pénzéből finanszírozott egyetemek hatásait.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika campusba történő telepítése több olyan sajátosságot
is magában hordoz, ami óvatosságra int az általános modellek alkalmazásával kapcsolatban.
Ezek a specifikumok a következőek:
-

az egyetem képzési területeinek speciális volta, és országos szintű meghatározó szerepe;
az egyetemi kutatások közszolgálati jellege, mérsékelt piacosíthatósága;
az intézmény otthonául szolgáló Budapest, valamint a Közép-Magyarországi Régió mint
számos felsőoktatási intézmény otthona, Magyarország leginkább versenyképes és fejlett
régiója;
- a leendő egyetemi campus szűkebb környezete, az Orczy-negyed mint a VIII. kerület
halmozottan hátrányos környéke.
Az átfogó, általános társadalmi-gazdasági hatások vizsgálatából kiindulva a Ludovika Campus
beruházás sajátosságait figyelembe véve a következő, előre meghatározott eredményekre
történő hatásokat vesszük számba:
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-

a vállalkozói bevétel változása;
a további beruházások;
a foglalkoztatás változása;
a vállalkozói hozzáadott érték változása;
a központi költségvetési és önkormányzati bevételek;
ingatlanárak és bérleti díjak változása;
városszerkezeti hatások;
a környező városrészek épített környezetének, zöld területeinek változása;
az ingatlanállomány állapota és használata;
környezeti terhelési hatások;
kulturális és szabadidő eltöltési szokások, testmozgási és oktatási lehetőségekre
gyakorolt hatások;
- életminőség (biztonságérzet, elégedettség, egészségi állapot, stb.);
- egyéb, nem vagy nehezen számszerűsíthető társadalmi hatások.
A beruházás kiemelt érintettje a jelenleg meglehetősen hátrányos helyzetű Orczy-negyed. A
hatásvizsgálat jelentős része foglalkozik a beruházás városrészben kifejtett hatásaival
elsősorban gazdasági és társadalmi, de szimbolikus, városszerkezeti és környezeti témában is.
Ennek fényében a hatásvizsgálat a következő fejezetekből áll össze:
-

a beavatkozás részletes bemutatása;
az építkezés által generált hatások;
a nyitott campus létrejöttének jelentősége;
gazdasági hatások;
a környékre gyakorolt hatás;
városszerkezeti hatások;
szimbolika jelentősége;
a beruházás fenntarthatóságának vizsgálata;
nemzetközi példák;
ingatlanpiaci elemzés;
budapesti campusok környékén végzett kiskereskedelmi felmérés.

A vizsgálat eredményei – összetettségükből adódóan a könnyű értelmezhetőség érdekében – a
következő formában készültek el:
1) Hatásvizsgálati dokumentum: a teljes hatásvizsgálat menetét, logikáját és eredményeit
részleteiben bemutató munka;
2) Hatásvizsgálati összefoglaló: egy rövid, összefoglaló dokumentum, amely a
hatásvizsgálat legfontosabb eredményeit, állításait, következtetéseit mutatja be, és
alkalmas a szélesebb nyilvánosság elé tárásra, az érdeklődők tájékoztatására.
3) Ludovika hatásvizsgálat táblázatrendszer: olyan Excel formátumú anyag, amely
részletes áttekintést nyújt a hatásvizsgálat eredményeinek számításáról a felhasznált
adatok, benchmarkok és feltételezések segítségével. Ezen túlmenően azt is lehetővé
teszik, hogy a Megrendelő a számára tetsző paramétereket megváltoztatva előállítsa a
saját számításait.
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4) Hatásvizsgálati prezentáció (PowerPoint): egy részletes adatokat és magyarázatot
magába foglaló hagyományos prezentáció, amely az érdeklődőt kényelmesen vezeti
végig a hatásvizsgálat eredményein.
5) Hatásvizsgálati prezentáció (Prezi): egy interaktív prezentáció, mely a legfontosabb
hatáslogikák és eredmények bemutatására szorítkozik lehetővé téve a rövid, de tömör
információadást a hatásvizsgálat eredményeiről.

2.2.

A hatásvizsgálat logikája és módszertana

A Miniszterelnökség megbízásából készített, a Ludovika-campus felépítésének, illetve az ahhoz
kapcsolódó fejlesztések hatásait vizsgáló tanulmányunk öt alapvető logikai lépcsőfokot
végigjárva jött létre. Ezek az alábbiak:
1. Felmértük a status quo-t. Ez egyfelől jelenti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyelőre
külön telephelyeken működő három karának jellemzőit (alkalmazotti, hallgatói és
oktatói létszámok, kollégiumi kapacitások, képzési kapacitások, oktatáson felüli
tevékenységek, stb.), másfelől a meglévő campusok környezetét (megközelíthetőség,
infrastrukturális és kereskedelmi ellátottság, stb.). Ezeken felül a kutatás kiindulópontjai
közé sorolható a Ludovika környéke beruházás előtti állapotának felmérése is,
elsősorban a környező intézmények, lakónegyedek és infrastrukturális-kereskedelmi
kapacitások tekintetében.
2. Következő lépésként áttekintettük, milyen konkrét változásokat jelent a beruházás. E
téma két fő elemre bontható: az új campus infrastruktúrafejlesztésére, illetve a jelenlegi
campusok bezárásának jelentőségére. Az előbbi tétel a beruházás tervezési
programjaiból jól interpretálható volt, míg utóbbi esetében a rendelkezésünkre bocsátott
ingatlanbecslések szolgáltak forrásul.
3. A beruházás részletes tartalmának megismerését követően szisztematikus
adatgyűjtéssel egészítettük ki a megalapozott hatásvizsgálathoz szükséges
tudásmennyiséget. E folyamat az alábbi forrásokat igénybe vételét jelentette:
a. Félig strukturált interjúk a beruházás kulcsszereplőivel, közös alapú, de minden
alkalommal az adott interjúalany pozíciójához szabott vezérfonallal, személyes
megkereséssel.
b. Félig strukturált interjúk a beruházáshoz tartalmilag kapcsolódó szakterületek
szakértőivel, közös alapú, de minden alkalommal az adott interjúalany
pozíciójához szabott vezérfonallal, személyes megkereséssel.
c. Workshop a leginkább érintett szakmák és tudományterületek kulcsszereplőinek
részvételével.
d. A magyar és nemzetközi felsőoktatás- és városfejlesztési szakirodalom
áttekintése szakértői kiválasztás, kulcsszavas keresés és hólabdamódszer
segítségével.
e. Terepmunka – a beruházás kiskereskedelmi hatásainak becsléséhez négy másik,
közelmúltbeli campusfejlesztés környékén kérdezőbiztosokkal végzett kérdőíves
felméréssel vizsgáltunk meg, milyen tapasztalatokkal bírnak a kereskedők az
egyetemhasználók fogyasztási szokásaival kapcsolatban. A felmérés során
összesen 117 üzletet írtunk össze.
f. MacroLab – nagyberuházások makrogazdasági hatásainak elemzése céljából
kifejlesztett modellünkkel megvizsgáltuk, hogyan hat a campusfejlesztés
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Budapest és az ország gazdaságára. A MacroLab Leontief input-output modelljére
építve, az iparági termelést és felhasználást számszerűsítő statisztikai adatbázis,
illetve az ágazati kapcsolatok modellje alapján dolgozik.
g. Adatbázis-elemzés – az ingatlanpiaci hatások becslését néhány hasonló
beruházás környékén tapasztalható árváltozások, illetve a campust övező
lakónegyedekre jellemző átlagárak adatbázisainak elemzése alapján végeztük el.
4. A fenti lépések eredményeként rendelkezésünkre álló információk alapján felállítottuk
a várható fő hatásokra vonatkozó becsléseinket. Főként a jól számszerűsíthető
hatások szolgáltak a hatástanulmány gerinceként – elsősorban a környező
ingatlanállományra, az országos, fővárosi és helyi gazdaságra, valamint a környéki
lakónépesség-változásokra fókuszálva.
5. Végezetül a kevésbé kézzelfogható, kvalitatív módon becsülhető tényezők kapcsán,
elsősorban a szakirodalmi és szakértői közlésekre támaszkodva állítottuk össze a
campusberuházás hatásait teljes körűen áttekintő hatásbecslésünket. E fázis
keretein belül kerültek kidolgozásra a tudományos, városhálózati-térhasználati,
társadalmi, illetve szimbolikus hatásokkal kapcsolatos prognózisaink.
Az elemzés megírása során nagymértékben támaszkodtunk egy, a projektelemeket, valamint
azok közvetlen és áttételes hatásait, illetve a beruházás feltételezett véghatásait ábrázoló teljes
hatásábrára. Az alant látható ábrán piros betűkkel szedett mezők jelzik a beruházás kezdetekor
jelen lévő, illetve a kivitelezés révén megjelenő adottságokat, fekete betűkkel szedett mezők a
közbeeső hatásokat, illetve a kevésbé lényeges véghatásokat, végül zöld betűkkel szedett mezők
jelzik a kiemelt véghatásokat. A mezőket összekötő nyilak jelképezik azokat a hatásutakat,
amelyeket a beruházás vizsgálata során relevánsnak feltételeztünk, így munkánk során ezek
szolgáltak a legtöbb fejezet vezérfonalául. Utóbb nem mindegyik kapcsolat bizonyult egyformán
jelentősnek, de a beruházás hatásai feltérképezésére az összes jelzett hatáselem hasznosnak
bizonyult.
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3. A beavatkozás bemutatása
3.1.

Összefoglaló

E fejezetben bemutatjuk a campusépítési beruházás részeként megvalósuló infrastrukturális
fejlesztéseket, illetve – ennek részeként – kitérünk a jelenleg használt egyetemi ingatlanok
hasznosítási lehetőségeinek áttekintésére is.
Az első mérföldkövet az 1278/2010. kormányhatározat jelentette, amely elrendelte a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem létrehozását. Ezt követően 2012. január 1-én a Rendőrtiszti Főiskolából,
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemből és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karából jött létre az NKE. Az új egyetem három kara azonban három külön
helyszínen üzemel: a Hungária körúton, a Gellért-hegyen és a Széchenyi-hegyen, összesen
5325 hallgatóval.
Az 1158/2012. kormányhatározat rendelkezett egy új, egységes campus létrehozásáról:
helyszínül a volt Ludovika Akadémia Üllői út menti telkét jelöli ki. A Hungária körúti –
honvédségi – telephely katonai használatban marad, míg a két másik telephely funkciót vált a
jövőben. A beruházás összesen több mint 270 000 m2 területet tesz ki, magában foglalva két
Diószeghy Sámuel utcai telek hasznosítását is - terv szerint két ütemben valósul meg, az első
ütem becsült költsége nettó 24,5 Mrd forint.
A campus fő tömegét az Üllői út – Korányi Sándor utca – Diószeghy Sámuel utca – Orczy út által
határolt négyszög adja, melyen jelenleg az Orczy park, a Magyar Természettudományi Múzeum,
a Bárka Színház, egy középiskola, illetve nagyrészt felhagyott ipari területek találhatóak. A
területen működő intézmények – az ipari-kereskedelmi funkciók kivételével – egyelőre a
jövőben is helyben maradnak.
A campus központja a – korábban a Ludovika Akadémiának is otthont adó – főépület. Megújul
benne számos reprezentatív-történeti tér, emellett itt kapnak helyet az egyetem fő hivatali
funkciói, valamint központi könyvtára és több tanterme. Az Üllői út mentén álló új oktatási
épületben nyer elhelyezést az egyetemi étterem, a legtöbb tanterem, valamint egy
rendezvényterem és több nagyelőadó, amelyek konferenciák rendezésére is lehetőséget
kínálnak. A Rendészettudományi Kar képzési igényeit szolgálja majd a Diószeghy Sámuel
utcában felépülő speciális oktatási épület, melyben többek közt szaklaborok, szimulációs lőtér,
szituációs ház, küzdősportcsarnok létesül. Szomszédságában épül fel a Rendészettudományi
Kar kollégiuma, 600 fős kapacitással.
A parkban kap helyet a hallgatói központ, elsősorban a Hallgatói Önkormányzat számára.
Megújul és a volt ipari területek rovására kibővül az Orczy park, amely egyetemi tulajdonú,
nappal szabadon látogatható közpark lesz, játszótérrel, sétautakkal és egyéb kényelmi
szolgáltatásokkal. Hasonlóan megújul a főépület előtt fekvő Ludovika tér is, 5000 fő
befogadására alkalmas reprezentatív dísztérként. Mindezek mellett Jelentős sportközpont
létesül a campus területén:
-

1200 fős tornacsarnok (14 sportág számára felszerelve);
200 fős medencecsarnok;
7 kültéri sportpálya, futópálya;
lőtér, összesen 26-28 állással;
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-

lovarda és lovaspálya, 800 látogató, 20 ló részére.

A beruházás második ütemében két további létesítmény készül el: a Közigazgatás-tudományi
Kar és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar közös kollégiuma, 752 fős kapacitással;
illetve a Katasztrófavédelmi Intézet mint gyakorlati és képzési helyszín.

3.2.

A Ludovika-projekt háttere

A Kormány 1278/2010. (XII. 15.) határozatával1 döntött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(továbbiakban: NKE) létrehozásáról. A határozat első pontjában szereplő indoklás szerint: „A
Kormány felismerve, hogy a közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a
honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a
szakértelem erősítése összehangolt és tervezett utánpótlásképzést tesz szükségessé, továbbá a
pályaelhagyás helyett a társadalom számára hatékony munkavégzés biztosítására és a
nyugdíjazás utáni életszakaszra a közszolgálati pályaorientációt támogató továbbképzési
rendszert kell működtetni, a közszolgálati felsőfokú szakemberképzést egységes intézményi
alapokra kívánja helyezni”.
A döntést követően 2012. január 1-ével megalakult az NKE, magában egyesítve a Rendőrtiszti
Főiskolát (új neve Rendészettudományi Kar), a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet (új neve
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar) és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karát (a korábbi Államigazgatási Főiskolát). Az egyesítés aktusa nem járt együtt
közös campus létrehozásával, a három kar három különböző képzési helyen folytatta működését
– az NKE új központi egységei pedig a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hungária körúti
telephelyén kapott helyet. Az egységes, saját egyetemi campus létrehozásáról a 1158/2012. (V.
18.) Kormányhatározat rendelkezett2, a Ludovika Campust jelölve ki helyszínül. A helyszín
szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen 1872 és 1945 között e helyen – az Üllői út – Korányi Sándor
utca – Diószeghy Sámuel utca – Orczy út által határolt telken – üzemelt az ország első számú
katonai felsőoktatási intézménye.
Korábbi intézmény/kar
Rendőrtiszti Főiskola
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem –
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem –
Bolyai János Katonai Műszaki Kar
Budapesti Corvinus Egyetem –
Közigazgatás-tudományi Kar

Új NKE kar
Rendészettudományi Kar
Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar
Közigazgatás-tudományi
Kar
Összesen:

Hallgatói létszám
1 330 fő
2 509 fő
1 486 fő
5 325 fő

2. táblázat: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem karai, azok elődkarai, illetve a jelenlegi karok hallgatói létszáma
(2012. október 15.)

A campus összesen három telket fog elfoglalni (Orczy út 1., Diószeghy Sámuel utca 38-40.,
Diószeghy Sámuel utca 42.), összesen 270 528 m2 területtel3. A beruházás teljes tervezett
költsége nettó 31,72 milliárd forint, ami az alábbiak szerint oszlik meg az egyes ütemek és
projektelemek között:

http://www.opten.hu/opten/light/torvtar/1278-2010-xii-15-korm-hatarozat-153096.html
http://www.opten.hu/opten/light/torvtar/1158-2012-v-18-korm-hatarozat-185725.html
3 Előterjesztés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás
megvalósításáról.
1
2
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Projektelem
Főépület
Új oktatási épület
RTK taktikai blokk
RTK kollégium+gyaloghíd
I. ütem
(2013-2015) Sportközpont összesen
Park összesen
Hallgatói Központ
Egyéb
I. ütem összesen:
KTK-HHK kollégium
II. ütem
Sportközpont bővítése
(2014-2016)
Katasztrófavédelmi Gyakorló Központ
II. ütem összesen:
Tartalék:
Mindösszesen:

Nettó költség (Mrd forint)
3,25
7,47
1,26
4,22
6,55
0,60
0,31
0,88
24,54
5,00
0,38
0,25
5,63
1,55
31,72

3. táblázat: (Forrás: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami
beruházás megvalósításáról szóló kormányelőterjesztés mellékletei)

3.3.

A beavatkozás leírása

3.3.1. A Ludovika jelenlegi helyzete
A Ludovika 1945-ös megszűnését követően az épületállomány különféle célokra hasznosult (pl.
cipőgyár, mozi, egyetemi tanszékek), majd 1996 óta egy részét a Magyar Természettudományi
Múzeum foglalja el. Ezen kívül a volt akadémiai épületeket használja a Raoul Wallenberg Humán
Szakképző Iskola és Gimnázium, valamint a Bárka Színház is. Az akadémia volt kertje és
gyakorlóterei Orczy park néven ma zömmel közparkként funkcionálnak, míg bizonyos részei a
második világháború után ipari funkciókat kaptak (buszgarázs, raktár, cipőgyár). A telek zöme a
VIII. kerületi önkormányzaté lett a rendszerváltást követően, mely a maga részét a beruházáshoz
kapcsolódóan elcserélte az állammal a Józsefvárosi pályaudvar területének egy részéért. A telek
egy részének a S.E.F.T. Kft. a tulajdonosa.
3.3.2. A három kar campusainak rövid bemutatása
Az NKE három kara közül a Rendészettudományi Kar a Széchenyi-hegyen működik egy önálló,
zárt campusban, amelynek egy 500 fős kollégium is a része. A Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar telephelye a Hungária körúton, egy többfunkciós honvédségi telken
található. Itt más egyéb honvédségi szálláshelyek mellett 320 fő kollégista is elhelyezést kap. A
Közigazgatás-tudományi Kar épületei a Gellért-hegyen állnak, szintén kollégiummal kiegészítve,
amely 180 hallgatónak biztosít szállást – de a KTK további 100 férőhelyet használ az Budapesti
Corvinus Egyetem Ménesi úti kollégiumában is.
Kar

Szak

RTK

bűnügyi igazgatási (bűnügyi hírszerző) BSc
bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozói) BSc
bűnügyi igazgatási (gazdaságvédelmi nyomozói) BSc
bűnügyi igazgatási (pénzügyi nyomozói) BSc
katasztrófavédelem (iparbiztonsági) BSc
katasztrófavédelem (katasztrófavédelmi műveleti) BSc
katasztrófavédelem (tűzvédelmi és mentésirányítási)
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Felvettek Felvettek
száma
száma
(nappali) (levelező)
0
11
59
55
25
20
20
0
12
40
15
45
3
49
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KTK

HHK4

BSc
rendészeti igazgatási (biztonsági) BSc
rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási) BSc
rendészeti igazgatási (határrendészeti) BSc
rendészeti igazgatási (igazgatásrendészeti) BSc
rendészeti igazgatási (közlekedésrendészeti) BSc
rendészeti igazgatási (közrendvédelmi) BSc
rendészeti igazgatási (migrációs) BSc
rendészeti igazgatási (vám- és jövedékigazgatási) BSc
rendészeti vezető MSc
RTK ÖSSZESEN:
igazgatásszervező BA
nemzetközi igazgatási BA
európai és nemzetközi igazgatás MA
közigazgatási MA
KTK ÖSSZESEN:
biztonság- és védelempolitikai BSc
katonai logisztika BSc
katonai üzemeltetés BSc
katonai vezetői BSc
nemzetbiztonsági BSc
biztonság- és védelempolitikai MSc
katonai műveleti logisztika MSc
katonai üzemeltetés MSc
katonai vezetői MSc
nemzetbiztonsági MSc
védelmi igazgatási MSc
védelmi vezetéstechnikai rendszertervező MSc
HHK ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

29
7
25
18
25
30
15
0
0
283
240
49
81
113
483
25
31
35
67
0
23
10
7
35
0
0
0
233
999

29
17
25
25
25
39
8
17
78
483
417
37
0
23
477
0
0
0
0
17
17
0
0
0
25
48
8
115
1075

4. táblázat: Az NKE-re 2013 őszén nappali és levelező szakokra, budapesti képzési helyszínnel felvettek
létszáma szakonként. Normál betűkkel az alap-, dőlt betűkkel a mesterszakok szerepelnek a listában. Forrás:
felvi.hu.

A tervek szerint hosszú távon a Közigazgatás-tudományi Kar Gellért-hegyi és a
Rendészettudományi Kar Széchenyi-hegyi telephelye teljes egészében a Ludovika Campusra
költözik, így jelenlegi ingatlanállományuk megnyílik más funkciók számára. A Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar esetében erre – a kapcsolódó egyéb honvédségi hasznosítások nyomán –
ez utóbbira nem kerül sor.
3.3.3. Az új campus koncepciója
A jelenleg ismert tervek szerint az új campus az Orczy park egészét és az azon található épületek
zömét ki fogja használni, illetve néhány további, az Üllői út – Korányi Sándor utca – Diószeghy
Sámuel utca – Orczy út négyszögön kívüli épületet is hasznosít. Mindezt a „nyitott egyetem”
koncepciónak és főként az Orczy Park közparkjellege megőrzésének megfelelően úgy teszi, hogy
az új campus zöldterületei, sportlétesítményei és – bizonyos megkötésekkel – épületei szabadon
megközelíthetőek és használhatóak legyenek nappal a nagyközönség számára is. A tervezés a
campusberuházás teljes egészére vonatkozóan rögzít bizonyos alapelveket, mint az

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kihelyezett levelező védelmi igazgatási BSc képzést is indított Ózdon,
ahová 38 fő nyert felvételt – e csoport az összeállításban nem szerepel.
4
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akadálymentesség, alacsony fenntartási-üzemeltetési költségek biztosítása, fenntartható és
alacsony emissziójú, alternatív energiaforrásokat hasznosító épületek emelése.
A terület jelenlegi felhasználói közül helyén marad a Bárka Színház, a Raoul Wallenberg Humán
Szakképző Iskola és Gimnázium, illetve – bizonyos kisebb módosításokkal – a Magyar
Természettudományi Múzeum. Ezek mellé kerülnek az egyetemi funkciók: a Ludovika-főépület
oktatási és reprezentációs funkciókat tölt be, mellette egy új oktatási épület is létesül az Üllői út
mentén, a jelenleg alacsony raktárépületekkel elfoglalt területen. A S.E.F.T. Kft. által használt
területrész az Illés utca torkolatánál a tervek szerint a Katasztrófavédelmi Központnak fog
otthont adni. Az épületek közti terület zömét közpark tölti ki, de az egyetem hallgatói központja,
sportközpontja (tornacsarnok, úszócsarnok, kültéri sportpályák) és lovardája5 is itt kap helyet.
A campus szorosan értelmezett területén áll majd a Rendészettudományi Kar épületei: a
Diószeghy utcai volt rendőrőrs „taktikai épületként” (gyakorlati képzőhelyként) üzemel tovább.
Az őrs épülete melletti üres telken épül fel a kar kollégiuma, a két épületet a tervek szerint
gyaloghíd köti össze a határoló út felett az egyetem belső részeivel. A további karok kollégiumai
elhelyezésére két koncepció is létezik: az egyik a Diószeghy utca és a Korányi utca
kereszteződésénél álló rossz állapotú önkormányzati bérházak helyére, a másik a park Orczy út
menti szegélyére építené fel azokat.

1. ábra: A Ludovika Campus helyszínrajza az egyetemi használatú épületek megnevezésével. (Forrás:
tervezési program, saját szerkesztés)

3.3.4. A Ludovika főépülete
Az NKE központi épülete, fő reprezentatív helyszíne a Ludovika-főépület lesz. Az épületet ma
részben a Magyar Természettudományi Múzeum használja – területfelhasználásának egy része

Az egyetemi lovarda új épület lesz, a Ludovika volt lovardáját a továbbiakban is a Magyar Természettudományi
Múzeum fogja kiállítótérként hasznosítani.
5
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változatlan helyen megmarad, míg egyes földszinti raktárhelyiségek, a kihasználás
optimalizálása érdekében, elköltöznek az épület alagsorába. Az épület két, egymástól némiképp
elkülönülő funkcióval fogja egyidejűleg szolgálni az NKE-t: a hangsúlyos oktatási hasznosítás
mellett a reprezentáció is markáns jelentőséggel bír. Az épület belső elrendezésében lehetővé
teszi a kettő elválasztását, azaz a felsőoktatási és az egyéb hasznosítást (pl. konferenciák,
ünnepségek, stb.) párhuzamosan, egymás akadályozása nélkül.
Az oktatási funkció egyfelől a klasszikus módon, előadások tartásán keresztül valósul meg a
főépületben kialakítandó kilenc tanterem révén, emellett azonban különös jelentőséggel bír az
egyetem központi hivatalának és központi könyvtárának ittléte is. Előbbi az épület
központszerepét egyértelműsíti az egyetemi és kari tisztségviselők és ügyintézők
munkahelyeként, míg utóbbi a hallgatói élet kiemelt jelentőségű helyszíneként erősíti az
egyetemi diákság jelenlétét a főépületben. A központi hivatal magában foglalja a Rektori Hivatalt,
a négy rektorhelyettesi hivatalt (stratégiai és intézményfejlesztési, oktatási, tudományos és
nemzetközi, közszolgálati), a Főtitkári Hivatalt és a Gazdasági Főigazgatói Hivatalt. A kétszázezer
kötetes kapacitású központi könyvtárban helyezi el az egyetem – többek közt a KTK és az RTK
gyűjteményeit; kialakítása egyszerre száznyolcvan felhasználó számára teszi lehetővé
használatát. A hallgatói jelenlét súlyát növelik az épület kiszolgáló létesítményei is: egyebek
mellett központi sokszorosító, jegyzetbolt, büfé-kávézó egyensúlyozza ki az adminisztratív és
reprezentatív funkciókat. Tizenkét iroda létesül az épületben a rendes és vendégoktatók, illetve
a doktori iskola elhelyezése számára.
Utóbbiak öt fő helyszín révén jelennek meg az épületben:
-

akadémiai kápolna autentikus, történeti helyreállítása;
Hősök Folyosója autentikus, történeti helyreállítása;
díszterem autentikus, történeti helyreállítása, tanácstermi profillal;
előcsarnok autentikus, történeti helyreállítása;
Ludovika múzeum kialakítása.

A reprezentatív terek ki- és helyreállítása egyfelől a Ludovika akadémia előképjellegének
hangsúlyozását, másfelől a karok feletti, egyetemi szintű identitás kialakítását szolgálja. Emellett
méltó teret ad az egyetem működésének különböző reprezentatív jellegű alkalmainak
megtartásához, illetve külső rendezvények számára is magas hozzáadott értéket képviselő
helyszínként kínálkozik.
Opcionálisan felmerült a főépület és az új oktatási épület föld alatti vagy feletti összekötése.
3.3.5. A campus új épületei
Új oktatási kapacitások elsősorban az új oktatási épületben, az Üllői út vonalában a Bárka
Színház és a Nagyvárad tér között helyet foglaló komplexumban létesülnek: míg a főépület 680
fő hallgatói és 50 fő oktatói-adminisztratív kapacitással készül, addig az új oktatási épület 3595
hallgató és 301 oktató-adminisztrátor kiszolgálására létesül.
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2. ábra: Az NKE főépületének és új oktatási épületének hallgatói és oktatói-adminisztratív kapacitásai (fő).
(Forrás: tervezési program; ábra: saját készítés)

Ezen oktatási kapacitások elsősorban a két nagyelőadóban, a 67 különböző méretű tanteremben
és a tíz nyelvi, számítástechnikai, illetve open laborban, illetve az összesen 100 oktatói-tanári
helyiségben nyilvánulnak meg. A központi épületnél is említett kiszolgáló létesítmények mellett
(központi sokszorosító, büfé-kávézó) az új oktatási épületben kap helyet a campus étterme is. Ez
amellett, hogy 450 fő egyidejű elhelyezését biztosítja (két hallgatói és egy oktatói éttermi
résszel), alkalmas lesz az Orczy parkban esetlegesen üzemelő egységek ellátására.
Az étterem szerepet kap az új oktatási épület másik potenciális funkciójának, a
rendezvényszervezésnek a biztosításában is. Ezt szolgálja részben – a nagyelőadók mellett – az
ötszáz fős központi aula-rendezvényterem is.
Az új oktatási épülethez kapcsolódik a Bárka Színház épülete, így annak díszletraktára és
próbaterme is benne kap helyet.
A campuson kívül, a Diószeghy Sámuel utca 38. szám alatti rendőrségi épületben kap helyet a
Rendészettudományi Kar speciális oktatási épülete, más néven a „taktikai blokk”. Itt a tervek
szerint 330 hallgató képzése folyik majd, 32 oktatóval – elsősorban gyakorlati hangsúllyal, amit
az is igazol, hogy az épületben hagyományos tantermek és előadók nem kapnak helyet. A képzést
elsősorban különféle szaktantermek teszik lehetővé (kriminalisztikai laborok, okmányvizsgáló,
számítástechnikai laborok, pszichológiai labor, reprodukciós szobák, rabosító és műszerszoba),
amiket taktikai (szimulációs) lőtér, küzdősportcsarnok és konditerem, valamint az úgynevezett
szituációs ház helyszínei egészítenek ki.
A speciális oktatási épületben kap helyet a campus egészségügyi központja, így az épület
bizonyos esetekben az egyetem nagyobb közönsége számára is hozzáférhető lesz. Emellett
azonban több funkció (pl. fegyvertár, tölténytár) emelt biztonsági előkészületeket tesz
szükségessé.
A speciális oktatási épület melletti üres telken épül fel a Rendészettudomány Kar kollégiuma,
amely 150 darab kétszer kétágyas lakóegységben összesen 600 hallgató elszállásolását teszi
lehetővé. Ezen felül tizenkét egyágyas vendégszoba, klub- és hallgatói helyiségek
(szakkollégiumi, HÖK, stb.), kiszolgáló egységek (büfé, teakonyhák, mosó- és szárítószobák,
számítógépterem) épülnek a kollégiumban. A zárt udvar alaki-kiképzési feladatok ellátására is
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alkalmas lesz. A speciális oktatási épület és a rendészettudományi kollégium együttesét zárt
gyaloghíd fogja összekötni a Diószeghy utca felett a campus központi magterületével.
A park északi oldalán, a volt gyógypedagógiai épületben kap helyet a hallgatói központ. Itt lesz
megtalálható a Hallgatói Önkormányzat központja (négy irodával és egy tanácsteremmel),
valamint egy kétszáz fős kapacitású kávézó-büfé, ami – technológiájában az új oktatási épület
éttermére – támaszkodva melegkonyhaként is üzemelhet. Szintén ebben az épületben kerül
elhelyezésre a kültéri sportpályák használatát támogató nyolcvanfős öltöző. Ezen felül a ma is
üzemelő, de felújítandó sportépületben további százhúsz főnyi öltözőkapacitás áll a pályák
használóinak rendelkezésre, ami mellett egy klubszoba is elhelyezést nyer.
Az eddig felsoroltakon felül két üzemeltetési épület és egy 80 m2-es eladóterületű
élelmiszerbolt feladata lesz majd a campus és a park forgalmának kiszolgálása. Utóbbi a
Diószeghy utca mentén, a Rozgonyi utca torkolatánál, a volt nővérszállás felhasználásával épül
át.
3.3.6. Park- és sportlétesítmények
A park megújításának alapelemei közé tartozik a növényzet lehetőségek szerinti megőrzése,
hazai fajokra építő bővítése és a tó revitalizációja. Térrendezése öt fő tengely mentén tagozódik:
a főépület szimmetriatengelye, a Nagyvárad téri sarki parkfőbejárat tengelye, valamint a
Rozgonyi, Illés és Kálvária6 utcák meghosszabbított vonala. Szolgáltatásai közül kiemelendő a
600 m2-es, nagyrészt új játszótér (vizesblokkal és pelenkázóval), a szobrok egységes
koncepcióba rendezése, illetve egy új kegyeleti emlékmű emelése a Rendészettudományi Kar
igényeinek megfelelően. A terv számol a park kerékpáros megközelíthetőségének biztosításával
(egyúttal előkészítve egy közösségi kerékpár-dokkolóállomás – BuBi-helyszín – majdani
elhelyezését), valamint magában foglalja egy lovaglóút létesítését is. A Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ előírta a Ludovika Campus masszív kőkerítésének
jelentős szakaszokon való megőrzését, ám bizonyos részeken, főként a térrendezési tengelyek
vonalában a fal át lesz törve. Más részein magasságának csökkentésével biztosítja az átépítés a
campus és környezete erőteljesebb kommunikációját.

A Kálvária utca ugyan jelenleg csak a Dugonics utcáig tart, a kerület saját tulajdonú üres telkeinek felhasználásával
meghosszabbítását tervezi a Korányi Sándor utcáig, ahol így találkozik a Ludovika tömbjével.
6
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3. ábra: Az eredeti kőfal egy részlete, jelen állapotában. (Forrás: Google Maps)

Átépül a campus kerítésén kívüli, ám a beruházási hatásterület szerves részét képező, a főépület
külső homlokzata előtt álló Ludovika tér is. Itt reprezentatív dísztér kerül kialakításra,
országzászlóval, amely nemzeti ünnepek, avatások, évnyitók és évzárók helyszíneként fog
szolgálni. A tér 5000 fő befogadására lesz alkalmas, rajta előkészített csatlakozások teszik majd
lehetővé mobil színpadok és lelátók elhelyezését.
A sportközpont magja a sportcsarnok, melynek két fő elemét a tornacsarnok és a
medencecsarnok adja. A tornacsarnok fix lelátói összesen 1200 fő befogadására alkalmasak,
dedikált kiegészítő infrastruktúrája egy bemelegítő csarnokból és egy aerobikteremből áll. A
medencecsarnok FINA szabvány medencéből, 200 férőhelyes lelátóból, bemelegítő medencéből,
wellness- és szaunarészlegből, valamint masszázsszobából áll össze. Mindkét komplexumrészt
kiegészítik szertárak, öltözők-vizesblokkok, hat egyesületi szoba, sajtóközpontok és
közvetítőhelyek. A sportközpontban büfé is üzemelni fog. Épületéhez kültéri sportpályák
csatlakoznak, illetve a központ mellett épül fel a lövészklub is. Utóbbi összesen száz lövő
befogadására lesz alkalmas, 26-28 lőállással; fegyvertárolóval, fegyverműhellyel, fegyverbolttal
és büfével kiegészítve. Az egyes sportlétesítmények funkcióit az alábbi táblázat foglalja össze:
Tornacsarnok
Kézilabdapálya (1 db)
Kosárlabdapálya (3
db)
Tollaslabda
Asztalitenisz
Súlyemelés
Torna

Medencecsarnok Kültéri sportpályák
Lövészklub
FINA szabvány
Szimulációs
medence
Futópálya (400 m, 8 sáv) lézerlőcsarnok (10
állás)
Műfüves labdarúgópálya Nagyöblű puskalőtér (6
(2 db)
állás)
Salakos teniszpálya (4
Pisztolylőtér (6-8 állás)
db)
Multifunkciós pálya
Íjászlőtér (4 állás)
(kosárlabdapályaként)
Multifunkciós pálya
(röplabdapályaként)
Multifunkciós pálya
(kézilabdapályaként)
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Ökölvívás

Multifunkciós pálya
(teniszpályaként)

Röplabda
Birkózás
Cselgáncs
Vívás
Tenisz
Teremlabdarúgás
Mászófal
5. táblázat: A sportközpont létesítményei és az azokban űzhető sportágak. Forrás: tervezési program.

Az eddig felsoroltaktól hasznosításában némiképp elkülönülő, ám hasonlóképpen sportcélú
fejlesztés a lovarda újjáépítése. A Ludovika lovas hasznosítású épületei közül a reprezentatív
fedett lovarda utóbb moziként hasznosult, majd a Természettudományi Múzeum kiállítása
költözött bele és a mai napig is használja. A fejlesztés, ennek megfelelően, a volt lovardai
épületegyüttes többi elemére épít, amelyek nagy részét a parkba költöztetett cipőgyár használta
évtizedekig. Állaguk mostanra meglehetősen leromlott, így egyes esetekben nem csupán
felújítás, hanem újjáépítés szükséges. A projekt részeként az alábbi lovassport-hasznosítású
épületek újulnának meg:
-

lovarda (kocsiszínnel, tréningek, kisebb versenyek, rendezvények részére, 100 fős
látogatószám);
istálló (20 ló részére, lómosóval, kovácsműhellyel, kapcsolódó kültéri állattartó
területtel);
istállószállás (személyzeti szállás, porta, irodák);
kültéri lovaspálya (díjlovagló- és ugrópálya, lelátók 800 főre, futószárazó kör, jártatógép,
karám).

A komplexum feladatai közé tartozik a felnőtt és gyermek lovas oktatás, kisebb versenyek,
díjlovaglások rendezése, de a bértartás és az állatsimogatás lehetőségének biztosítása is.
Mindezen funkciókhoz kapcsolódóan a parkban épül egy sétalovaglóút is.
3.3.7. Későbbi ütemek létesítményei
A beruházás két tervezési ütemre oszlik, melyek közül az eddig részletezett létesítmények
alkotják az első ütem részét – ezeknek elkészülte a kormányhatározat-mellékletek alapján 20142015-re várható. Ezt követően, 2014-2016 között valósulhat meg a második ütem, amely
elsősorban két újabb funkció beköltözését jelentené: a KTK és a HHK közös kollégiumáét, illetve
a Katasztrófavédelmi Intézetét. Ugyanezen időtávval számolva jelenik meg a beruházás
tartalékterületeként az Esély Iskola Dugonics utca és Korányi Sándor utca közti épülete. A KTKHHK kollégium elhelyezéséről két alternatíva is napvilágot látott a campusfejlesztéssel
kapcsolatos tervekben: az egyik a Diószeghy Sámuel utca 16., 18., 20., 22. számok alatti,
önkormányzati tulajdonú bérházak helyén építené azt fel. Ez a megfontolás elsősorban
városrehabilitációs megfontolásokat követ, ugyanis ezen épületek jelentik a környék bűnügyi
gócpontját, bérlői számos társadalmi feszültség forrásai, jelentős arányban bírnak bérleti és
közüzemi tartozásokkal. Mindez nem független a lakások alacsony komfortfokozatától és kis
méretétől sem. Ez az alternatíva ugyanakkor jelentős előkészületeket igényel a lakók
kiköltöztetése és a bérházak szanálásából fakadóan. A másik helyszínopció a park Orczy út felőli
oldalát, a jelenlegi sportpályák helyét jelenti. Itt könnyebbség a beépítetlen helyszín, haszon,
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hogy az épület útjelleget ad az Orczy út térfalak nélküli szakaszának, viszont elmaradó haszon,
hogy kezeletlen marad a Diószeghy utcai problémagóc.
A kollégium tervezési programja az Orczy úti helyszínt veszi alapértelmezettnek. Itt 188 db
kétszer kétágyas lakóegységet alakítana ki (összesen 752 fő elszállásolására), ami 15
vendégszobával és két akadálymentes szobával egészülne ki. A kollégium közösségi életét az
aula, szintenként közösségi tér, nyolc klubhelyiség, három szakkollégiumi és két hallgatói
önkormányzati iroda biztosítaná. Ezeken felül az épület lakóinak kiszolgálásáért 13 mosószoba,
13 teakonyha, két számítógépterem és egy büfé lesz felelős.
A Katasztrófavédelmi Intézet az Illés utca torkolatánál, a jelenleg a S.E.F.T. Kft. által használt
területen helyezkedne el. Fő funkciója a speciális katasztrófavédelmi képzés szolgálata
gyakorlati helyszínként, ennek megfelelően hagyományos tantermek helyett az intézetben
eligazító terem, iparbiztonsági kabinet, bevetési és irányítási szakkabinet, természettudományi
labor, két műszaki mentőkonténer-terem, négyállásos tűzoltógarázs és négy négyszintes
mászóház kapna helyet. Emellett öltözők, műhelyek és tanszéki irodák lennének még jelen az
épületben, ami mellett 280 m2-es gyakorlótér létesül.
Csupán az egyetem távlati kapacitásbővítése végett szerepel a tervezési programban az Esély
Iskola campuson kívüli (a Korányi Sándor utca másik oldalán álló) épülete, amely specifikáció
nélküli képzési helyszínné alakítható a jövőben. A vonatkozó terv 1020 fős hallgatói és 175 fős
oktatói-adminisztratív kapacitással számol, ami huszonnyolc tanterem és ötvenöt iroda révén
helyezhető el. Ezek mellett számítástechnikai laborok, tárgyalók és egy büfé szerepel a
létesítmény esetleges átalakítására vonatkozó tervekben.
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4. Az építkezés hatásai
4.1.

Összefoglaló

A vizsgált beruházás az építkezés 3-4 éve alatt 11,7 milliárd Ft-tal nagyobb GDP-növekedést
generál, mint az alternatívaként elemzett, ugyanekkora mértékű adócsökkentés és az ebből
fakadó háztartási fogyasztásélénkülés. A beruházás, melynek során az építőiparba folyik be az
összeg nagy része, jelentős iparágak közötti átcsoportosítást eredményez. Mivel a háztartási
fogyasztásban viszonylag nagy súllyal szerepelnek a szolgáltatási kiadások, emiatt a beruházás
hatására ettől az ágazattól csoportosul át a legtöbb pénz az iparba.
Az iparági átcsoportosításon túl a beruházás területileg is átrendezi a gazdasági
teljesítményeket. A vidéki és a budapesti adóforintokat Budapesten használják fel, s
feltételezzük, hogy a beruházás legnagyobb haszonélvezői Budapesten működő cégek lesznek. A
vidéken megtermelt GDP 1,9 milliárd Ft-tal csökken, a budapesti ezzel szemben 13,6 milliárd Fttal nő a beruházás hatására, az alacsonyabb adógyűjtés hatásához képest, amely a teljes
országban, a lakosság számával és fizetőképességével arányosan növelné a helyi gazdasági
aktivitást. A munkahelyek száma ennek megfelelően vidéken évente 12-vel, Budapesten 98-cal
lehet több, illetve az államháztartás bevételei 5,48 milliárd, a helyi önkormányzat adóbevételei
153 millió Ft-tal növekedhetnek a viszonyítási ponthoz képest az építkezés folyamán.

4.2.

HÉTFA MacroLab

E fejezetben számszerűsítjük a vizsgált építési beruházás makrogazdasági hatásait a HÉTFA
Macrolab modellje segítségével. A MacroLab nagyberuházások (pl. új gyár telepítése, építési
beruházások stb.) hatásainak értékelése céljából született meg a HÉTFA Kutatóintézetben,
Leontief input-output modellje alapján. 7 A modell képes a gazdaságot érő keresleti sokkok
hatásait kimutatni a foglalkoztatás, GDP, vállalkozói bevételek, vállalkozói nyereség, beruházási
szint stb. szempontjából. A modell képes a hatásokat iparági szinten, illetve területileg is
elkülönítve bemutatni. Így a beavatkozás összhatásai mellet vizsgálható az ágazati és területi
átcsoportosítás mértéke is.
Az input-output modellek legfontosabb része az iparági termelést és felhasználást számszerűsítő
statisztikai adatbázis, az ágazati kapcsolatok modellje. Ezek az adatok azt mutatják meg, hogy az
adott évben melyik iparág milyen értékben használt fel inputokat abban az évben előállított
összes termeléséhez. Az inputok listája elsődleges inputokból, mint például munka, import vagy
tőke; és másodlagos inputokból áll, például a többi iparág által előállított termékek és
szolgáltatások összessége (folyó termelő felhasználás). Az ágazati kapcsolatok modelljéből a
termelő és végső felhasználások értéke is pontosan kiderül. A végső felhasználók a háztartások,
a kormányzat, civil szervezetek és a külföld. Végső felhasználásnak minősül a készletek
felhalmozása és a tartós beruházás is. A KSH honlapjáról8 letölthető a hazai ágazati
kapcsolatokat bemutató táblázat.

Leontief, W. (1974): Structure of the World Economy: Outline of a Simple Input-Output Formulation. American
Economic Review, American Economic Association, vol. 64(6).
8 http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=QPA
7
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A MacroLab modell eredményeképpen a beruházás GDP-re, foglalkoztatottságra, vállalkozói
bevételre és hozzáadott értékre, beruházási szintre, központi és helyi adóbevételekre gyakorolt
hatásait tudjuk kimutatni. A hatásokat szektorokra és területi hatásokra is megbontjuk, így
láthatóak a beruházás eredményeképpen létrejövő ágazati és területek közti átcsoportosítások.
A modellben a gazdaság egy vagy több szektorát keresleti sokk éri, vagyis megnövekszik az
ágazat termékei iránti kereslet. Ennek hatására a cégek megnövelik teremésüket, amely
megnövekedett input igénnyel jár. Emiatt egyrészt megnövekszik a beszállító cégek aktivitása és
termelése is, amely továbbáramlik a beszállítói láncolaton keresztül a gazdaság többi részébe. A
megnövekedett aktivitás ugyanakkor a munkaerő szükségletet is megnöveli, ami plusz
foglalkoztatással, és a bérjövedelmek nagyobb arányú kiáramlásával jár, Ez a háztartási
összfogyasztás növekedését eredményezi, amely újabb keresletet támaszt a háztartások igényeit
kiszolgáló szektorok felé, s így újabb csatornákon keresztül áramlik tovább a hatás a gazdaság
minden része felé. A hatásláncolat kezdő eleme a beruházás nagyságával egyenlő, majd a további
körökben egyre kisebb és kisebb hatás éri a következő beszállítókat, azok alkalmazottait és azok
beszállítóit. A hatáshullám végül elenyészően kicsi lesz, a MacroLab eddig a pontig követi
figyelemmel a hatások láncolatát. A következő ábra ezt a hatásmechanizmust szemlélteti.
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4. ábra: Az építkezés gazdasági hatásainak mechanizmusa
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4.3.

Viszonyítási pont

A beruházás hatását nem önmagában, hanem egy viszonyítási ponthoz képest értékeljük. A
modellben alkalmazott viszonyítási pont egy, a beruházás összegével azonos mértékű
adócsökkentés, és
ennek megfelelő
(megtakarításokkal csökkentett) háztartási
fogyasztásnövekedés. A viszonyítási pont kiválasztásakor figyelembe vettük annak lehetőségét
is, hogy a beruházás finanszírozásához uniós pénzt is felhasználnak. Ez esetben természetes
alternatívaként egy hasonló nagyberuházás adódna, azonban ezen alternatíva megválasztása
nagyban spekulatív alapokra helyezné az elemzést. Ugyanakkor a hazai nagyberuházások és
fejlesztések finanszírozási gyakorlata azt mutatja, hogy az EU-s és a hazai források gyakran
egymással helyettesíthetőek, az EU-s finanszírozás által kiváltott hazai források egyéb célokra
hasznosíthatóak. Emiatt EU-s finanszírozás esetén is megállja a helyét a viszonyítási pont, mely
adócsökkentést és ezzel összefüggő háztartási fogyasztásnövekedést vizsgál.

4.4.

Eredmények

Az alábbi ábra megmutatja, hogy a Ludovika Campus beruházás kapcsán milyen lépéseken
keresztül képződik a GDP, és hogy mi az oka annak, hogy a beruházás várhatóan nagyobb GDP-t
termel, mint egy adócsökkentés.
35
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5. ábra: Az építkezés hatása a GDP-re

Számításaink feltételezése szerint nettó 17,8 milliárd Ft költségvetési forrás szükséges a
tervezett beruházáshoz. A campusépítést egy lehetséges jövedelemadó csökkentéshez
viszonyítva vizsgáljuk meg, amelynek eredményeképpen a teljes összeg visszakerül a
háztartásokhoz, vagyis ennyivel kevesebb adót fizetnek be az államkasszába, és a náluk maradó
összeg egy részét megtakarítják, más részét elköltik. Haavelmo9 és Berger-Thomson10
megfigyelési adatai alapján a háztartások fogyasztási határhajlandósága 70-90%, így a
Haavelmo, T. (1947): Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume, Journal of the American Statistical
Association Vol. 42, No. 237 (Mar., 1947).
10 Berger-Thomson, L., Chung, E. és McKibbin, R. (2009): Estimating Marginal Propensities to Consume in Australia
Using Micro Data, Reserve Bank of Australia, Research Discussion Paper 2009-07
9
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modellben 80%-os fogyasztási határhajlandósággal számolunk. 17,8 milliárd Ft-ból tehát 3,56
milliárd Ft-ot megtakarítanak a háztartások, ez az összeg nem generál GDP növekedést. A
maradék 17,24 milliárd Ft-ot elköltik, a fogyasztás eredeti szerkezetének változatlansága
mellett. A gazdaság tehát ekkora fogyasztási keresletnövekedéssel szembesül, aminek hatására a
GDP 20,72 milliárd Ft-tal nő meg.
A meglévő 17,8 milliárd Ft-ot a campus megépítésére is fordíthatják. Ebben az esetben a
felszabaduló egyetemi ingatlanok 6,7 milliárd Ft extra forrást generálnak az értékbecslések
alapján. Ez az extra forrás előállhat az ingatlanok elárverezése következtében, vagy állami
hasznosítás esetén úgy, hogy egy állami funkció számára nem kell új ingatlant vásárolni. A teljes
24,5 milliárd Ft-os campus beruházási költség bekerül a gazdasági körforgásba. A hazai
gazdasági szerkezet sajátosságai miatt az építési beruházás magasabb multiplikátor-hatással
pörög végig a gazdaságon, mint a háztartási fogyasztás; 32,5 milliárd Ft GDP termelődik így, ami
1,31-szeres multiplikátor-hatásnak felel meg. Ez 11,77 milliárd Ft-tal több mint a kisebb
adóbeszedés generálta többlet fogyasztás értéke, ennyi az építkezés nettó GDP növelő hatása. A
következő táblázat a beruházás hatásait részletezi. A felső panel a teljes hatást mutatja, a
középső panelben a viszonyítási pontként vett adócsökkentés hatásai számoljuk ki. A legalsó
panel a kettő különbségét mutatja, vagyis azt, hogy a lehetséges alternatívához képest mennyivel
hoz többet vagy kevesebbet a campus beruházás.
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Ludovika campus építés
GDP (millió Ft)
Vállalkozói
bevétel (millió Ft)
Vállalkozói
hozzáadott érték
(millió Ft)
Beruházás (millió
Ft)
Foglalkoztatás
(munkaév)
Foglalkoztatás (fő
négy éven át)
Bérjövedelem
(millió Ft)
Központi
adóbevétel (millió
Ft)
Helyi
önkormányzati
adóbevétel (millió
Ft)

Teljes

Mezőgazdaság

Ipar

Kereskedelem

Szolgáltatás

Budapest

Ország többi
része

32488

749

24633

1323

5783

29584

2904

55533

1518

38810

3056

12150

42875

12657

4894

404

2198

311

1981

3805

1089

2289

144

1077

123

945

1647

642

1943

50

1156

199

538

1517

426

486

13

289

50

135

379

106

7948

157

3976

847

2968

6329

1619

15140

422

Kontrafaktuális: jövedelemadó csökkentés
GDP (millió Ft)
Vállalkozói
bevétel (millió Ft)
Vállalkozói
hozzáadott érték
(millió Ft)
Beruházás (millió
Ft)
Foglalkoztatás
(munkaév)
Foglalkoztatás (fő
négy éven át)
Bérjövedelem
(millió Ft)
Központi
adóbevétel (millió
Ft)
Helyi
önkormányzati
adóbevétel (millió
Ft)

20717

704

7448

3448

9117

15917

4800

36578

1927

14769

4629

15252

25980

10597

4199

517

687

405

2590

3079

1120

2447

182

563

205

1496

1792

655

1503

63

362

354

723

1127

376

376

16

91

89

181

282

94

6442

195

1229

1419

3599

4979

1463

9654

269

Nettó hatás: [beruházás hatása]-[adócsökkentés hatása]
GDP (millió Ft)
Vállalkozói
bevétel (millió Ft)
Vállalkozói
hozzáadott érték
(millió Ft)
Beruházás (millió
Ft)
Foglalkoztatás
(munkaév)
Foglalkoztatás (fő
négy éven át)
Bérjövedelem
(millió Ft)
Központi
adóbevétel (millió
Ft)
Helyi
önkormányzati
adóbevétel (millió
Ft)

11771

45

17185

-2124

-3335

13667

-1896

18955

-410

24040

-1573

-3102

16895

2060

695

-112

1511

-94

-609

726

-31

-158

-38

513

-82

-550

-145

-13

440

-13

793

-155

-185

391

49

110

-3

198

-39

-46

98

12

1507

-39

2747

-572

-630

1350

156

5485

153

6. táblázat: Az építkezés hatásai: részletes eredmények

A bemutatott táblázat alapján a beruházásnak minden szempontból az ipari ágazatban van a
legnagyobb hatása, hiszen a beruházási összeg legnagyobb része ebbe az ágazatba áramlik. A
beruházás nettó GDP hatása 11,77 milliárd Ft, vagyis ennyivel több GDP termelődik a
gazdaságban azáltal, hogy adócsökkentés helyett a beruházás valósul meg. A beruházás jelentős
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átcsoportosítást eredményez az iparágak között, ugyanis a mezőgazdaságtól, a kereskedelemtől
és a szolgáltatásoktól jelentős mértékű háztartási vásárlóerőt von el. A legjelentősebb negatív
hatást a szolgáltatási szektorban tapasztaljuk, itt 3,3 milliárd Ft-tal kevesebb GDP termelődik
meg.
Az iparági átcsoportosításon túl a beruházás területileg is átrendezi a gazdasági
teljesítményeket. A vidéki és a budapesti adóforintokat Budapesten használják fel, s
feltételezzük, hogy a beruházás legnagyobb haszonélvezői budapesti cégek lesznek. A vidéken
megtermelt GDP 1,9 milliárd Ft-tal csökken, a budapesti ezzel szemben 13,67 milliárd Ft-tal nő a
beruházás hatására, az adócsökkentés hatásához képest, amely a teljes országban, a lakosság
számával és fizetőképességével arányosan növelné a helyi gazdasági aktivitást.
A beruházás hatására az építkezés hatására évente 486 embert foglalkoztatnak majd, amiből
évente 110 munkahely a nettó hatás, tehát ennyi munkahellyel jön létre több, ha adócsökkentés
helyett a kormány végrehajtja az építési beruházást. E munkahelyek 89%-a várhatóan
Budapesten, a maradék az ország más részeiben keletkezik. Hasonló arányok érvényesek a
munkavállalók számára kifizetett összes bérjövedelmekre is. A létrejött munkahelyek nagy
részét az építkezés időtartama alatt eredményezi az építési beruházás, és csupán kisebb része
jön létre az építkezést követő években.
A munkahelyek száma ennek megfelelően vidéken évente 12-vel, Budapesten 98-cal lehet több a
viszonyítási ponthoz képest.
Ugyanezek a jelenségek többé-kevésbé tetten érhetőek a többi gazdasági mutató alakulásában is.
A megtermelt vállalkozói bevétel a végső fogyasztási elemeken, azaz a megtermelt GDP-n túl
tartalmazza a folyó termelő felhasználást is. Összesen 19 milliárd Ft-tal növekszik a beruházás
hatására a vállalkozók bevétele, ami 5,49 milliárd Ft-tal jobban növeli a központi költségvetés
bevételeit, és 153 millió Ft-tal a helyi önkormányzat adóbevételeit, mint az adócsökkentés
hatására bekövetkező háztartási fogyasztásnövekedés.
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5. A karok átköltözése
5.1.

Összefoglaló

A jelenleg üzemelő három külön campus közül önmagában egyik sem bír akkora súllyal, ami
meghatározó jelentőséggel bírna környékük kiskereskedelmére vagy ingatlanpiacára, így egyes
üzletek mérsékelt forgalomcsökkenése merül fel csupán a költözés következményeként.
Emellett a profilt váltó régi campusok helyére várhatóan új funkciók kerülnek, ami tovább
mérsékli a költözés környékre gyakorolt esetleges negatív hatásait. Az egyetemi alkalmazottak
számára sem jár a költözés mérhető következményekkel.
A két teljesen profilt váltó campus (Gellért-hegy, Széchenyi-hegy) ugyanakkor összesen több
mint 6,7 milliárd forintért értékesíthető.

5.2.

A költözés áttekintése

A Ludovika-projekt központi eleme, eredendő célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ma három
külön campuson működő három karának egy helyre költöztetése. Ennek természetes
mellékhatásaként a korábbi képzési helyek elvesztik funkciójukat, amivel előzetes
hatásvizsgálatunknak feltétlenül számolnia kell. A három kar campusai közül teljes funkcióváltás
vár a volt Rendőrtiszti Főiskola Széchenyi-hegyi telephelyére. Megmarad ellenben a Honvédség
használatában a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hungária körúti campusa, amely a
felsőoktatási mellett egyéb funkcióknak is otthont ad most is és a jövőben is. A Közigazgatástudományi Kar Gellért-hegyi campusának kapcsán némi bizonytalanságot jelent, hogy a képzés
már a Ludovika-beruházás első ütemében elköltözik innen, míg a kar kollégiuma csak a második
ütemben készül el, így a köztes időben ez utóbbi várhatóan marad a Ménesi úton.

6. ábra: Az egyes karok, illetve a Ludovika Campus elhelyezkedése Budapesten. (Forrás: Google Maps, saját
szerkesztés)

Kar

Cím

HHK
KTK
RTK

Hungária krt. 9-11.
Farkasvölgyi út 12.
Ménesi út 5.

Távolság a Deák
Ferenc tértől
5,0 km
9,3 km
2,8 km

Környék
beépítettsége
családi ház/erdő
családi ház/társasház
lakótelep/társasház

Hallgatók
száma
1 330 fő
2 509 fő
1 486 fő

7. táblázat: Az egyes karok távolsága a város funkcionális középpontjaként tekintett Deák Ferenc tértől,
környékük beépítettsége, illetve hallgatóik száma.
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A beruházás két ütemét egyként kezeljük, azaz minden új létesítmény elkészültével, illetve a
korábbi campusok közül a KTK és az RTK teljes elköltöztetésével számolunk. Hasonlóan
törekszünk az áttételes hatások figyelembe vételének ésszerű gátakat szabni. Mivel a felmerülő
hatások egy jelentős része igen nehezen (vagy sehogyan nem) számszerűsíthető, ezek esetében
megelégszünk a trendek bemutatásával.

5.3.

A felsőoktatási hasznosítás befejezése

Az NKE jelenlegi három campusán összesen 830 fő dolgozik11, az oktatókat és az egyéb
személyzetet is beleszámolva. A jelenlegi oktatási helyszínek oktatási funkcióinak felhagyása
kapcsán érdemes megfontolni, milyen munkaerő-piaci hatásokkal járhat az, hogy ennek a 830
főnek a jövőben más helyre kell dolgozni járni, sőt, esetleg a párhuzamos kapacitások
feleslegessé válásával egy részük alkalmazása véget ér. Elsőként azt járjuk körbe, mekkora
változást jelenthet a munkavállalók életében a munkavégzési hely módosulása annak
szempontjából, hogy a változó helyszín változtat-e a bejárási hajlandóságon. Azaz: lehet-e a
költözésnek negatív anyagi hatása a foglalkoztatásra oly módon, hogy az esetlegesen távolabbra
bejárni kénytelen alkalmazottak inkább kilépnek, mintsem vállalnák a többletidő és költségigényt (pl. ingázási költségeik aránytalan növekedése révén).
Az oktatók esetében feltételezhető a nagyobb mobilitás, mivel szakmai tevékenységük
jellemzően egyébként is több különböző helyre szólítja őket, így a Ludovika téri bejárás kisebb
különbséget jelent napi rutinjukban.
A campusok nem oktató személyzetét, tevékenységük jellegéből fakadóan, kevésbé jellemzi a
több, térben elkülönülő munkahely. Ugyanakkor a Ludovika tértől legtávolabb, 11,4 km-re
elhelyezkedő RTK épületegyüttes környékén igen magasak az ingatlanárak, ezért a
munkavállalók zöme valószínűleg eddig sem tudott erre a környékre költözni. Így esetükben
élhetünk a feltételezéssel, hogy Budapesten belül véletlenszerű a lakóhelyük elhelyezkedése,
emiatt a helyszínváltás átlagos hatása az ő számukra nem jelent változást. E feltételezést erősíti,
hogy az RTK külső oldala sem egyéni, sem közösségi közlekedéssel nem járható át egyszerűen,
illetve hogy a Budai-hegységbeli hátországként felmerülő községek ingatlanárai sem
alacsonyabbak érdemben. A két másik kar munkavállalói nagyobb eséllyel laknak a régebbi
campusok környékén, vagy lehetőség szerint minél közelebb hozzájuk (hiszen a környező
ingatlanárak inkább átlagosak, illetve átlag alattiak). A KTK és a HHK campus esetében a régi és
az új munkavállalási helyszín közötti távolság nem jelentős (4,1 és 3,3 km), így várhatóan a
munkavállalóknak nem okoz nagy nehézséget (a váltás követésétől esetleg elriasztó plusz
költséget és időt) bejárni az új helyre. Mindezek nyomán a campusok nem oktató személyzetét a
munkahelyük elköltözése várhatóan csupán kismértékben érinti.

Dr. Kovács Gábor: Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásáról és működéséről. Lásd:
http://rendeszet.hu/folyoirat/2012/1/tájékoztató-nemzeti-közszolgálati-egyetem-megalakulásáról-és-működéséről
11
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7. ábra: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem karai jelenlegi campusainak, illetve a készülő központi Ludovika
Campus távolságai közúton. (Forrás: Google Maps, saját készítés)

Következtetéseinket alátámasztja, hogy a KSH felmérése szerint a Budapesten lakó és dolgozó
15-64 év közöttiek zöme 5-15 kilométert ingázik lakhelye és munkahelye között. Az egyes
korábbi campusok, illetve az új, közös képzési hely közti távolság sehol nem haladja meg a 15
kilométert, sőt, az RTK kivételével még az 5 kilométert sem haladja meg (ld. lenn). Ennek
nyomán nagy biztossággal kijelenthető, hogy a munkahely áthelyezése önmagában nem
jelent olyan mértékű változást az alkalmazottak számára, ami észrevehető hatással lenne
arra, vállalják-e a munkavállalást az új telephelyen is.

8. ábra: Budapesten lakó és dolgozó 15-64 évesek lakhelye és munkahelye közti távolság (százalék).
(Adatforrás: KSH12, ábra: saját készítés)

Felmerül, hogyan hat az egyesítés a jelenlegi campusok párhuzamos kapacitásaira. A karok
eltérő képzési profiljából következően ez elsősorban nem az oktatói állomány szempontjából
releváns kérdés, hiszen az egyes képzési területek szakoktatói ugyanúgy a saját karukon fognak
oktatni, mint az összeköltözés előtt. A gazdasági és adminisztrációs funkciók terén a közös
campus létesítése várhatóan szintén nem jelent érdemi változást, hiszen a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem létrehozása már a fizikai összeköltöztetés előtt egybevonta ezeket a funkciókat. A
karbantartói és üzemeltetői állomány szempontjából azonban (függetlenül attól, hogy azt belső
szervezeti egység vagy külső szolgáltató biztosítja-e) már várhatóak változások. Mivel a
12

Statisztikai Tükör, 2009/2. Melléklet. (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/ingazas08.pdf)
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Hungária körúti honvédségi telephely használatban marad, ott nem várható az üzemeltetésikarbantartási igények érdemi csökkenése, ellenben a KTK Gellért-hegyi és az RTK Széchenyihegyi campusának egyetemi használata idővel teljesen megszűnik. Ezért a továbbiakban azt
vizsgáljuk meg, hogy e két telephely jelenlegi dolgozói közül mennyit foglalkoztat majd az új
campus. A pontos válaszadást nehezíti, hogy a Ludovika Campus majdani munkaerőigényét
egyelőre nem ismerjük részletesen, így csupán a becslés kedvéért feltételezhetjük, hogy a két
bezárandó képzési hely együtt hozzávetőlegesen ugyanakkora üzemeltetői-karbantartói
állománnyal rendelkezik, mint amennyi a Ludovika fenntartásához szükséges lesz. Ez az
egyenlőség azonban vélhetően csak abban az esetben érvényes, ha figyelembe vesszük azokat az
új – pl. sporttelepi – funkciókat is, amelyek az RTK és a KTK campusaiban nem, illetve csak
kisebb volumenben találhatóak meg. Ennek fényében azonban a munkaerőigény változatlansága
mellett az is feltételezhető, hogy részben eltérő szaktudásokra lesz szükség a Ludovika Campus
létesítményeinek üzemeltetéséhez, így a nagyságrendileg azonos létszám mellett
valamennyi fluktuáció is várható. Ennek mértéke számos tényező együttes függvénye: függ a
jelenlegi személyzet ismereteitől, jelenlegi feladataitól, átképezhetőségétől, illetve jövőbeli
potenciális feladataitól egyaránt.
A megszűnő campusok hatása a környékük kiskereskedelmére nem jelentős, mivel egyik képzési
helyszín környezetében sem telepedtek meg észrevehető mennyiségben olyan üzletek, amelyek
– elhelyezkedésükből fakadóan – érdemi mértékben építenének a kollégisták, a bejáró hallgatók
vagy az egyetemi alkalmazottak fogyasztására. Ebből következik, hogy a fogyasztás számos üzlet
között oszlik meg, tehát a költözés nem egy-egy üzlet drasztikus forgalomcsökkenését
eredményezi, hanem több üzletet érint. Az e helyeken mérhető esetleges csökkenések egyenként
már kellően alacsonyak ahhoz, hogy érdemi következményeket ne feltételezzünk belőlük. Az
RTK campusa, mint azt már többször említettük, a Széchenyi-hegyen fekszik, családiházas-villás
környezetben – a környéken igen kevés kereskedelmi egység található, néhány étterem és büfé,
de azok is a campustól távolabb, a Gyermekvasút végállomása környékén tömörülnek. A KTK
épületei a Gellért-hegy déli lejtőjén fekszenek, közelükben csupán egy biliárdpub üzemel, amit a
campus hallgatói és dolgozói esetleg használhatnak. Minden más relevánsnak tűnő, nem túl
távoli kiskereskedelmi egység már a Bartók Béla úton, sűrűn lakott és jelentős átmenő
forgalommal bíró környezetben találhatóak, melyekben a campus forgalma csak kis súllyal
jelenik meg. Hasonlóan írható le a HHK helyzete is, amely ugyan a forgalmas Hungária körúton
fekszik, közvetlen közelében csak különféle nem releváns szaküzletek találhatóak (pl.
lakberendezési nagyáruház, fehérnemű-nagykereskedés, stb.), míg az élelmiszerboltok és
vendéglátó-ipari egységek távolabb, a környező lakóterületek számára jobban, de az egyetem
számára kevésbé jól hozzáférhető pontokon helyezkednek el. Összességében tehát a jelenlegi
képzési helyek és kollégiumok környékén nem találhatóak kifejezetten azok közönségére
fókuszáló kereskedelmi egységek, így megalapozottan állíthatjuk, hogy a campusok
használóinak fogyasztása napi rutinjaik egyéb helyszínei (lakhely, szabadidős tevékenységek,
közbeeső csomópontok, stb.) között oszlik el. Ennek nyomán pedig a Ludovika Campusba való
összeköltöztetés okoz ugyan forgalomcsökkenést a régi campusok környékén működő
üzletekben, de e veszteség az egyes helyek forgalmára nézve elhanyagolható. Ennek
eredményeként várhatóan nem jár kereskedelmi egységek bezárásával.
Az RTK és a KTK campusának bezárása a környező közterületek forgalomterhelésének
egyértelmű csökkenésével jár. Noha mindkét képzési hely rendelkezik saját zárt parkolóval, a
szomszédos utcák parkolóhelyeit is jelentős arányban foglalják el a campusok felhasználói. Ez az
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RTK Széchenyi-hegyi campusa esetében kisebb jelentőséggel bír, mivel a környék forgalma és
parkolási terheltsége máskülönben elenyésző. A KTK Gellért-hegyi, jelentősen belvárosiasabb
elhelyezkedésű campusánál ellenben nagy könnyebbséget fog jelenteni a környéken élők
számára a forgalom és a parkolók zsúfoltságának csökkenése. A HHK Hungária körúti telephelye
a város egyik legforgalmasabb fő közlekedési útvonala mentén fekszik, így a hallgatói és oktatói
forgalom jelenléte vagy nemléte lényegében észrevehetetlen a teljes terheléshez viszonyítva.
Felmerül, hogy a campusok elhelyezkedése hatással lehet környékük lakáspiacára is, hiszen a
nappali tagozatos hallgatók csupán egy része kap kollégiumi elszállásolást, míg a fennmaradó
részből az ingázási távolságon túl élők albérletet vesznek ki, amelyet célszerűbb a képzési
helyhez minél közelebb kiválasztaniuk. Ezt az ideális esetet az ingatlanpiaci adottságok és a
hallgatók anyagi lehetőségei könnyen felülírhatják, így összességében legfeljebb puha becslések
adhatóak arra, mennyiben járhat a campusok elköltözése a környékbeli lakáspiac keresleti
oldalának csökkenésével. A Széchenyi-hegyen, az RTK campusa környékén a város legmagasabb
ingatlanárai jellemzőek (ld. a lenti ábrát), ráadásul egyedüli felsőoktatási intézmény a szűkebb
városrészben, így a hallgatók olyan kritikus tömege sem jelenhetett meg, ami magával hozhatta
volna egy árnyaltabb (a kereslet szélesebb spektrumát lefedő) kínálati albérletpiac kialakulását,
amely alacsonyabb albérleti díjakat jelentett volna. Ennek nyomán valószínűsíthető, hogy az
albérletes hallgatók eddig sem a campus környékén, hanem a város más területein béreltek
lakást. A KTK és a HHK esetében más a helyzet. A Gellért-hegyi KTK-campus szomszédságában
relatíve drága lakások találhatóak, de a bérleti díjakra ennek dacára is kedvező hatással bír, hogy
szűk környékén számos további egyetem található, melyek révén a szomszédos Lágymányos a
város egyik legnagyobb forgalmú albérletpiacát tudhatja magáénak. A HHK Hungária körúti
campusát ugyan jelentős részben ipari területek és a Hős utcai slum övezik, ugyanakkor
meglehetősen olcsó lakóövezetek is találhatóak környékén, amelyek albérlet számára ideálisak.
Ugyanakkor viszonylag kevés van belőlük, emiatt feltételezhető, hogy az albérletes hallgatók egy
része más környékről jár be a campusra. Mindezek alapján a Széchenyi-hegyen (RTK) nem, a
Gellért-hegyi (KTK) és a Hungária körúti (HHK) campus környékén alig várható az
albérleti kereslet mérséklődése, emiatt nem várunk jelentős albérleti árváltozást a régi
ingatlanok környékén.

9. ábra: Átlagos lakásárak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem karai jelenlegi campusainak 500 méteres
sugarában (forint/m2-ben). (Forrás: otthonterkep.hu, ábra: saját készítés)
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5.4.

Ingatlanok értékesítése

Jelentős tétel lehet a Ludovika-projekt költségeinek ellensúlyozására, ha a két teljes felhagyásra
kerülő campus (KTK Gellért-hegy és RTK Széchenyi-hegy) értékesítésre kerül. Az előbbi telkén
hat épület található:
-

oktatási épület;

-

kollégium;

-

az ún. lepényépület (főbejárat, étterem, könyvtár, nyomda, stb.);

-

sportlétesítmény (tornaterem, uszoda, szauna, konditerem);

-

karbantartó műhely;

-

a Nemzeti Közigazgatási Intézet épülete.

Ezek piaci alapú becslés szerinti értéke (mely esetében az értékelő korábbi, ismert adásvételek
piaci árait terjeszti ki a vizsgált ingatlanra) összesen hozzávetőlegesen 3,5 milliárd forint,
ami a projekt teljes becsült költségvetése13 10,9 %-ának felel meg. Az érték egyéb budapesti
irodaházak árait alapul véve került meghatározásra. A telek értéke – szintén más telkek alapján
becsülve – 1,3 milliárd forint lenne épületek nélkül.
A Széchenyi-hegyen, a Farkasvölgyi út 12. alatt elhelyezkedő RTK campuson tizenöt épület
található:
-

főépület;

-

Tanulmányi Igazgatóság;

-

nyelvi épület;

-

körterem (előadóépület);

-

oktatási épület;

-

tornaterem;

-

konyha/étterem;

-

kazán/lőtér;

-

ügyeleti épület;

-

büntetés-végrehajtási tanszék;

-

orvosi épület;

-

asztalosműhely;

31 719 000 000 forint (A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami
beruházás megvalósításáról szóló kormányelőterjesztés mellékletei, 34. oldal).
13
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-

erdei tornaterem;

-

nyomdaépület;

-

kollégium, szálló (7 db összekötött épület);

A KTK campusánál írtakkal megegyező becslési eljárás szerint a campus piaci értéke összesen
3,2 milliárd forint, ami a projekt teljes becsült költségvetése14 10,1%-ával azonos érték. Ez
szintén egyéb budapesti irodaházak árait alapul véve került meghatározásra. A telek értéke –
szintén más telkek alapján becsülve – 2,3 milliárd forint lenne épületek nélkül.
A HHK Hungária körúti campusa honvédségi kezelésben marad, így az értékesítési bevételek
szempontjából nem releváns. Az FHB Ingatlan Zrt. két, a fentiekben idézett szakvéleménye
alapján a campusok értékesítéséből az állam összesen 6,7 milliárd forint bevételre
számíthat, ami a projekt teljes becsült költségvetésének15 21 %-át lenne képes potenciálisan
fedezni.

5.5.

A jelenlegi campusok várható jövőbeli hasznosítása

A költözés nyomán jelenlegi funkcióiktól megváló campusok nyitva állnak a más jövőbeli
hasznosítás előtt. A potenciális hatások között, ennek megfelelően, az új funkciók hatásai éppúgy
figyelembe veendőek – noha a hasznosítás bizonytalanságaiból fakadóan e hatások becslésére
csupán meglehetősen általános szinten van lehetőség. Számos különböző forgatókönyv
képzelhető el az újrahasznosításig eltelő időt, az új funkció mibenlétét, a kapcsolódó átalakítások
mértékét és a mindezekből következő hatásokat illetően egyaránt. Eltérő környezetterhelési,
munkaerő-piaci, kiskereskedelmi és lakhatási forgatókönyvet jelent, ha az egyes campusokat
irodaházként, szállodaként, hivatalként, társasházként, bevásárlóközpontként vagy egyéb
módon hasznosítják. E téren a két campus ingatlan-nyilvántartási bejegyzései nem szolgálnak
érdemi iránymutatással: a KTK Gellért-hegyi területe kivett egyetemként, az RTK Széchenyihegyi campusa kivett állami terület II-ként szerepel. E besorolások szinte bármilyen új funkció
felmerülése esetén módosítandóak.
Mindezen változók közül az időtényező bír figyelemre érdemes jelentőséggel. Míg az új
hasznosítás módját és paramétereit illetően igen nagy számú szcenárió képzelhető el, viszonylag
eltérő hatásokkal, addig az bizonyosnak látszik, hogy az egyetemi funkció kikerülését követően
bármilyen új funkció beköltözése időigénnyel bír. Állami funkció esetén ez az időigény lehet
viszonylag rövid (néhány hónap) is, piaci értékesítés és hasznosítás esetén azonban ennél
hosszabb átfutás tűnik reálisnak. Az esetleges állami hasznosítással kapcsolatban érdemes
megjegyezni, hogy e forgatókönyv esetén az ingatlanpiaci értékesítési bevétel elmarad ugyan, de
a megtakarítás, amit az eredményez, hogy az államnak nem kell más területet megvásárolnia, ezt
bizonyos mértékig pótolja. Összefoglalva kijelenthető, hogy a jövőbeli hasznosítás
lehetséges módjai igen sokrétűek, így mélyebben nem becsülhetőek. Várható azonban,
hogy a campusok jelenlegi helyeinek jövőbeli hasznosítása bizonyos mértékig hasonló
hatásokkal bírnak majd, így kompenzálják a költözésből fakadó kiskereskedelmi és
forgalmi változásokat.

14
15

Ld. fenn.
Ld. fenn.
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6. Nyitott campus
6.1.

Összefoglaló

A Ludovika Campus beruházás eredményeképpen az Orczy-park egyrészt új infrastruktúrával
bővül; másrészt Budapesten új, nagy kiterjedésű, színvonalas egyetemi campus jön létre. A
campus jelentősége két síkon értelmezhető: egyfelől az egyetemi oktatás színvonalának
emelésének és minőségi javításának lehetőségét foglalja magába, másfelől a létrejövő
infrastruktúra szélesebb körű, az egyeteminél szélesebb közönség általi kihasználását és
hasznosítását.
Az oktatás színvonalának emelése és minőségi javítása az új infrastruktúra révén az egyetem
további fejlődési lehetőségeihez járul hozzá. Ennek legfontosabb végkimenete egy
közigazgatási szellemi központ létrejötte lehet, ami az egyetem közvetlen környezeténél jóval
szélesebb körben értelmezhető hatásokat feltételez az államműködés szempontjából.
Az új infrastruktúrák hatásait illetően három fő szempontot érdemes számba venni, mégpedig a
sport-, a szabadidős-rekreációs lehetőségek, valamint a kulturális funkciók bővülését. A
sportlehetőségek a környéken élők és a VIII-IX. kerület közeli iskolái számára rendelkeznek
elsősorban hozzáadott értékkel. Emellett az Orczy park a fejlesztések révén a főváros legjobb
minőségű zöldterületei közé zárkózik fel. Az újonnan nyíló bejáratokkal a közpark a
környéken élők nagyobb hányada számára kínál rekreációs lehetőséget. A kulturális funkciók
markáns megjelenését a dísztér (Ludovika tér) és a Bárka Színház jelenléte teszi lehetővé.
Az új infrastruktúrák mindeközben nem csupán az egyetemi polgárok és a környék lakosainak
lehetőségeit szélesítik: hasznosításuk révén bővülnek az egyetem gazdálkodási lehetőségei
és számos rendezvénynek, így tudományos konferenciáknak (az új épületben), reprezentatívexkluzív eseményeknek (a főépületben és a Ludovika téren), nagyobb tömegeket vonzó
szabadtéri és beltéri eseményeknek (a parkban, ill. a sportcsarnokban), valamint országos és
nemzetközi sportrendezvényeknek adhat otthon. Ezek eredményeképpen évente
hozzávetőlegesen – az egyetemi polgárokon és környéki lakókon kívül – további 50 ezer ember
fordulhat meg a campusban, aminek eredményeképpen felkerül a város használóinak
mentális térképére és vonzó, népszerű hely lesz.

6.2.

Korszerű közszolgálati egyetem

A beruházás fentebb bemutatott elemeinek elsődleges célja a korszerű közszolgálati képzés
infrastrukturális igényeinek megteremtése. Ezáltal az egyetemnek számos lehetősége adódik,
ezek közül a legfontosabb az (1) az oktatás minőségének javítása, (2) a kutatási profil erősítése
és szellemi központ létrehozása. Ezek a korábbi feltételek között nem teljesülhettek volna ilyen
teljességgel. A korszerű infrastruktúra ugyanis mindehhez biztosítja a fizikai hátteret.
6.2.1. Az oktatás minőségének javítása
Az oktatás minőségének javításához kétféleképpen járul hozzá a Ludovika Campus. Egyrészt a
már fentebb bemutatott lehetőséggel az oktatásban jelenleg létező felesleges párhuzamok
felszámolására és a karok közötti szinergiák összehangolására; másrészt a létrejövő
infrastrukturális háttér lehetőséget teremt az egyetem, mint tudásközpont minőségi
javulásához.
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A közös campus létrehozásával a három kar által lefedett oktatási területek közötti szinergiák
összehangolásának lehetősége talán az egyik legnyilvánvalóbb haszon. Az összehangolt
képzés kidolgozásával a jelenleg feleslegesen működtetett párhuzamos képzések felszámolása
mellett az egyetem korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő oktatást kíván
biztosítani hallgatóinak a folyamatos kihívásokkal terhelt államműködés terén. Emellett az NKE
létrehozásakor megfogalmazott cél szerint kiemelt jelentőséggel bír, hogy a három képzési
terület hallgatói megismerjék a másik két hivatás fő profilját. A közös modul elvégzése ennél
többet is kínál: a másik szakmával kapcsolatos alapvető ismereteken kívül a közigazgatási
alapvizsga automatikus megszerzése a honvéd- és a rendőrtisztek képzettségi profilját bővíti,
ami karrierjük bármelyik szakaszában hasznos tudássá válhat.
Emellett fontos egy kisebb méretű állam tisztviselő és tisztképzésén meglévő
párhuzamosságokat felszámolni és a létező átfedéseket minél jobban összehangolni. Így az olyan
alapozó tárgyakat, amelyek mindhárom közszolgálati képzésben megjelennek, ne a karonként
szervezett oktatási rend, hanem az egységesített tanrend alapján oktassák. Erre az NKE három
különböző helyen elterülő campusán kevéssé volt lehetőség a jelentős távolságok miatt, míg a
Ludovikában könnyebben megoldhatóvá válik. Az egységesített tanrend ugyanakkor minőségi
újragondolást is jelenthet, ami további lehetőséget ad az oktatás színvonalának emelésére.
Fontos szót ejteni még a karközi intézményekről is. Ezek példájaként indult meg a
Katasztrófavédelmi Intézetben a képzés 2013 őszén. A katasztrófavédelmi képzés
Magyarországon hiánypótló szakma, amely a honvédelem és a rendvédelem határán helyezkedik
el és mossa a korábban különálló területek határait: jelenleg a békefenntartó katonák rendészeti
feladatokat látnak el, amit a rendészet polgári válságkezelésnek hív. Hasonló jelentőséggel bír a
Nemzetbiztonsági Intézet, valamint a Nemzetközi Intézet létrehozása is. Az utóbbi a jogelőd
karok nemzetközi képzéseit és tevékenységeink koordinálását hivatott szolgálni, valamint az
egyetem nemzetközi hálózatának építését – többek között a Külügyminisztérium részvételével.
Másik oldalról az oktatás minőségének javítása a speciális és korszerű infrastruktúrának
köszönhetően valósulhat meg. Ez több részből tevődik össze a fent bemutatottak alapján, főbb
elemei a következőek:
-

-

Új oktatási épület: a közszolgálati oktatás speciális eszközöket nem igénylő részének
biztosítása, nagyobb és kisebb előadókkal, amely alkalmas jelentősebb (1000 fős)
rendezvények befogadására is;
RTK taktikai blokk: a kriminalisztika, határrendészet, küzdősportok és a lövészeti
oktatás számára a legkorszerűbb és eddig hiányzó oktatási hátterét biztosítja;
Lovarda: a honvédtiszti és rendvédelmi képzés lehetőségeinek bővítése;
Uszoda és sportkomplexum: az egyetemi sportlehetőségek bővítése.

Ezek a lehetőségek a minőségi oktatás mellett több fiatal körében tehetik az egyetemet vonzóvá.
A nagyobb számú jelentkezőből könnyebben választhatóak ki a jobban felkészültek, ami
eredményezheti a képzés lehetőségeinek és színvonalának további emelkedését.
6.2.2. A kutatási profil erősítése és szellemi központ létrehozása
Az előző pontban leírtakhoz szervesen kapcsolódik a potenciál az egyetem kutatási profiljának
és kapacitásainak erősítésére. Ebbe az egyetemi kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia
szerint – többek között - beletartozik:
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-

a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számának növelése,
publikációk számának növelése,
a hallgatók bevonása a tudományos tevékenységekbe, PhD hallgatók egyetemi
oktatóként foglalkoztatása,
hazai és külföldi kutatási programok elindítása.

Bár ez egy meglehetősen összetett folyamat, a megfelelő háttérrel (infrastruktúra és a fenntartó
tárcák kutatási igényei) az egyetem megteremtheti az esélyt, hogy a közszolgálat terén
meglévő képzési szerepét továbbfejlesztve a szükséges tudományos és kiválósági hátteret
is biztosítsa.
A felszerelt laborok és az integrált könyvtár (beleértve a karok tulajdonában lévő értékes
levéltári dokumentumokat) széleskörű kutatási igényeket fog kielégíteni. A kutatói profil
erősítésével létrejöhet egy olyan szellemi központ, ami egyrészt képes a fenntartó
minisztériumok tudományos igényeit kiszolgálni, valamint a saját profiljában Magyarországon
és
a
régióban
egyaránt
egyedülálló
közszolgálati
oktatói-kutatói
tevékenységeredményeinek megismertetésére. Az új oktatási épületben létrejövő
rendezvényhelyszínek (a földszint teljességében, illetve további előadók) révén adott lesz a
lehetőség a tudományos eredmények terjesztésére: az egyetem némi többlet ráfordítással
bővítheti hazai és nemzetközi hálózatát.
Mindezt erősíti a közszolgálatban dolgozók továbbképzésének megvalósítása az NKE
szervezésében. A kötelező tananyag kidolgozásán és leadásán túlmenően szintén olyan hálózat
létrehozására lesz lehetőség, ami bővítheti a közintézményekben dolgozók kapcsolatait és
naprakész tudásukat. Az ilyen irányú elmozdulás révén közvetetten az államműködés javulása is
várható.
Az egyetem ilyen mérvű fejlődése az oktatás, a kutatás és a tudományosság terén elősegítheti a
következő fejezetben bemutatásra kerülő közvetett gazdasági hatásokat.

6.3.

Az új infrastruktúra által kínált lehetőségek

A campusberuházás olyan új kapacitásokat hoz létre, illetve olyan meglévő városi
szolgáltatásokat bővít ki, amelyek jelentős hatással vannak úgy szűkebb környékük, mint
Budapest egésze térhasználati szokásaira és ellátottságára. Magukat a hatásokat későbbi
fejezetekben tárgyaljuk, e helyen az új/bővülő infrastruktúraelemeket mutatjuk be, kifejtve
azokat a lehetséges utakat, amelyeken át hatni képesek szűkebb-bővebb környezetükre. A
hatások három fő csokorba sorolhatóak, melyek – a beruházás jellegzetességeiből fakadóan –
mind szabadidős szolgáltatásokként jelennek meg a város számára: sportolási, zöldterülethasználati és kulturális lehetőségek.
6.3.1. Sportlehetőségek a Ludovika Campuson
A beruházás bemutatásánál már részletesen leírtuk, milyen sportinfrastruktúra létesül a
campuson. Ezek egy része a nyilvánosság számára is hasznosítható lesz, noha relevanciájuk
minden bizonnyal eltérő. A gyakorlóterek és gyakorló akadálypályák elsősorban egyetemi
hasznosításra épülnek, míg a lőtér nyilvánossága várhatóan korlátozott lesz, jellegéből fakadóan.
A további sportpályák azonban, szabad kapacitásuk erejéig, előre láthatóan hozzáférhetőek
lesznek a szélesebb közönség szabadidősport-igényei számára is. A további értékelés számára
releváns pályák az alábbiak:
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Tornacsarnok
Kézilabdapálya (1 db)
Kosárlabdapálya (3
db)
Tollaslabda
Asztalitenisz
Súlyemelés
Torna
Ökölvívás

Medencecsarnok Kültéri sportpályák
Lövészklub
FINA szabvány
Futópálya (400 m, 8 sáv) Íjászlőtér (4 állás)
medence
Műfüves labdarúgópálya
(2 db)
Salakos teniszpálya (4
db)
Multifunkciós pálya
(kosárlabdapályaként)
Multifunkciós pálya
(röplabdapályaként)
Multifunkciós pálya
(kézilabdapályaként)
Multifunkciós pálya
(teniszpályaként)

Röplabda
Birkózás
Cselgáncs
Vívás
Tenisz
Teremlabdarúgás
Mászófal
8. táblázat: Szabadidősport-igények kielégítése alkalmas sportinfrastruktúra-elemek a campuson. Forrás:
tervezési program.

A sportinfrastruktúrának három fő hasznosítási módjával érdemes számolni: a környéki iskolák
testnevelési célú igényeivel, az egyéni (illetve egyéni szervezésű csoportos) sportolási
szándékokkal, illetve az egyesületi hasznosítással. Az iskolai igények elsősorban értelemszerűen
azon eszközök iránt bírnak érdemi jelentőséggel, amelyek az iskolai tornatermekben nincsenek
jelen. A campusról, ennek megfelelően, mindenekelőtt a medencecsarnok és a kültéri
sportpályák emelendőek ki. Az felhasználói igények valószínűleg ugyanezen lehetőségek, illetve
a mászófal és az íjászlőtér esetében lehetnek számottevőek. Az egyesületi hasznosítás (edzések,
mérkőzések) bármelyik területen elképzelhető, legnagyobb hatása a lelátóval rendelkező
csarnokot használó labdasportok esetében lehet.
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10. ábra: Általános és középiskolák a Ludovika sportközpontja egy kilométeres körzetében. Az S jel a
sportközpontot, a piros keresztek az általános iskolákat, a kék keresztek a középiskolákat jelölik. (Forrás:
Google Maps/freemaptools.com/saját szerkesztés)

A campus sportközpontjának egy kilométeres – tág rágyalogálási távolságban fekvő –
körzetében összesen hat általános és nyolc középiskola üzemel. Ezen intézmények azok,
amelyek részéről igény merülhet fel a kültéri sportpályák rendszeres, testnevelési célú
használatára; már csak az okból is, hogy a vizsgált egy kilométeres sugarú körön belül más
sportpálya nem található. Emellett a tágabb környéken is csak aktív sportegyesületek
infrastruktúrája áll rendelkezésre (pl. FTC, MTK, BKV Előre, SINOSZ-pályák), melyek iskolai célú
hasznosítása az alapfunkcióból következően jóval korlátosabb. A medencecsarnok
szempontjából a várható igények a fentitől kissé eltérnek, hiszen mindkét szomszédos kerület
rendelkezik tanuszodával. Közülük a józsefvárosi a campusban épülőtől mintegy 800 méterre, a
Losonci Téri Általános Iskolában található, így a kerületben inkább azon oktatási intézmények
számára lehet érdekes az új medencecsarnok, amelyeknek az közelebb fekszik, illetve
tulajdonosa sem azonos a Losonci téri (kerületi önkormányzati) iskoláéval. A vizsgált egy
kilométeres sugarú körben ez a tizenegy józsefvárosi intézményből tízre igaz. A IX. kerület
tanuszodája a környéktől viszonylag messze, a József Attila lakótelepen található, így a
kilométeres körzet három intézménye számára egyaránt logikus választás volna az új
medencecsarnok használata, mint ahogy a tágabb ferencvárosi környék több intézménye
számára is (pl. a Vendel utcából a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola és a
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola).
A környéken élők egyéni használata szempontjából egyértelműen jelentős pluszlehetőségeket
nyit meg a campus sportinfrastruktúrájának elkészülte, hiszen egy kilométeres körzetében
semmilyen egyéb sportpálya nem található (a Losonci tér kispályás dühöngőjét és néhány
pingpongasztalt leszámítva), és tágabb környezetében is csak a már említett egyesületi
sporttelepek merülnek fel. Így a szabadtéri sportpályák használata iránt bizonyosan jelentős
igény fog fellépni a környék lakói körében. Hasonló szerepe lesz a vizes csarnoknak is, mivel
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szabadon, rekreációs célból látogatható uszoda a campus környékén sehol nincsen. Működik
ugyan a belváros szélén néhány víziwellness-szolgáltató (pl. Life1 Wellness, ISIS Day Spa), de a
legközelebbi, felhasználhatósága alapján is uszodának tekinthető intézmény a négy kilométerre
fekvő Gellért Fürdő, illetve a hasonló távolságban lévő Vituki Sporttelep a Közvágóhíd közelében.
Ennek megfelelően a Ludovika Campus vizes csarnokának erős hiánypótló szerepe
elvitathatatlan.
6.3.2. A Ludovika Campus mint rekreációs zöldterület

11. ábra: A campuspark meglévő (kék kereszt) és tervezett (zöld kereszt) bejáratai. (Forrás: tervezés
program)

Várhatóan három tényező fogja érdemben növelni a park jelenlétének hozzáadott értékét a
felhasználók számára:
-

a park minőségének javulása, területének bővülése;
a park megközelíthetőségének javulása;
az egyéb megjelenő szolgáltatások és lehetőségek szinergiái.

A történeti park korábban már leírt helyreállítása mellett a környező ipari területek
felszámolásával nő a zöldterület mérete, összességében pedig jobb állagú, kikapcsolódásra
inkább alkalmas, így összességében vonzóbb zöldterület áll majd a campusban rendelkezésre. A
park csupán a Ludovika tér és a Nagyvárad tér felől közelíthető meg, két olyan bejáraton,
amelyek egyaránt távol állnak a környező lakónegyedektől. Így jelentős javulás várható a
környékre gyakorolt hatásában már pusztán attól, hogy a beruházás új, főként a Józsefváros
környező lakóterületeinek tengelyei felé tájolt kapukat is nyit a campus határain. Így a
környéken élőknek a beruházás eredményeként nem kell megkerülniük a telket a belépésért,
ami ugyancsak növelni fogja a park látogatottságát a jelenlegi állapothoz képest.
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12. ábra: Fővárosi jelentőségű zöldterületek értékelése (*: időszakos nagyrendezvények helyszínei). (Forrás:
Budapest városfejlesztési koncepciója – helyzetelemzés, 164. oldal)

Az egyéb szolgáltatások és lehetőségek szinergiái főként a campuson megjelenő oktatási és
sportfunkciókra, illetve konferencia- és rendezvényszervezési infrastruktúrákra vonatkoznak.
Ezek jelenléte révén a park jelentősége megnő jelenlegi állapotához képest, mivel a szabadidős
szolgáltatások olyan keveréke lesz jelen benne, ami a város egyéb közparkjai közül igen
kevésnek áll rendelkezésére. Annak eredményeként, hogy a Ludovika tér rendezvények és
koncertek, a főépület reprezentatív események, az új oktatási épület konferenciák rendezésére
alkalmassá teszi a campust, emellett egy megújult díszpark tóval és egy multifunkciós
sportközpont is jelen lesz benne, sokkal több ember számára lesz érdemes a park rekreációs
célú látogatása, mint jelen állapotában. Budapest városfejlesztési koncepciója tartalmazza a 15
fővárosi jelentőségű zöldterület értékelését – ebben az Orczy park, hét ponttal a tizenötös
skálán, a harmadik leggyengébb állapotú listaelem, a Vérmezővel holtversenyben. Ez a pontszám
három ötpontos alskálából áll össze, amelyek mentén a park az alábbi értékeléseket kapta:
-

-

Felszerelés, rekreációs lehetőségek (játszóterek, kutyafuttató, sportpályák,
kutyasétáltatási
lehetőség,
vízfelület,
vízarchitektúra,
díszkert,
illemhely,
nagyrendezvények helyszínei): 3/5
Állapot (parkberendezések, növényzet, épített elemek állapota): 2/5
Rekreációs kihasználtság (látogatottság, a park kiterjedésének viszonylatában): 2/5

Ezek közül az első két érték a beruházás megvalósulását követően egyértelműen megnő a
harmadik pedig épp a jelen fejezetben foglalt várakozásokkal összhangban fog fejlődni. Így az
Orczy park a város legmagasabb minőségű, a Városliget vagy a Margitsziget ismertségével
összemérhető zöldfelületeinek egyikévé válik. Amennyiben a lehető legrövidebb távú hatásokat
vizsgálva nem számítunk a rekreációs kihasználtság azonnali növekedésével, csupán a meglévő
2/5-ös értékkel, az összesített 10-11 pont abban az esetben is olyan, városszerte ismert és
nagyobb távolságokból is látogatott helyszínek közé helyezi a parkot, mint az Erzsébet tér, a
Millenáris, a Szent István park vagy a Kopaszi gát.
A park pozíciójának hosszú távú megőrzéséhez szükséges, hogy megfelelő állagmegóvási
garanciákat kínáljon a fejlesztési program. Ennek elsődleges eszköze – akárcsak a fent említett
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egyéb fővárosi zöldterületek zöménél – a zárhatóság és a felügyelet. Ez az Orczy park esetében
mintegy magától értetődően adódik, hiszen eddigi, kerületi kezelése során is zárt-őrzött
parkként működött, így leromlott állaga kevéssé a rongálások, inkább az évtizedes amortizáció
eredménye. Érdemes továbbá röviden megjegyezni, hogy társadalmi szempontból üdvös, ha egy
zöldterület elősegíti a város különböző csoportjainak interakciókba lépését. E szempontból az
Orczy parkban szintén jelentős potenciál rejlik, hiszen az egyetemi helyszín és a számos
helyszíni funkció várhatóan a városi középrétegek számára is vonzó lesz, míg a park eredendő
városszerkezeti pozíciója nyomán (minthogy a rozsdaövezet határán, kevéssé preferált
lakóövezetben fekszik) az alacsonyabb státuszúak is jelentős arányban fogják látogatni.
6.3.3. A Ludovika Campus mint kulturális tér
Az egyetemi oktatás, noha a campus fő funkciója, értelemszerűen nem a külső felhasználók,
hanem az egyetem saját hallgatói szolgálatában áll. Így a szélesebb nyilvánosság felé az NKE
leginkább a Bárka színház üzemeltetésének átvétele révén lesz kulturális szempontból releváns
szereplő. A színház nem kifejezetten környéki hatáskörű intézmény, az Üllői út és a park között
helyet foglalva jelenleg sem kommunikál különösebben környezetével. Ez várhatóan a jövőben is
így lesz, így a tulajdonosváltás inkább csak a diákszínpadi funkciók valószínű megjelenésével
jelent különbséget. A beruházás inkább a park kapcsán már említett szinergiák nyomán erősíti a
színház súlyát, hiszen a jelenlegi félperifériás pozícióból egy ismertté váló, számos új funkció
felhasználója által látogatott terület szereplőjévé válik. A Ludovika téri felvonuló tér potenciális
fesztivál- és rendezvényhasznosítása kiemelt szereppel bírhat e szinergiák megjelenítésében és
kiaknázásában.

6.4.

A campus hasznosítása rendezvényhelyszínként

A hatásvizsgálat 3. fejezetében bemutatott új egyetemi infrastruktúra nemcsak a képzés
lehetőségeit és színvonalát növeli, hanem számos rendezvénynek adhat otthont. Ezeknek
várhatóan csupán egy része valósul meg egyetemi szervezésben, míg másik része lehetővé teszi
az infrastruktúra piaci hasznosítását, illetve további látogatók megjelenését – így kibővítve az
egyetem gazdálkodási lehetőségeit. A rendezvényeket 5 fő kategóriába sorolhatjuk, így
(1) Konferenciák, tudományos események: szakest, tanszéki előadás, szimpózium,
kari/egyetemi tudományos konferencia, akár nemzetközi konferenciák.
(2) Reprezentatív események: évnyitó, diplomaosztó, tisztavató ünnepély, kitüntetések
átadása, stb.
(3) Szabadtéri rendezvények: egyetemi napok, Ludovika nap, önkormányzati
rendezvények, stb.
(4) Sportcsarnok nem sport jellegű rendezvényei: szalagavató, állásbörze, egyetemi
bálok, stb.
(5) Sportesemények: országos (junior/szenior) rangadók, egyetemi kupák, lovasversenyek,
stb.
Összesítve a rendezvények számát és látogatottságát, a következő becslést adhatjuk:
Száma
(évi)

Szabadtéri rendezvények

Résztvevők
becsült
száma
eseményenként
(fő)
14
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-

Egyetemi

-

Külsős (önkormányzati, stb.)

Reprezentatív események
-

Egyetemi rendezés

- Külsős rendezés (fenntartói, stb.)
Egyetemen rendezett konferenciák,
rendezvények és szemináriumok
- Egyetemi rendezés
- Külsős rendezésű nagyobb
esemény
- Külsős rendezésű kisebb
esemény
Tornacsarnokban (nem sport
jellegű) rendezvény
- külsős
Jelentősebb sportrendezvények

4

3 000

12 600

10

3 000

29 400

4

3 000

11 880

8

300

2 412

240

50

12 000

15

500

7 500

45

100

4 500

600

7 800

12

300

13
13
30

-

Tornacsarnokban (sport jellegű)

12

900

10 800

-

Uszodában

12

150

1 800

-

Lovardában

6

75

450

Összesen

101 142

9. táblázat: A Ludovika Campusban várható rendezvények és résztvevőik száma

6.4.1. Konferenciák, tudományos események
Az egyetem főépületében és új oktatási épületében létrejövő nagy előadók, valamint kisebb
termek számos konferenciának adhatnak otthont. Az új oktatási épület földszintjének
tervezése során egy konferenciaközpontot álmodtak meg a tervezők, ami lehetővé teszi, hogy
az oktatás zavartalanságának biztosítása mellett mintegy 1000 ember befogadásával is lehessen
konferenciát szervezni.
Más egyetemek példája és az NKE egyes karai által szervezett események száma alapján
átlagosan évi 300 eseménnyel számolhatunk, amelyeknek a Ludovika adhat otthont.
Konferencia alatt jelen esetben a kisebb tanszéki szimpóziumoktól kezdve a kari eseményeken
át a nemzetközi konferenciákat értjük. Ezek nagy része egyetemi lesz, legfeljebb 20 százalékuk
valósulhat meg külső szervezésben. Az egyetemi rendezvények látogatottsága valószínűséggel
alacsonyabb, hozzávetőlegesen ötven fő (szakest, tanszéki előadások, kari konferenciák, esetleg
nemzetközi szimpóziumok). A külső szervezésű eseményeket két további csoportra érdemes
bontani. A nagyobb volumenű külsős nagyobb látogatottság (átlagosan 500 fő) mellett a mini
konferenciaközpont minél teljesebb kihasználásával valósulnak meg. Emellett azonban
lehetőség nyílik kisebb, átlagosan 100 fő részvételével zajló külsős rendezvényekre is. Ezek
további bevételt jelentenek az egyetemnek, míg a belső rendezvényeknél csak a látogatók által
generált fogyasztással számolhatunk.
6.4.2. Reprezentatív események
A főépületben mindeközben számos reprezentatív funkció kap helyet: színvonalas és
esztétikus díszterem, kápolna, hősök folyosója, stb. Ehhez szervesen kapcsolódik a helyreállított
és akár 5000 fős rendezvények befogadására kiépített Ludovika tér is. Ezek a funkciók lehetővé
teszik az exkluzív alkalmak, például rangosabb nemzetközi rendezvények, magas rangú
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látogatások, díjátadók, esküvők, stb., megrendezését, ami tovább növeli az épület és a tér
kihasználtságát. Ennek következtében a Ludovika főépülete egy kastélyban működő
eseményhelyszínhez mérhető rendezvényszervezési kapacitásokkal bír majd, amely
Budapest belvárosához közel fontos potenciált biztosít az épület számára. Ilyen jellegű
reprezentatív és/vagy eseményre várhatóan havonta egyszer kerül sor. Ez esetben éves szinten
kisebb lesz az egyetemi rendezvények aránya (hozzávetőlegesen évi 4, beleértve az évnyitót és a
diplomaátadó ünnepségeket), míg a külsős (ideértve a fenntartó minisztériumokat) nagyobb
arányban valósulnak majd meg (állami kitüntetések átadása, külföldi delegáció fogadása, esküvő,
egyéb fogadás, stb.). Az innen származó bevételek (terembérlet, fogyasztás) a gazdasági
hatásoknál kerülnek részletes bemutatásra.
A gazdasági hatások mellett viszont fontos, egyéb hatásai is vannak a rendezvényeknek: a
Ludovika felkerül az országos és nemzetközi konferencia- és rendezvényhelyszínek közé,
amivel tovább nő annak vonzereje – és a környék rendezettségének kényszere: a magasabb
rangú, nagyobb közönségnek szóló rendezvények számára fontos a megfelelő, rendezett és
színvonalas környezet (campus, park) fenntartása.
6.4.3. Szabadtéri rendezvények
A XVIII. században az Orczy család tulajdonában lévő kert az akkori Pest egyik legszebb és
legnagyobb angolkertjévé vált a század végére. Ekkor nyitották meg a szélesebb közönségnek is,
minek hatására a park lassanként kedvelt kirándulóhely lett. 1829-ben szűnt meg, mint
nyilvános park, hiszen ekkor adták át a magyar tisztképzés számára, illetve egy részét házak
építésére. A XIX. század végén a főváros lemondott a parkról mint közparkról és a Ludovika
Akadémia képzéséhez építettek gyakorlóteret benne. A második világháború után különböző
létesítmények (cipőgyár, buszgarázs, Úttörőszövetség) beköltözésével tovább csökkent a park
mérete, a '60-as évek végén már csupán 14 hektáros volt. A VIII. kerület közparkjaként
funkcionáló park felújítására a '90-es években 300 millió forint jutott, ennek nyomai azonban ma
már kevéssé fellelhetőek.
Az Orczy-park integrálása a Ludovika Campusba jelentős hatásokat feltételez, amelyeket a
következő csoportosítás mentén összegezhetünk:
-

-

gazdasági hatások: a park területén létrehozandó infrastruktúra üzemeltetésével és
kihasználásával kapcsolatos hatások
társadalmi hatások: a környék lakóinak és az egyetemre járók lehetőségeinek bővülése
o szabadidős, sportolási lehetőségek: séta, kerékpározás, játszótér, uszoda,
lovarda, stb.
o kulturális programok: kerületi és egyetemi rendezvények, fesztiválok, koncertek,
stb.
környezeti hatások: zöldterület növekedése, forgalomcsillapítás,
esztétikai hatások: a park vonzerejének növekedése, reprezentatív funkciók, a közvetlen
környéken túl lakók megszólítása.

A gazdasági hatások és a társadalmi hatások részletes vizsgálatával a hatásvizsgálat 7. és 8.
fejezeteiben foglalkoztunk, míg a környezeti hatásokat a fenntarthatóság mentén vizsgáljuk. Az
esztétikai hatásába beletartozik a reprezentatív funkciók felépítése, a növényállomány javítása
és változatossá tétele és a folyamatos karbantartás.
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A park a lakosság számára látogatható lesz. Állagának és biztonságának megőrzését tekintve
fontos szempont lesz az egyetemi hallgatók és a – várhatóan közülük kikerülő – ügyeletesek
állandó jelenléte. Ezzel várhatóan kiszorítják, vagy legalábbis korlátozzák a feltételezett
rongálókat. A park kialakításának köszönhetően továbbra is alkalmas lesz tömegrendezvények
befogadására, így akár kerületi, akár egyetemi szervezésben valósulhatnak meg a környéken
eddig is megrendezett események mellett újak, így például egyetemi napok, fesztiválok,
koncertek, stb. Ez nagyban hozzájárul a park és a környék további vonzerejének,
népszerűségének és látogatottságának növeléséhez. A rendszeressé váló események hatásai
pedig átgyűrűznek további gazdasági, társadalmi és városszerkezeti hatásokba.
A szabadtéri rendezvényeket várhatóan a márciustól októberig terjedő időszakban minden
második héten (vagy hétvégén) rendezhetnek. Ezeket 2 fő csoportba sorolhatjuk: egyetemi vagy
pedig külsős szervezésben (az önkormányzat vagy egyéb szereplő által) megvalósulók. Egyetemi
rendezvényeket illetően évi legalább néggyel számolhatunk, amelyek nagy része a tanév során
valósul meg (Ludovika nap, huszártalálkozó, egyetemi nap, köztisztviselői nap, Füvészkerttel
közös parklátogatás, stb.). Önkormányzati rendezvények továbbra is várhatóak a parkban,
legalább kéthavi rendszerességgel, leszámítva az 5 hidegebb hónapot. Külső szabadtéri
rendezvényszervező szereplők megjelenése is várható, hiszen a park minőségi javulásával
várhatóan felkerül a külső szereplők mentális térképére a színvonalas budapesti zöld területek
viszonylagos hiánya miatt. Így a környék lakóit, valamint az egyetemi polgárokat meghaladó
közönséget verbuválhatnak a jelenleg a Városligetbe, a Kopaszi gátra, illetve a Budai Várba
szervezett fesztiválokkal. Ezen okokból kifolyóan a szabadtéri rendezvények látogatottságát –
igen konzervatív – becslésünk szerint napi 3000 főre tesszük feltételezve, hogy legalább ennyi
látogató fordul meg egy fesztiválon vagy egyetemi napon, ha nem is vesz részt az összes
programon.
6.4.4. Nem sportjellegű események a sportcsarnokban
A tornacsarnok jelentős látogatóbefogadási kapacitásai miatt feltételezhetően nemcsak
sporteseményeket, hanem egyéb igényeket is ki fog majd szolgálni, így szalagavatót, állásbörzét,
stb.. Ezeket érdemesnek tartjuk külön csoportba sorolni, hiszen az egyetemnek bevételt
generálnak, minimális fogyasztásmellett. Számításaink szerint havi egy nem sport jellegű
eseményt rendezhetnek a sportcsarnokban, amelyek átlagos látogatottsága 600 fő körül várható.
6.4.5. Jelentősebb sportesemények
A sportcsarnok, uszodakomplexum, valamint a lovarda kialakításakor számos sportág hazai és
nemzetközi technikai előírásai figyelembe lettek véve, így ezen létesítmények egyetemi
oktatáson túlmutató hasznosításairól is érdemes beszélni.
Több sportág hazai szövetségével is van lehetőség hosszú távú együttműködés kiépítésére. A
komplexum adottságainak megfelelően az öttusa, a kosárlabda, a kézilabda, a birkózás, a
lovaglás, a vívás, stb. is szóba jöhet. Az egyes létesítmények adottságai (megfelelő nagyságú
lelátóhely, televíziós közvetítési lehetőség, szállás és catering) lehetővé teszik komolyabb
versenyek lebonyolítását is.
Becsléseink szerint az első 4 évben a sportcsarnok és az uszoda esetében is havi egy jelentősebb
sporteseménnyel számolhatunk, melyek látogatottsága a létesítmények kapacitásainak ¾-ét
teszik majd ki. Ez a sportcsarnok esetében átlagosan 900 fő, míg az uszoda esetében 150 fő. A
lovas pálya elsősorban a 6-7 melegebb hónapban fogadhat be feltételezésünk szerint átlagosan
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havi egy lovas eseményt - lovasversenyek, bemutatók rendezését tartjuk valószínűnek. Az
egyetemi vezetés hosszabb távú tervei nem zárják ki a nemzetközi versenyek rendezését sem,
így a campus területén zajló sportesemények hosszabb távon (5-10 év) még jelentősebb és több
programból álló, külföldiek által is látogatott eseményekkel bővülhetnek.
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7. Gazdasági aktivitás erősödése
7.1.

Összefoglaló

Az egyetemek gazdasági hatásai a nemzetközi irodalom tükrében rövid és hosszú távon, azaz
közvetlenül és közvetve is értelmezhetőek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a környék
sajátosságai (speciális képzés, tudományos eredmények állami hasznosítása, több egyetem
jelenléte az egyetem környezetében, stb.) ugyanakkor testre szabott megközelítést igényelnek.
A közvetlen gazdasági hatások elsősorban a fogyasztók megjelenéséből adódnak, melyek
kihatnak a költségvetési bevételekre, valamint a háztatásokra is. A fogyasztók az egyetemi
polgárokból, a továbbképzésen és konferenciákon résztvevőkből, valamint a campus
rendezvényeinek látogatóiból adódnak össze. Csak az egyetemi polgárok fogyasztása
hozzávetőlegesen évi 880 millió forintot visz a környékre.
A fogyasztók megjelenése új vállalkozások megjelenését, illetve a létezők erősödését,
kínálatuk sokszínűvé válását idézi elő. Elsősorban az éttermek, kifőzdék, kávézók és
fénymásolószalonok térhódítása várható.
Az egyetemi karok összeköltözése nem terem új munkahelyet, csupán a megjelenő és eltűnő
szükségletek mozgását követheti bizonyos rotáció. A campushoz kötődő fogyasztás mértéke
170 teljes munkaidőre vetített munkahelyet kíván meg (részmunka esetén ez a szám
magasabb). Ebből 34 teljesen új, míg a többi a már létező, illetve a máshol bezáró és a campus
környékén nyíló üzletekben jelenik meg. A kereslet minőségi és mennyiségi változásainak
kiszolgálása nyomán nő a vállalkozói hozzáadott érték.
A
campus
hasznosítása
rendezvényhelyszínként
(konferenciaterem
bérlés,
sportrendezvények) és a sportinfrastruktúra napi használata (uszoda, lovarda, sportcsarnok)
további bevételt generál. A rendezvények számításaink szerint összesen 96,6 millió forint
bevételt generálnak. 72,6 millió forint folyhat be bérleti és belépti díjakból, a résztvevők
fogyasztása pedig óvatos becslés szerint 58,9 forint. Számításaink szerint a rendezvényekből
származó díjbevételek lefedik a campus fenntartási és üzemeltetési költségeit.
Az itt megjelenő fogyasztás és a hasznosításból eredő bevételek bevételt generálnak az
önkormányzatnak és a központi költségvetésnek is, körülbelül évi 21,3 millió forint
értékben.
Az egyetemek esetében gyakori közvetett hatások az NKE esetében – annak speciális képzési
profilja, eredményeinek állami hasznosítása és budapesti elhelyezkedése miatt – viszonylag
nehezen számszerűsíthetőek. Az egyetemi fejlesztések két klasszikus hatása a
technológiatranszfer, a régió szellemi tőkéjének és vonzerejének növelése. Ezek a hatások az
egyetem sajátossága miatt nem piaci mechanizmusokon, hanem az állami tevékenységeken belül
érvényesülnek, ezért nem számszerűsíthetek pontosan. A közvetett hatások közül az
ingatlanpiaci hatások számszerűsíthetőek. Ahogy a 8. fejezetben részletesen bemutatjuk, az
ingatlanok értéke várhatólag 5-10 százalékkal nő.
Az egyetem önmagában hozzájárul a lakosság képzettségének emeléséhez. Közvetetten pedig – a
vidékről érkező, végzés után nagy arányban Budapesten letelepedő hallgatók révén – előidézi a
városi lakosság képzettségének emeléséhez. Emellett az oktatás minőségének és a végzettek
felkészültségének javításával hatása az államműködés javításában is várható.
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Az egyetemen létrehozott tudás elsődleges célja az állami felhasználás, de emellett NGO-k és
néhány ipari szereplő is profitálhat belőle. Jelentős számú spin-off és start-up jellegű céggel
ugyanakkor nem számolhatunk, összesen 1-2 jöhet létre a következő 5 évben. Ehhez adódik az
egyetem profiljához kötődő cégek beköltözése a diákmunka vagy az egyetemi kapcsolatok
hasznosítása végett – becslésünk szerint évente egy ilyen eset várható.
A tartós ingatlanpiaci kereslet miatt új beruházások várhatók a régi, értéktelen ingatlanok
helyén. Így tovább növekszik majd az ingatlanok ára és javul az ingatlanállomány állaga.
Az egyetem által generált fogyasztás és az infrastruktúra hasznosításából eredő bevételek,
valamint a foglalkoztatás növekedésének számszerű összefoglalását az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
Összes hatás
Fogyasztás
(millió Ft)

Bérleti
és
belépő
díjakból
eredő
bevétel
(millió
Ft)

Nettó hatás
Fogyasztás
és bevétel
összesen
(millió Ft)

Fogyasztás
(millió Ft)

Bérleti
és
belépő
díjakból
eredő
bevétel
(millió
Ft)

Nettó
fogyasztás
és bevétel
összesen
(millió Ft)

Államháztartási
bevételek (millió
Ft)

Ebből
helyi
önkormányzati
adóbevétel
(millió Ft)

Egyetemi
polgárok
Rendezvények

881,6

-

881,6

0

0

0

0

0

58,9

169,2

228,1

11,8

33,8

45,6

21,3

0,6

- Konferenciák

39,1

9,5

48,7

7,8

1,9

9,7

4,5

0,13

7,1

3,9

11

1,4

0,8

2,2

1

0,03

8,4

4,7

13,1

1,7

0,9

2,6

1,2

0,03

1,7

7,6

9,2

0,3

1,5

1,8

0,8

0,02

2,6

143,5

146,1

0,5

28,7

29,2

13,6

0,4

940,4

169,2

1 109,6

11,8

33,8

45,6

21,3

0,6

- Reprezentatív
események
Szabadtéri
események
- Nem sport
rendezvények a
tornacsarnokban
- Sportrendezvények,
sportinfrastruktúra
Összesen

10. táblázat: A Ludovika Campus működéséből eredő fogyasztás és bevétel összesítve

Foglalkoztatás: teljes
munkahelyek száma

időre

vetített

Új munkahelyek
összesen

Campus létrejöttéből eredő
Fogyasztásból eredő
Összesen

száma

Új munkahelyek nettó száma

0

0

170

34

170

34

11. táblázat: A campus által generált fogyasztásból eredő foglalkoztatottság

7.2.
Elméleti háttér
Az egyetemek, főiskolák, azaz felsőoktatási intézmények jelenléte fontos térségi tényezőnek
számít, hiszen a diákok és az egyetemen dolgozók értékes fogyasztói csoportot reprezentálnak.
Ezen túlmenően nem tartoznak a társadalmi rendszereket terhelők közé sem: kevéssé van
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igényük az egészségügyi ellátó rendszerre, nem jogosultak szociális segélyekre, stb. Ebből
kifolyóan egy felsőoktatási intézmény adott területen történő megjelenéséhez kapcsolódó
várakozások pozitív hatásokkal feltételeznek.
A szakirodalom szerint a felsőoktatási intézmények két fő módon képesek környezetük
gazdasági fejlődésének befolyásolására: „a ráfordítások multiplikatív hatásaival” (az
egyetem mint fogyasztó, illetve mint munkáltató által kifejtett hatások), valamint – elsősorban a
privát szektor felé történő – tudástranszfer révén.16
Fontos megemlíteni az amerikai egyetemek hatásait vizsgáló tanulmányok általában olyan
egyetemeket vizsgálnak, amelyek versenytárs nélkül működnek egy adott államban/városban.
Az így kimutatott gazdasági hatások eredményei sem egyértelműek ugyanakkor, mégis
látványosak. Ezek a következő tételekből adódnak össze:
-

oktatók, kutatók és más, az egyetemen dolgozó személyzet fizetése,
hallgatók ösztöndíjai,
az adott államon kívül élő hallgatók fogyasztása, akik egyébként nem ott költenék el
jövedelmüket,
- az egyetem fogyasztása (felszerelések, eszközök beszerzése, reprezentációs költségek,
fenntartási költségek).17
Vizsgálataink szerint az egyetem gazdasági hatásait ugyanakkor számos tényező tompítja. A
legfontosabb ilyen aspektusok a következőek:
-

az egyetem mérete (pl. a hallgatók és az oktatók száma): a kritikus tömeg tud csak
mérhető hatásokat okozni az adott területen,
- többi felsőoktatási intézmény közelsége és nagysága: adott régióban működő
egyetemek/főiskolák száma nem hatványozza, hanem tompítja a várható hatásokat,
- az egyetem elszigeteltsége/nyitottsága: amennyiben az egyetemisták és oktatóik számára
megfelelő számú és nagyságú kiszolgálóegység működik az intézmény területén, és ehhez
egy kevéssé vonzó környék párosul, nem válik az egyetem környezete opcióvá a
szolgáltatások kielégítése érdekében.
A közvetlen gazdasági hatások mellett a felsőoktatási intézmények olyan hosszú távú gazdasági
hatásokat is kiváltanak, amelyek az intézmény által felhalmozott tudás és szellemi tőke helyi
gazdaságra gyakorolt hatásait foglalják magukba. Ezek a következőképpen nyilvánulhatnak meg:
- adott régió humán tőkéjének fejlesztésében, azaz képzettségi szintjének emelésében
- a tudás- és technológiatranszferben, valamint
- a régió versenyképességének növelésében a térség vonzerejének erősítése révén.
Jelen fejezet célja, hogy áttekintse a Ludovika Campus létesítésétől mennyiben várható a
környék és a szélesebb régióban folyó gazdasági aktivitások fellendülése. Az elméleti háttér adja
meg azokat a vizsgálandó témákat, amelyek mentén az NKE gazdasági hatásait összesíteni
tudjuk a fejezet későbbi részében.

Goddard, J. (1997), Universities and Regional Development: An Overwiev, background paper for OECD. University of
Newcastle. CURDS, Newcastle.
17 Salle, C. M., Rosaen, A. M., Anderson, P. L. (2007), The Economic Impact of Michigan State University. Anderson
Economic Group, Michigan. 24.o.
16
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Amint arra fentebb utaltunk, az egyetemek gazdasági hatásainak vizsgálatakor a legtöbb
tanulmány az oktatók és a hallgatók fogyasztásából, valamint az egyetemen dolgozók
jövedelmének elköltéséből származó, az egyetem környezetében megvalósult költéseket
számszerűsíti. Ennél azonban jóval összetettebb a felsőoktatási intézmények gazdasági hatásai,
amit jól reprezentál a Keynesi multiplikátor modell.
Ez a módszer a rövid távú, közvetlen gazdasági hatások mérését teszi lehetővé a jövedelmek, a
termelés és a foglalkoztatottság változásán keresztül. Az egyetem ugyanis fogyasztási kereslettel
jelentkezik a helyi gazdaságban saját beszerzései, valamint dolgozói és hallgatói révén, ami a
helyi munkahelyekben, jövedelmekben, eladásokban, valamint adóbevételekben nyilvánul
meg.18
Szemben a keynesi multiplikátor modellel, a regionális multiplikátor modell az egyetem
hosszabb távú, közvetett, tudományos hatásainak mérésével foglalkozik. Ez esetben ugyanis „az
egyetem által indukált gazdasági növekedési folyamaton” van a hangsúly, hanem az egyetem
hosszabb távú, „a felhalmozott tudás és szellemi tőke helyi gazdaságra gyakorolt megtermékenyítő
hatását, illetve az egyetem által generált externáliák hatásmechanizmusát és területi kiterjedését”
vizsgáljuk.19
Ez esetben tehát a közvetlen jövedelmi és fogyasztási hatásokon túl az egyetem úgynevezett
„megtermékenyítő” hatásán van a hangsúly: mennyire képes az adott környezetbe vonzani
tanárokat, diákokat, kutatókat és az egyetemi tudást hasznosító vállalkozásokat. Az ilyen
szereplőknek ugyanis egyrészt szerepük van az egyetem környezetének és az adott régió
arculatának javításában, humán és további erőforrások multiplikálásában; másrészt fontos
közvetett gazdasági hatást gerjesztenek.
A keynesi és a regionális multiplikátor modell ötvözetén nyugszik az egyetem helyi és regionális
hatásait vizsgáló Felsenstein-elmélet (13. ábra) is, amely egyszerre vizsgálja az egyetemek
rövid és hosszú távú gazdasági hatásait.
Az alábbi ábra bal oldala az egyetemek környezetükre gyakorolt rövid távú gazdasági hatásait
ábrázolja. Eszerint az egyetem inputokat kap környezetétől: (1) a háztartásoktól, (2) az
önkormányzattól, valamint (3) a városi vonzáskörzet üzleti szereplőitől. Visszacsatolásként az
alkalmazottak jövedelemben, a hallgatók ösztöndíjban részesülnek, a környék üzleti szereplőinél
pedig fogyasztást generálnak az intézménnyel együtt. Ezek a visszacsatolások lehetnek pozitívak
és negatívak egyaránt. A háztartások és az önkormányzat esetében inkább pozitív, míg a
környékbeli üzletek esetében lehet negatív is: az egyetemi szükségletek kielégítése terhet (pl.
többlet befektetést) igényel ezektől a vállalkozásoktól, miközben az egyetem a helyi szolgáltatók
versenytársává is válhat, például az étkeztetés vagy a szórakozás terén.20

Mezei, K. (2008), Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben – Az innovációs rendszeralapú
megközelítések összevetése. Doktori értekezés, Győr-Pécs. 137-8. o.
19 Ld. ugyanott.
20 Mezei, K. (2008), Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben – Az innovációs rendszeralapú
megközelítések összevetése. Doktori értekezés, Győr-Pécs. 141.o.
18
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13. ábra: Felsenstein ábrája az egyetem helyi és regionális fejlesztési hatásairól (forrás: Felsenstein, 1997)

Az ábra jobb oldalán bemutatott outputokat nevezzük egyetemi-tudományos hatásoknak,
amelyek alatt (1) a szellemi tőke, képzettség, (2) a tudás és a (3) vonzerő növekedését értjük az
egyetem környezetében, illetve régiójában. Ezek általában hosszú – évtizedes – távlatokban
mutathatóak ki, és erőteljesen függnek az egyetem által lefedett tudományterületek jellegétől.
A fejezet célja, hogy számba vegye az NKE Ludovika Campusba költözésével várható közvetlen és
közvetett gazdasági hatásokat, amelyek elsősorban az egyetem közvetlen környezetében, illetve
szélesebb, akár országos szinten jelentkeznek majd a várakozások szerint. A várt hatásokat
részletesen foglalja össze az alábbi hatásábra, amely kiindulópontjai a campus létrehozásának
egyes elemei, míg végpontjai az általunk vizsgált és számszerűsített fő hatások.
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Sportlétesítmények
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A környék javuló imázsa
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Sportesemények
szervezése
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növekedése

14. ábra: A Ludovika Campus működésének fő gazdasági hatásai és a hatások mechanizmusa
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A várható hatásokra adott becslések 3 szcenárió mentén kerültek kialakításra: (1) mérsékelt becslés:
amennyiben a gátló külső tényezők összeadódásából kifolyólag a bemutatott hatások alig,
pontosabban csak igen mérsékelten érvényesülnek; (2) várható becslés: amennyiben a folyamatok a
tapasztalatoknak megfelelően alakulnak; (3) optimista: amennyiben a külső tényezők segítik a várható
hatások megvalósulását és tényleges optimizmusra ad okot a folyamat.

7.3.

Közvetlen gazdasági hatások

A közvetlen gazdasági hatások vizsgálatához Felsenstein modelljére támaszkodunk. Ezen azonban
jelen fejezet túlmutat részben az egyetem sajátos profiljának (közszolgálati, katonai és rendvédelmi
képzés és a létrehozott tudás főként állami hasznosulása) és elhelyezkedésének (Közép-Magyarországi
Régió, ahol az ország felsőoktatási kapacitásainak fele található, azon belül is Budapest) köszönhetően.
Amint azt az 15. ábra mutatja, az alábbiakban megvizsgáljuk a Ludovika Campus létrehozásának főbb
gazdasági hatásait az egyetem közvetlen környékére: a megjelenő és változó fogyasztást, az üzleti élet
fellendülését, a foglalkoztatásban bekövetkező változásokat, valamint a központi kormányzat és a
helyi önkormányzatok bevételeire történő hatásokat. A rövid távú gazdasági hatások terén
feltételezhetően a megjelenő fogyasztók által generált kereslet lesz a legnagyobb hatással a környék
gazdaságára, de emellett a többi hatás vizsgálatától sem tekintünk el. Fontos kiemelni, hogy az alább
bemutatott becsült hatások érvényessége abban az esetben áll fenn, amennyiben a campus nyitott
saját környezete felé.

Fogyasztás

• egyetemi polgárok és továbbképzésen résztvevők fogyasztása
• rendezvényeken résztvevők fogyasztása
• fogyasztás összetételének változása

Az üzleti élet fellendülése

• új vállalkozások létrejötte, megerősödése
• régiek profilváltása, megerősödése
• egyes vállalkozások működésének megszűnése

Foglalkoztatás bővülése

• fogyasztás által generált munkahelyek létrejötte

Adóbevételek

• az infrastruktúra piaci működtetéséből és a rendezvények fogyasztásából
keletkező bevételek

15. ábra: Az egyetem közvetlen gazdasági hatásai (forrás: saját szerkesztés)

7.3.1. Fogyasztás
7.3.1.1.
Egyetemi polgárok és továbbképzésen résztvevők fogyasztása
A Ludovika Campus többféleképpen hat majd a helyi fogyasztásra: először is az egyetemi dolgozók és
diákok fogyasztásán keresztül, akik havi jövedelmük/zsebpénzük egy bizonyos részét a campuson,
illetve annak környezetében költik el. Jelen esetben nem választjuk szét a campuson és a campuson
kívül, annak környezetében megvalósuló fogyasztást, hiszen a vizsgálat szempontjából az Orczynegyedben generált keresleten van a hangsúly, amely ott helyben és nem város más pontján
keletkezik.
A fogyasztás vizsgálatához a következő feltevésekkel élünk:
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(1) A hallgatók, az oktatók és a személyzet jelentős része csupán ideje egy részét tölti a campuson.
Ők jövedelmüknek viszonylag kis részét fogják a campuson és annak környezetében elkölteni.
(2) A 600 fős RKK és a 752 főre tervezett KTK és HHK kollégium létesítése fontos momentum,
hiszen a bentlakásos hallgatók közel 24 órás jelenlétével tudunk számolni.21 Ők havi
kiadásaiknak közel felét költik élelmiszerre, míg másik fele utazásra és egyéb áru- és
fogyasztási cikkekre megy el. Ennek alapján havi kiadásaik (a tandíjat leszámítva kb. 80 ezer
forintot) legalább 30 százalékát biztosan az intézményben és környékén költik el. Velük
szemben a nem kollégista hallgatók ennek a 30 százaléknak legfeljebb felét költhetik el a
campuson. A campus közvetlen környezetében albérletbe költöző hallgatók csoportját
ugyanakkor elenyésző számuk miatt nem tekintjük külön kategóriának.
(3) Az oktatók, az adminisztratív és üzemeltető személyzet tekintetében a KSH azon
kimutatásából22 indultunk ki, miszerint a budapesti lakosság jövedelmének hozzávetőlegesen
20 százalékát költi élelemre. Becslésünk szerint ennek felét költhetik el munkahelyükön, azaz a
campuson.
(4) Az NKE továbbképzési rendszerében résztvevő köztisztviselők száma 80 ezer, akiknek négy
évente kell részt venniük valamilyen képzésen. Ezek közel fele vidéki képzési helyszínen végzi
el a képzést, míg a maradék 40 ezer négy évre oszlik el a Ludovika Campuson. Ennek alapján
évi 10 ezer köztisztviselő vesz részt a hozzávetőlegesen 10 napos képzésen, aminek folyamán
adott havi jövedelmük 0,5 százalékát költik el.
Ezen számítások alapján évi 881 millió forint (+/- 20 százalék) kerül elköltésre a campuson és
környékén. Ez a következőképpen oszlik meg az egyes csoportok között:

Az egyetemi polgárok és továbbképzésen résztvevők éves
fogyasztása
82 500 000 Ft

157 418 300 Ft

Egyetemi dolgozó
Hallgató
324 480 000 Ft

Kollégista
Továbbképzésen résztvevők

317 160 000 Ft
16. ábra: Az egyetemi polgárok és a továbbképzésen résztvevők várható éves fogyasztása a campuson és környékén

A jelentős fogyasztás ugyanakkor nem növeli a GDP-t, hiszen feltételezéseink szerint az egyetemi
karok összeköltözése a fogyasztásban nem teremt új kínálatot. Ezt az összeget feltételezhetően az
egyes csoportok idáig is elköltötték Budapest egyes pontjain. A beruházás eredménye, mint azt
fentebb is aláhúztuk, hogy az évi 880 millió forint a VIII. kerület gazdasági és társadalmi problémáktól
egyaránt sújtott részén jelenik meg.

Az RKK elsőéves hallgatói közül mindenki bentlakásos, a felsőbb évfolyamokban csak azok, akik igénylik a kollégiumi
elhelyezést.
22
Ld.
KSH,
A
háztartások
fogyasztásának
színvonala
és
szerkezete,
2011.
Elérhető:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy11.pdf
21
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7.3.1.2.
Rendezvényeken keletkező fogyasztás
Az egyetemi polgárok fogyasztásához adódik a különböző rendezvények (szabadtéri események,
konferenciák, ill. sportesemények) látogatóinak költése. Noha ez kevésbé jelentős, mint a az egyetemi
polgárok fogyasztása, az új kínálat megjelenése révén ösztönözhetik a fogyasztást.
A rendezvényeket – amint azt az előző, Nyitott campus c. fejezetben is tettük – 5 fő csoportba
sorolhatjuk:
(1) Reprezentatív események, amelyeket elsősorban a főépület, esetlegesen a Ludovika tér
fogadhat be. Ilyen esemény lehet az évnyitó, diplomaosztó, tisztavató ünnepély, kitüntetések
átadása, stb. Amennyiben ezek az egyetemi polgároknak szerveződnek, úgy átlagosan 3000 fős
látogatóval számolhatunk, míg külső szervezésű események legfeljebb 300 fővel valósulhatnak
meg. Az ilyen jellegű eseményeken résztvevők ugyanakkor – feltételezéseink szerint –
meglehetősen kevés időt töltenek az épületben és a campuson, ezért fogyasztásuk minimális.
(2) Egyetemen rendezett konferenciák, rendezvények és szemináriumok, melyeknek
várhatóan az új épület szemináriumi termei és mini konferenciaközpontja ad helyet. Ezen
belül érdemes további három kategóriát elkülöníteni: (a) az egyetemi konferenciákat,
tanszéki szemináriumokat és előadásokat, stb., amelyek átlagosan 50 főt mozgatnak meg, akik
közül minden negyedik fog fogyasztani. (b) Ide számoljuk tovább a külső rendezésű,
jelentősebb, azaz körülbelül 500 főt befogadó rendezvényeket, amelyek lehetnek országos,
vagy akár nemzetközi tudományos konferenciák, szakmai találkozók, workshopok, stb. Ezek az
események bár ritkábban kerülnek megrendezésre, a catering szolgáltatás igénybe vételével
(egy főre átlagosan napi 5000 forintos fogyasztás esetén) jelentősebb fogyasztást
generálhatnak. (c) Külsős szervezésben ugyanakkor kisebb rendezvényekre is sor kerülhet,
amelyek hozzávetőlegesen 100 fő befogadásával és azok minimális fogyasztásával
valósulhatnak meg.
(3) Szabadtéri rendezvények, amelyeknek elsősorban a park és a Ludovika tér adhat otthont. Itt
a nagyobb tömegeket (rendezvényenként átlagosan 3000 embert) megmozgató egyetemi
napok, önkormányzati rendezvények, fesztiválok, stb. rendezésével számolunk, ahol minden
harmadik résztvevő fogyaszt egy korsó sört vagy perecet/kürtős kalácsot, 500 forint értékben.
(4) Sportcsarnokban rendezett nem sport jellegű rendezvények. A tornacsarnok jelentős
látogatóbefogadási kapacitásai miatt feltételezhetően nemcsak sporteseményeket (országos
bajnokságok és rangadók), hanem egyebet is ki tud majd szolgálni, így szalagavatót,
állásbörzét, stb.. Ez esetben minden második-harmadik látogató fogyasztásával számolhatunk.
(5) Jelentősebb sportesemények, amelyeknek a sport- és uszodacsarnok, valamint a lovarda és
lovas pálya ad otthont. A sportesemények éves, magasnak mondható számát indokolja a hazai
és nemzetközi szabványoknak történő megfelelés, valamint az egyetem tervezett
együttműködése országos sportszövetségekkel. Havi egy sporteseménnyel a sportcsarnok
esetén számolhatunk. Hasonlóképpen az uszoda – szintén említésre méltó lelátó-kapacitással
rendelkezvén – havi egy jelentősebb vízi eseményt tud befogadni. A lovas pálya a 6-7 nyári
hónapban fogadhat be havi egy lovas eseményt, így lovasversenyeket, bemutatókat, stb. Az
ilyen jellegű események látogatói közül – meglehetősen konzervatív – számításaink szerint
minden második fogyaszt majd egy üdítőt, illetve sört.
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Száma
(évi)

Résztvevők
száma
évente (fő)

Egy
résztvevőre
jutó
fogyasztás

Résztvevők
által generált
fogyasztás
(ezer Ft)

Helyettesítési
hatással
korrigált
fogyasztás (ezer
Ft)

4

12 600

200 Ft

2 520 e Ft

504 e Ft

- Külsős (önkormányzati, stb.)

10

29 400

200 Ft

5 880 e Ft

1 176 e Ft

Reprezentatív események

12

Szabadtéri rendezvények

14

- Egyetemi

- Egyetemi rendezés

4

11 880

500 Ft

5 940 e Ft

1 188 e Ft

- Külsős rendezés (fenntartói,
stb.)
Egyetemen
rendezett
konferenciák, rendezvények és
szemináriumok
- Egyetemi rendezés

8

2 412

500 Ft

1 206 e Ft

241 e Ft

- Külsős rendezésű nagyobb
esemény
- Külsős rendezésű kisebb
esemény
Tornacsarnokban (nem sport
jellegű) események
- Külsős rendezés
Jelentősebb
(sport)rendezvények
Tornacsarnokban
jellegű)
- Uszodában
- Lovardában
Összesen

300
240

12 000

100 Ft

1 200 e Ft

240 e Ft

15

7 500

5 000 Ft

37 500 e Ft

7 500 e Ft

45

4 500

100 Ft

450 e Ft

90 e Ft

7 800

200 Ft

1 560 e Ft

312 e Ft

12

10 800

200 Ft

2 160 e Ft

432 e Ft

12

1 800

200 Ft

360 e Ft

72 e Ft

6

450

200 Ft

90 e Ft

18 e Ft

369

101 142

58 866 e Ft

11 773 e Ft

13
13
30

(sport

12. táblázat: Egyetemi rendezvények és látogatóik száma éves szinten, valamint az ebből eredő fogyasztás

Ezek alapján a rendezvények résztvevőinek éves fogyasztása további közel 100 millió forintot tesz
majd ki. A rendezvények esetében a szakirodalom által mért helyettesítési hatást követjük, ami szerint
a megjelenő fogyasztás 20 százaléka generál új keresletet és növeli majdnem 20 millió forinttal a GDPt, miközben a maradék 80 százalék eddigi szolgáltatást helyére lép.
7.3.1.3.
A fogyasztás összetételének változása
Az egyetemisták és az egyetem dolgozóinak megjelenése jelentős hatással lesz a környékbeli
fogyasztás összetételére. Ennek megfelelően növekszik az igény a jobb minőségű árucikkek és
szolgáltatások iránt, ill. az egyetemista léthez kapcsolódó javak és szolgáltatások iránt. Az egyetemista
korosztály fogyasztási szokásaira jellemző, hogy márkakövető és – anyagi körülményeihez mérten –
igényli a minőségi termékeket. Mindennek határát a saját vagy a szülői pénztárca jelenti, éppen ezért
mindennapos tevékenységei (étkezés, szórakozás) során keresi a költséghatékony megoldásokat.
Ezzel szemben az oktatók egy magasabb társadalmi csoportot képviselnek, akik figyelemmel vannak a
minőségre és a presztízsre. Ennek megfelelően a campus környékén kétféle tendencia jelentkezhet:
növekvő igény lesz a viszonylag olcsó szórakozóhelyek és alapvető élelmiszerek iránt, valamint
szintén növekvő igény lesz a kulturált, középkategóriás vendéglátóhelyek iránt.
7.3.2. Az üzleti élet fellendülése
A fogyasztás növekedése és a környék fogyasztói kosarának változása a következő változásokat hozzák
a vállalkozásokat illetően:
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-

a meglévők profilt váltanak, és minőségi változáson mennek át, ami elvezet pénzügyi
megerősödésükhöz;
- a meglévők nem váltanak profilt, de pénzügyileg megerősödnek;
- újak jönnek létre, eleve magasabb minőségű termékeket és szolgáltatásokat kínálva;
- a meglévők közül lesz, ami megszűnik és a helyére új lép.
Az itt elköltött jövedelem várhatóan elősegíti a már meglévő vállalkozás erősödését. Az igényes
fogyasztók megjelenése egyfelől kínálatuk és szolgáltatásaik fejlesztésére sarkallja a vállalkozókat, ami
a kínálat bővítése mellett áraik növekedését vonhatja maga után. A stabil keresletet ugyanakkor ez
nem fogja eltéríteni.
Mivel az Orczy-negyedben és környékén jelenleg korlátozott számú vállalkozás működik, a mintegy
6000 állandónak mondható (5300 hallgató, 840 oktató, adminisztratív és kiszolgáló személyzet) és
további 10000 időszakosan megjelenő fogyasztó keresletet fog teremteni új vállalkozások indítására.
Ezek, amint azt a 13.2 fejezetben részletesen is bemutatásra kerül, jellegüket tekintve az egyetemi lét
kiszolgálására fognak szakosodni, így
- gyorsbüfé, kifőzde,
- kávézó, kocsma,
- fénymásoló-szalon, papír-írószer, diplomakötő,
- ingatlanközvetítő, pénzügyi szolgáltató,
- egyéb szolgáltatás
megjelenésével számolhatunk. Ezek javarészt a hazai vendéglátó- és kiskereskedelmi szektort
képviselik.
A korábbiakban bemutatott megjelenő fogyasztás nagyságából, ami hozzávetőlegesen évi 1 milliárd
forintot tesz ki, tudunk következtetni a megjelenő vállalkozások bruttó működési eredményére,23 ami
ez esetben 112 millió forint körül mozog majd. Mindez hozzáadódik a környék eddig is létező,
feltehetően szerény fogyasztásához, tehát a működő vállalkozások árbevételét, valamint
foglalkoztatottságát is bővíti majd.
A vállalkozások egy része a campus kapuin belül fog üzemelni (büfé, menza, papír-írószer, stb.), míg
másik részük az egyetem közvetlen környezetében. Az előbbi csoport esetében létrejövő vállalkozások
nagyobbak lesznek és több főt foglalkoztatnak, míg a második csoportnál inkább kisebb, kevesebb
alkalmazottal működő vállalkozások jelenhetnek meg.
A második csoport elhelyezkedésüket illetően az első négy évben az egyetem közvetlen
szomszédságában várható megtelepedésük, azaz a Korányi, Diószeghy utcákon, az Orczy és az Üllői
úton. Amennyiben az itt létesülő egységek már nem fogják tudni kiszolgálni a keresletet, a környező
utcák, elsősorban az Orczy-negyed irányába mehet tovább a terjeszkedés. Az ilyen irányú „kisugárzást”
több tényező segítheti: a park átjárhatósága és könnyű megközelíthetősége, és például a Kálvária utca
Korányi utca felé történő folytatásaként a jelenleg üres, körbekerített telek átjárhatóvá tétele.
A park jelentősége azért is fontos, mert amennyiben megfelelő minőségű, mennyiségű és profilú
szolgáltatóegység (étterem, szórakozóhely) veti meg a lábát, akkor ezek további fogyasztást
generálhatnak a – meglévő egyetemi és környékbeli fogyasztók mellett – új fogyasztók közvetlen
megszólításával és bevonzásával. Az, hogy milyen jellegű és mennyiségű szolgáltatóegység kezdheti
meg működését a területen, a parküzemeltető, tehát az egyetem döntésén múlik.

A bruttó árbevétel kiszámítása során a beszerzések értéke és egyéb költségek, mint például a munkabér kerül levonásra a
teljes bevételből.
23
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7.3.3. Foglalkoztatás bővülése
A szakirodalmon alapuló feltételezéseink alapján az egyetem és az általa generált fogyasztás
megjelenése a foglalkoztatás bővülését eredményezi. A munkahelyek létrejötte két módon lehetséges:
egyrészt az egyetemen és a hozzátartozó létesítményekben, másrészt az intézmény környezetében.
Munkahelyek az egyetemen új oktatói helyek betöltésével, valamint az adminisztratív és üzemeltetői
személyzet bővülésével keletkezhetnek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közelmúltbeli születése a
két jogelőd felsőoktatási intézmény és a közigazgatási kar összevonásával maga után vonta a központi
pénzügyi és adminisztratív egységek létrejöttét, valamint az oktatásban létező párhuzamok
megszűntetését. Ebből a szempontból a Ludovika Campusban költözés nem kívánja meg az új
státuszok létrehozását sem adminisztratív, sem oktatói szempontból.
A karok összeköltözése a campusban fenntartás szempontjából logisztikai egyszerűsödést (három
különböző campus üzemeltetése vs. egy egységes területen végzett munka) von maga után, viszont
kibővíti a tennivalókat (sportkomplexum, lovarda, lőtér). Várakozásaink szerint így az fenntartó és
üzemeltető személyzet esetében minimális rotáció várható, ami nem vonja maga után a
foglalkoztatottak körének bővülését.
Az NKE Ludovika Campusba költözése budapesti szinten nem generál új munkahelyet, az általa
generált fogyasztás viszont igen. A létrejövő/megerősödő vállalkozásokra számolt árbevétel ad
iránymutatást az itt generált munkahelyek számára is: a közel egy milliárd forintos fogyasztásból
eredő árbevétel hozzávetőlegesen 170 teljes munkaidőre vetített munkahely létrejöttét
eredményezheti, részmunkaidős foglalkoztatás esetén ennél valamivel magasabb szám is elképzelhető.
Helyettesítési hatással korrigálva 34 tényleges új munkahely megjelenéséről beszélhetünk, míg a többi
a már létező üzletek munkaerejét, illetve a költözés hatására megszűnő a város más pontján megszűnő
és az egyetem környékén születő munkahelyeket foglalja magába.
Ludovika Campuson és környékén megjelenő fogyasztás
(millió Ft)
Kisker. és vendéglátás bruttó műk. eredménye a campus
környékén (millió Ft)
Teljes munkaidőre vetített foglalkoztatottak száma (fő)

940,4 millió Ft

Foglalkoztatottak számának helyettesítési hatással korrigált
értéke (fő)

34

112,2 millió Ft
170

13. táblázat: A Ludovika Campus hatása a vállalkozásokra és foglalkoztatásukra

A létrejövő/megerősödő üzletek főként a kiskereskedelem és vendéglátó szektort képviselik majd,
amint arra korábban is utaltunk. Ezek főként érettségivel és a releváns szakmával rendelkező
munkaerőre tartanak igényt. Feltételezéseink szerint ezeket a pozíciókat a környék munkavállalói is
betölthetik – ha viszont nekik nem sikerült, akkor a főváros más részeiről is vonz alkalmazottakat a
környék.
A háztartások anyagi helyzetében bekövetkező javulás számszerűsítésére nem térünk ki, ugyanis a két
releváns szektor jövedelmi viszonyairól, melyekben az új munkahelyek létrejöttét valószínűsítjük,
nincsenek megbízható adataink: míg a vendéglátásban az alkalmazottak bérét jelentősen kiegészíti a
kapott borravaló, a kiskereskedelemben a magas önfoglalkoztatás miatt a jövedelem szintén nem fedi
a vállalkozók teljes keresetét.
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Mindezek fényében elmondható, hogy a Ludovika Campus létesítése maga nem teremt új munkahelyet,
viszont a hatására létrejövő munkahelyek elsősorban a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező
munkavállalók számára teremtenek munkalehetőséget.
7.3.4. Helyi önkormányzat és az állami költségvetés adóbevételeinek növekedése
A campus létrehozása által generált fogyasztásból és egyéb módon eredő bevételeket a fentiekben
számszerűsítettük. Mivel e bevételek kivétel nélkül végső fogyasztási kiadásokból származnak, ezért
közvetlenül növelik a GDP-t. Vagyis a Ludovika Campus létrehozásának GDP-hatása megegyezik a
helyettesítési hatással korrigált árbevétel-hatásokkal.
Az adóbevételekre gyakorolt hatások összesítése ugyanakkor jóval bonyolultabb számításokat kíván. A
számításokat nem csupán az teszi igen körülményessé, hogy a sokféle adónem kiszámítása és
összegzése még az egyes cégek illetve személyek esetében is összetett feladat. Ennél is nagyobb
probléma, hogy nem állnak rendelkezésünkre a részletes adatok az érintett személyekről és cégekről –
azok üzleti tikok jellege miatt, illetve mert még jövőbeli eseményekről, cégekről, munkaviszonyokról
van szó. Ebből kifolyóan a bottom-up módszer nem alkalmas elfogadható becslésre a keletkező
adóbefizetések mértékéről, így a számítások során top-down módszert veszünk alapul. A KSH
adatbázisában24 évekre visszamenően rendelkezésre áll a GDP-hez mért adóbevételek éves aránya.
Feltételezzük, hogy ez a teljes gazdaságra vonatkozó arány elfogadható hozzávetőleges becslést ad a
campus hatására képződő GDP által generált adóbefizetések arányát.
A KSH adatai szerint 2012-ben a GDP-hez viszonyítva a teljes államháztartási bevétel 46,6% volt,
amiből a központi költségvetés 30,6%-kal, a helyi önkormányzatok 1,2%-kal részesedtek, míg a
maradék 15,7% a társadalombiztosítási alapokat illette. A helyi önkormányzat adóbevételei közt
szerepelnek a helyi önkormányzat saját bevételei (pl. iparűzési adó, idegenforgalmi adó), átengedett
központi bevételek (pl. a személyi jövedelemadó egy része), illetve állami hozzájárulások és
támogatások. Ezek közül Budapesten a beszedett iparűzési és idegenforgalmi adó mértéke 2011-ben a
helyi GDP 1,3%-a volt.
A keletkező GDP és adó nagyságát a következő táblázatban foglaljuk össze. A táblázatban figyelembe
vettük a fellépő helyettesítési hatásokat, vagyis, amennyiben az új kínálat más termékeket vagy
szolgáltatásokat szorít ki a piacról, csupán a kettő különbségét vettük figyelembe.
Tétel

Az
adóbevétel Az adóbevétel összege
százalékos megoszlása
(millió Ft)
Helyettesítési hatással korrigált fogyasztás,
100%
45,6 millió Ft
azaz a megtermelt GDP
Államháztartási bevételek
30,60%
28,3 millió Ft
Ebből helyi önkormányzat
1,60%
0,6 millió Ft
14. táblázat: A Ludovika Campuson és környezetében fellépő fogyasztásból keletkező adóbevétel

Mivel az egyetemi polgárok által generált fogyasztás nem új tételként jelenik meg, így közvetlenül nem
növeli a GDP-t. Ehhez viszonyítva a campus által generált többi fogyasztás éves szinten meglehetősen
mérsékelten növeli a központi és helyi szervek adóbevételét.
7.3.5. Közvetlen ingatlanpiaci hatások
A hatásvizsgálat mellékleteként elkészített ingatlanpiaci vizsgálat (14.1. fejezet) a budapesti campusok
és városrész-rehabilitációk példáját véve vizsgálta a környéken végbement ingatlanpiaci változásokat.

24

Ld. http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tec00021.html
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A változások részletek bemutatása a következő fejezetben valósul meg a környék felemelkedésének
bemutatásakor, ezért itt egy rövid összefoglalót adunk a gazdasági hatások hátteréről.
A jelentős számú egyetemi polgár megjelenése elvezet egy bizonyos fokú lakáspiaci
keresletnövekedéshez, ez azonban az ingatlanpiaci felmérés eredményeinek alapján önmagában nem
indukál mérhető változást az ingatlanárakban.
Ezzel szemben a Ludovika Campus révén létrejövő új infrastruktúra és rendezett környezet vonzóvá
teheti a környéket tehetősebb, beruházás előnyeit kihasználni és megfizetni tudó réteg beköltözése
vezethet árnövekedéshez.
A megjelenő egyetemi polgárok a fejezet előbbi részében bemutatott fogyasztást generálnak, ami a
kiskereskedelmi kínálat bővülését vonja maga után. Az ehhez kapcsolódó beruházások és bővítések
várhatóan növelik kiskereskedelem számára alkalmas ingatlanok értékét is.
Az egyetemi polgárok megjelenése mellett a közbiztonság remélt javulása is tovább növelheti az
ingatlanok értékét.
Mindez – becsléseink szerint – elsősorban az Orczy-negyedben lesz mérhető (10 %), illetve a
Tisztviselőtelepen (5%), míg az campusszal szemben, az Üllői út túloldalán elhelyezkedő KözépFerencvárosban nem.

7.4.

Közvetett gazdasági hatások: egyetemi-tudományos hatások

Amint arra fentebb rámutattunk, a felsőoktatási intézmények gazdasági hatásait illetően különbséget
kell tenni a rövid távú, valamint a hosszú távú hatások között. Utóbbit nevezhetjük egyetemitudományos hatásoknak. Ezek feltárásához a NKE „megtermékenyítő” hatásait szükséges
áttekinteni, amivel a környék humán tőkéje, vonzereje, valamint a technológiatranszfer erősödik az
egyetem hatására.
A tudományos hatásokat a szakirodalom különböző módszerekkel vizsgálja: ezek elsősorban a
technológiatranszfer és innováció hatásait tárják fel, mint például a Triple Helix és az ún. svéd
modell.25 A Triple Helix modellben az egyetemi, a kormányzati és a magánszféra folyamatos
kommunikációja eredményezi a három szektor folyamatos fejlődését és ebből fakadó innovatív
eredményeit. A Triple Helix modell a tudás-intenzív fejlesztési kezdeményezések intézményeinek
ideális kapcsolatát írja le, s ezzel cselekvési irányt mutat a tudásalapú gazdasági rendszerek.26 A svéd
modell ezzel szemben – a vállalkozások alapítása és a folyamatos kommunikáción alapuló innováció
helyett – az egyetemeken lebonyolított vállalkozói képzések eredményességére koncentrál: a
skandináv államban kialakított vállalkozói egyetem modellje szerint a „hallgatóknak vállalkozóként
kell funkcionálniuk, ki kell vinniük a kutatást az egyetemről, és új céget kell rá alapítaniuk” (Mezei, 2008:
74).27 Ezek az úgynevezett spin-off cégek, amelyek elsősorban a vállalkozáselméleti kurzusok
tanulságait hasznosítják, és a kutatások eredményeit csak ezt követően.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében ugyanakkor nehéz bármelyik elméletet követni két
fő okból kifolyólag. Elsősorban az egyetem speciális jellege miatt kevés lehetőség van a gazdaságra
gyakorolt egyetemi-tudományos hatásokat összegyűjteni és számszerűsíteni. Az intézmény karai
ugyanis a közszolgálatban dolgozók képzésére fókuszálnak. Mindeközben az egyetemek hatásait a
versenyképességre a technológiatranszfer, innováció és szabadalmak számával szokták mérni. Az NKE

Mezei, K. (2008), Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben – Az innovációs rendszeralapú megközelítések
összevetése. Doktori értekezés, Győr-Pécs. 136-137.o.
26 Lengyel, B. (2005), A Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből. In: Buzás N. (szerk.), Tudásmenedzsment
és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. 301.o.
27 Mezei, K. (2008), Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben – Az innovációs rendszeralapú megközelítések
összevetése. Doktori értekezés, Győr-Pécs. 74.o.
25
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is lenne erre lehetőség a haditechnika, biztonságtechnika, polgári védelemtechnika, rendszerfejlesztés,
stb. tekintetében. Ugyanakkor az egyetem közszolgálati funkciója miatt kevéssé foglalkozik a
fejlesztések piacra vitelével: sokkal inkább a közigazgatásbeli, közszolgálatbeli hasznosításokra
fókuszál. Ennek értelmében az állam működését javítja, aminek mérésével a hazai és nemzetközi
szakirodalom mindezidáig kevéssé foglalkozott.
A közvetett hatásokat az egyetem helyi és regionális hatásait vizsgáló Felsenstein-elméletre
támaszkodva tudjuk megérteni (13. ábra) is. Ezen elmélet mentén az egyetem közvetett hatásait (1) a
szellemi tőke, (2) a tudástranszfer és a (3) vonzerő veszi számba az NKE esetében.
Mindezek fényében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint tudásbázis hatásait az alábbi, 17. ábra
foglalja össze. Ezek olyan gazdasági hatásokként jelennek meg, amelyek közvetetten, tehát más
területeken (társadalmi, kulturális, stb.) is kifejtik hatásaikat.

Spin-off és
start-up
cégek

Tudástran
szfer az
NGO-k
irányába

Egyetem
mint
tudásbázis

Tudástranszfer
az állam
irányába, az
államműködés
javulása

Az
egyetem
vonzereje
miatt
beköltöző
cégek

Lakosság
képzettség
ének
változása

17. ábra: A tudásbázisként értelmezett egyetem hatásai

7.4.1. Szellemi tőke
Amint az a 6. Nyitott campus című fejezetben bemutatásra került, az egyetem egy olyan tudásbázis,
amely a magyar államműködés szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, különösen a rendvédelem, a
hadtudomány és a közigazgatás-tudomány területén. Az egyetem fejlesztési terveinek megfelelően ez a
profil kibővül a katasztrófavédelem, a nemzetbiztonság és az államtudomány területeivel. Ez a
tudásbázis és a campus által biztosított infrastruktúra olyan szellemi központtá teheti az egyetemet,
amely nemcsak közvetlen környezetében bír jelentőséggel, hanem az országos hálózat révén nemzeti
szinten is. Ezeket tekintjük át a következőkben.
Az egyetemek közvetett hatásaival foglalkozó elméletek szerint az egyetem jelenléte erősen hozzájárul
a környék (közvetlen vagy tágabb értelemben vett régió) szellemi tőkéjének, azaz az ott élők
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képzettségének fejlesztéséhez, ami két módon valósul meg: egyrészről az egyetemet elvégzettek
nagyobb eséllyel maradnak a régióban és így tudásukat ott hasznosítják; másrészről adott régióbeli
humán tőkét az egyetem graduális és posztgraduális képzéseivel fejleszti és szinten tartja.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében is számolhatunk ezzel hatással. A vidékről érkező, itt
végzett egyetemisták jelentős része marad Budapesten, növelve a fővárosiak képzettségi szintjét és
humán tőkéjét. Mindeközben annak is van esélye, hogy végzés után a Ludovika környékének ismerete
miatt fog a campus környékén lakást vásárolni. Ezen túlmenően az egyetem oktatói és kutatói is
dönthetnek úgy, hogy az Orczy-negyedet választják lakóhelyül. Ezek a képzések eddig is a régióban
működtek, tehát ebből a szempontból érezhető változás nem történik a korábbi állapothoz képest.
Külföldi egyetemek tekintetében az alumni 28-35 százaléka28 marad az egyetem régiójában.29
Figyelembe véve az egyetem közszolgálati funkcióját, becsléseink szerint az NKE esetében ez
Budapestre vetítve körülbelül 20, míg a campus környékére legfeljebb 2 százalék körül
valószínűsíthető az egyetemet elvégzettek helyben maradása. Eszerint, amennyiben évente 200
diplomás hallgatóval számolunk, az a beruházást követően abból évente legfeljebb 2-3 hallgató
maradhat az Orczy-negyedben, Budapesten pedig 40. (Az Orczy-negyed fejlődésével ugyanakkor az ott
lakók aránya hatványozódhat a következő évtizedekben.)
Amennyiben a posztgraduális és továbbképzések hatásait vizsgáljuk, az egyetemnek leginkább
országos szintű, és nem helyi, kerületi hatásai lehetnek az államműködés szempontjából. A
felnőttképzés területén az előzetes tervek szerint jelentős fejlesztések mennek végbe az elkövetkező
években, ami javítja az egyetem kapacitásainak kihasználtságát az esti és a hétvégi órákban: évi 5-600
hallgató vehet részt posztgraduális képzésben. Fontos szót ejteni az egyetem által tartott közigazgatási
képzésekről, amelyek évente 10 000 hallgató időszakos (átlagosan) jelenlétét eredményezi a
campuson.
Nemzetközi példák30 figyelembe vételével érdemes átgondolni az NKE együttműködését a VIII.
kerületben működő alap- és középfokú iskolákkal. Mivel a sportlétesítményeket nagy
valószínűséggel ezen intézmények hallgatói is használni fogják, lehetőség lenne a más területeken
történő együttműködésre is a kultúra és az oktatás terén. A rendőr- és katonatisztképzés attraktív az
általános iskola felsőbb évfolyamaiba, valamint a középiskolába járó diákok számára. Nyílt napokkal,
bemutató órákkal, valamint összehangolt akciókkal az egyetem erősíthetné az utánpótlás biztosítását.
Ezzel perspektívát nyújthatna a kerületben tanuló diákoknak, miközben az egyetem nyitottságát
közvetítenék környezete felé.
7.4.2. Tudástranszfer
A tudástranszfer célja alapvetően az egyetemen létrehozott tudás átültetése a gyakorlatba és
ipari hasznosítása. Az egyetemek innovációs és a versenyképességre gyakorolt hatásait a körülöttük
létesülő start-up és spin-off cégek, a tudás- és technológiatranszfer irodák, valamint a szabadalmak,
publikációk számával lehet jellemezni. Az NKE speciális jellege azonban az általánosnál egy testre
szabottabb, specifikált megközelítést igényel.

A Cornell Egyetem esetében például ez az arány 28. Ld. Cornell University – Economic Impact on New York State. Appleseed,
February 2007. Elérhető: http://landgrant.cornell.edu/assets/pdfs/EconomicImpactOnNYS.pdf
29 Ez esetben a régió a magyarországi megyének feleltethető meg.
30 A philadelphiai Temple University olyan szintű partnerséget épített ki a helyi általános és középiskolákkal, aminek
keretében szorosan együttműködnek a tantervek megreformálásában és a fejlesztő tevékenységek kialakításában. A
kölcsönös nyitás hozzájárult az egyetem népszerűségének növekedéséhez a környékbeliek között – biztosítva a folyamatos
színvonalas hallgatói utánpótlást. Ld. Scheffer & Wright (2010)
28
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Az NKE ez esetben is speciális profillal rendelkezik, hiszen hivatása szerint „a köz szolgáit” képezi, az
állam tartja fenn és hasznosítja a kutatási eredményeket, amelyek így kevéssé eladhatóak. Emellett az
egyetemi oktatók nagy részének nincs lehetősége olyan tevékenységet végezni, amelyből további
bevételhez jut – így a magyar gyakorlat, az egyetemi oktató háttércégén keresztül megvalósuló
tudástranszfer is kevéssé érvényesülhet. Szerepük lehet ugyanakkor a különböző nem kormányzati
szerveknél (NGO-knál) betöltött tanácsadói, konzultációs funkciójuk miatt.
Ennek fényében a kutatás-fejlesztési tevékenységek hasznosulása elsősorban nem vállalati szinten,
hanem közigazgatási, rendészeti, nemzetbiztonsági és honvédelmi rendszereken keresztül
értelmezhető. Jelenleg ez nehezen kimutatható és számszerűsíthető, noha feltételezhetően az állam
mint fenntartó számára is információtartalommal bírhat, hogy az NKE miként járul hozzá az
államműködés szempontjából kulcsfontosságú problémák megoldásához. A tudástranszfer feltáráshoz
és bemutatásához szükséges infrastrukturális háttér a Ludovika Campus létrehozásával rendelkezésre
áll majd (tudományos konferenciák, szakértői workshopok rendezési lehetősége a pl. éves beszámolók
összegzésére és eredmények bemutatására).
Az egyetem célkitűzései közé tartozik a kutatási kapacitások fejlesztése, a kiválóság fokozása több,
különböző területen, így például az egyetem intézményfejlesztési tervében felsorolt kiemelt stratégiai
témák mindegyikében:
-

a modern fegyveres küzdelem problémái, technikai-technológiai fejlesztések vizsgálata és
társadalmi aspektusai
o haditechnikai és technológiai fejlesztések
o geoinformációs támogatás, stb.
- a magyar állam megújításának és újjászervezésének közszolgáltatási kérdései
o a jogvédelem intézményei és az új társadalmi kihívások
o környezetvédelmi igazgatás
o közszolgáltatások elektronizálása
- migrációs stratégiák kialakítása
o rendvédelmi adatkezelése, nyilvántartások
o kriminalisztika, stb.31
Amellett, hogy az egyetem a fenntartó, azaz az állam tudományos szükségleteinek kielégítését célozza
kutatásaival, pályázatok révén és bizonyos fejlesztések piacra vitelével gazdasági hasznosulást is
érhet el. Erre elsősorban a magánbiztonság (vagyonvédelem), informatikai és szimulációs rendszerek,
rendszerfejlesztés, logisztika, a kriminalisztika, stb. területén kínálkozik lehetőség.
A tudományos tevékenységekből bevételhez elsősorban pályázati úton jut az egyetem. A jogelőd karok
gyakorlatában változó mértékű volt a pályázatokból elnyert bevétel és sok esetben korlátozta a
pályázati részvételt az önerő hiánya. Az NKE létrehozását követően stratégiai célként jelölték meg az
eredményes pályázati szereplést és az ebből származó bevételek növelését. Ez a 2012-13-as
időszakban főként hazai források tekintetében meg is valósult a strukturális alapokon keresztül,
viszont a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a közép-magyarországi régió számára
rendelkezésre álló keret beszűkülése miatt az egyetem számára célszerű lesz a külföldi pályázatokban
(Horizon 2020, Norvég Alap, Svájci Alap, transznacionális programok, stb.) való részvétel – a
szükséges szervezeti és infrastrukturális háttér birtokában.

Ld. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-2015-ös időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési tervét: http://www.uninke.hu/downloads/egyetem/IFT.pdf
31
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Az egyetem ugyanis lemaradásban van ezen a téren: míg az ország felsőoktatási intézményei a 2009,
2010 és 2011-es években nemzetközi pályázatokon átlagban 153 m Ft; 170 m Ft; illetve 246 m
forintos bevételre tettek ilyen módon szert, addig az NKE jogelődjei mindössze 52 m Ft; 22 m Ft; és 82
m forintra. A képet árnyalja, hogy a többi felsőoktatási intézmény esetében a külföldi pályázati
bevételek az összes pályázati bevétel 19,5 százalékát tették ki, míg az NKE esetében is 16 százalékos
arányt találunk.32
Annál is inkább, mivel – leszámítva az közigazgatás- és államtudományokat – a KSH adatok szerint
országos szinten elenyésző az egyetem által lefedett tudományterületeken folytatott K+F+I
tevékenység és ezek jelentős mértékben az NKE-ben zajlanak.33 Ezen kutatásokhoz kapcsolódó
tudástranszfer megindításában és piaci bevételek indukálásában több szereplő is érdekelt lehet, mint
például az egyetem, a fenntartó állam, valamint az önkormányzat.34 Amennyiben az egyetem terveinek
megfelelően az elkövetkező 5 évben létrejön az NKE Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájában
vizionált spin-off cég,35 az nagy valószínűséggel a Ludovika Campuson, illetve annak közvetlen
környezetében fog megtelepedni a tudás- és technológiatranszfer hatékonyságának maximalizálása
végett. Ezen túlmenően azonban az egyetem vezetésének jelenlegi álláspontja szerint jelenleg nincs
komolyabb törekvés a tudás piaci hasznosítására.
Az egyetemen végzettek egy minimális része dönthet úgy, hogy vállalkozást alapít az egyetem
profiljához kapcsolódó tevékenység folytatására, így tanácsadó, elemző, menedzsment, nyomozó,
rendszerépítő stb., úgynevezett start-up vállalkozások jelenhetnek meg. Számuk azonban becsléseink
szerint minimális lehet.
Ezek alapján az NKE esetében szerepe leginkább az informális technológiatranszfernek lehet. A
formális technológia transzfer eszközein (szabadalom, licensz, publikációk, stb.) túlmenően az oktatók,
főként az egyetem infrastruktúráját használva vesznek részt nonprofit, nem kormányzati, vagy
lobbiszervezetekben, illetve szakmai hálózatokban. Az ilyen jellegű kezdeményezések főként az
informális technológia transzfer elvei alapján működnek: az egyetemi oktatók az ilyen jellegű
szervezeteknek tanácsadás, technikai segítség, valamint közös kutatásokban történő közreműködés
révén valósítják meg a birtokukban lévő tudás átadását.36
Mindezek fényében fontos leszögezni, hogy egy közszolgálati egyetem tudományos – elsősorban
technológiatranszfer és innovációs – hatásai nehezen hasonlíthatóak össze egy műszaki, gazdasági
vagy infokommunikációs területen tevékenykedő egyetemével. Továbbá, a közvetlen környezetére
kimutatható hatásai ezen a területen limitáltak, hiszen országos jelentőségű lévő tudományokról van
szó, amelyek nehezen piacosíthatóak. Ezen hatások kimutatását erősen korlátozza az egyetem
budapesti elhelyezkedése: egy vidéki városban tiszta hatások mérésére is lenne lehetőség, míg az
ország legtöbb felsőoktatási intézményének helyt adó fővárosban erre igen korlátozottak a
lehetőségek.

Ld. felsőoktatási intézmények intézményfejlesztési tervei (bővebben az irodalomjegyzékben).
Vö. K+F témák költségei (http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=OHK és a technológiai innovációt
végző vállalkozások aránya TEÁOR szerint. (http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=OHI táblákat
34 A Hadik-tervben felvázolt hadiipari kapacitások fejlesztése szintén megköveteli a fokozottabb tudás- és
technológiatranszfert az egyetem és a működő vállalkozások között.
35 Ld. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának végrehajtási irányelveit:
http://www.uni-nke.hu/downloads/egyetem/dokumentumok/szabalyozok/NKE_KFIS.pdf
36 Link, A. N. (2006), An Empirical Analysis of the Propensity of Academics to Engage in Informal University Technology
Transfer. Rensselaer Working Papers in Economics, New York. No. 0610.
32
33
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7.4.3. Vonzerő
Az egyetemhez közeli területen működő vállalkozások telephelyválasztására is befolyással van
általában egy egyetem. Noha Budapest számos egyéb hozzáadott értékkel is rendelkezik egy
vállalkozás számára (jó infrastruktúra, versenyképesség, innováció, stb.), és az NKE – saját egyedi
profiljából adódóan – nem kötődik közvetlenül a technológiában és innovációban érdekelt
vállalkozásokhoz, feltételezhető, hogy az egyetem tudományos profiljához kötődő cég számára
jövedelmező lesz a környékre költözni.
Emellett arra is látunk esélyt, hogy a nagyszámú hallgatói létszám jelenléte fog a környékre vonzani
elsősorban a diákmunka hasznosítására szakosodott vállalkozásokat. Várhatóan ezek sem nagy
számban jelennek meg, évente legfeljebb 1 ilyen jellegű cég megjelenésével számolunk.
7.4.4. Közvetett ingatlanpiaci hatások
A Ludovika Campus létrehozásának hosszú távú, azaz közvetetten érvényesülő gazdasági hatásai
között beszélhetünk ingatlanpiaci hatásokról is. Ezek nem azonnal, hanem késleltetve, a többi
gazdasági hatással összekapcsolódva, egymást erősítve jelenhetnek meg. Ezek a hatások némelyike
ugyanakkor nehezen számszerűsíthető, hiszen minőségi változást eredményez.
(1) A lakó- és kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet növekedése azonban növeli az ingatlanok
árát, hanem minőségükkel és állapotukkal kapcsolatos igényeket növeli.
(2) Az egyetem vonzereje miatt megjelenő cégek és vállalkozások megindíthatják az igényt az
irodaingatlanok iránt is, amelyek jelenleg elhanyagolható számban léteznek a környéken.
(3) A campus létrehozásával – és további önkormányzati, egyetemi beruházások révén37 –
megvalósuló városrész-rehabilitáció a már eddig is létező pontszerű ingatlan-beruházások
gyarapodását fogja maga után vonni. Ezek többrétű funkciót fognak teremteni: a lakóingatlan
mellett a kiskereskedelem, a vendéglátás, valamint iroda iránti igényeket is ki kell majd
elégíteniük.
A környék ingatlanállományának meglehetősen leromlott állapota és az épületek építészeti
értéktelensége miatt kevés épületre várhat felújítás. A fentebb felsorolt okokból kiindulva a campus
ingatlanpiaci beruházásokat fog hosszú távon gerjeszteni. Ezek leginkább újak építésére
koncentrálódnak a környék leromlott és értéktelen ingatlanai miatt. Az újonnan épülők viszont
várhatóan több funkciót (lakás, kereskedelem, vendéglátás és iroda) is magukba foglalnak majd,
miközben gerjesztik a jelenleg értékesíthetetlen ingatlanállomány iránti keresletet.
A tényleges ingatlan-áremelkedés az új építési beruházások révén lesz majd kimutatható: az újonnan
épített ingatlanok ugyanis jóval magasabb prémiummal válnak eladhatóvá és bérbe adhatóvá, mint
meglévő társaik. Ennek következtében akár a környékbeli átlagárak másfélszereséért is értékesíthetik
az ingatlanokat. Erre két fajta becslésünk van: a várható értékek a mérsékelt piaci kereslet és kínálat
esetén, elsősorban rövid távon jellemezhetik az ingatlanok árváltozását, míg az optimista szcenárió
hosszú távon, az ingatlanpiac és a gazdasági növekedés megindulásának eredményeként jellemezhetik
az ingatlanok értékváltozását. Így rövid távon (2-4 éven belül) a vizsgált területek lakásértéknövekménye 4,7 milliárd forintot, míg hosszú távon (5 éven túl) akár 20 milliárd forintot is elérheti.

37

Felmerült ugyanis az egyetem szomszédságában egyetemi tulajdonnal létesítendő oktatói-hallgatói vendéglakások építése.
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Átlagos
Lakásvételár
a szám*
beruházás
előtt

A beruházás hatása

Teljes lakásérték-növekmény

Várható
arány

Várható érték

Optimista
arány

Optimista érték

Orczy-negyed
9 753 e Ft
4 145 db
1,1x
1,29x
4 029 145 178 Ft
Középső-Ferencváros
14 825 e Ft
10 365 db 1x
1,05x
0
határos része38
Tisztviselő-telep
12 348 e Ft
1 119 db
1x
1,10x
690 852 808 Ft
Összesen
4 719 997 985 Ft
15. táblázat: A Ludovika Campus hatása az ingatlanárakra rövid és hosszú távon

7.5.

11 797 837 843 Ft
7 682 916 841 Ft
1 381 705 616 Ft
20 862 460 300 Ft

Üzleti bevételek és fenntartás

Amint arra az előző fejezetben kitértünk, a Ludovika Campus – elsősorban szabadidős és
sportinfrastruktúrája – nyitott campusként a lakosság számára oktatási időn kívül hozzáférhető lesz.
Emellett az oktatási épületek, a park, valamint a sportcsarnok számos rendezvény helyszíne is lehet.
Ezek megtervezett és tudatos hasznosításából az egyetem jelentős üzleti bevételre tehet szert, amely
becsléseink szerint fedezheti a létesítmények fenntartási igényeit.
7.5.1. Üzleti bevételek
Az üzleti bevételek, amint az fentebb részletesen kifejtettük, két fő forrásból származhatnak: a
rendezvények bérleti díjaiból, valamint a sportinfrastruktúra lakóközösség általi használatából.
Becsléseinkben mindkét esetben hasonló budapesti helyszínek bérleti díjait, valamint belépőjegyárait
vettük alapul a hasznosítás kiszámításához. A rendezvények számát és jellegét korábban bemutattuk,
míg a sportlétesítmények látogatószámait kapacitásaikhoz mérten becsültük. Az egyetemi
rendezvényekből értelemszerűen nem keletkezik bevétel, így csupán a külső szereplő rendezésében
megvalósuló események jöhetnek szóba.
Száma
(évi)

Igénybevétel
Résztvevők becsült
átlagos
száma
időtartama
rendezvényenként
(óra)
Szabadtéri rendezvények (park)
- Külsős rendezés
10
16
3000
Reprezentatív események (főépület)
- Külsős rendezés
8
8
300
(fenntartói, stb.)
Egyetemen rendezett konferenciák (új oktatási épület)
- Külsős rendezésű
15
8
500
nagyobb esemény
- Külsős rendezésű
45
4
100
kisebb esemény
Nem sport jellegű rendezvények a sportcsarnokban
- Külsős rendezésű
13
8
600
ÖSSZESEN

Egy főre
bérleti
(Ft/óra)

jutó
díj

Éves
bevétel
(millió Ft)

10

4,6 millió Ft

200

3,9 millió Ft

122

7,3 millió Ft

122

2,2 millió Ft

122

7,6 millió Ft
25,73 millió Ft

16. táblázat: A campuson tartandó rendezvényekből eredő bérleti díjak

Ennél jóval nagyobb összeg keletkezhet a sporteseményekből, amelyek átlagos napi belépőjegyeit
1500 forintra becsültük. Havi egy, eltérő hosszúságú sporteseménnyel országos és nemzetközi

38

Bokréta utca – Üllői út – Haller utca – Balázs Béla utca.
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számolva az egyes létesítményekben (sportcsarnok, uszoda és lovarda, ez utóbbi esetében csupán a 67 nyári hónap jöhet szóba), 70 millió forint további bevétele lehet az egyetemnek éves szinten.
Ehhez adódik az egyes létesítmények napi használatából származó bevétel, amelyet a
következőképpen összesíthetünk:
-

-

-

Az uszoda napi látogatottságát 100 főre tesszük és igen mérsékelt, 1000 forintos
belépőjegyárat valószínűsítünk. Ezek alapján évi 330 napos használat esetén kereken 33
millió forint bevétel ered az oktatáson kívüli hasznosításból.
A lovardában naponta 15 órányi futószáras oktatást és 15 órányi osztálylovaglás
valószínűsítünk, igen visszafogott becsléssel. Mindez évi 39,6 millió forint további bevételt
jelent.
Mindehhez adódna hozzá a sportcsarnok nagyközönség általi használatából adódó bevétel,
erre viszont a fenntartó konkrét tervei (sportfoglalkozások jellege, eloszlása, stb.) híján és a
várt bevétel többihez képest eltörpülő nagysága miatt nem teszünk konkrétabb becslést. Ezzel
párhuzamosan a lőtér használatából adódó bevételeket sem becsüljük, hiszen feltételezéseink
szerint az oktatási funkción kívül elenyésző számú külsős látogatót vonz majd a létesítmény.

7.5.2. Fenntartási költségek
A Ludovika Campus fenntartási költségeivel kapcsolatban a következő feltételezésekkel élünk:
(1) A – hatásvizsgálat készítésekor tervezés alatt álló – oktatási épületek fenntartási költségeit a
kivitelezés részletes paramétereinek ismerete nélkül nem tudjuk számszerűsíteni.
Feltételezzük ugyanakkor, hogy egyrészt az épületek energiahatékony és takarékosságra
törekvő tervezési és épületgépészeti megoldásai, másrészt a karok összeköltözése a fenntartás
és az üzemeltetés terén megtakarítást eredményez (pl. takarítás és biztonsági szolgálat
szervezésének központosítása, egyszerűsödése). Ez ellensúlyozza a nagyobb és új
kapacitásokból többletráfordításokból eredő igényeket.
(2) A bevételi oldalon jelennek meg a különböző rendezvényekből eredő bérleti díjak és a
belépőjegyek. Ez várhatóan a sportesemények esetében lesz jelentős, ami a lovarda és az
uszoda éves bevételeivel közel 150 millió forintot tesz majd ki. Ez azért jelentős, mert a
hasonló funkciójú létesítmények fenntartási költségei alapján a Ludovika
sportkomplexumára arányosítva évi hozzávetőlegesen 100-110 millió forint, a lovarda
esetében pedig közel 40-45 millió forint fenntartási költséget becslünk.
(3) Nem elhanyagolható ugyanakkor a konferenciákból és egyéb eseményekből eredő
bevételek is, amelyek akár évi 25 millió forintot is kitehetnek.
(4) A park tekintetében a Gödöllői Királyi Kastély tulajdonában lévő 26,1 hektáros park évi 16-17
millió forintos fenntartási költsége39 alapján a Ludovika Campus 27 hektáros parkját is hasonló
összegre becsüljük. Becsléseink szerint a szabadtéri rendezvényekből eredő bevétel ezt
részben fedezi.
Összességében a campus fenntartása jelentős összegeket emészt majd fel, viszont egyrészt nem többet,
mind az eddigi három campus; másrészt pedig a megfelelő piaci hasznosítás ezen költségek
jelentős részét fedezheti.

7.6.

Verseny és új kínálat

A Ludovika Campusban az egyetemi és kollégiumi funkciók mellett 2 fő szolgáltatási funkció jön létre,
illetve bővül ki: a rendezvénypiaci és a sportfunkció, beleértve a lovardát, az uszodát, a

39

Ld. http://www.kiralyikastely.hu/letoltes.178.gkk_2012_beszamolo_kieg_es_kozhaszn_melleklet.pdf
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sportkomplexumot a szabadtéri futópályákkal. Az új funkciók megjelenése egyfelől a kereslet
növekedését, másfelől más cégek árbevételének csökkenését okozhatja. Ez utóbbit helyettesítési
hatásnak nevezzük. A helyettesítési hatások mértékét piaconként határoztuk meg, ennek mértéke
minden esetben 80 százalék: eszerint a megjelenő kínálat 20 százalékban generál új keresletet, míg 80
százalékban már meglévőt vonzza magához.
7.6.1. Helyettesítési hatás
A Ludovika Campusban az egyetemi és kollégiumi funkciók mellett két fő szolgáltatási funkció jön
létre, illetve bővül ki: a rendezvénypiaci és a sportfunkció. Az utóbbiba beletartozik az előzmény
nélküli lovarda, uszoda és lőtér, valamint a minőségében új sportkomplexum és szabadtéri futópályák.
Érdemes a rendezvénypiaci funkciót is szétválasztani a hagyományos konferenciákra, az exkluzív
alkalmakra, valamint a szabadtéri és egyéb eseményekre.
A létrejövő funkciók mindegyike monopolisztikusan versengő piacokra lép be. A monopolisztikus
versenyben sok cég van jelen a piacon, ám lehetőségük van arra, hogy kínálatukat a többi cég
termékétől megkülönböztessék reklám, termék kialakítás, márkaépítés stb. segítségével. A piacon egy
új termék megjelenése a meglévő választékot és ezzel a fogyasztói többletet bővíti. Az új cég
megjelenése ugyanakkor nem csupán a kereslet növekedését okozhatja, hanem más cégek
árbevételének csökkenését is.
A helyettesítési hatások mértékére vonatkozóan igen szűkös a közgazdasági szakirodalom, és nem
véletlenül. A helyettesítés mértéke igen nehezen megfogható és nem mérhető igazán. Mértékére
csupán logikailag tudunk következtetni, közgazdasági és üzleti hüvelykujjszabályok figyelembevétele
mellett. Piacelemzésünk és szakértői becslésünk alapján a helyettesítési hatás 80 százalékot tesz ki a
rendezvénypiacra, illetve a sportfunkciók és sportrendezvények piacára belépő szolgáltatások
esetében. Az egyetemi polgárok által generált fogyasztás esetében ugyanakkor a helyettesítési hatás
100 százalék, feltételezve, hogy az új campus létrejötte nem eredményez többletfogyasztást, csupán a
fogyasztás helyének megváltozását.
A helyettesítési hatás 80%-os mértéke azt fejezi ki, hogy a keletkező új árbevétel 80%-a abból
származik, hogy más termékektől, szolgáltatásoktól vonzotta el a vevőket, tehát ennyivel csökken a
gazdaság egyéb részein a vállalkozások árbevétele. Ugyanakkor az árbevétel 20%-a tiszta új kereslet,
ez a rész növeli a GDP-t.
7.6.2. Rendezvénypiac
Noha az egyetem fő tevékenysége várhatóan nem a konferenciatermek bérbeadása lesz, a campusban
létrejövő kapacitások lehetővé teszik az épület ilyen irányú hasznosítását, ami hozzájárulhat az
infrastruktúra gazdaságos üzemeltetéséhez. Amint azt korábban bemutattuk, négy fő
rendezvénytípust különíthetünk el: (1) konferenciák, tudományos események, (2) reprezentatív
események, (3) szabadtéri rendezvények, valamint (4) sportcsarnokbeli rendezvények.
Az új oktatási épületben létrejövő 1000 fő befogadására képes konferenciakomplexum mind
egyetemi, mind külsős szervezésben megvalósuló rendezvények otthona lehet. Budapesten ekkora
kapacitással mindössze 8 zártterű konferenciaközpont üzemel.40 1000 fő alatti rendezvényhelyszínek
piacán viszont jóval több szereplő és nagyobb verseny van. Ennek eredményeképpen az új oktatási
épület mint konferenciahelyszín egy sokszereplős piacra lép be, így nem jelent ténylegesen extra

Ld. http://confhotelevent.hu, http://helyszinonline.hu; http://www.rendezvenyhelyszinek.hu. Ezer fő befogadására képes
helyszínek: Lurdy Ház, Syma Rendezvényközpont, Rhema Konferenciaközpont, Hungexpo, Novotel Hotel Congress Center,
Álomautó Múzeum, Kamaraerdei Ifjúsági Park, Hegyvidéki Sportcsarnok.
40
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kapacitást. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy egyrészt egyetemi helyszínként – teret adva nagyobb
hazai és nemzetközi tudományos eseményeknek –, másrészt pedig a fenntartó minisztériumok
hasznosítási lehetőségei révén41 lényegében mégis teremt új funkciót. Becslésünk szerint az árbevétel
20 százalékát új kereslet adja majd.
A főépület és a Ludovika tér, mint reprezentatív/exkluzív alkalmak otthona a rendezvények és
konferenciák egy szűk, ugyanakkor jól fizető részét tudja kiszolgálni. Budapest ilyen jellegű kapacitásai
meglehetősen szűk kört képviselnek: míg a Budavári Palota nagy kapacitású, de szabadtéri
rendezvényhelyszín, mindössze néhány budapesti kastély fogad be a Ludovika főépületébe tervezett
rendezvényeket (pl. Nagytétényi Kastélymúzeum, Sacelláry-kastély, Vajdahunyad vár, stb.). Ezeknek
egy külön szegmense az egyetemként funkcionáló történelmi épület, mint rendezvényhelyszín, így az
Andrássy Egyetemnek helyt adó Festetics-palota, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karának épülete. Az utóbbi két helyszínhez képest a Ludovika a városcentrumtól
messzebb – viszont zöld területekkel övezve -, a többi kastélytól viszont a centrumhoz közelebb
helyezkedik el, ez esetben is 80%-os helyettesítő hatásról beszélhetünk. Nem tekintjük ugyanakkor
versenytársnak az olyan magasabb kategóriás hoteleket, amelyek nagy és exkluzív rendezvények
befogadására szakosodtak, így a Duna Palota, Boscolo Hotel, Corinthia Grand Hotel, stb.
Amint arra korábban is kitértünk, szabadtéri események szervezésére főként az Orczy parkban lesz
lehetőség. Az ilyen jellegű események – külsős szereplő rendezése esetében - részben az egyetemnek
generált bevétel, részben pedig a látogatók által realizált fogyasztás miatt érdekesek. A szabadtéri
események jellegétől függően becsülhetjük a helyettesítési hatásokat. Míg a kerületi rendezvényeknek
(évi kb. 4) eddig is a park adott otthont, helyettesítési hatásról és új keresletről egyáltalán nem
beszélhetünk. Ezzel szemben a közös egyetemi rendezvények kevéssé léteztek (évi min. 4), hiszen az
egyes karokon és campusokon zajlottak le. Ez a két típus a rendezvények számát tekintve
hozzávetőlegesen kioltják egymás hatását. Külső szereplő szervezésében megvalósuló rendezvények
(évi kb. 6) esetében követhetjük a szakirodalom szerinti becslést, mivel az Orczy park 80 százalékban
Budapest más helyszíneiről fogja elszívni az ilyen jellegű események egy részét.
Végül, de nem utolsó sorban felmerül a sportcsarnok nem sportjellegű hasznosításának lehetősége
bálok, szalagavatók, börzék szervezésére. Ezzel egy fontos keresletű viszont korlátozott kínálatú
piacra lép be az egyetem. Viszonylag centrumközeli elhelyezkedése, jó megközelíthetősége és nem
elhanyagolható parkolásai lehetőségei miatt mindenképpen vonzó lehet, új kínálatot viszont legfeljebb
20 százalékban generálhat.
7.6.3. Sportfunkciók és sportrendezvények
A campusban létrejövő különböző sportinfrastruktúra és az ott tartandó rendezvények helyettesítési
hatásai eltérőek. Az uszoda és a sportcsarnok esetében a szakirodalom szerinti helyettesítési hatást
várhatjuk, a következő indoklással: a campus egy kilométeres körzetében nem található más
sportpálya, és tágabb környezetében is csak aktív sportegyesületi (pl. FTC, MTK, BKV Előre, SINOSZpályák) telepek merülnek fel. Hasonló a vizes csarnok kérdése is, mivel szabadon, rekreációs célból
látogatható uszoda nem található a campus környékén. Működik ugyan a belváros szélén néhány
víziwellness-szolgáltató (pl. Life1 Wellness, ISIS Day Spa), de a legközelebbi, felhasználhatósága
alapján is uszodának tekinthető intézmény a négy kilométerre fekvő Gellért Fürdő, illetve a hasonló
távolságban lévő Vituki Sporttelep a Közvágóhíd közelében.

Bár minimális ilyen jellegű igénye van a fenntartóknak, 3-400 ember befogadásánál nagyobb helyszínnel nem
rendelkeznek. Ugyanakkor a szimbolika miatt a kisebb létszámú események esetében is prioritást kaphat a Ludovika.
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Ezen túlmenően a lovarda azért lehet kiemelt jelentőségű, mivel jelenleg a fővárosban egy olyan
lovarda sincs, amely – a pesti oldalon – a Hungária körúton és a – budai oldalon – Nagykörút – Alkotás
út – Budaörsi és Bocskai utak által határolt területen belül esne.
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8. A környékre gyakorolt hatások
8.1.

Összefoglaló

A beruházás három szomszédos lakóterületre fejthet ki hatást. Ezek érintettsége eltérő, leginkább
az Orczy-negyed releváns a beruházás szemszögéből, lévén maga a campus is részét képezi. Igen
hátrányos helyzetű, szegregált terület, drogkereskedelmi és prostitúciós gócpont, leromlott
önkormányzati lakóépületekkel, részben felhagyott ipari területekkel és néhány új építésű
társasházzal.
A Középső-Ferencváros ellenben a legismertebb belvárosi rehabilitációs terület, nagyrészt
újjászületett épületállománnyal, számos megújult köztérrel. Itt a campus hatása várhatóan kisebb lesz,
hiszen a potenciális hatások nagy része már végbement. A Tisztviselőtelep csendes, némiképp
elzárkózó, kertvárosias beépítésű terület, relatíve magas státuszú lakókkal és magasabb
ingatlanárakkal. A campus hatása ezen irányban is gyenge lesz, hiszen megítélése ma is kedvező,
laksűrűsége a jövőben sem lesz nagyobb. Mindezeken felül a campus létesítése erősíti Józsefváros
egyeteminegyed-arculatát, a funkcióbővítés pedig oldja a környező utcák rossz megítélését.
A campus építése számos módon hat a terület ingatlanpiacára: közel 800 hallgató lakik majd
várhatóan albérletben, amit részben itt, az egyetem közelében választanak ki. valamint további 1352
hallgató költözik majd az Orczy-negyedben álló két kollégiumba.
Az egyetem, a hallgatók megjelenésével javul az Orczy-negyed imázsa. Ez, a többi fejlesztéssel
összhangban (közterület-rehabilitáció, parkfejlesztés, stb.) vonzóvá teszi a környéket magasabb
státuszú lakáskeresők számára is; ma értékesíthetetlennek tűnő ingatlanok mozgásának is lendületet
adva. Mindezen hatások eredményeként megnő az új építésű társasházak aránya, azaz nőni fog az
átlagos ingatlanár. A környék ismertségének, súlyának emelkedése visszafordítja a
Tisztviselőtelep ingatlanjainak kiemelkedő értékcsökkenését is. A campus ma részben passzív
állami-önkormányzati ingatlanvagyona egészében aktívvá válik.
Az ingatlanpiac átalakulásai (és a mögöttes, említett folyamatok) nyomán átalakul az Orczy-negyed
demográfiai arculata, oldódik annak szegregált jellege – a beköltöző kollégisták (és kisebb
mértékben az albérletes hallgatók) például legalább 20%-kkal megemelik az Orczy-negyed
népességét (2001: 8690 fő).
A negyed társadalmi-közbiztonsági problémáinak nagy része a Diószeghy Sámuel utca néhány
önkormányzati bérházában összpontosul. Ha ezek bontása megtörténik, oldódik a szegénység
területi koncentrációja, ami szintén hozzájárul a szegregáció enyhüléséhez. A változó demográfiai
összetétel és a rendőrtiszthallgatók jelenléte révén nő a környék közbiztonsága.
A terület lakástulajdonosainak egy része, a terület revitalizálódásából fakadó keresletnövekedés láttán
várhatóan eladja lakását és máshol vesz nagyobb ingatlant annak árán. Helyükre más preferenciákkal
rendelkező, magasabb státuszú lakók költözhetnek, így – a bérlakáspiac átalakulásával együtt – a
lakosság bizonyos szintű cseréjére is számítani lehet.
A terület kiskereskedelmi ellátottsága jelenleg viszonylag egysíkú, élelmiszerboltok és (nagyrészt
ipari) szaküzletek uralják. A növekvő népesség és a differenciálódó kereslet nyomán várhatóan nő az
éttermek, kifőzdék, kávézók száma a területen.
A campus lehetséges hatásainak minél teljesebb kiaknázásához számos feltétel teljesülése
szükséges: ezek közül a legnagyobb jelentőséggel a környék közbiztonsági-szociális
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problémagócainak fellazítása, a társadalmi revitalizáció, illetve az egyetem és a kerület
együttműködése bír.

8.2.

Az érintett környékek meghatározása és rövid leírása

8.2.1. Orczy-negyed
Józsefvárost a kerület önkormányzata tizenegy negyedre osztotta. Az Orczy park ezek közül az Orczynegyedbe tartozik, a beruházás potenciális hatásterületének zömével együtt. A campus területét
délnyugatról és északkeletről határolja csak érdemben lakóterület, ám az előbbi irányban a KözépsőFerencvárost az Üllői út élesen elválasztja. Északkeleten, ezzel szemben, a beruházási terület az Orczynegyedhez közvetlenül, szervesen kapcsolódik, így várakozásaink szerint hatásait is leginkább ebbe az
irányba fogja kifejteni. (Délkeleten a Semmelweis Egyetem és a volt ruhagyár határolja el a campust a
kapcsolódó Tisztviselőteleptől, míg északnyugaton – az Orczy-negyed néhány Korányi utcai lakóházai
mellett – a Füvészkert és a klinikai tömb alkot határt.

18. ábra: Az Orczy-negyed a VIII. kerület térképén. Térkép forrása: Budapest-Józsefváros Integrált Városfejlesztési
Stratégia; saját kiemelés.
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19. ábra: Az Orczy-negyed utcaneves térképe. Térkép forrása: Budapest-Józsefváros Integrált Városfejlesztési
Stratégia; saját kiemelések.

Maga az Orczy-negyed a VIII. kerület, egyben Budapest egyik leghátrányosabb helyzetű, leginkább
szegregált területe – mint azt az alább látható táblázat is illusztrálja. Területe az Orczy úttól nyugatra,
az Illés utcáig fekvő tömböket foglalja magában, délről az Üllői út, északról a Baross utca határolja.
Szemben a kerület más városrészeivel, az Orczy-negyed nem történelmi elnevezés, csupán
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önkormányzati lehatárolásként született meg a kétezres évek elején. Jellemzőinek többsége az
északról szomszédos, jóval ismertebb Magdolna-negyedhez teszi hasonlatossá, problémái és
lehetőségei nagyrészt azonosak (előrehaladott jövedelmi és társadalmi szegregáció, alacsony
minőségű lakásállomány, alacsony vállalkozói és civil aktivitás, atomizált helyi közösség). Néhány
különbség mégis fellelhető a két terület között: az Orczy-negyed például kevésbé frekventált
elhelyezkedésű, markánsabban vannak jelen benne nem lakófunkciójú területek (pl. Orczy park),
illetve sajátossága a főváros drogtérképén elfoglalt központi helyzete is. Utóbbi tulajdonsága egyfelől a
Kálvária téren üzemelő tűcsere-központ42, másfelől a Diószeghy Sámuel utcai, a következőkben
bővebben is kifejtésre kerülő bűnügyi-szociális problémagóc kapcsán alakult ki. Itt a rendkívül
leromlott, részben elhagyott lakások ideális helyszínként szolgáltak a droghasználók és a hozzájuk
kapcsolódó bűnözői körök tartózkodási és működési helyszínéül.
Az Orczy-negyed sajátossága a magas belső heterogenitás, azaz az épületállomány és a funkciók
sokfélesége; a parkon felül pl. a kisipari funkciók, illetve néhány panel- és újabb építésű társasház
képében. A terület jelentős részét a volt Ludovika Akadémia telke tölti ki, amely ma részben közpark
(Orczy park), részben országos múzeum (Magyar Természettudományi Múzeum), részben
használatban lévő és felhagyott ipari terület (buszgarázs, cipőgyár, raktár, stb.), illetve középiskola és
színház. Jelentős minőségi eltérések tapasztalhatóak a Diószeghy utca és néhány mellékutcája (pl.
Kőris utca, Sárkány utca) erősen slumosodott, szinte minden mérőszám szerint kifejezetten leromlott
állagú lakóterületei, illetve az Orczy tér közelében álló Orczy Fórum újépítésű épületegyüttese között.
E két szélsőérték között számos további szint megtalálható, mint a Kálvária utca többemeletes,
körfolyosós bérházai, vagy a negyedszerte pontszerűen elszórt új társasházak.
Szempont
Felsőfokú végzettségűek aránya (25 év felett)
Munkanélküliek aránya az aktívakhoz képest
Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya*
Lakásfenntartási támogatások a lakásokhoz képest*
Önkormányzati tulajdonú lakások aránya
Komfort nélküli lakások aránya
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők aránya a lakásokhoz képest*

Budapest

VIII. kerület

24,9%
6,3%
n.a.
n.a.
8,5%
9,8%

19,2%
8,8%
2,6%
3,3%
26,6%
23,9%

Orczynegyed
12,3%
10,9%
4,6%
5,4%
43,3%
38,2%

n.a.

6,5%

12,5%

17. táblázat: Budapest, a VIII. kerület és az Orczy-negyed néhány szegregációs mutatószáma (2001, csillaggal jelölt
szempontok: 2008). Adatok forrása: Budapest-Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Az Orczy-negyed, a fentiek nyomán, a beruházás fő haszonélvező területének tekinthető, ahol az
egyetemi képzés megjelenése, a hallgatók, oktatók és vendégek tömeges jelenléte és fogyasztása, a
létrejövő zöldterületi és sportkapacitások, a közterület-felújítások és egyéb oksági tényezők képesek
lehetnek a negyed arculatának és állapotának gyökeres átformálására. E hatások kifejtése a későbbi
fejezetek tárgyát képezi.
8.2.2. Középső-Ferencváros
Mint az előző fejezetben röviden említettük, a másik lakónegyed, amivel közvetlenül szomszédos a
campusberuházás, az Üllői út túloldalán fekvő Középső-Ferencváros. Ezt a területet e fejezetben
kevésbé behatóan tárgyaljuk, két okból: egyfelől a terület súlyvonala nem az Üllői út, hanem a Tompa
utca – Balázs Béla utca tengely, így a campus felé kevésbé fűzik intenzív szálak. Másfelől a városrész43
Budapest legismertebb és leginkább előrehaladott városrehabilitációs akcióterülete, amely nagyrészt

A központ a közelmúltban a Magdolna utcába költözött, majd az önkormányzat e tanulmány írása idején döntött közeli
bezárásáról.
43 Középső-Ferencváros néven a Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca területet szokás jelölni.
42
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kialakult profillal bír és jelentős átalakulást tudhat maga mögött az 1980-as évek vége óta, így
felemelkedése nem a campusfejlesztés, hanem az eddigi beavatkozások keretében értelmezhető.
A terület az NKE beköltözése nyomán elsősorban albérletpiaci hátországként részesedhet a campus
pozitív hozadékaiból; de emellett az Üllői út felőli tömbök vendéglátóegységei is bizonyára érintettek
lesznek a növekvő igények kiszolgálásában. A Középső-Ferencváros további felértékelődését segítheti
elő a tágabb környék városszerkezeti súlyának növekedése is – aminek hatását nem érdemes
lebecsülni, hiszen a Nagykörút vonalától kifelé terjeszkedő rehabilitáció épp a campus vonalában
vesztette el néhány éve korábbi lendületét44. E lassulás kezelésére a campus beköltözése mint
impulzus bizonyára pozitív hatással lesz.
8.2.3. Egyéb környező területek érintettsége
A campus hatásterületének bővebb környezetében találhatóak további városrészek is, melyekkel
kapcsolatban kérdéses lehet, mennyiben érintettek az egyetem beköltözésének pozitív hozadékaiban.
Közülük a Vágóhíd utca környéke, a campus Nagyvárad téri bejáratával szemközti terület kérdése
egyszerű, mivel szinte kizárólag regionális és országos egészségügyi funkciók találhatóak irányában,
melyek jelenléte a beruházás szempontjából semleges, így érdemi kölcsönhatás nem feltételezhető. A
Kálvária tér túloldalán elterülő Magdolna-negyed elsősorban a viszonylagosan nagy, ráadásul nem
jelentős közlekedési útvonalakon abszolválható távolság okán lesz kevésbé érintett, noha az Orczynegyed – ezáltal a teljes Józsefváros – várható imázsjavulása és konszolidálódása bizonyosan érinti a
Magdolna-negyedet is.
A campushoz meglehetősen közel található Tisztviselőtelepet ugyan a Semmelweis Egyetem és a volt
Május 1. Ruhagyár telepe valamelyest elzárja a beruházás helyszínétől, közelsége okán mégis felmerül,
befolyásolja-e az a városrész jövőjét. Becslésünk szerint kevéssé, mivel a Tisztviselőtelep a VIII. kerület
leginkább atipikus negyede, ahol a felsőfokú végzettségűek aránya többszöröse, míg a fő szegregációs
mutatószámok töredékei a kerület más részein mérhetőnek. E különállást erősíti a telep építészeti
arculata, amely az alacsony beépítettségi mutatók és a kertvárosias megjelenés, a forgalomcsillapított
utcák révén egyértelművé teszik a negyed autonóm státuszát. A Tisztviselőtelep paraméterei
lényegében semmilyen közös metszetet nem mutatnak egy egyetemi negyedi címre aspiráló
terültéivel. Mindezeken felül a jelenleg is meglévő magasabb státusz és ingatlanárak erősítik az állítást,
hogy az NKE beköltözése nem lesz hatással a telep jelenlegi népszerűségére és kelendőségére –
ugyanakkor lehetséges, hogy a Népliget esetleges megújulása bírni fog e téren bizonyos
katalizátorszereppel.
Érdemi fejlesztési szinergiák várhatóak azonban a Corvin—Szigony-projekttől, amely a kerület
Józsefváros-Központ, illetve Szigony-negyed elnevezésű részeinek déli részeit érinti. Itt átfogó,
kiterjedt bontásokkal járó rekonstrukcióval lényegében új városrészt épít a kerület, egyfelől
építészetileg, másfelől társadalmi szempontból szabva át a környék hagyományos arculatát. Az itt
megvalósuló jelentős ingatlanfejlesztések megtérülését, illetve folytatását bizonyosan erősíti a campus
beköltözése a kerület kifelé haladva soron következő részébe. Így e két beruházás várhatóan
jelentősen hozzájárul Józsefváros arculatváltásához és a környék konszolidálásához.

8.3.

A környéki hatások módozatai

E fejezetben összegyűjtjük, milyen módokon hathat a campus megépülése a környék különböző
adottságaira – a lakosságtól az épületállomány át a vállalkozásokig. A fő hatásutakat az alábbi

A IX. kerületi önkormányzat a terület külsőbb, továbbra is jelentős arányban leromlott állagú részein épp e megfontolásból
tervezi József Attila Terv néven egy újabb rehabilitációs hullám elindítását. Bővebben:
http://www.ferencvaros.hu/bizhon/RONK/120905/01/213_12.pdf
44
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hatástérképen ábrázoljuk, melyen előre is jól látható, hogy a változásokat a legmarkánsabban négy
eredményen keresztül lehet szemléltetni (a tábla alján, ovális keretben): új fogyasztók jelennek meg a
helyi gazdaságban, a már jelen lévő környéki lakosság életminősége javul, változik a környék
demográfiai összetétele és javul a közbiztonság. Mindez elsősorban a campusberuházás fő elemeinek –
sportkomplexum, park, kollégiumok – megjelenéséből, illetve a környék ehhez kapcsolódóan javuló
imázsából fakad, de a hatásmechanizmusok mindeközben számos egyéb jelentős szempontot is
érintenek. Ezek közül több önmagában is kifejtésre érdemes, így érdemi részét alkotja a környékre
gyakorolt hatások elemzésének.
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Új sporttelep nyílik

A környék imázsa javul

Új kollégiumok

Megújul a park

Vállalkozások
átrendeződése
Iskolák lehetőségei
bővülnek

Új funkciók/
kapacitások

Rendőrtiszthallgatók
megjelenése
Környékbeliek
részbeni kiköltözése

Közterületi rehabilitáció

Új ingatlanok
bérlése/vásárlása

Ingatlanállomány
javulása

Fogyasztás
növekedése
Új beköltözők

Fogyasztás
szerkezetének változása
szegénység csökkenése

Fogyasztók
megjelenése

20. ábra: A környékre gyakorolt hatások

A környéki
lakosság élete
javul

Változó
demográfiai
összetétel

Javuló közbiztonság

8.3.1. Lakáspiac
Az első és legalapvetőbb szempont, hogy az NKE beköltözésével nagy számú hallgató jelenik meg a
környéken, akik egy jelentős része lakhatási igényeit is campusához közel fogja kielégíteni. Ez a
kollégisták esetében evidens, de az albérlet-, sőt, az öröklakáspiacot is érinti a kérdés, hiszen a képzési
helyszínhez közeli lakóhely jelentős idő- és pénzbeli előnyt jelent. A hatás jelentőségét tovább erősíti,
hogy – korlátozott mértékben, de – számolni lehet azzal is, hogy az NKE hallgatóinak egy része a
diplomaszerzést követően is a környék lakója lesz, illetve marad.
Hallgatók elhelyezkedése
Család
Kollégium
Saját lakás
Albérlet
Egyéb
Összesen

(fő)

ebből a campus környezetében (fő):
1598
1352
266
1598
512
5325

13
1352
133
799
256
2553

18. táblázat: Hallgatók lakhatási eloszlása összesen, illetve a campus környezetében. A campus környezetének
tekintjük az Orczy-negyedet, a Tisztviselőtelepet, valamint a Középső-Ferencváros Bokréta utca – Üllői út – Haller
utca – Mester utca részét.

E hallgatói tömeg jelentős részét (53%-át) a kollégisták teszik ki, akik értelemszerűen a campus
környezetébe fognak költözni, hiszen a kollégiumok ott épülnek fel. A fennmaradó csoportok
létszámeloszlását két korábbi egyetemi lakhatási vizsgálat adatainak összevetéséből állítottuk össze45,
az adatok korrigálásakor két fő előfeltevéssel élve. Ezek közül az első szerint a közszolgálati –
különösen a rendvédelmi – pályák fontos mobilitási csatornák a társadalomban, így a BME vizsgált
példájához képest magasabb lesz a kistelepülésekről, hátrányos helyzetű térségekből érkező hallgatók
aránya, azaz kevesebben fognak családjuknál élve bejárni az egyetemre. A második szerint az albérlet
mint lakhatási mód létjogosultsága és elterjedtsége folyamatosan növekszik a felsőoktatási
keretszámok növekedésével, így a (2000-ben és 2010-ben felvett) mintaadatokhoz képest nagyobb
albérleti aránnyal számolhatunk. A családjuknál lakók esetében a campus környéke és a budapesti
agglomeráció népességszámának arányát használtuk fel a közelben lakók számának
meghatározásához, míg a többi kategória esetében – releváns háttéradatok híján – az érintett
létszámok 50%-át becsültük ide.
A campusberuházás számos olyan elemet foglal magába, amelyek – materiális vagy szimbolikus
eszközökkel – javítják a környék imázsát a közvélemény szemében, így az ingatlanszakma és a
lakáskeresők csoportjai számára is. Bizonyos mértékig maga az egyetem is bír ilyen súllyal, hiszen
forgalmával oldja a környező utcák szegregált hangulatát, de a felújított park, a sportlétesítmények és
a felújított közterületek mind egyesével is olyan tényezők, amelyek vonzóbbá tesznek egy városrészt.
Jelentős súllyal bír a zöldterület-növekedés is: a megszűnő ipari-kereskedelmi funkciók helyén
bekövetkező parkosítások nyomán a Szigony-negyed környező tömbjei közvetlen zöldkapcsolatot
nyernek. Különösen igaz ez a Diószeghy és Korányi utcák mentén, ahol az idők során betelepített
egyéb funkciók eltávolították a parkot a lakóházaktól. A felsoroltak mind egyértelműen olyan tételek,
amelyek jól hivatkozhatóak egy ingatlanhirdetésben, így érdemben hatnak a környék vonzerejére. A
keresletnövekedés számos esetben abban is megnyilvánulhat a jelenleg kedvezőtlen megítélésű
ingatlanok forgalmát illetően, hogy a konszolidáció nyomán a gyakorlatban eddig értékesíthetetlennek
minősülő lakások, telkek is vevőre találhatnak, azaz pusztán elméletben létező értékük valóssá válik.

Felmérés a BME-re 2000-ben felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetéről. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, é.n., illetve: Felmérés a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében. Delmagyar.hu, 2011. 01.
26. (http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/felmeres_a_szegedi_tudomanyegyetem_hallgatoi_koreben/2200482/)
45

85

A Ludovika Campus várható gazdasági, társadalmi hatásainak vizsgálata

Mindezeknek megfelelően a beruházás hozzájárul más, az NKE-vel egyébként kapcsolatban nem álló
lakók beköltözéséhez is. Sőt, észrevehető ingatlanfejlesztések elsősorban e csoport érkezésére várva
valósulhatnak meg, hiszen a diákság számára csak igen kis arányban lehet opció az új építésű
öröklakás. Mint más fejlesztett budapesti lakóterületek esetében, úgy itt is várható, hogy a negyed
imázsjavulása által bevonzottak bírnak bizonyos közös szociodemográfiai jellemzőkkel. Ahogy a
Középső-Ferencvárost „belvárosi kertvárosnak”, fiatal középosztálybeli gyermekes családok; az
Erzsébetvárosi Zsidónegyedet pionír, egyedülálló fiatalok; a kelet-pesti lakóparkokat pedig a
technokrata új középosztály kívánatos lakhelyeinek szokás tekinteni, úgy az Orczy-negyed várható
szociodemográfiai arculatára vonatkozóan is tehetőek bizonyos becslések. E becslések alapjául a
terület pillanatnyi státusza, városszerkezeti pozíciója, várható ingatlanállománya, illetve a beavatkozás
által kínált javak szolgálhatnak elsősorban. Az Orczy-negyed esetében a fenti szempontok figyelembe
vételével az alábbi tulajdonságok rajzolódnak ki:
-

-

kifejezetten alacsony státusz a beavatkozás előtt;
elhelyezkedés a központ perifériáján, relatíve jó közlekedési kapcsolatokkal;
leromlott ingatlanok részleges felújítása, kislakásos társasházépítés (a területen az
ezredfordulót követően eddig megépült lakások méretéből kiinduló feltételezés), esetleg
nagyobb volumenű bontások és komplexebb társasház- (vagy lakópark-) komplexumok;
újonnan létesülő, illetve megújuló sport- és zöldterületek, de egyelőre nagyrészt hiányzó
szolgáltató szektor.

Mindezen ismérvek nyomán az Orczy-negyed ingatlanállományát és várható beköltözőit illetően két
forgatókönyv képzelhető el, melyek között alapvetően az ingatlanfejlesztési aktivitás mértéke tesz
különbséget. Elszórt társasházépítések esetén a beköltözők valószínűsíthetően főként fiatalabb
középosztály- és az alsó-középosztálybeli egyedülállók és párok köreiből kerülnek ki, hasonlóan a
környéken eddig megvalósult ingatlanfejlesztésekhez (amelyeket a belvárosi és a peremkerületi
fejlesztésekhez képest egyaránt alacsonyabb átlagos négyzetméterárak jellemeznek). Amennyiben
azonban a fejlesztés erősebb meghitelezett bizalmat indukál az ingatlanfejlesztők körében, esetleg ezt
az önkormányzat valamilyen módon külön elősegíti, és nagyobb lélegzetű, lehetőség szerint saját zöld
belső udvarokkal rendelkező társasházak-kislakóparkok épülnek a területen, a negyednek minden
esélye megvan rá, hogy a Középső-Ferencváros mintáját kövesse. Ez elsősorban a tőkeerősebb fiatal,
gyermekes családok dominanciáját, az épületállomány fokozottabb megújulását jelentené, amihez az
önkormányzat elsősorban a leginkább leromlott, válsággócot formáló bérházai bontásával járulhat
hozzá. A két modell a szélső forgatókönyveket jelenti természetesen, így kevert megvalósulásuk a
hatások hasonlóan kevert érvényesülésével járhat, bár egyértelmű üzenet híján bizonyára kisebb
erővel. Az ingatlanállomány átalakulásának a terület imázsának feljavulása és a vásárlói igények
megjelenése egyaránt feltétele, de optimális esetben (azaz a campusfejlesztés többé-kevésbé teljes
körű megvalósulása esetén) mindkét feltétel egy logikai láncolat mentén következik a beruházás
tényéből.

86

A Ludovika Campus várható gazdasági, társadalmi hatásainak vizsgálata

Átlagos
vételár a
beruházás
előtt (ezer Ft)
Orczy-negyed

9 753

Középső-Ferencváros
határos része46

14 825

Tisztviselőtelep

12 348

A
beruházás
hatása

Átlagos
vételár a
beruházás
után (ezer Ft)

10 %-os
növekedés
nincs
változás
5 %-os
növekedés

Összesen:

Lakásszám

Teljes
lakásértéknövekmény
(ezer Ft)

10 725

4 145 db

~4 030 000

14 825

10 365 db

0

12 965

1 119 db

~690 000

15 629 db

~4 720 000

19. táblázat: Ingatlanok átlagos négyzetméterára 2013 szeptemberében, az építkezés becsült árfelhajtó hatása
ötéves időtávon, várható átlagos négyzetméterárak, lakásszám és a beruházás teljes lakásértékekre gyakorolt
hatása a campus három fő határoló lakóterületén.

Az ingatlanérték-növekedés becslése során alapvetően a mellékletben található ingatlanpiaci felmérés
eredményeiből indultunk ki. Ebben három kontrollterület vizsgálatára került sor: a Zsigmond Király
Főiskola békásmegyeri, az Óbudai Egyetem józsefvárosi (Tavaszmező utcai), illetve a Corvin—Szigonyprojekt szintén józsefvárosi hatásait tekintettük át környékük ingatlanpiacára vonatkozóan. Az
eredmények szerint a fenti beruházások érdemben nem hatottak a környező lakások vételárára.
Ugyanakkor a Corvin sétány újonnan felépülő társasházai kapcsán igazolást nyert a valószínű
elképzelés, miszerint maguk az új ingatlanok könnyen elszakadnak környékük négyzetméteráraitól, és
azt többszörösen felülmúló árszínvonalat képesek megjeleníteni. Ez azonban, akárcsak a fent említett
egyetemfejlesztéseknél, nem vonzza magával a már meglévő ingatlanok értéknövekedését. A vizsgált
példák természetesen nem feleltethetőek meg egy az egyben a Ludovika projekt várható hatásainak.
Hiszen míg Békásmegyeren csupán oktatási kapacitás létrehozására, a Tavaszmező utcában pedig
kapacitásbővítésre és közterületi beavatkozásra került sor, addig a Ludovikánál mindemellett magas
minőségű zöldterületi és sportkapacitások is meg fognak jelenni. Ebből következően hatásában is
joggal feltételezhető, hogy jelentősen erősebb ingatlanpiaci vonzerőt képvisel majd a kész beruházás.
Ez a vonzerő, azonban, akárcsak a Corvin—Szigony-projektnél, várhatóan nem az Orczy-negyed már
álló, zömében rossz állagú lakóházakat fogja elsősorban célozni, hanem új építésű lakóházak iránt
támaszt igényt, ami a megfelelő ingatlanfejlesztési aktivitással társulva emeli majd a környék
lakásainak értékét. Ez az új lakásmennyiség részben meglévő épületek helyén, részben más helyen
álló, meglévő épületek bontásával egyidejűleg jelenhet meg, így képükben inkább a lakásállomány
minőségi kicserélődésére, mintsem annak abszolút bővülésére kerül sor. Fenti becslésünk az
újlakásállomány tíz százalékos részarányával számol öt éven belül (ami, mivel az újonnan épített
lakások négyzetméterára hozzávetőlegesen a használt lakásokénak kétszerese, tíz százalékos teljes
lakásérték-növekedést jelent, változatlan teljes lakásszám feltételezése mellett).
A Középső-Ferencváros határos részeiben már lezajlott az ingatlanállomány jelentős arányú
megújítása, a közterületi beavatkozások pedig jelentősen megnövelték mostanra a terület imázsát, itt
így nem számolunk ingatlanpiaci hatásokkal a campusépítés nyomán. A Tisztviselőtelep esetében
valamivel bonyolultabb a gondolatmenet: itt a meglévő ingatlanok értéknövekedése (a korábbi
bekezdések példái nyomán) nem várható, észrevehető mértékű lakásépítésre pedig az üres telkek
hiánya és a védett településkép nyomán nem kerül valószínűleg sor. Itt a várt értéknövekedés oka a
korábbi évek meredeken zuhanó ingatlanártrendjeinek normalizálódásában kereshető: míg a
Tisztviselőtelep átlagos négyzetméterárai a 2006-os csúcs óta 2012-re közel felére estek vissza, addig

46

Bokréta utca – Üllői út – Haller utca – Balázs Béla utca.
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Józsefváros középső részein a 2009-es csúcshoz képest a csökkenés csupán 30% körüli (úgy, hogy a
megelőző évek növekedése nagyságrendileg azonos ütemű). Ebből arra következtetünk, hogy a
Tisztviselőtelep jelenleg határozottan, környezetéhez képest is alulértékelt, így a környék funkcionális
felértékelődése, ismertebbé válása nyomán eséllyel állhat vissza egy reálisabb ingatlanpiaci árszintre –
ennek mértékét szakértői becslésünk ötéves időtávon 5%-ra helyezte.
Bár nem kifejezetten a lakáscélú ingatlanállományra vonatkozó észrevétel, de itt érdemes
megemlíteni, hogy a campusberuházás helyszínei közül több – elsősorban az Orczy park jelenleg nem
használt részei, illetve a Diószeghy utcai rendőrségi épület melletti üres telek gyakorlatilag holt
tőkeként viselkedik jelenleg, hasznosítottságuk elhanyagolható. Amint a fejlesztés e területeket új
funkciókkal ruházza fel, passzívból aktív vagyonelemekké válnak, ami (szimbolikus
vagyongazdálkodási jelentőségén felül) az Orczy-negyed belvárosiasabb megjelenéséhez is hozzájárul.
8.3.2. Népesség-összetétel
Az Orczy-negyed lakosságszáma a 2001-es népszámlálás szerint 8690 fő volt47. Ehhez képest az
egyetem által bevonzott új népesség már akkor is jelentős súlyt képvisel, ha csak a két kollégiumot
vesszük figyelembe, amelyek összesen 1352 fős kapacitással rendelkeznek. Így megépültük és
benépesülésük önmagában több mint 15%-kal növeli meg a negyed népességét, ami értelemszerűen
jelentős hatásokkal bír a közterek hangulata, a helyi kiskereskedelemmel és szolgáltatásokkal
szemben támasztott igények, vagy akár a tapasztalható forgalomnagyság terén egyaránt. Hasonló
jelentőséggel bír a környéken albérletet választók vagy lakást vásárlók jelenléte is (akik 932 fős
becsült létszámával együtt már 26%-kal nő a negyed népessége, csak a beköltöző diákok révén), két
fontos különbséggel. Egyrészt állandó lakosként a kollégistáknál intenzívebben és időben
kiterjedtebben jelennek meg a környék mindennemű infrastruktúrájának felhasználói között. Másrészt
bizonyos mértékig – nevesül a korábban is lakott, illetve lebontott lakóház helyén épült lakásba
költözők erejéig – beköltözésük nem a népesség gyarapodását, hanem cserélődését jelenti.
Igen régi, de ma is határozottan élő elképzelés a leromlott városrészek társadalmi heterogenitásának
növelése, amellyel kapcsolatban a városfejlesztési szakirodalom számtalan pozitív hatást sorol fel a
termékeny kulturális kölcsönhatások lehetővé tételétől az épített környezet vizuális sokszínűségének
megteremtésén át a társadalmi esélyegyenlőség erősítéséig48. Ennek megfelelően a budapesti
városrehabilitációs gyakorlatban is találni több olyan projektet, amelyben a különböző társadalmi
csoportok együttélésének elősegítése célként fogalmazódott meg. Az eszközök igen széles skálán
terjednek: a Magdolna Negyed Program például az önszerveződés propagálásával, helyi kulcsemberek
megszólításával próbálja meg elérni, hogy a terület ne gettósodjon el teljesen; ne váljon kizárólag
deprivált, a társadalom peremére szoruló emberek lakhelyévé. Teszi mindezt úgy, hogy közben
utóbbiakat illetően is inkább a felzárkóztatás, mintsem a kiszorítás eszközével éljen49. Ugyanezen
szándék a középső-ferencvárosi rehabilitáció kezdeti éveiben úgy fogalmazódott meg, hogy a régi,
jelentős részben lepusztult állapotú bérlakás-állomány bérlői zömének valamilyen módon a
beavatkozás ideje alatt is biztosított legyen a lakhatása, de utána vissza is költözhessen korábbi
otthonába. Emellett nagy számú új lakás épült, melybe jellemzően a korábbi népességnél érezhetően
magasabb státuszú lakók érkeztek. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy idővel a ferencvárosi
rehabilitáció is eltolódott a magasabb arányú népességcsere irányába, amint a piaci eszközök egyre

Budapest-Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia.
Sarkissian, Wendy: The Idea of Social Mix in Town Planning: An Historical Review. Urban Studies, 1976/13.
49 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008. Ld.:
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/01/Magdolna_4evesprogram_fovaros_vegl.pdf
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48

88

A Ludovika Campus várható gazdasági, társadalmi hatásainak vizsgálata

nagyobb súllyal bírtak az önkormányzat szociális megfontolásaival szemben. A tapasztalatok szerint a
kiszoruló korábbi lakók a kerület, illetve Budapest külső övezeteiben kaptak cserelakást50.
Nem példátlan, hogy a meglévő önkormányzati szándék ellenére is elkezdődik egy rehabilitációs
terület népességének kicserélődése. A kelet-berlini Prenzlauer Berg városrész jó illusztráció erre, ahol
a városegyesítéssel hirtelen kedvező földrajzi pozícióba kerülő, de igen gyenge infrastruktúrájú
városrészt a vezetés átfogó fejlesztésekkel igyekezett vonzóvá tenni a befektetők számára. Ennek
részeként járdákat szélesítettek, homlokzatokat újítottak fel és közműveket korszerűsítettek – majd a
fejlesztések eredményeként meg is indult a terület ingatlanpiaci hasznosítása. Erre készülve a város
különféle jogi megoldásokkal már korábban igyekezett bebiztosítani a korábbi lakók (bérlők) helyben
maradását, ám különböző kiskapuk révén végeredményben mégis elindult a dzsentrifikációnak
nevezett folyamat. Ennek során a terület felértékelődésével a magasabb státuszú rétegek megkezdik a
korábbi, alacsonyabb státuszú lakosok kiszorítását – ami Prenzlauer Bergben részlegesen ment csupán
végbe, így összességében a társadalmi heterogenitás kívánalma, időlegesen legalábbis, teljesült51.
A dzsentrifikációs folyamatok lezajlása több tényezőtől függ. Egyrészt igen esetleges, mennyiben
szándéka az adott terület vezetésének a lakosság összetételének megváltoztatása, másrészt változó,
mennyire mutatkozik valós igény a magasabb státuszú csoportok részéről a felkínált területre.
Budapesten, a két iménti példán kívül, a Corvin—Szigony-projekt, illetve az Erzsébetvárosi
Zsidónegyed kínál további alkalmas példákat annak vizsgálatára, milyen folyamatok várhatóak az
Orczy-negyed esetében. Előbbinél a projekt jellege (a korábbi épületállomány nagyobbik részének
bontását követően magasra pozícionált lakásokkal és irodaházakkal épít be egy összefüggő területet)
maga után vonja a lakosság összetételének alapvető átalakulását, míg utóbbinál a sokszínű politikai
körülmények és akaratok közepette egyfajta spontán dzsentrifikáció indult be a kétezres évek első
felében. Ennek során a terület kedvező városszerkezeti pozícióját felfedező magasabb státuszú,
jellemzően egyedülálló fiatalok kezdték meg a terület képletes elfoglalását a korábban azt kerületi
bérlőként használó, főként idős és alacsony státuszú lakóktól. Első hullámukat szinte párhuzamosan
követte az önkormányzati és ingatlanfejlesztői szándékok nyomán érkező második, amelyben már
zömében új építésű, magasra pozícionált lakásokat vásároltak meg felső-középosztálybeli, gyakran
külföldi lakók és befektetők52.
A fenti előzmények fényében három fő irányban várható változás az Orczy-negyed lakosságösszetételében:
-

-

Ha bekövetkezik a legrosszabb állapotú önkormányzati bérházak bontása, a társadalomtól
leginkább leszakadt rétegek egy része eltávozik a területről. Józsefvárosi tapasztalatok alapján
egy részük a kerület más részein kap cserelakást, ám jelentős hányaduk a bérleti jog
megváltásáért kapott összeggel elhagyja a kerületet, illetve a várost. Az utóbbi forgatókönyv az
esetek nagy hányadában végül kevésbé kedvező lakhatási körülményeket eredményez az azt
választók számára.
Ugyanezen bérházak kedvezőbb – de változatlanul alacsony – társadalmi státuszú bérlői
számára a kerületen belüli, önkormányzati cserelakás a legvalószínűbb út. A tapasztalatok
szerint e csoport Józsefváros kedvezőbb állagú és fekvésű szociális bérlakásaira is eséllyel
számíthat.

Tomay Kyra: Slumosodás és városrehabilitáció Budapesten. Tér és Társadalom, 2006/1.
Crites, Joshua: Neighborhoods in Transition: Two Developments in Berlin, Germany. Journal of Housing & Community
Development, 2010/5.
52 Csanády Gábor – Csizmady Adrienne – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció. Tér és Társadalom,
2006/1.
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-

-

-

A megmaradó, nem új építésű épületállomány lakásainak tulajdonosai két út között
választhatnak:
o továbbra is helyben élnek tovább, mindennapi életükben profitálva a javuló imázs és
közbiztonság, a jobb kereskedelmi ellátottság, a helyreállított zöldfelületek és
közterületek nyújtotta lehetőségekből;
o illetve kihasználják az élénkebb keresletet, eladják lakásukat, és máshol – pl. a főváros
keleti agglomerációjában vagy vidéken – vesznek nagyobb lakást, akár kertes házat. Ez
utóbbi forgatókönyv nagyban emlékeztetne a lakásprivatizációt követő gyakorlatra,
amikor a kedvező fekvésű városrészek alacsonyabb státuszú lakói szintén lakásuk
továbbértékesítésével oldották fel a lakhelyük és társadalmi státuszuk között fennálló
státuszinkonzisztenciát.
o Az első forgatókönyv főként a magasabb, az utóbbi az alacsonyabb kulturális és
társadalmi tőkével rendelkező lakók kapcsán bír nagyobb relevanciával.
A ma is jelen lévő magánlakásbérlet – elsősorban a környéken lakhatást kereső diákok révén –
nagyobb kereslettel találkozik, így mint intézmény a jövőben is fennmarad, sőt, megfelelő
kínálatnövekedés esetén kiterjedtebbé is válhat.
A potenciálisan újonnan épülő lakásokba-lakóparkokba az előző alfejezetben írtaknak
megfelelően magasabb társadalmi státuszú egyedülálló és/vagy gyermekes fiatalok és családok
beköltözése várható a terület felértékelődése és az ingatlanfejlesztések nyújtotta kínálat
eredményeként.

8.3.3. Kiskereskedelem, szolgáltatások
Az Orczy-negyed belső részein jelenleg nem kifejezetten élénk a kereskedelmi aktivitás: a kerület
hagyományos profilját adó kisiparosok mellett csupán néhány élelmiszerbolt, vendéglő és kocsma
szolgálja az itt lakók ellátását. A lakosság legalapvetőbb szolgáltatási igényeit kiszolgáló, így a
szegényebb negyedekben is megtalálható vállalkozások az élelmiszerboltok és a kocsmák.
Csoportjukat kiegészíthetjük a trafikokkal és a gyógyszertárakkal. Hozzájuk képest magasabb szintet
képviselnek a szépségipar üzletei, elsősorban a fodrászok és a szépségszalonok jelenlétével. Hasonló
súllyal bírnak a vendéglők, kifőzdék, éttermek is, amelyek működése egy adott területen nagyobb
minimális vásárlóerőt feltételez általában, mint egy élelmiszerbolté vagy trafiké. Az eddigiek
jellemzően mind olyan üzlettípusok, amelyeknél lényeges a fizikai közelség – velük szemben számos
olyan szaküzlet, iparos, műhely létezik, amelyeknél kisebb hangsúly esik a lokációra, így jelenlétük
vagy nemlétük nem árul el érdemi információkat a környék lakóinak fogyasztási szokásairól.
Ha mindezen előfeltevésekre alapozva áttekintjük, milyen üzletek működnek az Orczy-negyedben, azt
tapasztalhatjuk, hogy a campus várható hatáskörnyezetében nincsenek jelen érdemi mennyiségben
olyan üzletek és szolgáltatók, amelyek tevékenysége összhangban állna a campusfelhasználók várható
igényeivel. Ebből fakadóan meglehetősen nagy biztossággal várható, hogy a campusfejlesztés
megvalósulása és a lakosság átrendeződése számos új – más profilú – üzletet hoz a környékre. Az
egyetemek által generált fogyasztás jellegzetességeinek becslésére a más budapesti
egyetemfejlesztések környékén végzett kérdőíves felmérésünk eredményei idézhetőek. Ebben a 117
rögzített kereskedelmi egység közül nyolc válaszolt úgy, hogy kifejezetten az adott felsőoktatási
intézmény megépítése/bővítése okán nyíltak meg, mindegyikük az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai
fejlesztése vagy a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai új épülete környékén üzemelt. A nyolc válaszadó
közül egy élelmiszerbolt, egy fénymásolószalon, egy kávézó-cukrászda, öt pedig étterem vagy kifőzde –
emellett a két terület teljes vizsgált üzletállományát tekintve is jelentősen eltérő a bolttípusok
eloszlása, mint az Orczy-negyedben.
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21. ábra: Egyes üzlettípusok aránya különböző vizsgált területeken, illetve a Tavaszmező és Tűzoltó utcai helyszínek
egyetemberuházás miatt nyílt üzletei esetében. A besorolás módszertanáról ld. bővebben az adatfelvétel leírását a
mellékletek között. Forrás: saját adatfelvételek.

Campus környéke

Diószeghy
Sámuel
utca

Korányi
Sándor
utca

Dugonics
utca

Sárkány
utca

Üllői út

kifőzde
4x élelmiszerbolt
kocsma
hentes
trafik
gyógyszertár
könyvkötő
vésnök
tüzéptelep
barkácsbolt
vendéglő
fodrász
trafik
kocsma
kertészet
vagyonvédelmi szaküzl.
élelmiszerbolt
zöldséges
esztergályos
festéküzlet
autóvillamossági üzlet
klímatechnikai szaküzl.
motorműhely
élelmiszerbolt
kocsma
autójavító
gumis
2x kocsma
számítástechnikai üzlet
sportszerbolt

Egyéb környékbeli
mellékutcák
4x élelmiszerbolt
Illés utca 3x zöldséges
villamossági szaküzlet
Kálvária szépségszalon
utca
élelmiszerbolt
élelmiszerbolt
esztergályos
láncszaküzlet
kelléknagyker.
Kőris
ólomüveg-szaküzlet
utca
lemezkádszaküzlet
szerszámgépszaküzlet
számítástechnikai ü.
Kálvária
vasudvar
tér
biliárdasztal-üzlet
Visi Imre kocsma
utca
műszerész

Egyéb határoló főutak

Baross
utca

Orczy
út

fodrász
2x élelmiszerbolt
zöldséges
hentes
gyógyszertár
mentőellátó üzlet
autódekoráció
használtcikk-keresk.
keletiélelmiszer-bolt
táplálékkieg. bolt
étterem
kifőzde
2x fodrász
szolárium
3x élelmiszerbolt
zöldséges
lottózó
használtruha-ker.
tüzéptelep
fogtechnikai szakü.
papírbolt
elektronikai szakü.
bank
virágbolt

20. táblázat: Üzletek teljes listája az Orczy-negyedben. A felsorolásban a más példaterületek vizsgálatakor
figyelembe nem vett üzletek (pl.tüzéptelep) is szerepelnek. Színkódok: étkezdék – narancs; szépségipar – zöld;
alapvető ellátóegységek – kék; szaküzletek, műhelyek – lila; egyéb – fehér. Forrás: saját adatfelvétel.

A fenti ábra, illetve táblázat alapján jól látszik, hogy az Orczy-negyed jelenlegi ellátottságában – főként
a campushoz közel eső részeken – kevéssé vannak jelen azok az üzlettípusok, amik a kifejezetten az
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egyetemek kiszolgálása végett létesültek más beruházások környékén. E típusok (étterem, kifőzde,
fénymásolószalon, kávézó) rendre nagyobb arányban vannak jelen a két idézett példaterület teljes
boltállományának arányában is, mint az Orczy-negyedben. Várható tehát, hogy az itt hasonlóképp
megjelenő igények kielégítésére ezen üzletfajták a környéken is megjelennek, illetve növekvő számban
lesznek jelen.
Üzlettípus

Fénymásolószalon
Kávézó
Étterem, kifőzde
Élelmiszerbolt53
Egyéb,
kevésbé
releváns
Összesen (db):

Orczynegyedben

Tűzoltó utcai campusnál

Változás Orczy-negyedben (db.)

2%
0%
7%
46%
8%

7%
7%
28%
21%
37%

+3
+4
+12
-7
-3

57

43

+9

21. táblázat: Egyes kiemelt üzlettípusok aránya az Orczy-negyedben, a kívánt célállapotot leginkább megközelítő
példaterületként kiemelt Tűzoltó utcai campusnál, illetve a két arány különbségéből becsült üzletdarabszámváltozások az Orczy-negyedben. Forrás: saját adatfelvételek és számítás.

8.3.4. Közbiztonság
Az Orczy-negyed a közbeszédben Budapest egyik bűnügyileg leginkább fertőzött részeként jelenik
meg. A környék osztozott a belvárosias területek államosítás utáni sorsában, amit a hetvenes évektől
kezdődően az egyre határozottabb fizikai leromlásban lehet leginkább megfogni. Ekkor e területekről
a magasabb kapcsolati, társadalmi, kulturális, stb. tőkével rendelkezők, a fiatalok és gyermekesek jóval
nagyobb eséllyel tudtak az újonnan épülő lakótelepekbe költözni, így a terület először elkezdett
elöregedni. Ezt a vidékről fővárosba érkező munkavállalók alacsonyabb társadalmi hátterű, jellemzően
kelet-magyarországi és nagy arányban cigány nemzetiségű csoportjainak beköltözése követte (akik
számára a tanácsok általában a leromlani hagyott, öreg épületekben juttattak bérlakást és nem a
lakótelepeken vagy a központibb fekvésű bérházakban). A rendszerváltást követően ez a helyzet,
szemben más, részben hasonló sorsú városrésszel, nem változott érdemben: az Orczy-negyed nem volt
kellően közel a belvároshoz a felértékelődéshez (mint a Zsidónegyed környéke), nem volt átfogó
rehabilitációs program helyszíne (mint a Középső-Ferencváros), és nagyarányú átépítésére sem került
eddig sor (mint a Corvin—Szigony-projekt területén). Így a leromlott, nagy arányban komfort nélküli
és általában önkormányzati tulajdonú bérlakásokra a további gettósodás várt, mígnem teljesen
elhagyták azok a rétegek, amelyekben volt proaktív akarat helyzetük javítására. A fentiek
eredményeként, a Kálvária téri tűcsere-központ hatásaival kiegészítve, a negyed jelentős része
(elsősorban a Diószeghy Sámuel utca és szűkebb-bővebb környéke) a drogkereskedelem és fogyasztás, a prostitúció és rendszeres erőszakos bűncselekmények melegágyává vált. A helyzetet
tükrözi, hogy 2012-ben itt avatták fel a kerület első mobil rendőrőrsét, illetve hogy az utca a
Terrorelhárító Központ több drograzzia-videójában is szerepelt az elmúlt években54.
A campusberuházás is reflektál a maga módján a problémára: a Rendészettudományi Kar kollégiuma
és kiképzőépülete többek közt a közbiztonság javítását célozva kap helyet a Diószeghy Sámuel utcai
volt rendőrségi épületben és a mellette fekvő üres telken. Az elképzelés szerint az egyenruhás
rendészeti hallgatók jelenléte önmagában is elrettentő hatással bír, így eséllyel morzsolhatja fel, vagy –

A kis területű vegyeskereskedések is ide tartoznak, elsősorban ezen egységek esetében elképzelhető a megszűnés vagy a
profilváltás, ami a kategória csökkenő darabszámát megindokolja.
54 Pl.: Videó: 120 kommandóssal csapott le a TEK Józsefvárosban. HVG.hu, 2012. 04. 13.
(http://hvg.hu/itthon/20120413_tek_jozsefvaros)
53
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kedvezőtlen forgatókönyv esetén is – terelheti konszolidáltabb működés felé a környék bűnözői
hálózatát.
Teljes értékű előkép híján nehéz megbecsülni az elképzelés életképességét, ám annyi bizonyos, hogy
mint szimbolikus üzenet bizonyára hatással lesz a környék közbiztonságával kapcsolatos
percepciókra. Ehhez társul, hogy – a népesség-összetétel változásait tárgyaló korábbi alfejezetben
foglaltak alapján – a népesség heterogenizációja önmagában is érezhető súllyal bír a társadalmon
kívüli magatartásformák kiszorítását illetően. Ezt az eredményt a szegregáció oldása egyfelől a
kulturális interakciók jobbító hatása révén, másrészt a nagyobb társadalmi lobbierő és a növekvő
ingatlanárak által gyakorolt kiszorító hatás révén éri el. Összességében mindenképp kijelenthető, hogy
az egyetemberuházás nyomán – ha nem is egyik napról a másikra, de – érezhetően javulni fog a
környék közbiztonsága.
8.3.5. Imázs
A VIII. kerület összességében meglehetősen negatív asszociációkkal terhelt a szélesebb közvélemény
szemében: jellemzően a bűnözés, a prostitúció, a leromlott épületek és az etnikai szegregáció
terepeként él a kollektív köztudatban. Miközben tény, hogy a kerület rosszul szerepel Budapest többi
részéhez képest az utóbbi két szempont tekintetében, addig a közterületi térfigyelő rendszer
kilencvenes évek végi kiépítése óta az előbbieket illetően jelentősen javult Józsefváros helyzete. Az
Orczy-negyed annyiban szerencsés helyzetben van a kerületi szintű asszociációkhoz képest, hogy neve,
mint fogalom, nem épült be a köztudatba, nem rendelkezik érdemi városrészi identitással. Egyes
közterületek ugyanakkor, mint a Kálvária tér, a Kőris utca vagy a Diószeghy Sámuel utca, hatványozott
erővel tudnak magukénak minden olyan stigmát, ami a kerület egészére értve a fentiekben említésre
került. Mint a korábbi alpontokból kitűnhet, egyáltalán nem alaptalanul.
Környék szintű imázsról tehát nem, inkább a negyed központi részeit illető közterületi asszociációkról
van értelme beszélni a környék esetében. Ez jelentős könnyebbséget jelent az egyetemberuházás
fejlesztési hatásainak kihasználása számára, ugyanis azzal, hogy egy markáns, sok embert érintő és
városszerkezeti viszonyítási pontként is használható funkció költözik a Ludovikába, lehetőség nyílik
egy új, negatív asszociációktól mentes identitás és imázs felépítésére. Lehetővé teszi ezt a szerencsés
kettősség, ami nyomán az Orczy park és a Ludovika együttese nem a Diószeghy Sámuel utca vidékéhez,
hanem az Üllői út menti hangsúlytalan, kissé légüres körútközi55 térhez, esetleg még a hasonlóan
semleges, kórházkörnyéki Nagyvárad térhez kötődik. Erősíti az új területi imázs felépítésének
lehetőségét, hogy a campus nem önmagában jelenik meg ebben a tájékozódási pontokban szegény
térben, hanem két országos jelentőségű, ám önmagában kisebb súlyú intézmény, a Magyar
Természettudományi Múzeum, a Semmelweis Egyetem klinikái és a Füvészkert mellett. Ezáltal
lehetővé válik a három intézmény mentális összekapcsolása, ismertségi szinergiák közös alakítása és
ezzel új, pozitív imázsú területi identitás létrehozása.
Ahhoz, hogy mindez átterjedjen a környező lakóterületekre is, hozzájárulva azok felértékelődéséhez,
valószínűleg jelentős önkormányzati proaktivitásra is szükség lesz. Ez, különösen a campus eddig
tárgyalt hatásainak megjelenése mellett, nem lehetetlen és nem is példa nélküli feladat. Jó példa erre a
pestszentlőrinci Havanna lakótelep, amely elkészültét követően nem sokkal, a kilencvenes évek elejére
rendkívül rossz hírűvé, neve a leromlott, veszélyes lakótelep szinonimájává vált. Ennek oka elsősorban
abban rejlett, hogy a telepre főként más városrészek leromlott, szanálásra ítélt részeinek lakóit
költöztette be a főváros, ami – az Orczy-negyed félig spontán folyamataihoz hasonlóan – magában
hordozta a gettósodás csíráját. A megoldás első lépcsőjeként a leginkább problémás lakók
eltávolításához fordult a kerület, a bérlakások privatizációja örvén, amit a térfigyelő rendszer 2002-es,
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Körútközi tér alatt a Nagykörút és a Hungária-gyűrű által közrefogott részt értve.
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utóbb kulcsfontosságúnak bizonyuló kiépítése követett. A direkt módon tapasztható problémák
megoldását két további teendő követte: a terület külső fizikai megjelenésének, illetve
közgondolkozásbeli lenyomatának javítása. Az előbbit közterületi és épület felújítások, funkcióbővítő
beavatkozások (pl. sportpálya, kamaszjátszótér, stb. kialakítása); utóbbit tervszerű tájékoztató
kampány lefolytatása biztosította (pl. folyamatos tájékoztatás a telep életéről a környéken közlekedő
136-os buszvonalon)56. Mindezen erőfeszítések eredményeként a Havanna lakótelep megítélése az
elmúlt évtizedben folyamatosan javult és egyre kevésbé visel magán szegregációs, gettós stigmákat.
Hasonló modellben bizonyosan lehetséges az Orczy-negyed imázsának felzárkóztatása is: ehhez a
közbiztonság megerősítése mellett az épített környezet megújítására, illetve a javuló állapotok
megfelelő kommunikálására van szükség.
8.3.6. A Középső-Ferencváros érintettsége az egyes hatásmódokban
Mint arra a fejezet elején kitértünk, rövid távon megjelenő, kézzelfogható hatások az Orczy-negyeden
kívül elsősorban a Középső-Ferencvárosban várhatóak a campusfejlesztés nyomán. Itt a terület Üllői út
felé eső része már jelentős részben átalakult az önkormányzat több évtizedes rehabilitációs programja
nyomán, és felvette azt a „belvárosi kertváros”-hangulatot és ingatlanpiaci státuszt, aminek irányát a
negyed Nagykörút felőli tömbjei már korábban kijelölték. Ennek megfelelően nem várható, hogy
népesség-összetételét az egyetemhez közeli albérletben vagy öröklakásban érdekelt egyetemi
hallgatók érdemben módosítanák. A területre korábban – az Orczy-negyedhez hasonlóan – jellemző
szegregálódó, alacsony státuszú népességet itt már érdemben felhígította (esetenként felváltotta) egy
magasabb státuszú csoport, illetve, kisebb mértékben, az NKE-től néhány száz méterre álló Tűzoltó
utcai egyetemi épület (Semmelweis Egyetem) hallgatósága.
Ebből következően, és mint azt a megfelelő alfejezetben már érintettük, a terület lakáspiaca és
kiskereskedelmi hálózata sem várhat jelentős hatásokat az NKE azon hallgatóitól és egyéb
felhasználóitól, akik az Üllői út déli oldalán keresnek közeli lakhatást. Mint azt a megfelelő alfejezetben
érintettük, csökkenti a beruházás errefelé mutató hatásait az is, hogy az egyetem megközelítési
módozatai közül egyikből sem következik, hogy érintsék a Középső-Ferencvárost, így a más
területekről a campusra érkező forgalom sem hat majd érdemben az itt működő üzletekre.
Mindezektől függetlenül valamekkora igény- és fogyasztásnövekedést bizonyosan eredményez az
NKE-beruházás, ám ennek megragadását a terület meglévő felsőoktatási funkciója, illetve az
érintettség alacsony volumene kérdésessé teszi. A Középső-Ferencváros közbiztonsága, noha nem
tartozik a város legjobbjai közé, távolról sem jelent olyan akut problémát, mint az Orczy-negyed
esetében, és a tapasztalható gondok is elsősorban a Gát utca környékén álló változatlanul leromlott
tömbökhöz kapcsolódnak. Ezekre viszont, távolságuk okán, várhatóan semmilyen érzékelhető javító
hatással nem lesz a campusberuházás (a kerület már hivatkozott József Attila-terve esélyes erre).
Végezetül kijelenthető, hogy a terület imázsát már több mint húsz éve markánsan meghatározza az ott
zajló rehabilitációs folyamat és annak jól látható eredményei, így e téren a Középső-Ferencvárosnak
irreleváns a beruházás megvalósulása.
8.3.7. Forgatókönyvek
A korábbiakban vázolt, a hatásvizsgálat által legvalószínűbbnek tartott szcenárió mellett számos egyéb
lehetséges forgatókönyv is valóra válhat a campus környezetében, kiváltképp az Orczy-negyedben, a
beruházás megvalósulását követően. Az eddig szereplő becslésekben említett, leginkább valószínűként
értékelt hatások mellett két további eshetőséggel számoltunk. Ezek vezérfonalaként az ingatlanpiaci
kereslet lehetséges különbségei szolgálnak.
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Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Városfejlesztési Stratégiája.
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Legvalószínűbb
forgatókönyv

Teljes
lakásértéknövekmény
(ezer Ft)

Átlagos vételár
a beruházás
előtt (ezer Ft)

A
beruházás
hatása

Átlagos vételár
a beruházás
után (ezer Ft)

Orczy-negyed

9 753

10 %-os
növekedés

10 725

4 145 db

~4 030 000

KözépsőFerencváros
határos része

14 825

nincs
változás

14 825

10 365 db

0

Tisztviselőtelep

12 348

5 %-os
növekedés

12 965

1 119 db

690 000

15 629 db

~4 720 000

Összesen:

Lakásszám

22. táblázat: Ingatlanok átlagos ára 2013 szeptemberében, az építkezés becsült árfelhajtó hatása ötéves időtávon,
várható átlagos négyzetméterárak, lakásszám és a beruházás teljes lakásértékekre gyakorolt hatása a campus
három fő határoló lakóterületén,

Ahogyan már írtuk, a legvalószínűbbnek tartott esetben a 2013-assal megegyező ingatlanpiaci
aktivitással, azaz a használt lakások értékének változatlanságával, illetve az Orczy-negyed
lakásállománya 10%-ának kicserélődésével számoltunk, változatlan teljes lakásszám mellett. Az új
lakások átlagos értékét, az adatfelvétel során mérttel megegyezően, a régiek átlagának kétszereseként
kezeljük. Ekkor már sor kerül régebbi, rossz állagú lakóépületek lebontására vagy kiürítésére,
funkcióváltására; és hasonló arányban épülnek új társasházak is. Utóbbiakba nagyobb eséllyel
költöznek fiatal, gyermekes párok is, a környezet konszolidációja szabad szemmel is látható. A
Tisztviselőtelep korábbi erős értékcsökkenése 5%-ot javul.
A campus vártnál
alacsonyabb
revitalizációs
szerepe

Teljes
lakásértéknövekmény
(ezer Ft)

Átlagos vételár
a beruházás
előtt (ezer Ft)

A
beruházás
hatása

Átlagos vételár
a beruházás
után (ezer Ft)

Orczy-negyed

9 753

5 %-os
növekedés

10 239

4 145 db

~2 010 000

KözépsőFerencváros
határos része

14 825

nincs
változás

14 825

10 365 db

0

Tisztviselőtelep

12 348

nincs
változás

12 348

1 119 db

0

15 629 db

~2 010 000

Összesen:

Lakásszám

23. táblázat: Ingatlanok átlagos ára 2013 szeptemberében, az építkezés becsült árfelhajtó hatása ötéves időtávon,
várható átlagos négyzetméterárak, lakásszám és a beruházás teljes lakásértékekre gyakorolt hatása a campus
három fő határoló lakóterületén, a campus vártnál alacsonyabb revitalizációs szerepe esetén. A vételár a 2013.
szeptemberi átlagos négyzetméterár (ingatlan.com) és a többlakásos épületek átlagos lakásméretének szorzata
(57m2, ld.: KSH Társadalmi helyzetkép 2010 – Lakáshelyzet
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/thk/thk10_lakas.pdf).

Az első alternatív forgatókönyv azt vázolja, mit várunk, ha a meglévő lakásállomány átlagos értéke
továbbra is változatlan marad, de a campus mégsem gyakorol akkora vonzó, revitalizáló hatást, mint
azt a korábbi alfejezetekben leírtak szerint várnánk. Ennek következményeként az Orczy-negyed
lakásállományának csupán 5%-a cserélődik ki, a teljes lakásszám változatlansága mellett, a
Tisztviselőtelepre pedig egyáltalán nem gyakorol hatást a projekt. E forgatókönyv megvalósulása
esetén a népesség-összetétel változása minimális, csupán folytatódik az a diverzifikációs trend, amit a
kétezres évek első felében épített, a negyeden belül elszórtan megtalálható újlakás-építések indítottak
el. Az arculatváltás minimális mértékű.
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Erős revitalizációs
hatás,
ingatlanpiaci
konjunktúra

Teljes
lakásértéknövekmény
(ezer Ft)

Átlagos vételár
a beruházás
előtt (ezer Ft)

A
beruházás
hatása

Átlagos vételár
a beruházás
után (ezer Ft)

Orczy-negyed

9 753

29 %-os
növekedés

12 600

4 145 db

~11 800 000

KözépsőFerencváros
határos része

14 825

5%-os
növekedés

15 566

10 365 db

~7 680 000

Tisztviselőtelep

12 348

10%-os
növekedés

13 582

1 119 db

~1 380 000

15 629 db

~20 860 000

Összesen:

Lakásszám

24. táblázat: Ingatlanok átlagos ára 2013 szeptemberében, az építkezés becsült árfelhajtó hatása ötéves időtávon,
várható átlagos négyzetméterárak, lakásszám és a beruházás teljes lakásértékekre gyakorolt hatása a campus
három fő határoló lakóterületén, erős revitalizációs hatás és ingatlanpiaci konjuktúra esetén. A vételár a 2013.
szeptemberi átlagos négyzetméterár (ingatlan.com) és a többlakásos épületek átlagos lakásméretének szorzata
(57m2,
ld.:
KSH
Társadalmi
helyzetkép
2010
–
Lakáshelyzet
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/thk/thk10_lakas.pdf).

A következő alternatíva annak vizsgálatát fedi, ha a körülmények mindenben a beruházás
környékének markáns átalakulására játszanak: az ingatlanpiac újabb konjunktúrája 5%-kal emeli a
használt lakások piaci értékét, a campus erős revitalizációs hatása pedig olyannyira vonzóvá teszi a
környéket, hogy az Orczy-negyedben nem csupán a lakásállomány 15%-ának kicserélődésére kerül
sor, de azon felül ötszázaléknyi új lakás révén a teljes lakásszám is növekszik. Mindezek nyomán az
Orczy-negyed lakásállományának összértéke 20%-kal, a Tisztviselőtelepé 10%-kal, a KözépsőFerencváros határos részeié pedig 5%-kal gyarapszik. Az utóbbi két esetben csupán a konjunktúra és a
campus vonzó hatásának tulajdonítható a növekedés (hiszen egyéb téren a projekt továbbra sem
képes ezen irányokba erősebb hatást kifejteni), míg az Orczy-negyed esetén a beruházás által indukált
ingatlanfejlesztések is hozzáadódnak mindehhez. E forgatókönyv megvalósulása esetén az
ingatlanállomány és a lakosság-összetétel várhatóan markánsabban megváltozna az Orczy-negyedben,
annak gyökeres arculatváltását eredményezve.
Az, hogy a vázolt három forgatókönyv közül melyik valósul meg, számos feltétel függvénye, belsőké és
külsőké egyaránt. Az alábbi táblázat összefoglalja, melyek ezek közül a legfontosabbak, illetve hogy
mely végkimenethez mely feltétel megléte lehet szükséges.
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Ingatlanpiac megélénkülése
Önkormányzati, állami aktivitás a leromlott épületek, közbiztonsági
problémagócok elbontásában, átalakításában, helyük beépítésében.
A helyi közbiztonság, közbiztonságérzet számára leginkább káros
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25. táblázat: A campus építésének ingatlanpiaci hatásait meghatározó feltételek

A táblázatban vázolt feltételek nem abszolútak: mint ahogy alulról szerveződő módon is sor kerülhet
az Orczy-negyed helyi társadalmának revitalizációjára, úgy a problémás bérházak új funkcióval való
helyettesítésére is jelentkezhet magánszereplő. Mivel azonban ezen alternatív lehetőségek
valószínűsége alacsony, a feltételek listája elsősorban arra vonatkozik, milyen állami hatáskörben álló
lépések szükségesek, illetve kívánatosak a campus fejlesztő hatásainak kiaknázásához.
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9. A beruházás fővárosi szintű hatásai
9.1.

Összefoglaló

Növekszik a környék meglévő egyetemi funkcióinak hangsúlyossága; a terület meglévő intézményei
és az egyetemi campus beköltözése erősíti a környék városi szintű ismertségét.
Az Üllői út mentén megvalósuló fejlesztések (Corvin sétány, ferencvárosi rehabilitáció, Ludovika, új
FTC-pálya, Népliget) mentén a belváros elkezd kihúzódni a campus irányába. Ez a kihúzódás, a
kapcsolódó beruházások kedvező alakulása esetén, Dél-Pest belső részeinek szélesebb köreit is
érintheti.
Az eddig szétszórtan működő karok összeköltözése koncentrálja azok gazdasági hatásait; illetve
javítja a rossz megközelíthetőségű hegyoldalakra szorult campusok városszerkezeti pozícióját.
A beruházás önmagában jelentősen nem változtat a város forgalmi viszonyain, noha kisebb közösségi
és kerékpáros közlekedési fejlesztéseket várhatóan szükségessé tesz.
A megújuló Orczy park fővárosi jelentőségű zöldfelületként a legismertebb és legkedveltebb
multifunkciós szabadidőparkok közé lép elő, így tehermentesíti a zsúfoltabb, ismertebb parkokat
(pl. Városliget, Margitsziget). Az új kapacitás új felhasználókat is a parkba vonz.
A főépület reprezentatív terei és az új oktatási épület konferenciakapacitásai fontos
rendezvényhelyszínné teszik a campust. A reprezentatív főépület és a Ludovika téri dísztér
ünnepségek, állami rendezvények helyszíne lehet.

9.2.

A campus városszerkezeti helyzete

A Ludovika-telek és szűkebb környezete sem a főváros Településszerkezeti Tervében, sem a Budapest
2030 hosszú távú fejlesztési koncepcióban nem szerepel észrevehető hangsúllyal bíró elemként.
Levonható tehát a következtetés, hogy – a park fővárosi jelentőségű zöldfelületi státuszán túl – a
környék nem bír kiemelt városszerkezeti jelentőséggel, és ennek alapvető változására a jövőben sem
lehet számítani. Tematikus fontossága természetesen van most is, hiszen fontos – részben védett –
zöldterületek találhatóak az Orczy-parkban és a Füvészkertben. Emellett a környék létező felsőoktatási
jelentőségét (klinikák, orvosegyetemi oktatási épületek) jelentősen növelni fogja az NKE beköltözése.
Kérdés azonban, hogy e tematikus hangsúlyok, illetve azok szinergiái mennyiben emelik a Ludovika
környékének városszerkezeti súlyát, mennyiben járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a város használóinak
mentális térképére felkerüljenek az itt működő intézmények. Kedvező esetben a terület nem csak a
felhasználók és környéken élők számára lesz ismert, hanem a budapestiek nagyobb tömegei fogják
tudni azonosítani nevéről, milyen létesítmények üzemelnek ott.
Budapest mai szerkezetét egyértelműen a belvárosias területek erős dominanciája határozza meg,
amelyek mellett csupán néhány kiemelt jelentőségű és/vagy látogatottságú intézmény, illetve a
közlekedési infrastruktúra kulcselemei bírnak olyan ismertséggel, amelyek tájékozódási pontként,
köznyelvi horgonyként használhatóak. A Ludovika felé a hagyományos értelemben vett belváros véget
ér a Nagykörútnál, amelyen túl már csak külön-külön pontok bírnak saját jogon súllyal – mint a Keleti
pályaudvar, a Kerepesi temető, a Népliget mint park, a Népliget mint metró- és buszállomás, az FTCpálya, a Lurdy Ház, a Nemzeti Színház, a Művészetek Palotája, illetve a Közvágóhíd mint csomópont. A
közvetlen környezet más intézményei, mint a Magyar Természettudományi Múzeum, a Bárka Színház
vagy a Füvészkert, ezekhez képest kevésbé rendelkeznek összvárosi szintű ismertséggel, inkább
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egyfajta sajátos helynélküliséggel, környezeti kontextusuktól függetlenül fogadják azokat, akik
távolabbról érkeznek látogatásukra. A Ludovika-campus abban az esetben képes túllépni ezen a
szinten, ha megjelenik benne a felhasználók kritikus tömege, amely elegendő ahhoz, hogy bekapcsolja
a campust a város életébe. Ez a kritikus tömeg bizonyára kisebb, ha a campus egy olyan hálózatnak
válik a részévé, ami más fejlesztésekkel együtt képes azt egy logika mentén megjeleníteni (hiszen
ekkor összeadódik a hálózat többi elemének látogatói tömegével). A Ludovika esetében erre leginkább
az Üllői út alkalmas, amely egyfajta fejlesztési tengelyként fűz fel számos olyan beavatkozási területet a
Nagykörúttól a Könyves Kálmán körútig, amelyek mind a közelmúltban, illetve a közeli jövőben
esedékes beruházások otthonai.

22. ábra: Fejlesztések az Üllői út mentén. Térkép forrása: Google Maps, saját kiemelések.

Megvalósulásuk esetén mind a Ludovika Campusnak, mind a többi érintett fejlesztésnek (különösen a
zölddel jelölteknek) jelentős esélye van arra, hogy kihasználják adottságukat, miszerint mind egy
jelenleg kevésbé ismert és kevésbé hasznosított főút mentén, egymás közelében fekszenek. Optimális
esetben lehetséges a belváros egyfajta meghosszabbítása, kiterjesztése a campus irányába, elsősorban
a Corvin sétány projektje révén, amely teljes megvalósulása esetén a Szigony utcáig, a campus
közvetlen közeléig terjed. Ezzel egy reprezentatív, új építésű és vonzó státuszú promenád vezet majd
az NKE irányába. Annak azonban, hogy maga a Corvin sétány képes legyen belvárosias területként
működni, előfeltétele a belső Üllői út megújítása. Az Üllői út északi oldala ugyanis a Nagykörúton belüli
területek egyik leginkább passzív területe, ahol a klinikai épületek valamennyire blokkolják a belváros
terjeszkedését, amely így inkább északabbra és délebbre, a Reviczky utca – Krúdy utca vonalon, illetve
a Ráday utcán át tör ki a nagykörútig. Ezzel viszont éppen elkerüli a Corvin sétány kezdetét (a
Nagykörút – Üllői út sarkot), így a Ludovika irányába mutató erős belvárosias tengely kialakulásának
markáns előfeltétele a belső Üllői út (Kálvin tér – Nagykörút) városiasabbá tétele.
Felmerül egy szélesebb, városrészeken átívelő szintű hatás is, amely a belváros dél-pesti előtereiben
érvényesül a tágabb környezet fejlesztései révén. E forgatókönyv szerint a térség eddig nem említett,
befejezett vagy koncepcióként létező beruházásai (Millenniumi Városközpont, Vágóhíd melletti
fejlesztési terület, Bolyai Akadémia telkének fejlesztési területe, Józsefvárosi pályaudvar
funkcióváltása) révén a belvárosiasodás szélesebb területen nyerhet teret. Ekkor a hatás a Dunától a
Kőbányai útig, illetve a Hungária-gyűrű környezetéig terjedhet.
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Az imént említett projektek közül érdemes részletesebben kifejteni a Józsefvárosi pályaudvar esetén,
ami több szálon kapcsolódik a Ludovika campushoz. Mivel az utóbbi területe eredetileg a VIII. kerületi
önkormányzat tulajdonát képezte, csere útján került állami kézbe, mely során a kerület a Józsefvárosi
pályaudvar területét kapta meg. Itt eredetileg személypályaudvar és konténerterminál működött, de
miután a kétezres évek során mindkét funkció megszűnt, a terület nagy része leromlott állagúan,
kihasználatlanul áll – kivéve a Négy Tigris Piac Kőbányai út menti sávját, ahol a kilencvenes évek eleje
óta igen rendezetlen, adózási és közbiztonsági problémákat egyaránt felvető, de olcsósága miatt igen
népszerű kínai piac üzemel. A kerületi önkormányzat célja a cserével a terület rendezése: a piac bezár
(illetve kiszorul a Kőbányai út túloldalára), a felhagyott vasúti területeken pedig egy holokausztemlékközpont, illetve szabadidőközpont létesül. Utóbbi az Orczy parkot eddigi kerületi funkcióit
hívatott pótolni; mivel azonban mindezen tervek nem töltik ki a pályaudvar teljes területét, számos
egyéb ötlet is napvilágot látott annak hasznosítására, a konferenciaközponttól a villamoskocsiszínig.
Kevésbé látványos, de térhasználati szempontból bizonyosan szerencsés hatás, hogy a projekt
eredményeként megtörténő átköltözés nyomán helyükre kerülnek az NKE felsőoktatási funkciói.
Immáron nem a budai hegyek kertvárosias, rosszul megközelíthető utcáiban, hanem a pesti belváros
szélén, alulhasznosított, jó közlekedésű területen fog zajlani az egyetemi képzés. Hasonlóan az
átköltözés következményeként nő meg várhatóan a környék városon belüli gazdasági súlya, hiszen az
eddig több helyen, diffúz módon jelentkező költések erősebben koncentrálódnak majd a Ludovika
körül, összesen mintegy évi egymilliárd forintos értékben. E vetületről bővebben a gazdasági hatások
tárgyalása során esik szó.
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9.3.

Forgalomnövekedés

23. ábra: Forgalomcsillapított útszakaszok (zöld vonal) és közösségi közlekedési megközelíthetőségek (busz:
világoskék; troli: piros; villamos: sárga; metró: sötétkék) a campus körül az Orczy-negyed (határai: piros vonal)
térképén. Térkép forrása: Budapest-Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia; saját kiemelések

A campus létrejötte minden bizonnyal növeli környezete forgalmi terhelését, amit a környék fent leírt
szinergiái, megvalósulásuk esetén, tovább valószínűsítenek. E forgalmi terhelésnek elébe megy a
campusberuházás részét alkotó forgalomcsillapítás, amely a Korányi Sándor utca Illés utca és
Diószeghy Sámuel utca közti szakaszát, valamint a Diószeghy Sámuel utca Korányi Sándor utca és
Orczy út közti szakaszát érinti. A forgalomcsillapítás részletei egyelőre nem ismertek, annyit
mindenesetre valószínűsítenek, hogy a campus közúti megközelítését nem ezek az utcák, inkább a két
határoló főútvonal, az Üllői út és az Orczy út fogják szolgálni. Ezek esetében a forgalomnövekedés
arányaiban kisebb (hiszen nagyobb bázishoz viszonyul), így érdemi hatásaival valószínűleg nem kell
számolni; mint ahogy parkolóhelyekkel való ellátottságról is megfelelően gondoskodik a tervezési
program. Érdemes bővebben kitérni azonban a campus közösségi közlekedéssel, illetve kerékpárral
történő megközelíthetőségének kérdéseire, hiszen ezek terén – ha nem is alapvető, de érdemi –
hiányosságok fedezhetőek fel.
A campus viszonylag nagy területen elszórt egységei közül a legkedvezőbb közösségi közlekedési
megközelíthetőséggel az Orczy út mentén álló épületek rendelkeznek. Az új oktatási épület és a KTKHHK kollégium várható helyszíne a Nagyvárad tértől 100-200 méteres távolságon belül lesz, így az
M3-as metróvonallal és a Keleti pályaudvar, illetve Közvágóhíd felé összeköttetést adó 24-es
villamossal jól megközelíthető. A sportközpont, a hallgatói központ, az RTK kollégium és a speciális
oktatási épület a 24-es villamos két következő megállójából, az Elnök utcaiból és a Golgota tériből lesz
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rövid gyaloglással megközelíthető, ami szintén megfelelő. A főépület, ezzel szemben, mindkét
szomszédos metróállomástól (Nagyvárad tér és Klinikák) 500-600 méterre fekszik, ami a belvárosias
környezetben megszokott rágyaloglási távolságoknál57 már egyértelműen hosszabb. Szintén nehézkes
a campus északnyugati oldalán helyet kapó lovarda és a Katasztrófavédelmi Intézet közösségi
közlekedési megközelítése, noha e célpontok nyilvánvalóan kisebb tömegeket mozgatnak meg.
A campus fő közösségi közlekedési megközelítési módja, az M3-as metró esetében ugyanaz a logika
érvényesül, mint az autós megközelítés és a határoló főutak esetében: az észrevehető pluszforgalom
kevésbé feltűnő az eleve magas forgalmú vonalon, így komolyabb hatásokkal nem szükséges számolni
e téren. A közösségi közlekedés terén így inkább a campus gyengén lefedett nyugati oldalán várható
fejlesztési igény megjelenése, a Korányi Sándor utca környékének bekapcsolása iránt.
Kerékpáros infrastruktúra szinte semmilyen szinten nincs jelen a campus környékén; az Üllői úton és a
Gyáli úton egyaránt csak a Nagyvárad tértől kifelé vezet kerékpárút. Mivel az egyetem hallgatói
bizonyosan jelentős arányban veszik igénybe a kerékpáros közlekedést, a tervezési program is számos
tárolóhely létesítésével, illetve egy lehetséges BuBi közösségi kerékpárkölcsönző pont előkészítésével
számol. Ehhez azonban csak felvetésként kapcsolódik a kerékpáros közlekedésre alkalmas útvonalak
fejlesztése, konkrétumot a tervek nem tartalmaznak. Igény viszont bizonyosan fel fog merülni e téren,
mivel a VIII. kerület kelet—nyugati irányú mellékutcái (Tömő utca, Práter utca, Nap utca) mind kelet
felé egyirányúak. Így a városközpont felé kerékpárral csak a határoló főútvonalakon (elsősorban az
Üllői úton) lehetséges jelenleg szabályosan közlekedni. A főbb városi kerékpáros útvonalakkal való
összekötés (mindenekelőtt a Kálvin tér irányába), illetve a mellékutcák átjárhatóságának javítása tehát
nagy eséllyel megjósolható városfejlesztési igényként fog felmerülni.

9.4.

Az új kapacitások fővárosi szintű helyettesítő hatásai

A campus elkészülte egyéb módokon, a fentiek megvalósulásától részben függetlenül is fejt ki fővárosi
szintű hatásokat. Ezek közül a szorosan vett oktatási funkcióhoz kötődőek nagy részét – a két
egészében átköltöző telephely Ludovikára településének következményeit – a beruházást bemutató
fejezetben már tárgyaltuk. A további, itt kifejtendő hatások közé tartoznak azok, amelyek esetében a
campus valamely új vagy bővülő funkciója más helyszínek forgalmát, látogatottságát csökkenti. A
tervezési programok alapján négy fő ilyetén funkció fedezhető fel:
-

sport;
szórakozás (a Ludovika téren kialakítandó ötezer fős, színpaddal bővíthető reprezentatív tér
nyomán);
rendezvényszervezés (egyfelől a főépület reprezentatív terei, másfelől az új oktatási épület
konferenciatermei révén);
zöldterületi.

Mindegyik funkció megfelelő kapacitással bír ugyan a campus nélkül is Budapesten, de a kínálat
változó minősége miatt a kihasználtság jellemzően közel sem egyenletes. Így noha egyik esetében sem
várható, hogy az egyetemberuházás elkészülte drámaina átrendezné a vonatkozó szolgáltatások
piacát, a jó minőségű helyszínek szűk körének túlterheltsége mérséklődhet. A sport- és szórakozási
infrastruktúra esetében ez kiemelten igaz, ezzel szemben szórakoztatás és a rendezvényszervezés
piacán akár kézzel fogható változások is elképzelhetőek. A rendezvényszervezési kapacitások terén a
főépület állami tulajdonú, reprezentatív termei nyújtanak olyan pluszlehetőségeket, amelyek
hathatnak más helyszínek kihasználtságára – mint amilyen például a hasonló funkcióra gyakorta

57

Rágyaloglási távolság: egy adott pont távolsága a legközelebbi közösségi közlekedési megállóhelytől/állomástól.
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használt gödöllői királyi kastély, vagy a Duna Palota. (E témában bővebben ld. a gazdasági hatásokról
szóló fejezetet.)
A zöldterületi fejlesztés, a park helyreállítása kétféle szinten gyakorolhat hatást más zöldterületek
kihasználtságára. Amennyiben a kapcsolódó fejlesztések, a negyed pozitív imázsának kialakulása
révén a Ludovika környéke városszerte ismert, népszerű pihenőcélpont lesz, bizonyos mértékig hathat
más, összvárosi szinten ismert és használt zöldterületek látogatottságára (pl. Margitsziget, Városliget,
Kopaszi gát). Amennyiben, illetve amíg erre nem kerül sor, a park elsősorban a környéken élők
zöldterület-használati szokásaira lehet hatással, mindenekelőtt a Népliget rekreációs célú
látogatottságát csökkentve. Az említett zöldterületek látogatottságát illetően elsősorban
arányszámokkal dolgozhatunk, Budapest Városfejlesztési Koncepciója Helyzetelemzés kötetében
szerepel a fővárosi jelentőségű zöldterületek – korábban már idézett – értékelése. Itt többek közt a
rekreációs kihasználtságot pontozták az értékelők ötös skálán, ami a látogatottságot fejezi ki a park
kiterjedésének viszonylatában. A helyzetelemzésbe bevont zöldfelületek az alábbi értékekkel bírtak:

24. ábra: Fővárosi jelentőségű zöldterületek rekreációs kihasználtsága (5: kiterjedésre vetítve legmagasabb
látogatottságú parkok, 0: nem látogatott parkok). Forrás: Budapest városfejlesztési koncepciója – helyzetelemzés,
164. oldal, ábra: saját készítés.

Az ábra tanúsága szerint a Népliget jelenleg is minimális kihasználtságát már nem tudja érdemben
csökkenteni az Orczy park esetleges elszívó hatása, így a szűkebb környék rekreációs szükségleteit
inkább új kapacitásként, mintsem a Népliget kárára képes kielégíteni. Azon fent említett zöldterületek,
amelyek infrastruktúrájukban és szolgáltatásaikban városi szinten összevethetőek lesznek a megújult
Ludovikával (Margitsziget, Városliget, Kopaszi gát) ellenben már jelentős kihasználtságúak (az előbbi
kettő 5/5, a Kopaszi gát 4/5). Így megalapozottan feltételezhető, hogy amennyiben az Orczy park
kiépülése és környékének népszerűvé válása eredményezi is azok jelenlegi látogatóinak átterelődését,
az csak a jelen túlhasználtságot csökkenti inkább annyira, hogy kapacitásaik felszabadításával
kívánatosabbá váljanak jelenleg – épp a túlhasználat miatt – lappangó igények kiszolgálására is. Ily
módon az Orczy park funkcióbővítő megújulása az elméleti városipark-piac esetében nem zéró
összegű játszmaként csökkenti más helyszínek kihasználtságát, hanem az egyenletesebb lefedettség és
a választási lehetőségek szélesítése révén végső soron látens igények bevonásához vezet.
Érdemes megjegyezni, hogy a helyettesítő hatások a fenti négy funkció esetében általában alacsonyak,
illetve esetlegesek annyira, hogy részletesebb becslést ne legyen értelmes adni rájuk. Az alfejezet célja,
ennek megfelelően, elsősorban a hatások lehetőségének jelzése.
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10.

Szimbolika

10.1. Összefoglaló
A Ludovika-beruházás megvalósítása egy intézményen belül teszi lehetővé a magyar állam működését
szolgáló tisztviselők képzését, a helyszínválasztás révén történelmi keretek között. A Ludovika
Campus tehát az az államot működtető igazgatási elit képzési helyét adja. A beruházás szimbolikus
hatásait ebből kifolyólag több szempontból is érdemes vizsgálni, hiszen maga a Ludovika név, az ehhez
kötődő múlt, az elitképzés, a sporttal és az egyetemmel kapcsolatos szimbólumrendszer fontos
közvetett hatásokat gerjeszt.
A következőkben a beruházás szimbolikus aspektusához kötődő hatásokat tekintjük át.

10.2. A Ludovika mint a hagyományok újjáéledése
10.2.1. A szimbolikus hatás eredete
Történet. A magyar tisztképzés létrehozásának idején az Orczy-család felajánlotta saját telkét egy arra
megfelelő iskola elhelyezésére. Az épület alapkövét már 1830-ban lerakták, de csak 1872-ben
lehetett használatba venni a Ludovika Akadémiát. Mind a tervezésre, mind a kivitelezésre Pollack
Mihály kapott megbízást. Akkoriban a tényleges katonai tisztképzés egy elszigetelt, kiemelt presztízsű
helyen folyt: a Ludovika épülete és a hozzá tartozó, a képzés számos elemét magába foglaló park a
nyilvánosság számára egyáltalán nem volt elérhető. Maga a Ludovika Akadémia az oktatás mellett
fontos hagyományápoló munkát is végzett: az akadémisták rendszeresen megemlékeztek a magyar
történelem eseményeiről, de őrizték az első világháborúban elesett ludovikások emlékét is. A XX.
század eleji évzáró ünnepélyeken korabeli jelmezekben történelmi csatajeleneteket mutattak be, de
kiemelt eseménysorozatot jelentett a 100 napos ünnepségek rendszere is.
1944-ig működött tisztképzés a Ludovikán, az épület azóta meglehetősen hányatott sorsot mondhat
magáénak: a tisztképző intézmény megszüntetésével majd kitelepítésével az épület különböző
funkciókat kapott és vesztett el, miközben állapota egyre romlott.
Erős szimbolikus jelentőséggel bír a főépület felújításakor a homlokzatra visszakerülő eredeti név (M.
K. Honvéd Ludovika Akadémia), és ez alá kerül majd az intézmény jelenlegi megnevezése. A campusba
költözéssel arra is van esély, hogy a Ludovika bekerül az egyetem hivatalos nevébe (Ludovika Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, Ludovika Egyetem).
Épület. A szimbolikus elemek között az építészetnek kiemelt jelentősége van. A campus létesítésével
járó beruházások helyreállítják az épület régi jelképes tereit, korszerű funkciókkal töltik meg azokat. A
park szobrainak és tereinek, a főépületi hősök folyosójának, a kápolnának és a díszteremnek
helyreállítása, a Ludovika történetét bemutató múzeum létrehozása, a szabadtéri eseményeket
szolgáló terek kiépítése mind az épület szimbolikus hatását erősítik. Ehhez hasonló jelentőséggel bír a
lovarda – újbóli – létrehozása is, amely a város legközpontibb elhelyezkedésű lovas létesítménye lesz.
10.2.2. A szimbólumok üzenete és várható hatásai
A legfontosabb üzenete a Ludovika-beruházás hagyományra, történelemre vonatkozó aspektusának
az, hogy vannak olyan részei, tradíciói a magyar katonaság és a magyar államgépezet
történetének, amelyre büszkének lehet lenni. A Ludovika Katonai Akadémia szerepének
visszaadása és megújítása a hagyomány ápolásának és továbbvitelének fontos eleme: a Ludovikából
kikerülő honvédtisztek számos hadászati sikert tudhattak magukénak, amelyek a magyar hadtörténet
fontos részét képezték, a II. világháború után azonban kivesztek a köztudatból. Ezek felelevenítése a
honvédelmi képzés olyan hátterét jelenti, ami értékeivel, pátoszával jelentős – immateriális – többletet
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jelenthet a hallgatók számára. E szándék egyrészt tisztelgés a hagyományok előtt, de azoknak
meghaladása is a korszerű felépítéssel és infrastruktúrával.
A szimbólumok két csoport felé közvetítenek üzenetet: egyfelől szólnak az egyetem hallgatóinak,
másfelől pedig az állam működését figyelő, arról gondolkodó közvéleménynek. A hallgatók számára az
újjáéledő hagyományok, a dicső múlt az egyetemmel és így a közszolgálattal való azonosulást, az
egyetemi és közszolgálati identitást erősítheti meg. A közvélemény felé a hagyományok felélesztése
mint szimbolikus cselekedet egyfelől legitimálja a Ludovika-beruházást és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem létrehozását. Másfelől a hagyományokat középpontba állító szimbolika egyrészt azaz állam
erejét, cselekvőképességét, másrészt a stabilitást, integritást (nemzeti egység, összetartozás,
büszkeség) sugallja.
Fontos megjegyezni, hogy mind a hagyományokkal történő legitimáció, mind az állam erejének és
cselekvőképességének kommunikálása nemcsak azonosulást, hanem elutasítást is kiválthat. Az erős
szimbólumok sikere azon múlik, sikerül-e megfelelően bemutatni azokat, sikerül-e a célközönség
számára pozitívan befogadható értelmezést, kontextust teremteni nekik.

10.3. A Ludovika mint fejlesztő beruházás
10.3.1. A szimbolikus hatás eredete
A Ludovika-beruházás egyebek között egy városrehabilitációs fejlesztés is. Az építkezés
eredményeképpen egy kiemelten fontos felsőoktatási intézmény megújult campusa települ be
Józsefváros külső részébe. Ahogyan az előző fejezetekben bemutattuk, a beruházás jelentős hatást
gyakorol majd közvetlen környezetére.
10.3.2. A szimbólumok üzenetei és várható hatásai
A beruházás szimbolikus hatással bír a környékére gyakorolt hatás tekintetében is: az eddig a
rehabilitációs programokból teljességgel kimaradt, erőteljesen leromlott környéknek üzeni, hogy a
politika nem mondott le róla és lát potenciált a fejlesztésében. A közösséggel való azonosulást, az
igazgatás jó értelemben plebejus jellegének üzenetét erősíti, hogy az állam a budai hegyekből helyezi
át a Józsefvárosba saját elitjének képzését.
Az Ludovika főépületének nyitása sokatmondó szimbolikus erővel bír városszerkezeti szinten is: a
belváros felé fordulása hozzájárul a kerületben létező egyetemi tengely erősítéséhez. A létrehozandó
széles, nyitott kapu a Nagyvárad tér felé ugyanezt jelzi az Üllői út külső része felé. Hasonló
jelentőséggel bírna az Orczy-parkot a Diószeghy utcától határoló fal több ponton történő megnyitása,
ami szintén segíti a campus nyitását közvetlen környezete felé. Az Üllői út menti bazársor elbontása
és az új oktatási épület felhúzásával a jelenleg rendezetlen részt városi térfal fogja felváltani, ami
visszanyúl az út metróépítést megelőzően meglévő arculatához.
A törődés és a nyitás üzenete egyfelől pozitív, kisugárzó hatással lehet és előremutató városi
folyamatokat indíthat el a Campus környékén, amennyiben a környék lakói egy fejlődő jövőkép
elemének fogják látni a Ludovika-beruházást. Ezzel párhuzamosan azonban a beruházás által
sugárzott fejlettség kontrasztban is áll környékének jelenlegi állapotával, amely feszültséget is kelthet.
Az államot képviselő egyetem és a környezete közötti együttműködés kereteinek és tartalmának
megteremtése révén biztosítható, hogy a pesti környék ne a betolakodót, hanem a lehetőséget lássa az
új komplexumban, ne a különböző világok konfliktusát, hanem azok együttműködését fejezze ki a
szomszédos szegényebb negyedek és a campus viszonya.
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10.4. A Ludovika mint az állami elitképzés intézménye
10.4.1. A szimbolikus hatás eredete
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában fontos szerepet játszott az állam minőségi munkaerő
iránti igénye. Mivel sem a korábban létező hadtudományi, sem a rendőrtiszti képzést nyújtó
intézmények további profillal történő bővítésére nem volt lehetőség, a tisztek és közszolgák egységes
képzését egy újonnan létrejövő intézmény keretei között lehetett megoldani. Amint azt korábban
bemutattuk, az egyetem létrehozásának további célja volt az oktatás színvonalának emelése, az egyes
karok közötti szinergiák feltárása és kiaknázása, és az egyes képzések által nyújtott alapvető ismeretek
kölcsönös elsajátítása. Ehhez kapcsolódóan jelentős infrastrukturális igénnyel is számolni kellett,
amelyek nagy része – különösen a rendőrtisztképzés esetében – nem állt rendelkezésre a korábbi
képzési helyeken.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása tehát ilyen szempontból is jelentőséggel bír, hiszen a
képzés és üzemeltetés racionalizálása mellett fontos új infrastruktúrák fejlesztését valósítja meg. Az
állami igazgatás, a rendőrség és a honvédelem leendő tisztjei és funkcionáriusai így egy kiemelt
jelentőségű, infrastrukturális és tudományos kapacitásokkal bíró egyetemen szerezhetik meg
diplomájukat.
10.4.2. A szimbólumok üzenetei és várható hatásai
A Ludovika-beruházás eredményeképpen létrejön az az elitképző intézmény, amelyben a magyar
állam egységes keretben gondoskodik saját szervezetei munkaerő- és vezetőutánpótlásáról.
Ennek az az üzenete, hogy az állam biztosítja a működéséhez szükséges szakértelem elsajátítását
jövőbeni tisztviselőinek. A legfontosabb, hasonló példa a párizsi École nationale d'administration
(ENA), a francia állam elitképző iskolája.
Megemlítendő azonban, hogy olyan üzenete is lehet a különálló állami elitképző intézmény
létrehozásának, hogy a kormánytisztviselők képzése elválik más szakmák képzésétől és egy izolált
elefántcsonttorony lesz. Az egységes állami képzés pozitív hatása és fogadtatása az egyetem hazai
közvélekedésbeli és nemzetközi szakmai presztízsének megerősödésével teljesedhet ki.

10.5. A Ludovika mint sportközpont
10.5.1. A szimbolikus hatás eredete
Magyarországon a az egyetemi campusok hagyományosan nem kínálnak kiterjedt sportlehetőségeket.
A tervezési program szerint azonban a Ludovika-beruházás eredményeképpen uszoda, futópálya, lőtér
és lovarda is épül a campus sporttelepén.
Fontos körülmény, hogy a Ludovika Akadémiának komoly hagyományai vannak a magyar sportélet,
különös tekintettel az öttusa szervezésében. Magyarországon az első öttusaverseny megrendezésére
1927-ben került sor, a kezdetektől összekötve a sportágat a Ludovika Akadémiával. Egyfelől két
versenyszám, a vívás és a futás is az akadémia területén kapott helyet. Emellett jó ideig kizárólag a
katonaság tiszti és tiszthallgatói állományából kerültek ki az öttusaversenyzők, így a sportág mind
szimbolikus helyszíneit, mind sportegyéniségeit tekintve erősen összefonódott a campusszal.58 E
kapcsolat a Ludovika Akadémia felszámolásával megszakadt, ám az NKE-beruházás kapcsán az
együttműködés újra lehetségessé válik. Így csupán a vívás elhelyezése lehet kérdéses, de a
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többfunkciós sportcsarnok felhasználásával ez minden bizonnyal pótolható. Az együttműködési
szándékok jeleként értelmezhető, hogy az 2013. február 8-i tisztújításon az NKE rektora is bekerült a
Magyar Öttusa Szövetség elnökségébe.
10.5.2. A szimbólumok üzenetei és várható hatásai
A helyi sporthagyományok felélesztése az egyetem történetiségének mélyítésére alkalmas módon, a
fent kifejtetteknek megfelelően, önmagában is bír szimbolikus erővel. Ezen felül azonban a
közszolgálat és a sport összekapcsolódásának az lehet az üzenete, hogy átalakul a közszolgálat imázsa:
a közszolgálati egyetemen kialakított kiterjedt sportlehetőségek ahhoz a képhez járulhatnak hozzá,
hogy a magyar állam dinamikus, maga lábán álló, erős, de nem harcias, demokratikus intézmény.

10.6. A Ludovika mint az egyetemi tengely fontos eleme
10.6.1. A szimbolikus hatás eredete
Amint azt az alábbi táblázat és térkép is mutatja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem betelepítése a VIII.
kerületbe tovább erősíti a már létező egyetemi tengelyt, ami a következő intézményeket öleli fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Károli Gáspár Református
Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Főiskolai
Kar
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar (részben)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Posztgraduális Intézet
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs
Technológiai Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Kar
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kar
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Kar
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi
Kar
Színház- és Filmművészeti Egyetem
Wesley János Lelkészképző Főiskola

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6-8.
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2.
1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
1083 Budapest, Práter u. 50/C
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
1085 Budapest, Üllői út 26.
1088 Budapest, Vas u. 17.
1085 Budapest, Üllői út 26.
1085 Budapest, Üllői út 26.
1088 Budapest, Vas u. 2/c
1086 Budapest, Dankó u. 11.

26. táblázat: A VIII. kerületben működő felsőoktatási intézmények.

A Ludovika Campus létrehozásával a VIII. kerületben egy jelentős súllyal bíró campus jön létre. A 27
hektáron elterülő tágas park körül felújítandó, valamint létrehozandó épületek hozzávetőlegesen 6000
diákot és oktatót, valamint évi 10000 – továbbképzésen résztvevő, időszakosan jelen lévő –
köztisztviselőt fogadnak a tanítási időszak során. A már meglévő VIII. kerületi egyetemi tengelyt így
tovább erősíti és a Könyves Kálmán körút felé tolja.
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25. ábra: A VIII. kerületben működő felsőoktatási intézmények (sárgával) és a Ludovika Campus tervezett területe
(narancssárgával). Forrás: Google Maps, saját szerkesztés.

10.6.2. A szimbólumok üzenetei és várható hatásai
A Palotanegyedben létező intézmények pezsgő életet visznek a kerület Nagykörúton belüli részébe. A
Körúton kívül eső részeken viszont egyelőre úgy tűnik, hogy a felsőoktatási intézmények elszórtan
helyezkednek el, nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz és a kerülethez, diákjaik elvétve látogatják,
illetve választják lakóhelyül a környéket. Az NKE megjelenése ezen a helyzeten változtathat.
A campus létesítésével lehetőség nyílik szervezett együttműködésre a környék egyetemeivel és
intézményeikkel, így a SOTE közel eső karaival és az ELTE Füvészkerttel. A közös programok, a
campus és a Füvészkert kölcsönös használata tovább erősítheti az egyetemi tengelyt és az ahhoz
kötődő szimbolikát.

108

A Ludovika Campus várható gazdasági, társadalmi hatásainak vizsgálata

11.

Fenntarthatósági hatásvizsgálat

11.1. Összefoglaló
A Ludovika Campus beruházás hatásaival foglalkozó vizsgálat része a beruházás fenntarthatóságának
vizsgálata. Ehhez a HÉTFA Kutatóintézet által a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiához
kifejlesztett értékelési szempontrendszert vettük alapul, amely az egyes jogszabályok előkészítése
során a fenntarthatósági célok érvényesülésének vizsgálatát hivatott szolgálni.
Az elvégzett vizsgálat tükrében a Ludovika beruházás 9 fő módon járul hozzá a Keretstratégiában
meghatározott (emberi, társadalmi, természeti és gazdasági) erőforrások védelméhez és
gyarapításához az ezeken belül meghatározott fenntarthatósági célok kiteljesítése révén. Ennek
fényében kijelenthetjük, hogy a Ludovika Campus beruházás számos ponton, elsősorban a múlt
örökségének ápolása (a Ludovika Akadémia főépületének felújításán és a hagyományok
felelevenítésén keresztül) és a minőségi oktatás kereteinek megteremtése révén segíti elő a magyar
társadalom számára nélkülözhetetlen erőforrások fenntarthatóságát és gazdagítását.

11.2. Fenntarthatósági célok és stratégia
Magyarország Országgyűlése 2013. március 25-én fogadta el a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Keretstratégiát (NFFS).59 A keretstratégia a fenntartható fejlődés általános definíciója mellett számba
veszi a társadalom számára nélkülözhetetlen erőforrásokat, illetve áttekinti a magyar társadalom
számára leginkább veszélyeztetett erőforrásokat.
A fenntarthatóság a jelen és jövő generációk viszonyát határozza meg. A stratégia szerint a
fenntarthatóság fő elve az, hogy „az egyéni jó élet és a közjó biztosításának feltételeit az adott
időpillanatban saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem
megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generáció számára is megőrzi, bővíti azokat”
(NFFS, 6.o.).
A fenntarthatóság szempontjából a Keretstratégia négy alapvető erőforrást különít: az emberi
(humán), a természeti, a társadalmi és a gazdasági erőforrásokat. Ezek mindegyikének számos
dimenziója van, ugyanakkor mindegyik szoros összefüggést mutat a másikkal. Ezen erőforrások
fenntarthatóságának biztosításához a keretstratégia fenntarthatósági célokat rendel. Egy-egy
intézkedés különböző hatásmechanizmusokat indít meg, amelyek vagy hozzájárulnak a
fenntarthatósági célokhoz, vagy semlegesek azzal szemben, vagy pedig negatívan hatnak rájuk.
Az NFFS javaslatot tesz továbbá a „fenntarthatósági hatásvizsgálat” intézményének kialakítására,
amely a jogszabályok előkészítésének folyamatában biztosítaná a fenntarthatósági célok
érvényesülésének vizsgálatát. Ezt a stratégiában meghatározott 40 fenntarthatósági cél mentén
lehetséges tehát vizsgálni az adott intézkedés viszonyát a fenntarthatóságot biztosító erőforrások
megőrzéséhez. A Stratégia előírná ezen túlmenően az egyes erőforrások szempontjából veszélyesnek
ítélt beavatkozás további átdolgozását.

11.3. A Ludovika beruházás hozzájárulása a fenntarthatósági célokhoz
A Ludovika Campus létrehozása számos ponton járul hozzá a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Keretstratégiában megjelölt célokhoz. Ezek rövid áttekintését kilenc fő pont kiemelésével, majd
alábbiakban történő részletezésével kívánjuk bemutatni.

18/2013. (III. 28.) OGY határozat A Nemzeti Fenntartható
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13052.pdf
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11.3.1. Gazdasági erőforrások
(1) A Ludovika Campus létesítésével megjelenő fogyasztás és annak hatására az egyetemen és
környékén létrejövő új vállalkozások hozzájárulnak a foglalkoztatás növeléséhez.
11.3.2. Emberi erőforrások
(2) A zöld terület növelésének és a park rehabilitációjának köszönhetően egy rendezettebb zöld
környezet várja majd a kikapcsolódni vágyókat. Emellett a létrehozandó sportkomplexum
használatának ösztönzése az egyetemisták és a kerületi iskolások körében szintén erősíti az
egészségtudatos magatartásminták kialakulását és terjedését.
(3) A jobb oktatási környezet és infrastruktúra létrehozása, valamint a képzések közötti szinergiák
összehangolása várhatóan jelentős hatással lesz az oktatás minőségének javulására. A
fenntarthatósági vizsgálat szerint a beruházás egyik kulcsfontosságú eredménye a minőségi
oktatás lehetőségének megteremtése, ezáltal az emberi erőforrások gazdagítása.
(4) A posztgraduális képzések, a minőségi oktatásból fakadóan a végzett hallgatók jobb
felkészültsége, valamint a tudományos eredmények állami felhasználása lehetőséget teremt a
tudás jobb hasznosítására mind a gazdaságban, mind a társadalomban. A posztgraduális
képzések emellett támogatják és segítik az életen át tartó tanulásra való igény terjedését és
annak megválaszolását.
(5) Az egyetemi polgárok megjelenésével és az Orczy-negyedbe beköltöző középosztállyal a
környéki – jelenleg szegény – lakosság összetételének változása várható. Ezáltal a beruházás
tovagyűrűző hatásai a társadalmi kirekesztettség mérséklésével járnak hosszabb távon.
11.3.3. Természeti erőforrások
(6) A természetes területek beépítésének csökkentésével kapcsolatban megfogalmazott célnak
a Ludovika beruházás maximálisan eleget tesz, barnamezősnek is nevezhető jellegével
(meglévő, leromlott állapotú épületek rekonstrukciója), valamint a zöld területek növelésével
(az Orczy-park ipari egységeinek elbontásával).
11.3.4. Társadalmi erőforrások
(7) A campus létrehozásával, az Orczy-park rehabilitációjával és a rehabilitációs folyamat
tovagyűrűzésével (pl. Kálvária utca rányitása a Korányira és így a parkra) olyan közösségi
terek jönnek létre, amelynek köszönhetően elindulhat egy alulról felfelé történő
közösségszervezés a környéken. Ez két módon indulhat meg: egyrészt az egyetemista
közösségek és kezdeményezések támogatásával, másrészről pedig a környéki lakókból
szerveződő informális közösségek létrejöttével.60 Ennek eredményeképpen kerül előtérbe a
szubszidiaritás erősítése, illetve a fenntarthatóság szempontjából előnyös
magatartásmintákat követő civil kezdeményezések is.
(8) A beruházás fontos eleme a korszerű infrastruktúra létrehozása, ami nemcsak oktatási
szempontból fontos, hanem az üzemeltetésben elérhető megtakarítás miatt is. A felújított,
illetve újonnan felhúzandó épületekben fontos szerepet kapnak az energiahatékonysági
rezsimek, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ennek megfelelően a Ludovika
beruházás teljes összhangban van a környezetterhelést csökkentő technológiák
elterjedésének ösztönzését kitűző céllal.
(9) Hasonló jelentőséggel bír a főépület és a park eredeti állapotát megközelítő rekonstrukciója.
Ehhez szimbolikus intézkedések sora kapcsolódik a hagyományőrző eseményeken keresztül az
A Józsefvárosban erre már számos példa létezik, részben a lakók kezdeményezésére (pl. a Mester Műhely mozgalom, ld.
http://palotanegyedert.blogspot.hu/2013/06/mester-muhely-h13.html),
részben
(pl.
a
Kesztyűgyár,
ld.
http://kesztyugyar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=191) önkormányzati kezdeményezésre
működnek.
60
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identitáson át, amelyek egytől-egyig a múlt örökségének ápolását hivatottak szolgálni – a
beruházás egyik kiemelkedő pozitív hatása tehát a múlt örökségének ápolása révén
érvényesül.
A fenti felsorolást a következő grafikon szemlélteti: a beruházás egyes elemeit egy -3-tól +3-ig terjedő
skálán értékeltük a kiemelt erőforrásokhoz rendelt fenntarthatósági célok fényében. A részletes
értékelés a 14.4. mellékletben található. A hatások minden esetben pozitívak, ezek közül emelkedik ki
az emberi és a társalmi erőforrások megőrzésének egyes elemei.

26. ábra: A fenntarthatósági hatásvizsgálat összesítő táblázata a Ludovika beruházásról

11.4. A fenntarthatóság elemei és feltételei a Ludovika projektben
A főbb célok megvalósulásának áttekintése után elemeikre bontjuk az egyes fenntarthatósági célokat a
beruházás releváns egységeinek mentén. Ezt a 14.4 pontban található vizsgálati lap, valamint az alábbi
hatásábra szemlélteti. A bal oldali oszlop a beruházás egyes alapjait, a köztes rész az ezekhez tartozó
mechanizmusokat, a jobb oldali oszlop pedig a stratégiában is meghatározott fenntarthatósági célokat
ábrázolja.
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27. ábra: A beruházás fenntarthatósági hatásmechanizmusa
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11.4.1. Gazdasági erőforrások fenntarthatóságához történő hozzájárulás
Amint az a gazdasági hatások fejezetben bemutatásra került, a campus létrehozásával generált
gazdasági hatások legfontosabb tényezője a fogyasztók megjelenése. Ezt erősíti az egyetem, a
karbantartott park és a sportkomplexum vonzereje. A fogyasztói igények megjelenésére válaszul
várhatóan a meglévő vállalkozások megerősödnek, illetve új egységek jönnek létre. Ez elősegíti a helyi,
térségi gazdasági kapcsolatok erősítését, amiről pillanatnyilag az Orczy negyedben alig vagy egyáltalán
nem beszélhetünk. Hasonló hatást eredményez az új infrastruktúra hasznosításából eredő bevétel is.
A beruházással létrejövő infrastruktúra – amint arra korábban is kitértünk – noha egy minimális
rotációt fog eredményezni az egyetem alkalmazásában álló üzemeltetők körében (a megjelenő
lovászati és egyéb funkciók, valamint a logisztikai egyszerűsödés miatt), összességében nem teszi
szükségessé új státuszok létrehozását. Ellenben a létrejövő és megerősödő vállalkozások a környéken
munkaerő-kereslet fognak generálni, ami nettó értékben növeli a foglalkoztatást.
11.4.2. Emberi erőforrások fenntarthatóságához történő hozzájárulás
Az emberi erőforrások megőrzésének több célterülete is van, amely a Ludovika beruházás kapcsán
releváns, így az egészségi állapotra, a tudásra, valamint a társadalmi kohézióra, leszakadó csoportok
integrációjára történő hatás.
A környéken lakók és az egyetemisták egészségi állapotát befolyásoló tényezők nyilvánvalóak: a
minőségi és változatos sportlehetőségek, valamint a zöld környezet mennyiségi és minőségi változása
jelentősek ebből a szempontból.
Fontos humán erőforrás továbbá a tudás. Amint az többször is bemutatásra került, az új közszolgálati
egyetem létrehozásának egyik fő célja volt az oktatás minőségének javítása egyrészt az oktatási
struktúra fejlesztésével, annak racionalizálásával és a kutatói profil erősítése. Az új infrastruktúra és a
jobb oktatási környezet biztosítja ehhez a megfelelő fizikai hátteret. Az így létrejövő tudás elsősorban
az állami szférában (kutatások állami szereplők általi megrendelésével, valamint a végzettek
közszférában történő elhelyezkedésével), de áttételesen a gazdaságban is megjelenhet (az egyetemi
spin-off cég, vagy a végzettek által alapított start-up cégek révén). A minőségi oktatás
megvalósulásának és jobb hasznosításának kulcsfontosságú feltétele a képzés érdemi, tartalmi és
minőségi megújulása. Ebbe beletartozik a gyakorlati, korszerű képzés is. A XXI. század rendvédelmi,
honvédelmi és közigazgatási kihívásaira ugyanis nem elegendő a korábbi tananyag, hiszen a
folyamatosan változó körülményekben az egyének fontos döntések meghozására lehetnek
rákényszerítve mindenfajta közigazgatási eljárás kiiktatásával. Így tehát a tudás mellett a szükséges
mérlegelési és döntési készségeket is el kell sajátítani. Ezen feltételek teljesülése nélkül a campus
beruházással létrejövő infrastruktúra hozadéka elmarad a remélt haszontól.
Mivel az egyetemhez került a volt Magyar Közigazgatási Intézet azon hatásköre, hogy az
államigazgatásban dolgozók továbbképzéséhez tananyagot és oktatást biztosítson, az egyetem a
posztgraduális képzések terén is jelentős szerephez jut, hiszen ezen kívül is terveznek tiszteknek,
tisztviselőknek költségtérítéses képzéseket. Az évi 10 ezer továbbképzésen résztvevő tisztviselő és
200 posztgraduális képzésre beiratkozó hallgató életen át tartó tanulási igényeit így nagyban
kiszolgálja az egyetem ilyen jellegű profilja.
A társadalmi kirekesztettség mérséklése is fontos hozadéka lesz a beruházásnak. A beruházás által
elindítandó társadalmi folyamatok elvezethetnek a szegregációtól, bűnözéstől és szegénységtől sújtott
lakónegyedek jelenlegi karakterének oldódásához. Ennek fontos feltétele a rehabilitációs
kezdeményezések „kilépése a campus kapuin kívülre” magán, önkormányzati vagy állami projektek
révén, valamint a helyi közösségek erősítése különböző programok mentén.
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11.4.3. Természeti erőforrások
Fontos szót ejteni a campus létesítményeinek működtetéséhez felhasználandó, a környezetterhelést
mérséklő eszközökről. Ilyenek a megújuló energiák hasznosítását, valamint az energiahatékonyság
növelését szolgáló eszközök. Ezeknek az intézkedéseknek két szempontból van jelentős hatásuk:
egyrészt a campus épületeinek gazdaságosabb, másrészt környezetkímélőbb üzemeltetése végett.
A természeti erőforrások megőrzésére való törekvést a beruházás egyéb elemeiben is fellelhetjük.
Ezek közül kettőt érdemes kiemelni: a zöldterület növelését, valamint a beruházás barnamezős,
rehabilitációs jellegét. A zöldterület növelése a 27 hektáros campuson a jelenleg félig vagy teljesen
üresen álló ipari épületek elbontásának köszönhetően valósul meg. A park a beruházásnak
köszönhetően meg is újul: minőségi zöld felülettel gazdagodik a környék és a város. Ez a belvárosiak
számára hiánypótló, hiszen hasonló léptékű, elérhető zöld felület a Margitszigetet leszámítva nem
akad a Fiumei út- Rottenbiller utca vonalán belül, míg a Hungária körúton belül is csak a Városliget
jöhet számításba.
11.4.4. Társadalmi erőforrások
A Ludovika Campus beruházás érdeme, hogy jelentősen hozzájárul a társadalmi erőforrások
fenntarthatóságához. Ez három szempont mentén valósul meg: a múlt örökségének ápolásán, a
szubszidiaritás
érvényesítésén,
valamint
a
fenntarthatóság
szempontjából
előnyös
magatartásmintákat követő civil kezdeményezéseken keresztül.
A múlt örökségének ápolásához egyrészt az épített környezet állapotának megújításán, másrészt a
hagyományőrző eseményeken, rendezvényeken, valamint a szellemiség fenntartásán, megújításán
keresztül vezet el a projekt. A Ludovika épülete, a Ludovika tér és az Orczy park nemcsak visszakapja
méltó állapotát, de azt közkinccsé is teszi, úgy, mint az ott megvalósuló nyitott rendezvényeket.
A szubszidiaritás érvényesítése két elemből adódik össze: egyrészt a beruházás és az ahhoz
kapcsolódó fejlesztések által létrehozandó, vagy legalább megújítandó közösségi terekből. Ezek
ugyanis lehetőséget adnak a közösségi szerveződésekhez és a környéken lakók közötti hálózatok
erősödéséhez. Az egyetemi campus ugyanakkor az egyetemi polgároknak számos teret biztosít, így a
hallgatói központot, az oktatási épületek pihenő részeit, a park egyes részeit, stb. Ezek a helyiségek,
majd innen kiindulva a környék hasonló funkciót biztosító egységei szintén lehetőséget adnak a
szubszidiaritás elvén épülő szerveződéseknek. Ezekkel teljes harmóniában alakulhatnak ki a
fenntarthatóság szempontjából előnyös magatartásmintákat követő civil kezdeményezésekkel,
amelyek a környék a beruházás által teremtett arculatváltását tovább fejleszthetik és
fenntarthatóságát biztosíthatják.
A hatást tudatos közösségépítő és a civil részvételt bátorító kezdeményezések erősíthetik.

114

A Ludovika Campus várható gazdasági, társadalmi hatásainak vizsgálata

12.

Nemzetközi példák

12.1. Összefoglaló
A hatásvizsgálat utolsó fejezete egy rövid kitekintést kíván adni néhány külföldi példa csokorba
szedésével. A campus létesítése és annak egyes elemei (történelmi épület rekonstrukciója,
barnamezős beruházás, slumösödő környék rehabilitációja, stb.) egyezéseket mutat más
országokban megvalósított beruházásokkal, amelyek jelentős hatásokat gerjesztettek. Ezek a
hatások számos feltétel mentén tudnak csak érvényesülni, ezek közül a legfontosabb a város(rész) és
az egyetem vezetése közötti együttműködés.
A város(rész) és az egyetem közötti együttműködés négy fő módon valósulhat meg, amelyek a
következőek: (1) az intézmény és hallgatóinak aktív részvétele a városfejlesztésben, (2) az intézmény
környezetének rehabilitációja közösségi és/vagy magánbefektetések révén, (3) társadalmi
elköteleződés, közösségi akciók, valamint (4) oktatási lánc kiépítése. Ezek mindegyike adhat jó példát
a Ludovika Campus létrehozásakor.
Ezen túlmenően megvizsgáltunk két külföldi példát, így a francia Paris-Diderot Egyetemet, valamint a
barcelonai Pompeu Fabra Egyetemet. Míg az első példa inkább a campus létrehozásával járó
veszélyekre, addig a második a jól megtervezett beruházásban rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet.
Párizsban ugyanis az egyetem és a helyi vezetés közötti akadozó párbeszéd és a beruházás nem
kellően átgondolt kivitelezése (információ és infrastruktúrabeli hiányosságok) miatt rövid távon nem
tudta kifejteni a várt hatásokat. Ezzel szemben a Pompeu Fabra Egyetem létrehozása egy jelentős
méretű és több komponensből álló városrehabilitáció keretében egymást erősítő hatásokat gerjesztett:
a rehabilitációban megújított történelmi épületek egy része az egyetem révén közfunkciót nyert, míg a
rozsdaövezetben felépített kar a bevonzotta a kapcsolódó ipari vállalkozásokat, erősítve a
tudástranszfer folyamatát.

12.2. Egyetemek a városokban és azokon kívül
Az egyetemek és a nekik otthont adó városok mindig kapcsolatban álltak egymással, még ha ez a
kapcsolat változott is az idők folyamán. A középkori egyetemek a városok központjaiban – az uralkodó
vagy az egyház pártfogásában – jöttek létre, és itt fejlődtek tovább egészen a XIX-XX. század
fordulójáig.
Az ekkorra meglehetősen elavult épületek és a városok beépítettsége folytán egyre gyakoribbá vált
Nyugat-Európában az amerikai példa követése: az Egyesült Államokban ugyanis az egyetemek önálló,
a városoktól elkülönült campusokon alakultak meg a tanulmányok és kutatások nyugodt
környezetének biztosítása érdekében.
A II. világháború után a felsőoktatás tömegessé válásával egyre nagyobb igény mutatkozott a nagy
hallgatói létszámot befogadó intézményekre, amelyek az otthont adó település szélén állva a várossal
csupán minimálisan érintkeztek. Emiatt a hallgatói és oktatói szállások, valamint a minimális
szükségleteket ellátó szolgáltató- és vendéglátó egységek is a campusra települtek. Franciaország,
Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália számos, a XX. század második felében létrejött egyeteme
mutatja ezt a képet. Érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi két ország esetén a diktatúrák ellenőrzésre
törekvő igénye is közrejátszott az egyetemi campusok elszigetelődésében.
A trend az 1980-90-es években kezdett megfordulni, több tényező együttes megjelenésével, mivel a
diákok igénye megnövekedett a városi életbe történő szerves bekapcsolódásra; vagy megjelent a
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városok igénye az egyetemük adta lehetőségek kihasználására; illetve a városok és az egyetemek
közötti együttműködés előnyeit kölcsönösen ki akarták használni, stb.
Ennek következtében az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is egyre több egyetem kezdett
kiköltözni a városon kívülre eső campus által biztosított „elefántcsonttoronyból” és a városba történő
beköltözéssel egy időben kezdtek részt vállalni a városok megújulásából. Ez vagy a történelmi
városrész épületeinek felújításával, vagy pedig elhagyott, barnamezős területeken történő
beruházásokkal valósult meg. A városrészek megújítása együtt járt az egyetemek által előidézett
gazdasági hatásokkal – így például a vállalkozások indításának ösztönzésével, a hallgatók és az
egyetemi fogyasztás növelésével -, de nagyon erős társadalmi hatásokat is eredményezett
például a társadalmi-gazdasági szempontból hanyatló városrészek rehabilitációját, a végzett hallgatók
helyben tartásával a képzettek arányának növelését, stb.. A hatások különösen akkor váltak
kimutathatóvá, ha az egyetem önként vállalt szerepet társadalmi elköteleződésével a diákok önkéntes
szociális munkájának támogatásával, közösségi terek felújításával, stb.. Ezt érzékelhetően fokozta az
egyetemhez kapcsolódó vállalatok megjelenése, elsősorban a barnamezős területeken – miközben a
belvárosban javult a városkép és helyreállították a történelmi épületeket.
A Ludovika Campus létrehozásához kapcsolódó beruházás igen jól illeszkedik ebbe az elmúlt
20 évben kialakult trendbe. A történelmi és építészeti jelentőséggel bíró épület felújítása, jelentős
számú oktató és hallgató betelepítése egy erősen szegregált negyedbe, az Orczy-tér közpark
funkciójának tartalommal való megtöltése a VIII. kerületben – a dokumentum előző fejezeteiben
részletesen bemutatott – jelentős hatásokhoz vezet. A hatások ugyanakkor nem jönnek létre
automatikusan, kialakulásukhoz fontos ügyelni az egymást erősítő hatások kiaknázására, így a
fejlesztési célok összehangolására, a kölcsönös információcserére, stb. A város(rész) és az egyetem -,
valamint bármilyen kapcsolódó intézmény – vezetése közötti együttműködésnek tehát nagy szerepe
van minden ilyen irányú törekvésben.

12.3. A város(rész) és az egyetem együttműködésének területei
A külföldi példákban a város(rész) és az egyetem együttműködésének számos szintjét találjuk meg,
amelyek jelentős hatásokkal járnak. Scheffer és Wright a lehetséges együttműködéseket négy
csoportba osztja: (1) az intézmény környezetének rehabilitációja, (2) társadalmi elköteleződés,
(3) oktatási lánc kialakítása, valamint (4) oktatói tréningek.61 Ezek közül Európában, illetve
Magyarországon az első kettő – esetlegesen az első három – csoport lehet releváns, amelyeket a
következőkben részletesen is kifejtünk. Emellett ugyanakkor az egyetem városfejlesztésben játszott
szerepével a rehabilitáción kívül is érdemes foglalkozni. Az alábbiakban áttekintünk néhány külföldi
példát az együttműködés területeiről.
12.3.1. Az intézmény és hallgatóinak szerepe a városfejlesztésben
Az egyetemnek és polgárainak fontos szerepük lehet a város fejlesztésében, erről egy francia
városfejlesztési ügynökség külön kiadványt is készített a jó példák összegyűjtésével.62 A
városfejlesztést spontán és tudatosan is befolyásolhatja a felsőoktatási intézmény és annak hallgatói. A
spontán fejlesztésekre a 150 ezer hallgatóval rendelkező Lille városa jó példa, ahol a szükséges számú
kollégiumi kapacitás híján a hallgatói igények irányítják az ingatlanpiacot. mivel a diákok a kisméretű,
a belvárosi szórakozóhelyekhez közel eső lakások iránt érdeklődnek, az újabb beruházások
maximálisan ezeket az igényeket kívánják kiszolgálni. Ez valószínűleg több egyetemvárosban is
hasonlóképpen zajlik.

Ld. Scheffer, D. F. & Wright, D. J. (2010), A New Paradigm for Economic Development. How Higher Education Institutions
Are Working to Revitalize Their Regional and State Economies. 34.o.
62 Ld. a Traits d’agences 2009 nyári számát: http://www.fnau.org/file/news/TA_08_final.pdf
61
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Az egyetem tudatos részvétele a városfejlesztésben két fő módon ölthet formát: egyrészt az
egyetemisták igényeinek szándékolt kiszolgálásával; másrészt az egyetem által teremtett tudáshatások
minél szélesebb körű kiaknázásával, így kapcsolódó vállalkozások betelepedésének és a végzettek
helyben maradásának ösztönzésével. Nancy, Metz és Lyon az elsőre, míg Marseilles és Nimes az utóbbi
esetre példa.
Nancy és Metz egyetemeinek városba költöztetésekor az ingatlanfejlesztések és a tömegközlekedés
átszervezése az intézmények hallgatói preferenciáinak felmérését követően valósultak meg. Ehhez
hasonlóan Lyonban egy úgynevezett „atlaszon” ábrázolták a hallgatók és oktatók által gyakran
látogatott különböző üzleti és vendéglátóegységeket. Így a városon belül be tudták határolni, hogy
melyek azok a részek, amelyek a vendéglátás, a kiskereskedelem, és egyéb szolgáltatások miatt
fontosak az egyetemi polgároknak. Ez az atlasz képezte alapját a további fejlesztéseknek, így a
tömegközlekedés további alakításának, az ingatlan beruházásoknak, valamint az újabb vállalkozások
indulásának. A városfejlesztő tanácsban továbbá az egyetem és a hallgatóság is képviselteti magát.
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28. ábra: Lille városáról készített "atlasz" egy részlete, amely az egyetemisták által látogatott szórakozóhelyeket
ábrázolja (forrás: http://www.urbalyon.org/AffichePDF/Atlas_de_l-enseignement_superieur_de_la_recherche_et_de_la_vie_etudiante-1715)

Marseilles-ben az egyetemi campusok 2010-es átszervezése során a hasonló tudományterületekhez
kapcsolódó egyetemi intézetek és karok egymáshoz közel kaptak helyet, miközben a hozzájuk
potenciálisan kapcsolható vállalkozások és egyéb szolgáltatók is lehetőséget kaptak a közelükben
történő letelepedésre.
Nimes városában 1968 óta működik az egyetem. A tudásrégió erősítését nagyban szolgálja az egyetem
és a település vezetőinek együttműködése, különösen a végzettek helyben tartása céljából.63

63

Ld. a Traits d’agences 2009 nyári számát: http://www.fnau.org/file/news/TA_08_final.pdf

118

A Ludovika Campus várható gazdasági, társadalmi hatásainak vizsgálata

12.3.2. Az intézmény környezetének rehabilitációja
Scheffer és Wright számos példát hoz arra vonatkozóan, hogyan vett részt egyetem egy leromló
városrész rehabilitációjában.64, hogyan vett részt egyetem egy leromló városrész rehabilitációjában.
Amellett, hogy az egyetemi beruházás keretében felújítottak régi, építészeti jelentőséggel bíró
épületeket, sok esetben az egyetem részt vett a további beruházások felhajtásában is.
Memphisben a University District Project65 keretében a város szélén működő egyetem intézményi
bővítésének irányát a leromlott állapotú belváros felé vette. Így maga az egyetem is részt vett az
intézmény környezetének – többek között a lakónegyedek – attraktívvá tételében további lakók és
vállalkozások beköltözésének inspirálása végett. A private-public közösségfejlesztő partnerségbe az
egyetem adta a szakembereket, amelyek kidolgozták a fejlesztés koncepcióját, illetve a befektetések
ösztönzésének módját. Az egyetem egy kollégiumot húzott fel, valamint részt vett egy vegyes
használatú fejlesztés létrehozásában, amely lakóingatlanokat, kiskereskedelmi egységeket, valamint
éttermeket foglal magába. A beruházást kötvénykibocsátásokkal fedezték.
Hasonlóan az előbbi példához, az Ohiói Állami Egyetem (Ohio State University) jelentős energiát
fektetett a városi környezet tervezésébe és a különböző érdekcsoportok közötti konszenzus építésébe. Az
egyetem környezetében jelentős beruházásokat indított meg magán-, köz- és nonprofit szereplőktől a
bűnözés megfékezése és a gazdasági fellendülés elindítása érdekében.

12.3.3. Társadalmi elköteleződés, közös akciók
Az egyetem részvétele a város fejlesztésében társadalmi elköteleződés mentén is megvalósulhat –
mutatja több amerikai példa.66. Ez megvalósulhat a diákok önkéntes szociális szerepvállalásán, de a
város és az egyetem vezetése közötti folyamatos párbeszéden keresztül is.
Phoenixben az Arizona Állami Egyetem (Arizona State University) a belvárosi campus létrehozása
során az ott lakók számára hasznos képzéseket telepítette be, így a nővérek, szociális munkások,
közösségfejlesztők, kommunikációs szakemberek, stb. képzését. A hallgatók szakmai gyakorlatként
terepmunkát végeztek a városban, ami így jelentősen profitált az egyetemi képzések jelenlétéből.
A Georgiai Egyetem az intézmény környezetének és annak lakosságának fejlődése érdekében az
egyetem és a térség vezetői folyamatos kapcsolatban vannak, különösen a várostervezés, az ingatlanok
és a közösségi szolgáltatások javítása érdekében, amibe beleszámít az egyetemisták önkéntes
tevékenysége is.
A Michigan állambeli egyetemen a University-Community Partnership program keretében
kifejezetten olyan tevékenységekbe és kutatásokba fogtak bele, amire az otthont adó városban közösségi
igény mutatkozott. Az egyetemi karok és a városvezetés a mindkét fél számára fontos tematikus és
földrajzi területeken kezdett el közösen dolgozni: a kutatási eredményeket publikálták, a
városvezetésben dolgozók számára pedig az egyetem adta meg a szükséges tudományos és gyakorlati
hátteret az adott problémák kezeléséhez.

Ld. Scheffer, D. F. & Wright, D. J. (2010), A New Paradigm for Economic Development. How Higher Education Institutions
Are Working to Revitalize Their Regional and State Economies. 34-37.
65 Ld. http://bf.memphis.edu/vp/UDistrict_presentation-111110-opt.pdf, valamint http://udistrictmemphis.com/ (2013.
július 8.)
66 Ld. Scheffer, D. F. & Wright, D. J. (2010), A New Paradigm for Economic Development. How Higher Education Institutions
Are Working to Revitalize Their Regional and State Economies. 27-40.o.
64
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12.3.4. Oktatási lánc
Érdemes szót ejteni az úgynevezett oktatási lánc kiépítésének lehetőségéről is. Ez esetben az egyetem
a környéken működő alap- és középfokú oktatási intézményekkel kezd párbeszédbe és programokba.
ilyen például a philadelphiai Temple University által kiépített partnerség a helyi általános és
középiskolákkal. Az alsóbb szintű képzést nyújtó intézmények az egyetem segítségével reformálták
meg tanrendjüket, fejlesztési tevékenységeiket, stb., valamint folyamatos kapcsolatban vannak az
egyetemmel az utánpótlás biztosítása és egyéb, kölcsönösen hasznos területeken a szoros
együttműködés érdekében.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében a fentebb felsorolt példák közül néhánnyal erős
hasonlóság mutatható ki, míg a többi az egyetem jövőbeli fejlesztési lehetőségeihez szolgálhat
példaként. Az egyetem városfejlesztésre gyakorolt spontán hatásairól az előbbi fejezetekben szóltunk:
a hallgatók megjelenése folyamatokat indít be mind a szolgáltatások terén, mind az ingatlanpiacon.
Amennyiben tudatos cselekvésekre kerül sor, az egyetem környéki fejlesztésnek alapját kell képezze
az egyetemi polgárok igényeinek legszélesebb körű kiszolgálása, így a megfelelő szórakozási és
kulturális lehetőségek biztosítása, közlekedési igények fejlesztése, stb. Ezzel a beruházás hatásai
jelentősen erősíthetőek.
A Ludovika Campus létrehozását szolgáló beruházás városrehabilitációs jellegét és ennek tovagyűrűző
hatásait szintén áttekintettük korábban. Ezen a téren különös jelentőséget kap a városrész és az
egyetem, valamint a környékbeli intézmények közötti együttműködés: a fejlesztések összehangolása, a
közös kulturális, szabadidős, környezetvédelmi, infrastrukturális projektek kidolgozása
nélkülözhetetlen a campus környékének tartós fejlődéséhez.
Az NKE sajátos profiljából adódóan kevéssé képes a campus környékének szociálisan súlyosan
hátrányos helyzetű lakosait megszólítania. Ugyanakkor a beruházás által létrejövő közösségi terek
képezhetik az ott élők közös cselekvéseinek kiindulópontját. Amint fentebb is említettük, a
rendőrhallgatók 24 órás jelenléte és a campus rendezettségének fenntartása szintén hatással lehet a
helyi közösségek életvitelére és igényeire.
Végül, de nem utolsó sorban, amellett, hogy a campus létrejöttéből a környékbeli iskolák sport- és
szabadidős lehetőségei jelentősen bővülnek, érdemes átgondolni ezen intézményekkel történő
együttműködés lehetőségeit, így a pályaválasztási orientációs alkalmak szervezését a közszolgálati
pálya vonzóbbá tétele érdekében, a képzési programok összehangolását a megfelelő utánpótlás
biztosítása érdekében (például a roma származású rendőrök létszámának emelése végett),
sportegyesület létrehozását, stb.
Az itt felsorolt tevékenységek fő végkimenete az egyetem szerves bekapcsolása annak környezetébe.
Ezekkel az akciókkal ugyanis elkerülhető, hogy a campus bezárkózó szigetként működjön a város
szívében.

12.4. Esettanulmányok
Amint arra korábban is rámutattunk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa több
szempontból lesz egyedi. Nehéz hasonló példát találni akár hazai, akár nemzetközi szinten, több okból,
például
-

az egyetem által nyújtott képzések egyedi helyzete és országos jelentősége,
az egyetem történelmi gyökerekhez történő visszatérése,
a beruházás döntő mértékben uniós forrásokból történő megvalósítása, stb.
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A példák kiválasztásánál két fő szempontot vettünk figyelembe: egyrészt a beruházás
városrehabilitációs, további ingatlanfejlesztéseket serkentő jellegét; másrészt az egyetem fővárosi
elhelyezkedését és illeszkedését a már meglévő egyetemi tengelyhez. Ezek mentél esett a választás egy
párizsi egyetemre, amely nemrégiben kapott új, központosított campust a város egy szegletén,
valamint a barcelonai Pompeu Fabra egyetemre, amelynek épületei rekonstrukciós munkák és
barnamezős beruházások révén létesültek.
Míg az első példa inkább a campus létrehozásával járó veszélyekre, addig a második a jól megtervezett
beruházásban rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Párizsban ugyanis az egyetem és a helyi vezetés
közötti akadozó párbeszéd és a beruházás nem kellően átgondolt kivitelezése (információ és
infrastruktúrabeli hiányosságok) miatt rövid távon nem tudta kifejteni a várt hatásokat. Ezzel
szemben a Pompeu Fabra Egyetem létrehozása egy jelentős méretű és több komponensből álló
városrehabilitáció keretében egymást erősítő hatásokat gerjesztett: a rehabilitációban megújított
történelmi épületek egy része az egyetem révén közfunkciót nyert, míg a rozsdaövezetben felépített
kar a bevonzotta a kapcsolódó ipari vállalkozásokat, erősítve a tudástranszfer működését.
12.4.1. Paris-Diderot, Párizs, Franciaország
Az első esettanulmányként megvizsgált intézmény a Paris-Diderot, azaz a Paris VII Egyetem. A
választást a következő szempontok indokolták: Párizs Budapesthez hasonlóan főváros, és a francia
felsőoktatási intézmények több mint negyedének otthona. A hazai és külföldi hallgatói mobilitás is
elsősorban a fővárosokban koncentrálódik.67 Párizsban és az Ile-de-France (központi) régióban 17
egyetem, Budapesten 16 egyetem és 15 főiskola működik. Az Ile-de-France és a Közép-Magyarországi
Régió nagy hasonlóságot mutat az egy főre jutó és a megtermelt nemzeti jövedelem többi régióhoz
viszonyított arányaiban. Mindkét régió magas szintű koncentrációt mutat tehát a felsőoktatási és
kutatási intézmények terén.68
A fővárosokban működő felsőoktatás további sajátossága, hogy mobilizálja az embereket, tehát nem
feltétlenül az egyetemek közvetlen környezetéből toborozza oktatóit, hallgatóit – egy nagyvároson
belül pedig még csak a fenntartó személyzetet sem. Ezért egy-egy intézmény közvetlen környezetére
gyakorolt gazdasági-társadalmi hatásait nehéz mérni.
A Paris-Diderot Egyetem gyökerei a XII. századra nyúlnak vissza. Az egyetem több évszázadon
keresztül Párizs V. kerületében működött. A helyhiány miatt viszont 2006-tól áttelepült a XIII.
kerületbe, a Szajna bal partjára, elsősorban azért, hogy az egyetemi karok összekapcsolt
infrastruktúrában a hozzájuk társult kutatóintézetekkel együttesen működhessenek. A
kerületben részben ázsiai bevándorlók, részben az új üzleti negyed, valamint a Francois Mitterand
Nemzeti Könyvtár található. Az összekapcsolt egyetemi campus magával vonzott olyan
kiszolgálóegységeket, mint a könyvkereskedés, mozi, stb. A napközben pezsgő diákéletről külső
szemlélő azt gondolhatja, hogy a Sorbonne környékére csöppent.69
A campus létrehozásában jelentős részt vállalt az Ile-de-France régió, a francia főváros, valamint maga
a kerület is – erőforrásaihoz mérten. Ennek ellenére az együttműködés rendje sokáig nem volt
tisztázott az egyetem és a helyi és megyei szintű vezetés között.

Míg az Ile-de-France régióban a felsőoktatásban résztvevő hallgatók 26,2 százaléka tanul (Azéma, 2005: 59), addig a KözépMagyarországi Régióban ez az arány valamivel több, mint 50 százalék (ld. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp).
68 Ld. Bouillot, I., Caraglio, M. (2005), Panorama de l’enseignement supérieur en Ile-de-France. 16-22.o. és Azéma, A. (2005),
Les universités d’Ile-de-France : une exception? 59-65.o,
69 Ld. http://www.lepoint.fr/villes/un-nouveau-quartier-latin-03-02-2011-135048_27.php
67
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Három-négy év alatt a campus nem tudta a várt hatásokat kifejteni környezetére. A diákok –
leginkább a kollégiumi szálláshelyek és a
megfizethető albérletek hiányában – csak az
órák idején tartózkodnak az egyetem
környezetében. A campuson csupán egy, az
egyetem által létrehozott menza működik, míg
a közeli éttermek árszabása nem illeszkedik a
hallgatók pénztárcájához. Bár a kerületi
önkormányzat tett lépéseket az alagsori
helyiségek felvásárlására, amelyekben olcsó
vendéglátó egységek megnyitását ösztönözné,
29. ábra: A Paris-Diderot egyetem campusa (forrás: www.
univ-paris-diderot.fr)
egyelőre kevés eredményt tud felmutatni.
A megfizethető vendéglátóhelyek, a kulturális és sportlétesítmények hiányában70 a campusnak
nincs tényleges hatása környezetére: a helyi lakosok és az egyetemisták egyáltalán nem
érintkeznek, pedig az egyetem vezetése próbál nyitni a szabadon látogatható kiállítások, koncertek
szervezésével.
Mindezeken túl a diákoknak maga a campus is
idegen:
az
épületek
szétszórtsága
és
számossága, a központi szervezés, tájékoztatás,
arculat hiányában nem beszélhetünk igazi
campus érzésről.
A campus létrehozása tehát nem következik az
oktatást szolgáló épületek létrehozásából: fontos
annak
bejáratása,
egyfajta
identitás 30. ábra: Az
megteremtése, valamint a környék „diákbaráttá” wikipedia.org)
tétele.

egyetem

főépületei

(forrás:

12.4.2. Pompeu Fabra Egyetem, Barcelona, Spanyolország
Noha a Pompeu Fabra Egyetem nem Spanyolország fővárosában helyezkedik el, hanem a katalán
fővárosban, számos szempontból hasznos példával szolgálhat a Ludovika Campus létrehozásával
kapcsolatos hatásokra: elsősorban a történelmi városrész rehabilitációjához, illetve a
barnamezős Barcelona 22@ beruházáshoz kapcsolódóan. Mindemellett a viszonylag rövid múltra
visszatekintő intézmény ma Spanyolország vezető egyeteme mind oktatási, mind kutatási, mind pedig
innovációs szempontból.71
Barcelona, a katalán főváros 1,6 millió lakossal és jelentős történelmi örökséggel – beleértve az
építészetet is – rendelkezik. Hasonlóan a többi európai nagyvároshoz, a XX. század végére két fő
problémával kellett szembenéznie: a történelmi városrész egy részének jelentős leromlása következett
be számos társadalmi problémával terhelve, valamint a hajdani ipari területek kiüresedése, szintén
szociális problémákkal sújtva. A város azonban tudott élni az 1992-es nyári olimpia szervezési jogával
járó lehetőségekkel és pénzzel: a lakosság bevonásával aprólékosan kidolgozott városfejlesztési

A sportlétesítmények nem követték az egyetem költözését, így azok továbbra is a korábbi, az V. kerületi egyetemi
épületben találhatóak meg. Ez jelentős hátrányt jelent a diákoknak, miközben a helyi lakosok is a hiányát érzik.
71 Ld. http://www.topuniversities.com/universities/universitat-pompeu-fabra/undergrad
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stratégia megvalósításával először a városi közlekedést javították, majd teljes városrészeket építettek
újjá (mindenhol megtartva a vegyes – lakó, irodai, üzleti – funkciókat).72
Az 1990-ben alapított Pompeu Fabra Egyetem (UPF) mind a történelmi városrész, mind a Barcelona
@22 rehabilitációjában és funkciójának élénkítésében szerepet játszott. Az egyetem létrehozásakor
egy egészen szerény oktatási épületben kezdte meg működését, ma pedig a 3 campus 7 fakultásán
folyik az oktatás. A katalán egyetem ma nem csupán Spanyolország vezető egyeteme, de a Times
magazin egyetemi rangsora is a legjobb 200 felsőoktatási intézmény között a 164 helyre tette.73
A belváros egy jelentős részét képező Ciutat Vella-negyed rehabilitációja az 1989-ben útjára indított
belső területek reformját célzó speciális terv (PERI) keretein belül történt meg. A negyedre jellemző
volt a leromlott környezet, a demográfiai problémák (idősödő társadalom, kisebbségi és a társadalom
szélére sodródott csoportok koncentrációja, munkanélküliség, és szegénység), leromlott
lakókörnyezet, elégtelen infrastruktúra és sűrűn lakott környékek.74









A terv megvalósításához a közpénzek mellett jelentős forrásokat vontak be a magánszférából
is. A rehabilitáció relatív sikeréhez, azaz a negyed revitalizációjához, gazdasági fejlődéséhez
és magasabb társadalmi csoportok megjelenéséhez a következő tényezők járultak hozzá:
erős politikai és helyi iránymutatás, vezetés,
erős lakossági önszerveződés és részvétel,
adókedvezmények,
a kulturális örökségi értékkel bíró épületek megőrzése közszolgáltatások létesítése révén,
történelmi épületek felújításának közpénzekből történő finanszírozása,
igényesen renovált épületek.

A kultúra vezette belvárosi átalakulás természetes dzsentrifikációt vonzott magával: új lakók érkeztek
és számos szolgáltató- és vendéglátóegység kezdte meg működését. Ezzel párhuzamosan azonban az
erősen szegregált lakosság át- vagy egyes esetekben elköltözése elkerülhetetlenné vált: a felújított
épületekben és a nagy, nyílt köztereken nem
találtak többet menedékre ezek a csoportok.
Az
egyetem több olyan
történelmi
jelentőségű épületbe költözött be a
belvárosi Ciutat Vella-negyedben, amelyek a
PERI
projekt
keretében
kerültek
renoválásra és kaptak az egyetemen
keresztül közfunkciót. Ezek a következők:




Mercé épület: 1840-es években egy
kereskedő építette saját rezidenciának.
Az egyetem 1991 óta használja a rektori
31. ábra: A Pompeu Fabra Egyetem Rambla épülete (forrás:
hivatal székhelyeként.
wikipedia.org)
Balmes épület: először kereskedelmi,
majd - a jezsuita rend tulajdonában - oktatási funkciókat látott el az 1926-ban emelt épület. Az
egyetem voltaképp ebben kezdte meg működését alapítása után.

Ld. http://itthon.transindex.ro/?cikk=10918
Ld. http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/region/europe
74 Pareja, M., Tapada, T. (2001), Urban renewal planning in Barcelona: What can we learn from experience? 3.o.
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Rambla épület: az 1879-ben megnyitott Grand Hotel Falcón helyére költözött be 1991-ben az
UPF.
Nem közvetlenül a PERI projekt keretében, de szintén
Barcelona városfejlesztési koncepciójához illeszkedve
kapta meg az egyetem – először részben, majd teljes
egészében - a ma Franca névre keresztelt épületet, ami
1929-ben nyílt meg vasútállomásként. Az egyetem
Ciutadella campusa pedig a Jaume I és Roger de Llúria
barakkok modern, de építészeti jelentőségüket megőrző
felújítását követően létesült. Itt működik a hajdani
víztoronyként, majd raktárként funkcionáló Diposit de les
Aigües egyetemi könyvtár, ami a világ 50 leginkább
lenyűgöző bibliotékájának egyike.75

A város másik részén elterülő Poblenou-negyed a
katalán Manchester nevet kapta az ipari forradalom
hatására nagy számban megtelepedő gyáraknak
32. ábra: Az egyetem könyvtára a hajdani
köszönhetően.76 A gazdaság jellegének változása
víztoronyban (forrás: wikipedia.org)
(hangsúly eltolódása a termelésről a szolgáltató
szektorra) magával vonta a XX. század második felére az itteni termelési kapacitások drasztikus
leépítését, a gyárak bezárását. Az ehhez társuló munkanélküliség a nagyszámú betelepült lakosság
életszínvonalának fokozatos romlásához vezetett. A 2000-es évek elején elindított 22@ Projekt célja
a régi ipari zónák átalakítása volt,
elsősorban az oktatás, a lakhatás és a
munkavállalás megújítása érdekében.
A régi, történelmi építészeti értékkel
bíró épületek korszerűsítése mellett
impresszív
modern
épületeket
emeltek.
A
környék
profiljaként
a
tudásgazdaságot, azaz a technológiai
és innovációs alapú tevékenységeket
határozták meg. A lakhatási viszonyok
javítása mellett tehát az ilyen jellegű
vállalatok
telephelyválasztáshoz
33. ábra: A Pompeu Fabra Egyetem Poblenou campusa (forrás:
nélkülözhetetlen
infrastrukturális wikipedia.org)
szükségleteit vették figyelembe. Az
ösztönzőkkel, a megfelelő infrastruktúrával, valamint az egyetemi központok áthelyezésével sikerült
elérni, hogy 10 év alatt megduplázódott az ide betelepült vállalatok aránya.
A város, a gazdasági és a társadalom innovációját célzó beruházás még ma sem ért véget. Külön
érdekessége, hogy a költségek közel 50 százaléka uniós forrásból került finanszírozásra.

75
76

Ld. http://www.bestmastersprograms.org/50-amazing-university-libraries/
Ld. http://discoveringbcn22.wordpress.com/what-22s-project-is/
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A 22@ Projekt keretében az egyetem Poblenou campusa a nevét adó negyedben jött létre a Ca
l’Aranyó, volt textilipari gyár épületének renoválásával. Ezzel a lépéssel az egyetem is
integrálódott a 22@ Projekt által létrehozott „tudásgyár” régióba.
A Pompeu Fabra egyetem beköltözése a rehabilitált városrészekbe azt követően valósult meg, hogy az
ilyen irányú programok elindultak. Az egyetemnek ugyanakkor jelentős szerepe volt a program
végrehajtásában: a műemléki épületek rekonstrukcióját nem kizárólagosan egyetemi pénzből
finanszírozták, viszont az egyetem tudott új funkciót adni ezeknek az épületeknek. Emellett az
egyetem jelentős számú diákot, oktatót és kutatót vonz a városba és az egyetemi campusok
környékére. Kizárólagos hatása ugyanakkor nehezen mutatható ki a barcelonai
városfejlesztésben, helyette inkább kölcsönösen multiplikálódó hatásokról beszélhetünk.
A két esettanulmány jó és rossz gyakorlatait és az ezekből Ludovika Campus létrehozására vonatkozó
főbb lehetőségeket és veszélyeket – a teljesség igénye nélkül – az alábbi táblázat foglalja össze.
Intézmény

Paris-Diderot Egyetem

Pompeu Fabra Egyetem

Nemzeti
Egyetem,
Campus

Közszolgálati
Ludovika

Hallgatók száma

26 000

10 500

5 200

Doktoranduszok
száma

2500

1200

100 (2012)

Adminisztratív
személyzet

2500

700

357

Oktatók száma

2000

558

618

Campus területe

154 000 m2

több kisebb campus
városban elszórtan

a

~270 000 m2

Fő jellemző

Nagy múltra visszatekintő
intézmény, melynek karai
2006-ban költöztek össze

1990 óta működik, jelenleg
Spanyolország
egyik
legnagyobb
k+f
potenciállal bíró egyeteme.

A magyar állam tisztjeinek,
tisztviselőinek
képzését
végző egyetem

Pozitívum,
lehetőség

 Az egyetem karainak és a
hozzájuk
kapcsolódó
kutatóintézetek
összeköltöztetésével az
oktatás racionalizálása

 Az egyetem beköltözése
a részletesen kidolgozott
városrehabilitáció
különböző szakaszaiban
megújított
történelmi
épületekbe
 Tudástranszfer
maximalizálása az ipari
területen
működő
karnak

 Az egyetem karainak
összeköltözésével
az
oktatás racionalizálása, a
színvonal emelése
A
rekonstruált
történelmi
épület
funkciójának
visszaadása,
egyetemi
tengely erősítése és a
környék
rehabilitációjának
elindítása

Negatívum,
veszélyek

 Akadozó párbeszéd a
városrész és az egyetem
vezetése között
 Diákok
korlátozott
jelenléte

A rehabilitáció nem az
egyetem miatt indult meg

A rehabilitáció megtorpan
az
egyetemi
campus
létrehozását követően
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What is 22@’s Project? Discovering Barcelona 22@. (http://discoveringbcn22.wordpress.com/what22s-project-is/)
World University Rankings. Times Higher Education. (http://www.timeshighereducation.co.uk/worlduniversity-rankings/2013-14/world-ranking/region/europe)
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14.

Mellékletek

14.1. A Ludovika beruházás lehetséges ingatlanpiaci hatásai
14.1.1. Összefoglaló
Elemzésünkben a Ludovika-projekt lehetséges lakáspiaci hatásait mutatjuk be.
A nemzetközi szakirodalomban fellelhetőek olyan vizsgálatok, amelyek köztér-felújítások
lakásárakra gyakorolt pozitív hatásait dokumentálják, akár 10%-os áremelkedést kimutatva. Kevés a
meggyőző példa azonban az egyetemi campusok hatásairól. Publikációs szelekció is gyengítheti a
külföldi eredmények felhasználhatóságát, hiszen a pozitív hatásokat bemutató tanulmányok inkább
alkalmasak publikációra, és gyakrabban is hivatkozottak.
A felhasznált tranzakciós alapú lakásár-adatbázis időbeli korlátait figyelembe véve két budapesti
egyetemi helyszínt vizsgálunk meg a Ludovika-campus analógiájaként. A Zsigmond Király
Főiskola és az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai helyszíne esetében is hasonló megállapításokra
jutunk. A környék lakói tudnak a létesítményekről, és pozitív értékmódosítóként említik. A tranzakciós
adatokon végzett mérések azonban nem mutatnak ki mérhetően magasabb árat a létesítmények
közelsége miatt. Úgy véljük, hogy ez a bizonytalan (nem) hatás a környék jellegzetességeiből adódik: a
környék lakói számára nem annyira értékes funkció a felsőoktatási campus közelsége.
A környék lakáspiacának elemzésében bemutatjuk, hogy a Ludovika szomszédságában Budapest
alacsony státuszú lakáspiacai fekszenek. Az analógiákhoz hasonlóan ezért a Ludovika esetében sem
számítunk a lakáskereslet nagy mértékű, közvetlen emelkedésére. Azaz úgy véljük, hogy a campus
felújítása önmagában nem elég a környék lakáspiaci fellendüléséhez. A felújítás nélkül azonban
nehezen képzelhető el a környék megújulása.
A megújulás lehetséges folyamatainak megértéséhez szintén környékbeli analógiát vizsgálunk: a
Corvin-negyedet. Ebből a példából is úgy tűnik, hogy egy nagyobb városrész megújulása az új és a régi
piac párhuzamos jelenlétét hozhatja: a hatások nem a régi piacon jelentkeznek, hanem az új
térnyerésén.
14.1.2. Hogyan hatnak az egyetemi campusok a lakáspiacra?
Elemzésünk első részében a Ludovika-felújításhoz hasonló események környékre gyakorolt lakáspiaci
hatásait vizsgáljuk nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján.
Egy új egyetemi campus, amely egy jelentős méretű terület felújításával, rehabilitációjával épül, több
csatornán keresztül is hat a környező városrészekre. A hatások adódhatnak a környéken létesülő új
munkahelyekből, vagy a campusra érkező és ott nap mint nap időt töltő diákok és alkalmazottak
vásárlóerejének megjelenéséből. Az új campusnak, elsősorban áttételesen, a környékbeli
ingatlanárakra is hatása lehet. Ennek kapcsán a Ludovika-projektnek érdemes kiemelni néhány
jellegzetességét:
1. Méret. A projekt méretét kétféleképpen is lehet mérni. Egyrészt az ingatlan méretét: egy teljes
háztömbnyi terület felújítását tűzi ki célul új épületek felhúzásával együtt, ami – nyitott
használatának köszönhetően – jelentősebb befolyást vetít előre a környékbeliek életére.
Másrészt, több ezer oktatót és hallgatót visz a környékre akik hatást gyakorolhatnak a helyi
gazdasági és társadalmi folyamatokra.
2. Lokáció. Kutatásokkal is alátámasztott szakmai alaptézis, hogy egy ingatlan legfontosabb
tulajdonsága az elhelyezkedése. A campus a városközponton (Central Business District, CBD)
kívül, azonban a Belvároshoz még elérhető közelségben, a külső körút mentén található. Ez
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befolyásolja a környéken található épületek megoszlását (lakóépületek, illetve ipari/üzleti
használatú épületek).
3. Közös használat. A terület nem csak a campus részeként funkcionál majd, hanem a
sportlétesítményeken és a felújított parkon keresztül a környékbeli lakosságnak is közvetlenül
használható területet nyújt.
4. Közfunkció és a jelenlevők időeltöltése. Az egyetem közfunkciót lát el, elsősorban nappal
nagy számban vonz olyan embereket (diákokat és tanárokat egyaránt), akiknek az elfoglaltsága
és a szabadideje nem rendszeres beosztású. A napközbeni lyukasórákban várhatóan sokan a
campus környékén maradnak majd. Ezzel egyidejűleg kollégium is költözik a campus mellé,
ami pedig az esti órákban is jelenlétet jelent.
14.1.2.1. Lehetséges hatások és mérési lehetőségek
A fejlesztési beavatkozások egy-egy lakás közvetlen fizikai paramétereit nem, de egy-egy körzet
lakásainak környezeti paramétereit jelentős mértékben befolyásolják mind közvetlen, mind közvetett
hatások tekintetében. Ezek a változások a lakáspiacon egy-egy lakás (átlagos tulajdonosa) számára
megjelenő hosszú távú hasznuk jelenértékén, feltőkésülve (capitalization) beépülnek a lakásárakba,
így a fejlesztés teljes értéke az adott fejlesztés által érintett lakások értékének teljes relatív
változásában tetten érhetővé válnak. Ha közelebbről is vizsgálunk egy-egy fejlesztést, pontosabb,
lokális információk is nyerhetőek. A mérések közül léteznek már olyanok, amelyek a térbeliséget is
figyelembe veszik. Például, ha egy sétálóutcát alakítottak ki, akkor azt is megengedi, hogy a felújítás
hatása a megújult résztől távolodva „lecsengjen”, azaz folyamatosan csökkenjen. (Például az iskolák
minőségét vizsgálja Black [1999]77).
A korábban említett jellegzetességek segítenek azonosítani azokat a csatornákat, amelyeken keresztül
a campus létrehozásának hatása lehet az ingatlanpiaci folyamatokra, az ingatlanárakra. Ilyen
csatornák a következők:






77

Lakáspiaci kereslet növekedése: a diákok megjelenésével növekedhet a kereslet a saját
tulajdonú lakások és az albérletek iránt, ami adott kínálat mellett az árak növekedését
eredményezi. Míg egy budapesti, nem külvárosi egyetem látogatásának nem feltétele az
egyetem közvetlen közelében való lakás, a diákok részéről preferált lehet. Ez a befektetési célú
(kiadási céllal vett) ingatlanvásárlások számát növelheti, míg egy kollégium létrejötte
közvetlenül a fejlesztés mellett csökkentheti ezt a hatást.
Környék jobb infrastruktúraellátottsága: a környék különböző facilitásokkal való jobb
ellátottsága növelheti az ingatlanok értékét. Ilyenek a következők:
o rehabilitált park,
o sportlétesítmények,
o közlekedési infrastruktúra, amelynek javulását a fejlesztés indukálhatja,
o kulturális infrastruktúra.
Kiskereskedelmi kínálat bővülése: A kiskereskedelmi egységek iránt megjelenő nagyobb
kereslet egyrészt növeli a kiskereskedelmi egységek üzemeltetésére alkalmas ingatlanok
értékét, illetve a választék megjelenésével vagy bővülésével a környékbeli lakások értékére is
hatással lehet. Bővülés várható például a következő területeken:
o Étel/ital (élelmiszerboltok, szórakozóhelyek, kávézók)
o Pénzügyi és egyéb szolgáltatások

Sandra E. Black [1999]: Do Better Schools Matter? Parental Valuation of Elementary Education. The Quarterly Journal of
Economics, May 1999, Vol 114, No 2, pp. 577-599.
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Közbiztonság javulása: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez tartozó rendőrtiszti
kiképzőépület és kollégium jelenléte a közbiztonságra is jó hatással lehet, ami a környékbeli
ingatlanok értékével hosszú távon összefügg.
Ezek a tényezők együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a projekt hatására a környék lakáspiaci
helyzete is változzon.
Elemzésünkben elsősorban a lakásárakra gyakorolt hatásokat vizsgáljuk. Ebben a mutatóban le kell
csapódnia a keresleti változásoknak, azaz a környék vonzóképességének. Adatbázisunk az FHB-ban
rendelkezésre álló lakásár-adatbázis, amely 2000-től tartalmazza valamennyi magyarországi
lakásadásvétel adatát, az árakat, az elhelyezkedést, és a lakások néhány jellemzőjét. Az adatbázis nagy
előnye, hogy ténylegesen megvalósult tranzakciókon alapul. Lehetséges hátránya, hogy nem mindig
jelennek meg gyorsan a lakások a piacon: a tulajdonosok gondolhatják úgy, hogy a piaci viszonyok
(például a válság) változásáig várnak egy-egy eladással. Így előfordulhat, hogy a hatások hosszabb
távon jelentkeznek, amiket az adatbázisból statisztikai eszközökkel nem tudunk kimutatni.
A hatások vizsgálata során olyan analógiákat kerestünk, amelyek minél inkább hasonlítanak a
Ludovika-projekthez. Először, a következő alpontban körbetekintünk a nemzetközi irodalomban, majd
két budapesti analógiát vizsgálunk meg. Első példánk a Békásmegyeren található, 2000-ben létrejött
Zsigmond Király Főiskola lesz, második pedig az Óbudai Egyetem megújult józsefvárosi (Tavaszmező
utcai) campusa, új épülettel és kollégiummal.
14.1.2.2. Nemzetközi tapasztalatok
Egy campus ingatlanpiacra gyakorolt hatásainak számszerűsítésére több nemzetközi esettanulmány
tesz kísérletet. A főbb általános tanulságokat az alábbiakban foglalhatjuk össze:
 A számszerűsítéshez használt módszerek tipikusan lakás tranzakciós árakból indulnak ki, és
egy statisztikai modellt becsülnek, a fejlesztéstől való távolság figyelembevételével, vagy a
fejlesztés által érintett és nem érintett terület összehasonlításával (az úgynevezett hedonikus
módszer). Ebben a tanulmányban is ezt a módszert fogjuk követni.
 Akár jelentős, 10% körüli hatást is találhatnak a különböző tanulmányok, ám ezeket az
eredményeket mindig a körülmények ismeretében kell értékelni: egy új campus hatása
rendkívül különböző lehet egy korábban nem egyetemi városban, mint Budapesten, amely már
most is számos, nagy méretű egyetemnek ad otthont.
A legtöbb amerikai állami egyetem rendszeresen közöl részletes „economic impact analysis”, azaz
gazdasági hatáselemzés jellegű dokumentumokat, amelyekben az államtól kapott összeghez
viszonyítják az egyetemnek a környékre tett összesített hatását (például munkalehetőségek
létrejöttén, kiskereskedelmi kereslet növekedésén keresztül). A hatásokat tipikusan multiplikátorok
alkalmazásával számítják és az eredmények dollárban kifejezett összegek, amelyeket nem lehet
közvetlenül budapesti esetekhez hasonlítani. Sok kritika is éri ezeket az elemzéseket a számítások
módja miatt, amelyek jellemzően felülbecslik a valós hatást.78 Ezekben az elemzésekben (nem újonnan
létrejövő campusokról lévén szó) az ingatlanárakról ritkán esik szó. Az alábbi táblázat néhány példát
sorol fel ilyen tanulmányokra, és az ingatlanpiac megjelenésére a dokumentumokban:
Egyetem
Nicholls State University
(USA)79
East Central University
(USA)80

Eredmény
8 dollár minden állami 1 dollárra
Több mint 100 millió dollár hatás

Ingatlanpiac említése
Felsorolásszinten, mint a diákok és oktatók
egyik költsége
Nincs említés

Lásd például Siegfried et al (2007): „The economic impact of colleges and universities”, Economics of Education Review 26,
546-558. oldal, amely részletekbe menően kritizálja az elterjedt multiplikátor-módszert.
79 Letölthető: http://www.nicholls.edu/impactstudy/files/2009/05/nicholls_final.pdf
78
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University of Birmingham
(UK)81

Több mint 1 milliárd font hatás
egy év alatt

Nincs említés

1. táblázat: Egyetemi hatáselemzések Forrás: ELTINGA-gyűjtés.

Teljesen új campus létrejötte nem gyakori esemény, összehasonlítva más jellegű fejlesztésekkel (pl.
irodák építése, sportlétesítmények építése), így egyetemi campusra vonatkozó részletes előtte-utána
jellegű elemzések nemigen érhetők el. A felsorolt hatásokat azonban más jellegű fejlesztések is
indukálhatják. Több esettanulmány foglalkozik például sportlétesítmények, illetve gyorsvasutak,
metrók építésének ingatlanárakra gyakorolt hatásával. Az alábbiakban bemutatunk két konkrét példát
is.
Az első példánk egyetemre vonatkozik,82 azt vizsgálja, hogy egy egyetem (college) jelenléte hogyan hat
az ingatlanárakra és a környék összesített adóalapjára. Az előbbire fókuszálunk, mivel az utóbbi
kifejezetten az Egyesült Államokban érvényesülő adószabályokra támaszkodik. A tanulmány először
felvázolja röviden az egyetemnek a környékre gyakorolt potenciális pozitív és negatív hatásait:
kulturális és szabadidős javakat szolgáltat az egyetem a környéken élők számára, de a diákok jelenléte
és „életmódja” negatívan is érintheti a lakosságot. A számítások során aztán a tanulmány összeveti az
ingatlanárakat olyan városokban, ahol található egyetem, és olyan városokban, ahol nem, kontrollálva
a városok egyéb, egymástól különböző tulajdonságaira. A fő eredményük szerint az egyetemi campus
jelenléte a városban körülbelül 11%-kal növeli az ingatlanárakat. Egyben azt is megjegyzik, hogy ez a
hatás a diákok számának növekedésével csökken: úgy látszik, viszonylag kis campus és kevesebb diák
esetén az egyetem által nyújtott szolgáltatások pozitív hatásai érvényesülnek inkább, míg magas
hallgatói létszám mellett már a negatív hatások is szerephez jutnak – a váltás körülbelül 12 500
hallgatónál található: itt vált át a pozitív hatás negatívba. A legnagyobb hatást a négyéves képzést
nyújtó intézmények esetében találják (14%), szemben a kétévesekkel.
A fenti példa ugyan egyetemek hatását vizsgálja, ám egy budapesti campus megnyitása szempontjából
kevésbé hasznos, hiszen Budapest az új campustól függetlenül már egyetemi város, méghozzá az
ország központi képzési helyszíne volumenét (is) tekintve. Éppen ezért érdemes lehet még egy példát
tekinteni, ami inkább egy konkrét fejlesztés hatását vizsgálja. Ez a modell a fent említett hedonikus
módszert alkalmazza, hogy megállapítsa két ohioi sportlétesítmény ingatlanárakra gyakorolt hatását.
Az eredmények azt mutatják, hogy a létesítményeknek pozitív hatása volt a környező ingatlanárakra,
amely a tőlük számított távolság növekedésével csökken. Fő eredménye úgy foglalható össze, hogy ha
egy, a sportlétesítmény környékén található ingatlan 10%-kal közelebb lenne található a
sportlétesítményhez, akkor értéke körülbelül 1.75%-kal magasabb lenne. Az ingatlanárakban
megjelenő hatást a szerzők a sportlétesítmények közösségre gyakorolt indirekt, pozitív hatásaként
értelmezik.
A továbbiakban rátérünk a két, budapesti egyetemi campus példájára.
14.1.2.3. A békásmegyeri Zsigmond Király Főiskola
A Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 2000 októberében alakult, épülete Óbuda Békásmegyer
városrészében található. Kizárólag magyar magántőkéből létrehozott, tehát nem állami felsőoktatási
intézményről van szó. Oktatási profilja „európai integrációs és nemzeti modernizációs”, elsősorban
gazdasági, és társadalomtudományi jellegű BA és MA szakokat kínál.

Letölthető: http://www.rd.okstate.edu/pdf/ecu.pdf
Letölthető: http://www.birmingham.ac.uk/Documents/university/economic-impact-report-summary.pdf
82 Vandergrift, Donald, Amanda Lockshiss and Michael Lahr (2009 július): Town versus Gown: The Effect of a College on
Housing Prices and the Tax Base, MPRA Paper No. 18998, posted 03. December 2009. Lásd: http://mpra.ub.unimuenchen.de/18998/
80
81
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A fejezet elején felsorolt négy szempontot itt is áttekintjük, a ZSKF és a Ludovika összevetése céljából:
1. Méret. A Zsigmond Király Főiskola campusa területében kisebb, mint a Ludovika-projekt során
létrejövő campus, és így kevésbé befolyásolja a környező terület mindennapi életét.
2. Lokáció. A Ludovika-projekthez hasonlóan a ZSKF sem a Belvárosban található, és mindkettőt
elsősorban lakóépületek veszik körül. A ZSKF azonban metróval nem érhető el, és paneljellegű
épületek körében található, ami megkülönbözteti a Ludovikától.
3. Közös használat. A ZSKF nem adott jelentős közös használatú területet a környék lakossága
részére, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésével ellentétben.
4. Közfunkció és a jelenlevők időeltöltése. A ZSKF kollégium-jellegű elhelyezést tesz lehetővé
az egyetemtől kicsit több mint 1 km távolságban (körülbelül 15 perc séta), amit azonban kevés,
30 hallgató vesz igénybe. Ez – a Ludovika-projekthez hasonlóan – lehetővé teszi, hogy a diákok
ne csak napközben, hanem éjszaka is a környéken tartózkodjanak, így például jelentősebb
vásárlóerőt képviselve jobban alakítsák a környék életét.
A fejezet további részében először a hirdetésekre támaszkodva áttekintjük, hogyan jelenik meg a ZSKF
a környékbeliek mentális ingatlan-térképén. Ezt követően a környező városrész tranzakciós adatait
áttekintve vizsgáljuk, hogy a ZSKF-hez való közelség befolyásolja-e az ingatlanárakat.
Hirdetések tanulságai
A következőkben egy pillanatképet mutatunk be a ZSKF környezetének jelenlegi lakáshirdetési
piacáról, az ingatlan.com adatait felhasználva, amely a legtöbb lakáshirdetést tartalmazó oldal. Az
elemzés során figyelemmel vagyunk arra, hogy egyes lakások akár többszörösen is feltöltésre
kerülhetnek az adatbázisba, és az ilyen jellegű duplikációkat kiszűrjük.
A 2. táblázat azt mutatja be, hogy mely utcákban található lakások hirdetései említik meg név szerint
(Zsigmond Király Főiskola, ZSKF) vagy funkció szerint (főiskola) a ZSKF jelenlétét, mint a lakást
vonzóvá tevő tulajdonságot.
Közterület
neve

Bálint
György utca
Jós utca
Gyűrű utca
Szilke utca
Sarkadi Imre
utca
Hímző utca
Selmeci utca
Boglár utca
Hatvany
Lajos utca
Királyok útja
(Ismeretlen
utca)
Összesen

Említések Medián
száma
fajlagos ár
e
hirdetések
körében
(Ft)
5
152 632
3
3
2
2

156 140
166 667
189 040
159 383

2
1
1
1

182 589
243 590
218 000
166 667

1
3

191 358
170 392

24

166 667

2. táblázat: Hirdetések száma a ZSKF említésével. Forrás: Ingatlan.com és ELTINGA-számítás.
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A 24 említés több mint 65%-a 400 méteren belülről érkezett, és mindössze egy érkezett a ZSKF körüli
lakótelepen kívülről (azaz panellakásokról van szó), a majdnem 9 km-re található Selmeci utcából
(ahol a ZSKF más egyetemek mellett került említésre). Nincsenek kirívó eredmények az árakat
tekintve sem.
A lakások leírásait áttekintve azonban érdemes megjegyezni, hogy a főiskola közelsége jellemzően (az
esetek körülbelül felében) nem önmagában, hanem a környék egyéb, a vásárlók számára esetleg
kedvező tulajdonsága között kerül felsorolásra. Egy tipikus leírás így hangzik: „Minden – gyalogosan
néhány percre – a közelben van: piac, bolt, pékség, gyógyszertár, bankok, DM, ruhaüzlet, barkácsüzlet,
óvoda, bölcsőde, iskola, főiskola, zárt játszótér...". A leírások többi része sem részletezi a főiskola
jelenlétéből származó esetleges előnyöket, inkább orientálódás szempontjából kerül említésre az
intézmény: „Békásmegyer, Duna felőli oldalon Zsigmond Király Főiskola közelében”. Mindössze egy
említést kap a lakásvásárlás, mint (egyebek mellett szóba jöhető) befektetési lehetőség:
„Befektetésnek is alkalmas a közelben levő főiskola miatt.”
Összességében az látszik, hogy a főiskola szerepet játszik a környék mindennapi életében, de nem
jelentősen nagyobb szerepet, mint a többi oktatási, illetve kiskereskedelmi, egészségügyi intézmény.
Tranzakciók az évtized során
A hirdetések alapján látott előzetes pillanatkép bemutatása után rátérünk a környéken az elmúlt
évtizedben végbement lakáspiaci tranzakciók elemzésére. Ehhez érdemes először bemutatni a tágabb
környéket is. A ZSKF a békásmegyeri lakótelep Duna felőli oldalán található, a lakótelepnek körülbelül
a központjában. Ezt mutatja meg az alábbi, 1. térkép:

1. térkép: A ZSKF a lakótelepen belül. Forrás: Google Maps.

A lakótelepen kívül családi házas övezet található, illetve a Duna felőli oldalon a Római part. Ezek a
területek jellegükben erősen különböznek a lakóteleptől, ahol panelépületek találhatók. A következő,
1. ábra bemutatja a ZSKF körüli lakótelep, illetve a teljes Békásmegyer városrész árainak alakulását az
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elmúlt évtizedben. Elemzésünk során elsősorban az egy négyzetméterre jutó, fajlagos árakat
használjuk, mivel ezek alkalmasabbak összehasonlításra az árszinteknél, amelyek a lakások különböző
alapterülete miatt nehezen összevethetőek. Az elemzés során általában a medián, azaz tipikus árakat
használjuk, mivel azt tapasztaltuk, hogy ezek jobban tükrözik a folyamatokat a változékonyabb
átlagár-folyamatoknál.

1. ábra: ZSKF környéke és Békásmegyer városrész összevetése83. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Látható, hogy a lakótelepi fajlagos árak végig alacsonyabbak, mint a teljes városrész árai, és valamivel
kevésbé volatilisek. A két csoport áralakulása viszonylag hasonló, ami annak is köszönhető, hogy
Békásmegyer városrészben több lakótelep jellegű rész is található.
Mivel a ZSKF a teljes vizsgált periódus alatt jelen volt Békásmegyeren, ezért nem tudunk fejlesztés
előtti és utáni szakaszokat összehasonlítani. Érdemes lehet azonban a ZSKF körüli lakótelepen belül
egy pillantást vetni az árakra: különbözően alakulnak-e a ZSKF-hez közelebb, illetve attól távolabb eső
lakások árai? A következő, 2. ábra jól mutatja az eredményt: nincs lényeges különbség.

2. ábra: A ZSKF körüli lakótelep felosztása. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

83

A Függelékben az árakat bemutató ábrákhoz évenkénti tranzakciószámokat is bemutatunk.
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A fenti ábra alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nem tudtuk kimutatni a ZSKF közvetlen
közelségének hatását a környék lakásáraira. Ezt az előzetes következtetést regressziós módszerrel is
megerősíthetjük, de az ábra jelen esetben magáért beszélt.
Összességében azt látjuk, bár a Zsigmond Király Főiskola erősen megjelenik a környék
lakosainak mentális ingatlan-térképén, és említésre méltónak találják az ingatlanjukkal
kapcsolatban, mérhető lakásár-prémiumot nem tudtunk kimutatni a felhasznált adatokon.
Ennek oka lehet, hogy a ZSKF kisebb a Ludovikánál, és kevesebb közfunkciót is kínál az új fejlesztéshez
képest. Természetesen, mérési problémák is felmerülhetnek: lehet, hogy éppen azok a lakások kevésbé
kerültek adásvételre, amelyek lakói nem értékelik a főiskola közelségét. Ez utóbbi érv alapjául szolgáló
heterogenitást a Ludovika esetében is fontosnak érezzük. Az ingatlanok jellemzői különböző
értéket képviselnek különböző emberek számára. Például, a lift megléte (hiánya) különböző
értéket képvisel egy babakocsit toló fiatal pár számára, mint egy egyedülálló számára. Hasonlóképpen,
egy forgalmas közlekedési csomópont közelsége a minden nap munkába járó számára értékesebb,
mint a nyugdíjas éveit otthon töltő tulajdonos számára. Az ingatlanok tulajdonságai iránti keresletet a
jövedelem is meghatározza. Egy magas jövedelmű számára értékes lehet az úszómedence az élvezeti
érték miatt, míg egy alacsony jövedelmű tulajdonos csak a jelentős rezsiköltséget látja benne, és ezért
számára negatív értéket képvisel.
A békásmegyeri az egyik legolcsóbb lakótelep Budapesten, és lakói ezért nagyobb arányban élnek
alacsonyabb társadalmi státuszban, és kevésbé értékes számukra egy felsőoktatási intézmény
közelsége. Következő példánk következtetései esetében szintén fontosnak tartjuk ezt az érvet.
14.1.2.4. Az Óbudai Egyetem józsefvárosi campusa
Az Óbudai Egyetem (amely 2010-ben alakult egyetemmé, korábbi neve Budapesti Műszaki Főiskola)
Óbuda mellett a VIII. kerületben, Józsefvárosban is rendelkezik épületekkel. Több épülete található a
Tavaszmező utcában, amely (környékével, így például a Mátyás térrel együtt, mintegy 3000
négyzetméteres területen) jelentős rehabilitáción esett át 2010-re. A Tavaszmező utca sétálóutca
jellegűvé alakult, díszburkolattal és padokkal, illetve zöldfelület is keletkezett 20 cserje elültetésével. A
fejlesztés hatására a környéknek „egyetemvárosi hangulata” lett, az épületek környékén nagyobb
létszámban megtalálhatók az Óbudai Egyetem hallgatói. A lényegesebb változás itt tehát nem az
egyetem megjelenése, hanem a környék fejlődése. A hallgatók nagyobb jelenlétének hatását nem
lehetséges pontosan elválasztani a felújítás okozta változásoktól, ez azonban nem is cél, hiszen a
Ludovika-projekttől is várják a környék rehabilitációját.
A fejezet elején felsorolt négy szempont szerint is összefoglaljuk, mennyiben tekinthető jó analógiának
az Óbudai Egyetem esete:
1. Méret. Az Óbudai Egyetem józsefvárosi campusa mintegy 3000 hallgatónak a bázisa. Kisebb
területű fejlesztést történt ezen a helyszínen, így vélhetőleg kevésbé befolyásolja a környék
életét. Azaz előzetes hipotézisünk szerint az itt mértnél a Ludovika-projekt esetében nagyobb
hatást várunk majd.
2. Lokáció. Az Óbudai Egyetem józsefvárosi campusa közelebb található a városközponthoz, mint
a Ludovika-projekt. Mindkét terület környékén azonban jellemzően lakóépületek találhatók (a
Ludovikához közel eső Ferencváros egyes területeitől eltekintve), így ebben is hasonló a két
fejlesztés.
3. Közös használat. A Tavaszmező utca, Szűz utca egy része és a Mátyás tér a fejlesztéseknek
köszönhetően kellemesebb lett, az utca és a játszótér felújításával. Ebben az Óbudai Egyetem
körüli fejlesztések esete hasonlít a Ludovika-projektre.
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4. Közfunkció és a jelenlevők időeltöltése. Az Óbudai Egyetem 352 férőhelyes kollégiuma a
Tavaszmező utcában állandó hallgatói jelenlétet biztosít, ami a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemben is hasonló lesz.
Az Óbudai Egyetemhez és a környék rehabilitációjához kapcsolódó fejlesztések kapcsán néhány fontos
időpontot érdemes megemlíteni.
 A Mátyás tér felújítása 2006 decemberében indult és 2007 végére fejeződött be.
 A Tavaszmező utca felújítása 2010 nyarán fejeződött be.
 Az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai kollégiuma 2007-ben nyílt meg.
A fejezet további részében először áttekintjük, hogyan jelenik meg az Óbudai Egyetem, illetve a
Tavaszmező utcai fejlesztés a most elérhető lakáshirdetésekben. Ezt követően regressziós módszerrel
vizsgáljuk az egyetem melletti (kezelt) terület elmúlt évtizedbeli lakáspiaci tranzakcióit. Végül
kitérünk az új építésű lakóépületek jelentőségére, a Mátyás téren 2013 augusztusában átadásra kerülő
új épület apropóján.
Hirdetések tanulságai
A megvételre felkínált lakások hirdetései pillanatképet adnak a terület ingatlanpiacáról, ám így is
hasznos információkat szolgáltatnak: megmutatják, hogy jelenleg a piacon mennyire fontos az Óbudai
Egyetem jelenléte, illetve a terület felújítottsága az eladók szerint. Az előző esethez hasonlóan az
ingatlan.com hirdetéseit használjuk fel. Mivel erre a honlapra sok lakás többször felkerül, a
duplikációkat kiszűrtük az eredményekből, azaz az eredményeink egyedi adatpontok alapján
készülnek.84
A 3. táblázat azt mutatja be, hogy milyen utcákban található lakások hirdetései említik meg név szerint
az Óbudai Egyetem józsefvárosi campusát, mint a lakást vonzóvá tevő tulajdonságot:

Közterület
neve
Tavaszmező
utca
Nagyfuvaros
utca
József utca
Őr utca
Népszínház
utca
Lovassy
László utca
Szigony utca
Kálvária tér
Déri
Miksa
utca
(Ismeretlen
utca)
Összesen

4

Medián
fajlagos ár e
hirdetések
körében
(Ft)
150 295

2

172 083

2
1
1

132 639
272 000
165 000

1

328 947

1
1
1

138 000
226 316
143 662

1

139 157

15

165 000

Említése
k száma

3. táblázat: Hirdetések száma az „Óbudai Egyetem” említésével. Forrás: Ingatlan.com és ELTINGA-számítás.

84

A letöltések 2013. augusztus 2-án történtek.
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A legtöbb említés – ahogy várható – a Tavaszmező utcából érkezett, összesen az említések több mint
egynegyede. Minden említés 700 méteren belülről érkezett, és legtöbbször a Tavaszmező utcával
kereszteződő vagy vele közvetlenül párhuzamos utcákból történtek. A Baross utcán túl található
területről mindössze egyetlen, Szigony utcai említés található, ebben az esetben is csak több egyetem
közül az egyikként kerül említésre az Óbudai Egyetem. Ezek az eredmények jelzik azt, hogy a campus
esetleges hatása viszonylag kis körben érvényesül, illetve nagyobb körben már más egyetemek
közelsége kerül előtérbe.
Szövegszerűen gyakran előfordul, hogy több, a lakás lokációját vonzóvá tevő tulajdonság között kerül
felsorolásra az egyetem, például „Az ingatlan közvetlen közelében az Óbudai Egyetem, a Wekerle
Sándor Üzleti Főiskola, a Mátyás tér, a Koszorú óvoda, művelődési központ, könyvtár, gyógyszertár
található.”. Egy-egy hirdetés hivatkozik a kiadhatóságra, befektetési lehetőségként: „Az Óbudai
Egyetem közelségei miatt ajánlom egyetemistáknak illetve befektetőknek, a remek kiadhatósága miatt.
Rendkívüli jó befektetés!”. A legtöbb említés rövid tényként történik egy hosszabb leíráson belül,
például „Közvetlen az Óbudai Egyetem mellett...”.
Végül megemlítjük, hogy ezen hirdetések valamivel a Józsefvárosban érvényesülő átlagos fajlagos
értékesítési ár (kb. 200 ezer Ft), illetve a Tavaszmező utcában és a Mátyás téren található, 150 ezer Ftos átlagos fajlagos ár között helyezkednek el tipikusan, azaz nem tekinthetők kirívónak, vagy
valamilyen szempontból kilógó értéknek.
Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a közvetlenül az egyetem mellett található, felújított Tavaszmező
utcára vonatkozó hirdetésekben milyen arányban kerül említésre az egyetem, illetve a sétálóutcává
alakítás. Ezt mutatja be a következő, 4. táblázat.
Kategória
Összes hirdetés
Ebből egyedi (nem duplikáció)
Óbudai Egyetemet említi
Megújult környéket / sétálóutcát említi

Hirdetések száma
36
20
4 (20%)
9 (45%)

4. táblázat: Tavaszmező utcára vonatkozó hirdetések. Forrás: Ingatlan.com.

Látható, hogy a megújult utca nagyobb figyelmet kap, mint az egyetem maga. Ez a közvetlenül
szomszédos Mátyás téren is így van, ahol az egyetem egyáltalán nem kerül elő a jelenlegi
hirdetésekben. Szövegszerűen ilyen kifejezések szerepelnek: „nemrég sétálóutcává vált”, „a környék
folyamatosan újul”, „csökkentett forgalmú Tavaszmező utcában”, stb. Fontos megjegyezni, hogy még a
felújítottság sem jelenik meg a hirdetések 50%-ában sem; a lakásnak, illetve az hozzá kapcsolódó
társasháznak az állapota fontosabbnak látszik.
Összességében azt látjuk, hogy az egyetemről a hirdetők kisebb része, a felújításról a hirdetők
nagyobb, de még mindig 50% alatti aránya gondolja úgy, hogy segítheti az eladást, és lényeges pozitív
információ.
Tranzakciók az évtized során
A hirdetések alapján látott előzetes pillanatkép után rátérünk az elmúlt évtizedben a környéken
történt lakáspiaci tranzakciók bemutatására. A célunk összevetni, hogy a fejlesztések által (közvetlenül
vagy közvetetten) érintett területen hogy alakultak az ingatlanárak, összevetve a fejlesztés által nem
érintett, de minden egyéb tekintetben minél inkább hasonló területtel. Meghatározunk tehát egy kezelt
csoportot (a fejlesztés által érintett terület) és egy kontrollcsoportot (hasonló, de nem érintett terület).
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A kezelt és a kontrollcsoport meghatározása komplex kérdés, és több megközelítést is be fogunk
mutatni. A fejlesztés által érintett területként alapvetően a Tavaszmező utcát és a Mátyás teret tartjuk
számon. Ezek olyan fejlesztések, amelyek közvetlenül az egyetem mellett jöttek létre és a területen a
diákok tartózkodására és a környékbeliek életére hatással lehettek. Ide sorolható lenne még néhány
épület a környező területről is, de további egész utcák nem.
Több kontrollcsoportot is bemutatunk, ezek a következők:
1. A Mátyás tér és a Fiumei út közötti terület85
2. A József utca és a Népszínház utca közötti terület86
3. A leendő Ludovika-projekt környékén levő terület87
4. Józsefváros városrész összes többi része a kezelt csoporton kívül
Ezeket mutatja be a következő, 2. térkép:

2. térkép: A kezelt és a kontrollcsoportok az Óbudai Egyetem körül. Forrás: Google Maps

Mindhárom kisebb kontrollcsoport Józsefvárosban található, és olyan területeket fed, amelyek nem
estek át komplett rehabilitáción. A Magdolna-negyed programok miatt azonban ezeken a területeken
is előfordulnak újépítésű lakások. A következő három ábra a kezelt csoport és az első három
kontrollcsoport átlagos éves fajlagos árait mutatja be a vizsgált időszakban.

Szerdahelyi utca, Bauer Sándor utca, Karácsony Sándor utca.
Kisfuvaros utca, Nagyfuvaros utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca, Víg utca, Bérkocsis utca, Déri Miksa utca.
87 Kálvária tér, Dugonics utca, Diószegi Sámuel utca, Korányi Sándor utca.
85
86
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3. ábra: Első kontrollcsoport, átlagos fajlagos árak. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás

4. ábra: Második kontrollcsoport, átlagos fajlagos árak. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.
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5. ábra: Harmadik kontrollcsoport, átlagos fajlagos árak. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Az ábrák tanulsága egyrészt, hogy a helyszíni szemle alapján megfelelőnek (azaz a Tavaszmező utca és
a Mátyás tér korábbi állapotához igen hasonló) területek esetében sem feltétlenül alakulnak hasonlóan
a fajlagos árak, mint a kezelt csoportban a kezelés előtt. (Az ábrákon a felújítás – kezelés – időszakát
halvány háttérsávval jelöltük.) Az első kontrollcsoportban egyértelműen megjelenik néhány új építés
hatása, míg a 3. kontrollcsoport árai a teljes időszak alatt különbözően alakulnak a kezelt csoportéitól.
A másik tanulsága az ábráknak a kezelt csoportra vonatkozik: nem látható a kulcsidőpontokban, így az
egyetem új épületének, kollégiumának átadásakor, vagy a Tavaszmező utca átadásakor az árakban
jelentős változás. Ez így van a városrész többi részével összevetve is, ahogy a következő, 6. ábra
mutatja.

6. ábra: Negyedik kontrollcsoport, átlagos fajlagos árak. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Józsefváros többi területének árai jobban emelkedtek, majd kevésbé csökkentek az elmúlt években,
mint a kezelt területen, ami azt jelzi, hogy ha volt is hatása az ingatlanárakra a vizsgált felújításoknak,
azokat túlszárnyalta a városrész egyéb rehabilitációja.
A regressziós eredmények is visszatükrözik a kezelt csoportbeli változások hiányát. A következő
táblázat kiemel néhány eredményt, amelyek csak egy mintáját adják az elvégzett, ám hasonló
eredményeket mutató, vizsgálatoknak. A becslést lineáris regresszióval végezzük el, különbségek
különbsége (difference-in-differences, DID) módszerrel. Az ár és a DID-becsléshez szükséges változók
mellett szerepeltetünk további, kontrollváltozókat is, mivel elképzelhető, hogy a felújítások előtt
eladott lakások valamely tulajdonságuk mentén szisztematikusan különböznek a felújítások után
eladottaktól. Kontrollváltozókként az egyes éveket reprezentáló dummy változók szerepelnek (a közös
trend kiszűrése érdekében), illetve a lakás mérete (négyzetméterben) és annak négyzete is. A 20072009-es éveket nem tartalmazzák a regressziók, mivel ezen évek során mentek végbe a kezelt
csoportban a felújítások.
VÁLTOZÓK

Felújítás után
Kezelt csoport

1. kontroll
Log fajlagos
árak (2012-es
árak)

2. kontroll
Log fajlagos
árak (2012-es
árak)

3. kontroll
Log fajlagos
árak (2012-es
árak)

4. kontroll
Log fajlagos
árak (2012-es
árak)

-0,0509
(0,0732)
-0,1476***

-0,0609
(0,0400)
-0,2793***

-0,1271*
(0,0681)
-0,3032***

0,0999***
(0,0142)
-0,2092***
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Kezelt·Felújítás után
Méret és négyzete
Évdummy-k
Megfigyelések
R-négyzet

(0,0262)
0,0770
(0,0641)
Igen
Igen

(0,0216)
0,0411
(0,0494)
Igen
Igen

(0,0278)
0,1320**
(0,0595)
Igen
Igen

545
1541
742
0,250
0,181
0,280
Robusztus standard hibák zárójelben
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

(0,0186)
-0,0221
(0,0431)
Igen
Igen
13 088
0,063

5. táblázat: Regressziós eredmények. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

A fő üzenete a regressziós eredményeknek az, hogy a számunkra lényeges interakciós tag, a kezelt
csoport és a felújítás utáni időszak szorzata, amely a különbségek különbségeként a felújítás hatását
mutatná, jellemzően nem szignifikáns, azaz nincs kimutatott hatás. Az egy esetben, amikor
szignifikanciát látunk, a 3. kontrollcsoport esetében, a kontrollcsoport és a kezelt csoport felújítás
előtti áralakulása nem hasonlít egymáshoz kellőképpen ahhoz, hogy a változást a felújításnak
tudhassuk be.
Összességében a tranzakciók azt mutatják: az Óbudai Egyetem campusának esetében sem tudtunk
mérhető hatást kimutatni a rendelkezésünkre álló adatbázison. Ebben a példában a hirdetésekből
kirajzolódó kép alapján inkább a felújított környezet, mint a felsőoktatási intézmény jelenlétét ítélték
meghatározónak a lakástulajdonosok.
A nem szignifikáns mérési eredménnyel kapcsolatban a Zsigmond Király Főiskola esetéhez hasonló
hipotéziseket vetünk fel. Lehetséges, hogy adataink nem valamilyen szempontból nem kielégítőek:
kevesek vagy éppen nem reprezentatívak. Ebben az esetben felmerül az is, hogy a felújítás kisebb
méretű, és még nem telt el elég idő a hatások érvényesüléséhez.
De leginkább a Magdolna-negyed jellemzőit emelnénk ki. Úgy véljük, hogy a környék státuszából
adódóan ebben az esetben sem annyira vonzó a környékbelieknek a felújítás. Figyelemre méltó
tanulság a környék lakosaival készült interjúkból például, hogy a sétáló utca részre kihelyezett új
padokat többen negatívan értékelték, tartva hajléktalanok gyakoribb megjelenésétől. Ez a félelem
valószínűleg nagyon ritka lenne egy magasabb státuszú városrészben, ahol így erősebben
érvényesülhetne a felújítás és a felsőoktatási lehetőség pozitív hatása.
14.1.2.5. A hatások feltételessége
Tanulmányunk első részében egyetemi környezetek lakáspiacra gyakorolt hatásait mutattuk be, illetve
vizsgáltuk. Elemzésünk szerint a mérhető hatások jelenléte nem egyértelmű. A dokumentált
nemzetközi tapasztalatok, ahogy az 1.1.1 pontban bemutattuk, inkább a pozitív hatásokat támasztják
alá, azonban ezt az általános tanulságot árnyalhatja a publikációs szelekciós hatás is: könnyebb egy
mérhető hatást közzétenni és gyakrabban fogják hivatkozni, mint egy bizonytalanul nem mérhető
hatást.
Két budapesti példánk is bizonytalan mérési eredményeket hozott. A békásmegyeri Zsigmond
Király Főiskola, és az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai campusa esetében sem találtunk mérhető
lakásár-prémiumot vagy árnövekedést. Ennek magyarázatára több lehetséges érvet is említettünk.


A statisztikai vizsgálatok esetében mindig felmerülnek kétségek a felhasznált adatokkal
kapcsolatban. Elemzésünk során a lehető legteljesebb tranzakciós adatbázisra
támaszkodtunk, azonban még így is előfordulhat, hogy az elemszámok nem tették lehetővé a
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hatás mérését. Az is előfordulhat, hogy nem árjellegű hatások jelentkeznek a környéken. A
gyorsabb eladhatóság, a könnyebb kiadhatóság olyan hipotézisek, amelyeket adatbázisunk
alapján nem tudunk ellenőrizni.
 Az is lehetséges, hogy mérhető hatások kifejezetten hosszabb távon jelentkeznek, mert
például a pozitív változásokra reagálva a tulajdonosok nem adják el az ingatlanjaikat.
 Az összefüggések alapján azonban abban is hiszünk, hogy a fejlesztések környezete is
erősen meghatározza a hatás érvényesülését. Mivel a különböző tulajdonosok
különbözőképpen értékelik a lakás tulajdonságainak változását. Ebből a városi
heterogenitásból az egyik látványosabban megjelenő mutató a lakók jövedelemszintje. A
példaként vizsgált fejlesztések, és a Ludovika-projekt is alacsony jövedelmi környezetben
zajlott és zajlik, ahol a köztér megújulását valószínűleg kevesebbre értékelik a lakók, mint az
átlagos budapesti lakástulajdonos. Elemzésünk második részében bemutatjuk, hogy a
Ludovika környezetében ezek az ismérvek erősen jellemzőek, így a campus felújítása
valószínűleg nem elégséges feltétele a környékbeli lakáskereslet ugrásszerű
emelkedésének.
Úgy véljük azonban, hogy a közterek felújítása és megújítása szükséges feltétele lehet a lakáspiac
megújulásának. A Millenniumi városrész új luxuslakásai valószínűleg nem épültek volna meg a
Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája nélkül. Egy-egy köztér megújulása konnektorként
funkcionálhat a körülötte lévő városrész komplex megújulásához. Elemzésünk harmadik részében
ezért majd egy ilyen komplex megújulás jelenségeit járjuk körül a Corvin-negyed példáján.
14.1.3. A Ludovika campus lakáspiaci környezete
Ebben a fejezetben a Ludovika campus környezetét mutatjuk be és értékeljük. Mint az előző fejezetből
is kitűnt, ennek erős összefüggései lehetnek egy felújítás lehetséges hatásaival.
A leendő campus a VIII. kerületben található, és bár az Üllői út pszichológiailag erős akadályt jelent,
valójában a IX. kerület is közvetlenül szomszédos. Keletről a Tisztviselőtelep határolja, de jellegében
inkább a vele Északról és Nyugatról érintkező Józsefvároshoz tartozik. A IX. kerületből Ferencváros,
illetve a Ferencvárosi Rehabilitációs Terület érinti. A nem messze fekvő, de a megújulása miatt
speciális esetet jelentő Corvin-negyedet később tárgyaljuk. A környéket városrészek szerint mutatja be
a 3. térkép.
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3. térkép: A leendő campus és a környező városrészek. Forrás: Google Maps.

A következő, 7. ábra azt mutatja be, hogy az említett városrészekben együttesen hogyan alakultak az
árak és az egy négyzetméterre jutó (azaz fajlagos) árak az elmúlt évtizedben.

7. ábra: A Ludovika körüli városrészek ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft.) Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Az árakat a bal tengelyen, míg a fajlagos árakat a jobb tengelyen mérjük. Néhány megállapítást
tehetünk az ábra alapján:
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Budapesti árakkal összevetve: ezen a területen a budapesti átlaghoz képest alacsonyabb árú
ingatlanok kelnek el jellemzően: a 2012-es fajlagos ár például 184 ezer forint körüli, miközben
a budapesti érték 245 ezer.
Országos alakulással összevetve: az árak követték az országos áralakulás általános
tendenciáit, amennyiben 2001-től 2008-ig nominálisan (ám reálértékben is) jelentősen
emelkedtek, majd azt követően estek.
Árak és fajlagos árak összevetve: az árak és a fajlagos árak relatív alakulása hasonló, de
arányaiban a fajlagos árak kevésbé volatilisek. Ez utalhat arra, hogy az első időszak során (a
válság előttig) általában egyre nagyobb méretű lakás vásárlása volt a tipikus.
Diverzitás: igen lényeges azonban, hogy az ábra olyan városrészeket „mos egybe”, amelyek
különbözőképpen fejlődtek az elmúlt több mint 10 évben, így a lényegesen felújított Corvinnegyedet a Józsefvárossal, vagy a családi házas Tisztviselőteleppel. A továbbiakban ezért
egyenként is jellemezzük e városrészeket.

14.1.3.1. Józsefváros
Józsefvároshoz soroljuk a VIII. kerületnek a József körút, a Rákóczi út, Kerepesi út, Lóvásár utca,
Fiumei út, Orczy út, Üllői út, Szigony utca, Balassa utca és Práter utca határolta, a többi tárgyalt
városrészhez képest viszonylag nagyméretű területet, amibe beletartozik a tervezett fejlesztés területe
is.88
A Józsefváros összességében erős rehabilitációra szorul és folyik is a területen rehabilitáció, például a
Magdolna-programok keretein belül. A területen szinte kizárólag társasházi (nem paneljellegű)
lakások találhatók, egy részük még ma is önkormányzati tulajdonban. A következő, 8. ábra a bemutatja
az árak és a fajlagos árak alakulását Józsefvárosban az általunk vizsgált, 2001 óta eltelt időszakban.

8. ábra: Józsefváros ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft.) Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Az ábrán látható, hogy Józsefvárosban még 2009-re is emelkedtek az árak, majd ezt jelentős csökkenés
követte 2010-re. Ezt követően azonban a csökkenés üteme jelentősen lelassult. Míg a józsefvárosi
áralakulás alapvetően hasonló a teljes, Ludovika körüli területéhez (nagy forgalma miatt annak jó
részét, több mint 50%-át Józsefváros adja), a nagy változások a fejlesztésekhez is kapcsolódhatnak. A
városrészben található Óbudai Egyetemhez kapcsolódóan a Tavaszmező utcában történt fejlesztés

88

Józsefváros definíciója különböző közegekben és időpontokban eltérő, ezért adjuk meg a határoló utcák nevét.
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hatásait az 1.3 fejezetben vizsgáltuk. A vizsgálat során nem találtunk szignifikáns, mérhető lakásáremelkedést. A Mátyás tér is folyamatos megújuláson esik át.
A teljes Józsefvárosra vonatkozó információkról tehát elmondhatjuk, hogy nem feltétlenül adják vissza
a terület diverzitását. A következő két ábrán arra teszünk kísérletet, hogy a terület sokféleségének
jobb megjelenítése érdekében felosszuk Józsefvárost két részre, és ezekre mutassuk be az árak
alakulását. E két rész egyrészt a kevésbé prosperáló Orczy-negyed és Magdolna-negyed, illetve a
fennmaradó részek.

9. ábra: Az Orczy- és a Magdolna-negyed ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft). Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

10. ábra: Józsefváros fennmaradó részének ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft.) Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Az ábrákon jól látszik az Orczy- és Magdolna-negyedek viszonylagosan alacsonyabb árfekvése és
kisebb volatilitása az évek során.
14.1.3.2. Tisztviselőtelep
A Tisztviselőtelep az Orczy út, Vajda Péter utca, Könyves Kálmán körút és az Üllői út által határolt,
kisebb terület. Az Orczy út és az Üllői út jellegükben erősen eltérnek a városrész többi részétől, ezért
ezeket a számításoknál nem vettük figyelembe. E két úton kívül a terület egyedülálló a VIII. kerületben:
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gyakoriak a házak vagy kevés lakásos, kerttel bíró társasházak, a területnek kertvárosi jellege van –
ebben erősen különbözik a mellette található leendő campus-területtől és a Józsefvárostól általában.
A terület igen kicsi és ennek megfelelően viszonylag kevés lakáspiaci tranzakció megy végbe egy-egy
évben. Ez korlátozza azt, hogy mennyire lehet megbízható számításokat végezni a tipikus árakra
vonatkozóan. A 11. ábra az előző városrészekhez hasonlóan bemutatja az árak és fajlagos árak
alakulását.

11. ábra: A Tisztviselőtelep ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft.) Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

A 11. ábrán látható, hogy az árak már a 2008-as válság előtt erős csökkenésbe kezdtek. A 2007-re
vonatkozó értékek azonban mindössze 10 tranzakció alapján készültek, ami bizonytalanná teszi az
eredményt.
14.1.3.3. Ferencváros
A Külső-Ferencváros városrész89 igen nagyméretű területet foglal magában, aminek azonban csak egy
része lakott. Itt található a Ferencvárosi pályaudvar és az FTC Stadion. A területet az Üllői út, Gyáli út,
Illatos út, Gubacsi út, Kén utca, a Duna, Vágóhíd utca, Mester utca és a Haller utca határolják. A
városrész az Üllői út és a Haller utca sarkánál érinti a Ludovika-projekt területét, de jellegében
különbözik attól. A teljesség kedvéért bemutatjuk a Külső-Ferencváros esetében is az árak és a fajlagos
árak alakulását 2001 óta a 12. ábrán.

A Ferencváros definíciója is eltér különböző helyeken, gyakran használatos az egész IX. kerület elnevezésére is, itt szűkebb
értelemben használjuk.
89

149

A Ludovika Campus várható gazdasági, társadalmi hatásainak vizsgálata

12. ábra: Külső-Ferencváros ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft.)Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

A Ferencvárosi Rehabilitációs Terület határait a Ferenc körút, az Üllői út, a Haller utca, a Mester utca, a
Vágóhíd utca és a Duna adják. Ezen a területen kiterjedt rehabilitáció ment végbe. A Corvin-negyeddel
szemben azonban itt nem a teljes városrész újult meg, hanem a megújult, lebontott és újjáépített, vagy
csak lebontott épületek mellett megtalálhatóak teljesen érintetlenül maradt épületek is. Ez azt jelenti,
hogy nem könnyű egymástól elválasztani azt, hogy mely folyamatok, árváltozások tulajdoníthatóak a
felújításnak és melyek nem.
A 13. ábra egységesen a teljes területre, felújítottra és felújítatlanra egyaránt, mutatja az árak és a
fajlagos árak alakulását.

13. ábra: A Ferencvárosi Rehabilitációs Terület ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft). Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Az ábráról az látható, hogy a Ferencvárosi Rehabilitációs Terület ármozgásai kevésbé voltak erősek a
többi városrészhez képest: a válság előtt kisebb mértékű emelkedés, azt követően lassú csökkenés
figyelhető meg. A ferencvárosi rehabilitáció korábban kezdődött annál, mint amelyik időszakról
megbízható adatokkal rendelkezünk (hiszen már 1998-ban FIABCI nívódíjat nyert), így a 2000-es évek
során már lassabb áremelkedés volt indokolt.
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14.1.3.4. A környékbeli városrészek összevetése
Végül érdemes lehet összevetni a bemutatott, Ludovika környéki városrészeket egymással. A
következő, 14. ábra az árakat veti össze a releváns négy városrész esetében.

14. ábra: Árak összevetése (ezer Ft.) Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Látható, hogy a VIII. kerületi árak alacsonyabbak a IX. kerületieknél. A Ferencvárosi Rehabilitációs
Területen magasabb lakásárak jellemzőek a másik három területhez képest. A Tisztviselőtelepen azok
a lakások, amelyek forgalomba kerültek, alacsony árúak. Budapest egészét tekintve is az mondható el,
hogy elhelyezkedéséhez képest alacsonyak az árak a Ludovika környékének VIII. kerületi részén.
A budapesti kerületek lakóinak jövedelmei is alátámasztják ezt az állítást. Az alábbi, 4. térképen
látható, hogy a VIII. kerület lakóinak a legalacsonyabb a jövedelme a statisztikák szerint. (660 ezer
Ft/fő/év 2011-ben)

4. térkép: Egy lakosra jutó átlagjövedelem Budapest kerületeiben. Forrás: KSH.
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Mindezek alapján elmondható, hogy a Ludovika környékének józsefvárosi részére érvényesek azok a
fenntartások, amelyek a környékbeli lakáspiaci hatásokat speciálissá teszik. A környékbeli
lakásállomány és lakosság számára – helyzetükből adódóan – kevésbé értékes az új zöld terület, mint
általában a budapesti lakosok számára. A meglévő lakások iránti kereslet alacsony maradhat, az
alacsony jövedelmük miatt így is nehéz sorban élők nem fognak érezhetően többet fizetni a lakásokért.
A Ludovika campusba bejárók számára pedig a környék alacsony státusza jelentkezik terelő erőként,
és a jó közlekedés (villamos, metró) lehetővé teszi, hogy máshonnan járjanak be akár naponta is.
Úgy véljük, hogy a felújítás hatása lehetőséget teremt nagyobb mértékű megújuláshoz, amelyekre
számos példát láttunk már Budapesten is. Továbbra is maradva Dél-Pesten, a Nemzeti Színház és a
Művészetek Palotája szolgált mágnesként a Millenniumi negyed megújulásához, így a Soroksári út
Duna felőli oldalán luxuslakások épültek. Budai környezetből példálózva, a Millenáris megújítása
önmagában nem biztos, hogy közvetlenül hatott a már korábban is magasra értékelt környékre, de
tovább katalizálta a megújulást, aminek során például a Lövőház utca jellege teljesen megváltozott.
Vizsgálatunk alapján az alacsony státuszú környezet miatt közvetlen lakáspiaci hatások kevésbé
várhatóak, hanem lehetséges megújulásra teremt lehetőséget az újjáépülő campus. Ennek a
folyamatával, jellemzőivel részletesebben foglalkozunk a következő, 3. fejezetben.
14.1.4. Városrészek megújulása
Tanulmányunk záró, 3. fejezetében olyan jelenségekkel foglalkozunk, amelyek nagyobb megújulású
területeken jelentkeznek. Lehetőség szerint itt is közeli példát választottunk, a Corvin-negyed
lakáspiacáról emelünk ki figyelemre méltó tényeket. Elemzésünk szerint a Corvin-negyed megújulása
is hasonló az 1. fejezetben bemutatott felújításokhoz annyiban, hogy a környékre gyakorolt hatás itt
sem látható. A Józsefváros felújított részére hivatkozva mutatjuk be, hogy a korábban bemutatott
mérésekhez képest milyen megújulásra utaló jelek jelentkeznek.
14.1.4.1. A Corvin-negyed felújításának hatása a környékre
A Corvin-negyed nagy rehabilitáción esett át az elmúlt években. A Corvin-negyed a József körút, Práter
utca, Szigony utca, Balassa utca, Üllői út által határolt, kisebb terület, ahol a Corvin Plaza mellett
irodaépületek és lakóépületek is átadásra kerültek, és amely „kulturális teret” is magában foglal a
pláza mögötti területen.
A Corvin-negyedben olyan komplex fejlesztési program indult és tart még ma is, amely egy egész
városrész átalakítását tűzte ki célul. A régi épületek lebontása után új lakóházak épültek, és létrejött
számos irodaház, illetve egy bevásárlóközpont is. Az új épületek közt húzódó Corvin-sétány új
közösségi teret is létrehozott a lakóknak. Lássuk, hogy hasonlítható mindez a Ludovika-projekthez, a
korábban már bevezetett szempontok szerint.
1. Méret. Méretében a Corvin-negyed fejlesztése meghaladja a Ludovika-projektét.
2. Lokáció. A Corvin-negyed közelebb található a Belvároshoz, mint a tervezett campus, mintegy
kiterjeszti a Belváros határait.
3. Közös használat. A Ludovika-projekthez hasonlóan ebben az esetben is létrejött a környékbeli
lakosság számára közvetlenül használható terület.
4. Közfunkció és a jelenlevők időeltöltése. A tervezett Ludovika-campushoz hasonló módon a
terület alkalmassá vált arra, hogy a lakók és az odajárók (például az irodákban dolgozók) az
igényeiket kielégítsék, szolgáltatásokhoz jussanak.
A Corvin-negyedben oktatási jellegű fejlesztés is történt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
Informatikai Karának a Szigony utcába költözésével. A fő változást azonban a környéken a Corvin
sétány és környékének teljes rehabilitációja eredményezi.
A Corvin Sétány Program rövid leírása
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A Corvin Sétány Program kidolgozása már 1999-ben megkezdődött, és 2003-ban indult el, a bontásra
ítélt területek lakóinak kiköltöztetésével. 2005-ben már beköltözött új épületébe a PPKE Informatikai
Kara, és 2006-tól már lehetett vásárolni az újonnan épülő lakásokból, nyáron pedig megnyílt a Corvin
sétány elődje, az „ideiglenes” Corvin sétány. A következő, 5. térkép jól mutatja a 2010-re elkészült
építményeket, fejlesztéseket: sárgával a lakóépületeket, kékkel az irodaépületeket és lilával a
kereskedelmi egységeket jelöli.

5. térkép: A Corvin Sétány Program fejlesztései. Forrás: Corvin Plaza.

A lakóházak építése is 2006-ban indult, augusztus végén az első ház (Premier Ház) alapkőletételével.
Ugyanekkor elindult az első irodaház építése is. A Premier házat gyorsan követte a második lakóház, a
Fontana Ház a Futó utcában, majd az Art Residence és a City Garden fantázianévre hallgató házak
alapkőletétele is megtörtént 2007-ben, illetve 2008-ban. A házakban adott esetben már az
alapkőletétel előtt lehetett lakásokat vásárolni. Az első beköltözések 2009-ben történtek, először a
Premier Házba, majd 2010-ig bezárólag a többi új házba is. 2011-ben indult meg még egy lakóház, a
Sub Resort építése, amelynek átadására az idei év második negyedévében került sor.
A lakóházakkal párhuzamosan 2007-től épült a majdani Corvin Plaza is, amely 2010-ben került
átadásra. A Corvin-negyedről szóló leírásokban gyakran említésre kerül az is, hogy 2010-ben megnyílt
a Life1 Corvin Wellness, egy uszodával felszerelt fitnesz stúdió.
A fejlesztés folytatódik, számos környező utcában láthatók bontások, építkezések. A legnagyobb,
teljesen új építésű lakóházak mellett más, kisebb projektek is lefolytak a környéken.
Az öt teljesen új lakóházba már évekkel korábban elkeltek lakások, ám most is elérhető néhány,
jellemzően már „másodkézből”. A következő, 6. táblázat bemutatja ezeket a lakóépületeket,
elhelyezkedésüket, méretüket, és a bennük jelenleg elérhető lakások jellemző (medián) árát.
Ház elnevezése
Cordia Premier Ház
Cordia Fontana Ház
Cordia
Art
Residence
Cordia City Garden

Ház címe
Nagytemplom utca 34.
Futó utca 34-36.
Nagytemplom u. 31.

Átadás
időpontja
2009 Q1
NA
2009 Q3

Lakáso
k száma
180
240
51

Medián fajlagos ár a
hirdetések alapján
487 000
429 000
NA

2010 Q1

346

564 000

Corvin sétány 1.
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Cordia Sun Resort

Leonardo da Vinci u.
23.

2013 Q2

284

576 000

6. táblázat: A Corvin-negyed új lakóépületei. Forrás: ELTINGA-gyűjtés.

A táblázatból látható, hogy nagyméretű, soklakásos házakról van szó, amelyek kiemelkedően magas
fajlagos árért kelhetnek el. A tipikus fajlagos ár 500 ezer Ft felett van. Ezt összehasonlíthatjuk azzal,
hogy a teljes „Corvin-negyed” városrész jellemző fajlagos ára mindössze 223 ezer Ft (15. ábra).

15. ábra: A Corvin-negyed ár- és fajlagos áralakulása (ezer Ft). Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

A következőkben részletesen is elemezzük az árak alakulását a Corvin-negyedben az elmúlt
évtizedben. A további elemzéshez a Corvin-negyed területét, bár földrajzi szempontból nem nagy
kiterjedésű, érdemes lehet tovább felosztani. Három típusú területet különítünk el:
1. Corvin-negyed megújult részei. A Corvin Sétány Projekt által közvetlenül érintett területek
tartoznak ide. Ezek azok az utcák, ahol teljesen új lakóépületek, irodák, kiskereskedelemi
egységek létesültek, és amelyek esetében a legnagyobb változást várjuk a lakóingatlanok árát
tekintve. Ide sorolható a Corvin köz, a Corvin sétány, a Nagytemplom utca, a Futó utca és a
Kisfaludy utca.
2. Corvin-negyed fejlesztésre váró részei. A Corvin-negyedet mint városrészt a fejlesztési
program határozza meg. A legtöbb olyan terület, ahol még nem ment végbe teljes átalakítás,
vagy ilyen átalakításra vár, vagy már kismértékben részesült is a forrásokból, például egyes
épületeit felújították, vagy egy-egy kisebb újépítésű lakóépület is megjelent, esetleg a
fejlesztések közvetlen szomszédságában található. Azokat az utcákat soroljuk ebbe a 2.
kategóriába, ahol már kisebb változások megindultak és további fejlesztések várhatók,
azonban nagyobb részben még megőrizték eredeti jellegüket. Ide sorolható a Szigony utca,
Tömő utca, Vajdahunyad utca, Leonardo da Vinci utca és a Práter utca. A Szigony utcában
például megjelent a PPKE, a Leonardo da Vinci utcában idén került átadásra az új Sun Resort
épület, míg a Práter utcában fejlesztés alatt áll a Corvin Udvar (szintén egy új lakóépület).
3. Corvin-negyed érintetlen részei. A Corvin-negyed egyes részeiben még egyáltalán nem
érzékelhető a projekt hatása, ezeket soroljuk ebbe a 3. kategóriába. Ide tartozik az Apáthy
István utca, Balassa utca, Bókay János utca.
A három területet mutatja be a következő, 6. térkép.
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6. térkép: A Corvin-negyed részei. Forrás: Google Maps.

A nem megújult részek áralakulását mutatja a VIII. kerület korábban már elemzett részeihez
viszonyítva a következő, 16. ábra.

16. ábra: A Corvin-negyed nem megújult részeinek és más VIII. kerületi városrészek lakásár-alakulása. Forrás: FHB,
ELTINGA-számítás.

Az 1. fejezetben részletesen megvizsgált egyetemi felújításokhoz hasonló eredmény látható ebben az
esetben is: a Corvin-negyed nem felújított részeinek nem emelkedett az ára a közeli városrészekhez
képest. Ez megerősíti a korábbi következtetést, miszerint a régi lakásállományra gyakorolt mérhető
árhatások bizonytalanok.
Ebben az esetben azonban egy nagymértékű városrész-megújulás is zajlott és zajlik, sok új lakás
építésével. A továbbiakban megmutatjuk, hogy ez a megújulás egy szinte elkülönülő piacot képez.
14.1.4.2. A Corvin-negyed megújulása
A Corvin-negyed példáján keresztül azt mutatjuk be, hogyan zajlik egy teljes megújulás a Ludovikacampus környékén hasonló leromlott városi környezetben. Az alábbi, 17. ábrán látható, hogy a
megújult részeken mérhető lakásárak teljesen elszakadnak a környéktől.
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17. ábra: A Corvin-negyed megújult és nem megújult részében megfigyelhető lakásár-alakulás. Forrás: FHB,
ELTINGA-számítás.
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Tranzakciók az évtized során
Az eddigi adatok alapján megfogalmaztuk azt a hipotézist, hogy ezek az eredmények a Corvin Sétány
Projekt következményeként állnak elő: az évtized elején még igen rossz állapotban levő városrészben
a rehabilitáció következtében később megjelentek nagyon magasra árazott lakások is. Ebben az
alpontban részletesen is utánanézünk, mely területek felelősek a Corvin-negyed nagy
áremelkedéseiért, illetve későbbi árcsökkenéseiért.
Az alábbi, 18. ábra is jól demonstrálja a Corvin-negyedbeli fajlagos árak elmozdulását a rehabilitációval
összefüggésben.

18. ábra: A Corvin-negyed fajlagos árainak megoszlása 2001 és 2012 között (Ft). Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Az ábra fő mondanivalója, hogy míg a legtöbb lakás 200 ezer forint körüli fajlagos áron kelt el, addig a
magasabb árfekvésben, 350-400 ezer forint körül is található egy gyakorisági csúcspont. A lakások
fajlagos árai így nem írhatók le egyszerű haranggörbével, mint egy homogén környezetben; az eloszlás
kétmóduszú: a rossz állapotban levő terület a rehabilitációt követően sokkal magasabb értékű
tranzakcióknak adott otthont, mint korábban.
A jelenség időbeli kialakulása is nyomon követhető a következő, 19. ábrán. Ezúttal az összes tranzakció
pontként szerepel, a vízszintes tengelyen az évet, a függőleges tengelyen pedig a fajlagos árat mérve.
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19. ábra: A Corvin-negyedben végbement tranzakciók fajlagos ára év szerint. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

A magasabb árak a vizsgált időszak vége felé jelennek meg, másrészt viszont fontos az is, hogy az
alacsony árak nem tűnnek el, azaz nő a variabilitás a fajlagos árakban, ahogy telik az idő. Míg
megjelennek drága lakások, olcsó lakások továbbra is elérhetők.
Az ábrák alapján levonhatunk néhány következtetést:




A Corvin Sétány Program hatása egyértelműen látszik az érintett területen – ez egybecseng
minden várakozásunkkal.
A hatás már 2007-ben látható, miközben a házakat legkorábban 2009-ben adták át, azaz az
elővásárlás is tipikusnak mondható.
Míg a megújult rész esetében nagy változásra számítottunk, a fejlesztésre váró rész esetében is
elképzelhető lett volna, hogy a közeli folyamatok pozitívan hatnak az árakra. Ezt azonban nem
látjuk. A 2012-re 150 ezer Ft körülire csökkenő fajlagos árak alulmúlják például a szomszédos
Józsefváros árait.

A területek elválasztása lehetővé teszi a korábbi kétcsúcsú eloszlás „forrásának” azonosítását is. Ez
látható a következő, 20. ábrán.

20. ábra: A Corvin-negyed megújult és többi részei esetében a fajlagos árak megoszlása 2001 és 2012 között (Ft).
Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.
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A megújult rész drámai elszakadását a többi résztől regressziós módszerrel is beláthatjuk, ahol
kiszűrhetjük a közös trendeket a kerületi árindex segítségével. A megszokott módon az évekre, illetve
a lakás méretére és annak négyzetére kontrollálva kapjuk a következő eredményt:
Kontroll: Corvin
többi része
VÁLTOZÓK

Fejlesztés után
Kezelt csoport
Kezelt·Fejlesztés
után
Méret és négyzete
Évdummy-k

Log fajlagos
árak (2012-es
árak)

Kontroll:
Fejlesztésre
váró részek
Log fajlagos
árak (2012-es
árak)

-0,1926***
(0.0512)
0,1208**
(0,0560)
0,6495***

-0,1972***
(0,0527)
-0,1194**
(0,0558)
0,6616***

(0,0581)
Igen
Igen

(0,0579)
Igen
Igen

Megfigyelések
1853
1804
R-négyzet
0,601
0,606
Robusztus standard hibák zárójelben
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
7. táblázat: Regressziós eredmények. Forrás: FHB, ELTINGA-számítás.

Az eredmények megerősítik az ábrákon látottakat, hogy a két terület szignifikánsan szétvált
egymástól. Kisebb léptékű felújításoknál nem mutatható ki statisztikailag ilyen biztosan a hatás,
azonban észlelhetőek olyan jelek, amelyek hasonló szeparálódásra utalnak. Ezt mutatjuk be a
következő alpontban.
14.1.4.3.

Az új lakások árprémiuma, mint a megújulás jele

Az előző alpontban azt mutattuk be, hogy a Corvin-negyed esetében hogyan zajlik a városrész
lakáspiacának megújulása. Az adatok arra utalnak, hogy két piac párhuzamosan működik egymás
mellett, kevés interakcióval. Az alacsony presztízsű városrész régi lakói közül kevesen költöznek át az
új lakásokba. A korszerűen kivitelezett új lakásokért viszont a beköltözők magas prémiumot
hajlandóak adni, megfizetve így a lokáció értékét.
Hasonló jelenséget más megújuló városrészekben is utolérhetünk. Az Óbudai Egyetem környékén
megújuló Mátyás téren is van már átadás előtt álló új ház. A Mátyás tér 11-es szám alatt egy teljesen új
építésű társasház kerül átadásra, várhatóan még 2013 augusztusában. Az ebben az épületben található
lakások négyzetméterének ára magas, 280 ezer forintos. Más fejlesztésekkel összehasonlítva is arra a
következtetésre jutunk, hogy az új fejlesztések teljesen új piaci szegmenset céloznak egy környéken. A
következő, 8. táblázat az elmúlt években átadott új építésű házakat sorol fel, az előbb hivatkozott
Mátyás téri mellett. Egyben összeveti az ezekben a házakban érvényesülő átlagos fajlagos árakat a
városrészben általában érvényesülő árakkal.
Ház
vagy
Ház címe
fejlesztő
neve
Metrodom
1084

Átadás
ideje
2013

Jellemző
Városrész
fajlagos árak
a házban
280 000 Ft Józsefváros
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A városrészben
Felár
érvényesülő
fajlagos árak
200 000 Ft 40%
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Mátyás tér
11.
Nanette
1139
Harmony
Rozsnyay u.
20.
Nanette City 1097
Home A
Mester u.
83.
Tövishát
1186
lakópark D Gloriett
szárny
lakótelep
Garay Center 1076 Garay
Társasház
tér 20.

2013

390 000 Ft Angyalföld

271 000 Ft

44%

2013

370 000 Ft Ferencváros

262 000 Ft

41%

2010

265 000 Ft Gloriett-telep

203 000 Ft

31%

2012

295 000 Ft Erzsébetváros

225 000 Ft

31%

8. táblázat: Új építésű házak és a környező városrészek árai Budapesten. Forrás: Otthontérkép, ELTINGA-számítás.

Látható, hogy jelentős felárak a környék többi lakásához képest az új építésekben érhetők el, és ez a
felár 30-40% körül mozog. A Mátyás tér esetében érvényesülő 40%-os felár tipikusnak mondható. A
ház átadását követően, várhatóan 2013 augusztusában, a sikeres eladások a környékbeli átlagárakat
jelentősen módosíthatják – ez a környék felújításának áttételes hatása, amennyiben az új építés,
valószínűsíthetően nem véletlenül, egy rehabilitáció alatt levő területen valósult meg.
Ez a jel alátámasztja a Corvin-negyedben nagyban mérhető jelenséget: egy-egy városrész megújulása
egy elkülönült piac feléledésével valósulhat meg, a régi, elavult részeket, nem feltétlenül húzzák maguk
után az újak.
14.1.4.4. Megújulási potenciál a Ludovika környezetében
Az elemzés 3. részében azt mutattuk be, hogy egy városrész megújulása során kettéválhat a lakáspiac
az új és a régi részekre. Ez alapján és a 2. részben bemutatott környezeti jellemzők alapján úgy véljük,
hogy a Ludovika campus fejlesztése kisebb részben mutatkozik majd meg a jelenlegi ingatlanok iránti
kereslet emelkedésében. A közterület megújulása inkább feltétele lehet a környék megújulásának,
mint kizárólagos okozója. Amennyiben ez a fejlődés megindul, akkor új társasházak építése figyelhető
majd meg magas árprémiummal a jelenlegi árakhoz képest, míg a jelenlegi állomány fokozatos
eltűnése várható.
14.1.5. Függelék
Itt az árakat bemutató ábrákhoz mutatjuk be a teljesség kedvéért a számításokban felhasznált
tranzakciószámokat. Megjegyezzük, hogy a városrészek összesített és elkülönített tranzakciószámai
nem minden esetben egyeznek meg: ennek az az oka, hogy egyes megfigyelések több részpiachoz
tartozónak is tekinthetők voltak, mások pedig nem voltak részterülethez besorolhatók.
Év
ZSKF körüli lakótelep Békásmegyer lakótelep
2001
396
177
2002
466
242
2003
786
387
2004
311
147
2005
369
152
2006
427
255
2007
322
154
2008
372
130
2009
152
52
2010
238
86
2011
270
82
2012
170
82
160
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9. táblázat: 1. ábrához kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év
ZSKF-hez közeli területek ZSKF-től messzebb eső területek
2001
33
138
2002
53
182
2003
93
286
2004
25
119
2005
34
111
2006
69
177
2007
33
117
2008
39
89
2009
14
34
2010
18
66
2011
20
60
2012
24
58
10. táblázat: 2. ábrához kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év
1. kontrollcsoport Kezelt csoport
2001
37
30
2002
52
30
2003
58
62
2004
30
23
2005
23
22
2006
98
36
2007
78
24
2008
56
10
2009
23
13
2010
19
13
2011
12
20
2012
28
14
11. táblázat: 3. ábrához kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év
2. kontrollcsoport Kezelt csoport
2001
118
30
2002
126
30
2003
261
62
2004
198
23
2005
169
22
2006
408
36
2007
153
24
2008
111
10
2009
72
13
2010
90
13
2011
99
20
2012
123
14
12. táblázat: 4. ábrához kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év
3. kontrollcsoport Kezelt csoport
2001
40
30
2002
89
30
2003
57
62
2004
118
23
2005
113
22
2006
90
36
2007
56
24
161
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2008
2009
2010
2011
2012

61
43
34
41
20

10
13
13
20
14

13. táblázat: 5. ábrához kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év
4. kontrollcsoport Kezelt csoport
2001
1438
30
2002
1421
30
2003
2784
62
2004
1615
23
2005
1531
22
2006
2867
36
2007
1595
24
2008
1264
10
2009
966
13
2010
868
13
2011
955
20
2012
967
14
14. táblázat: 6. ábrához kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év
Ludovika környéke
2001
1684
2002
1721
2003
3418
2004
2103
2005
1886
2006
3430
2007
2037
2008
1650
2009
1195
2010
1224
2011
1411
2012
1453
15. táblázat: 7. ábrához kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Józsefváros

1 434
1 402
2 797
1 611
1 532
2 864
1 600
1 242
962
870
949
981

Józsefváros:
OrczyMagdolna
negyedek
585
751
1496
918
815
1372
798
565
327
305
373
424

Józsefváros
többi része

Tisztviselőtelep

KülsőFerencváros

1117
955
2073
1165
1108
2146
1174
892
802
741
789
785

12
16
21
13
22
24
10
47
36
34
39
28

113
181
440
383
248
381
272
380
216
336
433
464

Ferencvárosi
Rehabilitációs
Terület

16. táblázat: 8-14. ábrákhoz kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.

Év

Corvin-negyed Corvin-negyed megújult része Corvin-negyed többi része
162

768
1 106
1 521
951
972
1 597
907
554
426
621
693
778
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

108
103
133
82
76
142
146
352
438
315
336
288

18
16
12
18
9
24
61
87
286
143
170
93

16. táblázat: 15-17. ábrákhoz kapcsolódó tranzakciószámok. Forrás: ELTINGA-számítás.
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64
57
70
31
36
68
38
156
93
135
144
128
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14.2. A
kiskereskedelem
példaterületeken

átalakulása

más,

hasonló

beruházási

14.2.1. Összefoglaló
Kérdőíves felméréssel vizsgáltuk meg négy egyetemkörnyéki lakóterület kereskedelmi
egységeit, az eladókat az intézmények és a vevőforgalom kapcsolatáról kérdezve. A négy példaterület:
-

III. kerület, Kelta utca környéke (Zsigmond Király Főiskola) – városszéli campus kapcsolódó
fejlesztések nélkül;
VIII. kerület, Tavaszmező utca környéke (Óbudai Egyetem) – közterület-felújítás,
egyetembővítés a belváros szélén;
VIII. kerület, Práter utca környéke (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) – kapcsolódó
fejlesztések nélkül felépített campus a belváros szélén;
IX. kerület, Tűzoltó utca környéke (Semmelweis Egyetem) – rehabilitációs területen
létrehozott campus a belváros szélén.

Összesen 117 üzletet érintett a felmérés (a ritka funkciókat ellátó üzleteket nem vontuk be).
Leginkább a Tűzoltó utcai campus környékén találtunk olyan boltösszetételt, ami tükrözte az
általunk feltételezett egyetemi keresletet (élelmiszerboltok alacsony aránya, étkezdék és kávézók
magas aránya), és legkevésbé a Práter utca környékén volt hasonló a boltok mintázata. A Tavaszmező
utca az átmenetet képviselte, míg Békásmegyeren az alacsony darabszám igen változó eredményekhez
vezetett.
A kapcsolódó fejlesztések nélküli campusoknál alacsony (PPKE: 10%, ZSKF: 31%), míg a
környezetükbe inkább beágyazottaknál magasabb (ÓE: 46%, SE: 71%) az aktív egyetemi promóciót
végző üzletek aránya. A válaszadók ötös skálán értékelték, forgalmuk mekkora részét teszi ki az
egyetem révén jelen lévő kereslet. A minták itt is hasonlóak: a más fejlesztésekkel összekapcsolt
egyetemfejlesztések környezetében magasabb a campus forgalmának aránya.
A magukra hagyott campusfejlesztések környezetében senki nem válaszolta azt, hogy
kifejezetten az egyetem miatt nyitott volna üzletet az adott helyen, míg a komplex fejlesztések
helyszínein arányuk már mérhető volt. Az egyetemek jelenléte miatt nyílt üzletek elsősorban éttermek
és kifőzdék, míg az azoktól függetlenül nyíltak főként élelmiszerboltok. Ugyanakkor nem nagyobb a
forgalma azoknak az üzleteknek, amelyek kifejezetten az egyetemek kiszolgálását célozva
nyitottak.
Összességében úgy tűnik, a campusépítés vagy -bővítés csak akkor erősíti a kereskedelmi
kapacitásokat a környékén, ha jelenlétét más, kapcsolódó környezeti fejlesztés is kiegészíti. Az
egyetemek által bevonzott üzletek profilja egyúttal eltér az azoktól függetlenül üzemelőkétől: főként
étkezdék és kávézók nyitását katalizálják. Eszerint a Ludovika környezetében várhatóan sor
kerül a kiskereskedelmi kínálat bővülésére, elsősorban a ma hiányzó, illetve gyenge ellátottságú
egyetemi igények terén, mint a kifőzdék, büfék, éttermek, kávézók és cukrászdák.
14.2.2. Részletes elemzés
A campuslétesítés környékre gyakorolt gazdasági hatásai között jelentős tétel a növekvő keresletre
reagáló kiskereskedelem többlete. Különösen jelentős hatásként merülhet ez fel az Orczy-negyedben,
ahol jelenleg – a környék kedvezőtlen összképének megfelelően – minimális a kereskedelmi aktivitás,
kevés egység kínálja a szolgáltatások meglehetősen szűk körét. Annak felmérésére, hogy más
felsőoktatási beruházások esetében hogyan rendeződött át a kiskereskedelem helyi hálózata,
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személyes kérdőíves megkeresésekkel vizsgáltunk négy példaterületet. Összesen 117 üzlet összeírását
végeztük el, 2013 júliusa és augusztusa során, melyek válaszadási hajlandósága az alapjellemzők
rögzítésétől az elutasító, rövid válaszokon át a teljes együttműködésig igen széles spektrumot fedett le.
A teljes kérdőív a mellékletek között található.
-

Óbudai Egyetem, VIII. ker. Tavaszmező utca –a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Keleti
Károly Gazdasági Kar otthonaként üzemelő, hosszú múltra visszatekintő campus két
beavatkozás révén vált releváns példává. 2003-ban új épülettel bővült az utca két oldalán
elhelyezkedő kar, majd 2010-ben a kerületi önkormányzat városrehabilitációs törekvéseinek
jegyében magát a Tavaszmező utcát újították fel. A beavatkozás az utca teljes hosszán
térkövezéssel, új utcabútorok kihelyezésével járt, továbbá a Koszorú utca és a Lovassy László
utca közti – egyetem előtti – szakasz sétálóutcásítását eredményezte. Az adatfelvétel során
igyekeztünk oly módon követni a beavatkozás potenciális kereskedelmi hatásait, hogy a
vizsgálat elsősorban a Nagykörút felé irányuló fő forgalmi tengely környékét fedje le. A
felmérés határai: József körút – József utca – Mátyás tér – Tavaszmező utca – Koszorú utca –
Baross utca.

Itt az elsődleges várt hatás a terület megítélésének konszolidációja, amelyet a közterület-megújítás
tesz lehetővé. Eredményeként a környező utcák – feltételezésünk szerint – immáron nem csak az
egyetemre való minél gyorsabb be- és eljutást szolgálják, hanem az ottlét, a közösségi térként való
használat is reálissá válik. E szempontból a területen tapasztalható folyamatok bizonyos
megkötésekkel, de jól használhatóak a Ludovika környékén várhatóak becsléséhez, ahol a
közterületek megújítása hasonlóan egy rossz megítélésű, negatív imázsú területen történik meg.
-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, VIII. ker. Práter utca – az Információs Technológiai Kar
épülete 2004-ben nyílt meg a Práter utca és a Szigony utca sarkán, a lakótelepi parkoló déli
végének helyén. E helyen a beruházás kifejezetten az épületre korlátozódott, érdemi
közterületi vagy környékbeli fejlesztés nem járt vele. A helyszínt egyik irányból az 1970-es
években felépített józsefvárosi lakótelep, másik irányból a Corvin—Szigony-program bontási
területeként számon tartott leromlott állagú bérházak határolják. A felmérés határai: Baross
utca – Füvészkert utca – Tömő utca – Leonardo da Vinci utca.

Ezt a helyszínt az önmagában álló, kiegészítő funkciók nélküli egyetemfejlesztés példájaként
tekinthetjük, amely egy teljesen más karakterű és funkciójú lakóövezet közepén valósul meg. Az
általunk feltételezett forgatókönyv szerint a PPKE ITK esetében az egyetem használói csak
közlekedőként jelennek meg a környéken, de használatuk beágyazódását elősegítő funkciók híján
(közösségi terek, meglévő kiszolgáló egységek, stb.) nem fogyasztanak érdemben helyben.
Feltételezésünk szerint az itt tapasztaltak abban az esetben lennének párhuzamba állíthatóak az NKEprojekttel, ha utóbbiban semmilyen más fejlesztés nem valósulna meg a szűk oktatási infrastruktúra
megépülésén kívül.
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-

Semmelweiss Egyetem, IX. ker. Tűzoltó utca – a környéken számos klinikával és oktatási
épülettel rendelkező intézmény legújabb épülete a Tűzoltó utca – Thaly Kálmán utca – Vendel
utca – Lenhossék utca tömbjének zömét kitöltő Elméleti Orvostudományi Központ. A campus
2009-ben kezdte meg működését, kialakításában szervesen kapcsolódva az 1980-as évek óta
zajló középső-ferencvárosi rehabilitációhoz, ami nem sokkal a központ felépítése előtt ért el
annak környékére. Az épület előtt kisebb teresedést alakítottak ki, rímelve az egyetem mögött
tömbbontással létrehozott Kerekerdő parkra. A felmérés határai: Üllői út – Márton utca –
Balázs Béla utca – Ferenc tér – Bokréta utca.

E campus a jól pozícionált, az egyetemi közönség igényeinek kiszolgálására más tulajdonságai alapján
már részben előkészített területen történő fejlesztés példája. A már itt működő irodák (amelyeket a
rehabilitált tömbök kedvező megítélése vonz be), illetve a fiatalos, megújult épületállományú és
zöldterületekkel bővített lakókörnyezet révén az egyetem beköltözése már meglévő igényeket
erősített fel a kiskereskedelem számára. Ennek megfelelően az egyetemi hatások előrehaladott
állapotát láthatjuk benne – olyat, amilyent a Ludovika-campus a körülmények pozitív alakulása esetén
alkothat néhány évvel elkészülte után.
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-

Zsigmond Király Főiskola, III. ker. Kelta utca – a ZSKF campusa 2001-ben kezdte meg
működését a békásmegyeri lakótelepen, a város határa közelében. A főiskola különálló,
elkerített telken üzemel, létesítéséhez nem kapcsolódott a környékre potenciálisan hatással
bíró közterületi vagy egyéb beruházás. A felmérés határai: Madzsar József utca – Heltai Jenő tér
[piac nélkül] – Füst Milán utca – Hatvany Lajos utca – Jós utca.

A ZSKF elhelyezkedése jelentősen eltér a többi vizsgált helyszíntől, hiszen a város szélén, egy kvázi
alvóvárosi funkciójú lakótelepen működik. Szerepe vizsgálatunkban, ennek megfelelően, alapvetően a
kontrollcsoporté, hiszen más, tömegeket vonzó létesítmény nincs közelében, sőt, jellemzően maguk a
környék lakói is a város belsőbb területein elégítik ki fogyasztási igényeik jelentős hányadát.

Kiinduló feltételezéseink szerint azok a helyszínek bírnak jelentősebb hatással a helyi
kiskereskedelemre, ahol a campus valamilyen egyéb fejlesztéssel (pl. közterületi beavatkozásokkal)
együtt jelenik meg környezetében. E helyeken a hatás két fő szempontból válik mérhetővé: az újonnan
nyíló helyek mérhető hányada a campusra építi megjelenését, illetve a campusból mérhető vendégkört
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magának tudó üzletek másféle kínálati összetételűek, mint amit a lakóközegükről feltételezhető
kereslet diktálna.
Az adatfelvétel 2013. júliusban és augusztus első felében zajlott90, csak a helyi jelentőséggel bíró
üzletek figyelembe vételével (azaz a ritka funkciókat ellátó üzletek – fajátékbolt, szifonszaküzlet, stb. –
kihagyásával). Összesen 117 darab üzletet írtunk össze, az alábbi eloszlás szerint:

34. ábra: Üzletek eloszlása a vizsgált hatásterületek között (db., illetve százalék).

A kilenc vizsgált üzlettípus az alábbi eloszlás szerint jelent meg a vizsgált területeken:

35. ábra: Üzlettípusok eloszlása a vizsgált négy hatásterületen együttvéve.

Az adatfelvétel idejéből fakadóan a vizsgálat nem foglalkozott a dohánykereskedelem átalakításából következő piaci
átrendeződés nyomán megjelenő új egységekkel.
90
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36. ábra: Üzlettípusok eloszlása az egyes hatásterületeken.

37. ábra: Üzlettípusok eloszlása az egyes hatásterületeken főkategóriák szerint (db.).

Tapasztalhatóak bizonyos különbségek az egyes területek eloszlásmintázatai között: míg a
Tavaszmező utca (ÓE) és a Práter utca (PPKE) kevésbé kedvező helyzetű környékén élelmiszerboltból
találni magasan a legtöbbet, addig a Tűzoltó utca (SE) rehabilitációs környékén a kifőzdék és éttermek
állnak az első helyen. Békásmegyeren (ZSKF) az élelmiszerboltok és az „egyéb” kategória elemei
holtversenyben képviselik a legnagyobb elemszámot – utóbbiak teljesen vegyes mezőnyt alkotnak (pl.
gyógyszertár, fodrász, virágbolt), így semelyik használt üzlettípusként nem címkézhetőek fel.
Mindezek a Tűzoltó utcai (SE) hatásterületről feltétezik elsősorban, hogy az üzlethálózat nagyobb
arányban figyelembe veszi az egyetemista közönséget is, és nem csak a helyben élők, illetve az átmenő
forgalom igényeit igyekszik kielégíteni. E feltételezés igazolását a további kérdések hívatottak
elvégezni. (Érdemes megfigyelni, hogy az eloszlásbeli különbségek az üzletek főbb csoportjai szintjén
vizsgálva is fennmaradnak: minél egyetembarátabb egy terület bolthálózata, annál nagyobb
összességében is a vendéglátó-ipari és szolgáltatói profilú egységek száma a hagyományos
kiskereskedelmi viszonteladó üzletekhez képest.)
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Üzletek árszínvonala az egyes hatásterületeken (db.).
Vizsgáltuk az adatfelvétel során az egységek árszínvonalát is, melyhez – egyértelmű eszköz híján – a
kérdezők szubjektív megítélését vettük igénybe. Az eredmények tanúsága szerint az egyes területek
között nincs alapvető különbség e téren; mindenhol az értékelhető üzletek 68-77%-a tartozott az
átlagos, 16-28%-a az alacsony és 0-16%-a a magas árkategóriába. Az eredményekből annyi emelhető
ki érdekességként, hogy a magas árkategóriába sorolható üzletek aránya kizárólag a városszéli ZSKFcampusnál ért el kétszámjegyű értéket, ami minden valószínűség szerint a terület városszerkezeti
pozíciójának tulajdonítható.

38. ábra: Üzletek forgalma az egyes hatásterületeken (csak az érvényes válaszok, db.)

Megkérdeztük az üzletek válaszadóit, milyennek ítélik meg a saját forgalmukat: inkább gyengének,
átlagosnak, vagy erősnek. Amennyiben a válaszadó visszakérdezett, arra kértük, más, hasonló profilú
üzletekhez viszonyítsa üzlete forgalmát (kiiktatva ezzel a számszerű forgalomra vonatkozó kérdés
feltevését, ami bizonyosan jóval nagyobb látenciát eredményezne). Jelentős eltérés általában itt sem
tapasztalható: az egységek 53-59%-a átlagos, 5-9%-a erős, 32-42%-a gyenge forgalmúnak ítéli magát a
négy hatásterület közül háromban. Jelentősebb eltérés mutatkozik a Tavaszmező utca esetében, ahol a
tíz válaszadó egységből hét minősítette forgalmát gyengének, három átlagosnak, míg erős forgalomról
nem érkezett említés. A markáns különbség oka csupán feltételezhető, de a bizonyára köze lehet a
tényhez, hogy a négy helyszín közül itt került sor a közelmúltban jelentős közterületi beavatkozásra,
amely egyelőre alaptalanul csigázhatta fel a jelek szerint a kereskedők várakozásait.
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39. ábra: Üzletek nyitottsága az egyetemi fogyasztók bevonzására az egyes hatásterületeken (csak az érvényes
válaszok, db.).

Külön kérdés irányult arra, tesz-e valamit az adott üzlet azért, hogy kiaknázza a közeli campus
közönségében rejlő piaci potenciált. A nyitott kérdés válaszait három csoportba rendeztük a
kiértékelés során: „nem”, „igen”, illetve „közvetve igen”. Az utóbbi csoportba azon válaszok kerültek,
amelyek esetében az üzlet folytat ugyan valamilyen aktív közönségvonzó üzletpolitikát (pl. hirdetés,
kedvezmény), de az nem szándékoltan az egyetemre irányul, hanem például minden környékbeli
intézményre, minden fiatalra, stb. E kérdésnél alapvető különbségek mutatkoznak a vizsgált területek
közt: míg az önmagában álló PPKE-campusnál 10%, a városszéli, hasonlóan izolált ZSKF-nél 31%
folytat valamilyen aktív promóciót, addig a Tavaszmező utca környékén 46%, a Tűzoltó utca
környékén pedig 71% válaszolt hasonlóan. E két utóbbi campus az, amelynél – feltételezésünk szerint
– a kapcsolódó fejlesztések erősebb perspektívát mutatnak az egyetemek kereskedelmi kiszolgálása
felé, amit a Tűzoltó utca környékének erős direkt (tehát nem közvetett) megszólítási aktivitása is
megerősít. Itt az érvényes választ adó üzletek 64%-a nyilatkozott eképpen, amit főként az egyetemihez
hasonló keresletre már berendezkedett egységek vélhetően eleve magasabb száma magyaráz (lásd a
terület leírásánál), hiszen a megfelelő profilú üzletek bizonyosan fogékonyabbak a számukra releváns
rétegek megszólítására.
Az egyetemi forgalom kiszolgálásának vizsgálatához a leginkább magától értetődő módszer annak
megkérdezése, mennyire befolyásolják az adott üzlet forgalmát az egyetem hallgatói és egyéb
látogatói. A kérést egy szubjektív, ötös skálán tettük fel az üzletek munkatársainak, területenként az
alábbi eredményekkel:
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40. ábra: Egyetem által generált forgalom súlya az üzletek szubjektív becslése szerint, ötös skálán.(0: egyáltalán
nincs szerepe az egyetemnek a forgalomban. 5: csak az egyetemi forgalom jelenik meg az üzlet bevételeiben.)

Az itt látható számok megerősítik a feltételezést, hogy a közterületi beavatkozásoknak jelentős szerepe
van abban, hogy a környékbeli kereskedések felé fordítsa a campusok forgalmát. Magas értékeket vett
fel a részben gyalogoszónává átépített, újraburkolt Tavaszmező utca környéke (ÓE) és a
városrehabilitációs területen, saját kisebb teresedéssel átadott Tűzoltó utcai épület (SE) környéke.
Ezzel szemben a környezetükkel minimálisan kommunikáló Práter utcai (PPKE) és Kelta utcai (ZSKF)
helyszínek kereskedelmi súlya markánsan alacsonyabbnak bizonyult.
Azon harmincöt üzlet közül, ahol a kapcsolódó campus hatása az ötös skálán több, mint egyes súlyú,
huszonnégy helyen adtak választ arra a kérdésre, hogy az egyetemi épület jelenléte és közelsége
(illetve, korábban nyílt üzletek esetén, várható jelenléte és közelsége) miatt nyitották-e meg üzletüket
az adott helyszínen. Az egyes vizsgálati helyszínek jelentősen eltérnek azt illetően, mennyire
jelentettek a campusok motivációt a környék kereskedői számára:

41. ábra: A campus jelenléte miatt nyitottak-e üzletet a vizsgált területen? (Halmozott oszlopdiagram, a mezőkben a
darabszám, a függőleges tengelyen az igen/nem válaszok százalékos aránya szerepel.)

Az eredmények tökéletesen visszhangozzák az iménti adatokból kirajzolódó következtetéseket: minél
markánsabban be vannak ágyazva a létesítmények a környezetükbe, annál erősebben hatnak a
környék kiskereskedelmének expanziójára. E hatás annyira erősnek látszik, hogy míg a Tavaszmező
utca (ÓE) körül 60, a Tűzoltó utca (SE) körül pedig 38%-ban nyíltak kifejezetten az intézmény miatt
azok az üzletek, amelyek közönségükben bírnak egyetemi látogatókkal, addig a Práter utca (PPKE) és a
Kelta utca (ZSKF) körül egyáltalán nem érkezett ilyen válasz.
Eredeti feltételezéseink között szerepelt, hogy a campusok másféle üzleteket vonzanak be, mint amik a
helyi és átmenő forgalom igényei nyomán nyíltak.
Terület
Tavaszmező utca (ÓE)

Az egyetem miatt nyílt
2x étterem/kifőzde
kávézó

Práter utca (PPKE)
Tűzoltó utca (SE)

3x étterem/kifőzde
élelmiszerbolt
étterem/kifőzde
fénymásolószalon/irodaszer
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Nem az egyetem miatt nyílt
2x élelmiszerbolt
élelmiszerbolt
kocsma
szaküzlet (kerékpárbolt)
trafik
5x étterem/kifőzde
élelmiszerbolt
kocsma
szaküzlet
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Kelta utca (ZSKF)

fénymásolószalon/irodaszer
élelmiszerüzlet

-

27. táblázat: Az egyetem miatt, illetve attól függetlenül nyílt üzletek a négy vizsgált campus környezetében.

Az itt olvasható eredmények némileg konfúzak, de bizonyos mértékig összecsengenek a
feltételezéseinkkel. A Tavaszmező utca (ÓE) és a Práter utca (PPKE) esetében az egyezés teljes: a
campusok miatt megnyílt egységek mind olyanok, amik a kiinduló feltételezések szerint inkább
egyetemhez kapcsolódó igényekre építenek (étkezdék, fénymásolószalon). A más okból megnyílt
egységek, ennek komplementereként, mind olyanok, amik a helyi és átmenő forgalom igényeivel
hozhatóak összefüggésbe: élelmiszerboltok, kocsma, szaküzlet, trafik. A békásmegyeri Kelta utca
(ZSKF) esetében a két, egyaránt egyetemtől független tétel közül az élelmiszerbolt elképzeléseinknek
megfelelően nem kötődik a campushoz, míg a fénymásolószalon esetében enyhe ellentmondás
tapasztalható.
Érdekesebb kérdés a Tűzoltó utcai SE-épület környéke, ahol mindkét halmazban található a
feltételezéseinkkel egyező, és annak ellentmondó tétel is. Az előbbiek esetében ez kimerül egy, az
egyetemre építő élelmiszerboltban, míg az utóbbiak esetében öt étkezde is szerepel, amelyekről
feltételeznénk a campus bevonzó erejét, de a válaszok ezt mégsem igazolják vissza. Ennek oka (az
egyéni, nem standardizálható forgatókönyveken túl) abban rejlik talán, hogy míg a három további
vizsgált terület többé-kevésbé tisztán lakófunkciójú, addig a Tűzoltó utca környéke e szempontból
sokszínűbb vidék. A lakóházakon kívül ugyanis számos munkahely található a környező tömbökben,
elsősorban klinikák és irodák – melyek, a jelek szerint, az egyetemekről feltételezettekhez hasonlóan
hajlamosak kifőzdéket, éttermeket, büféket bevonzani a maguk környékére.
Végezetül külön megvizsgáltuk négy szempont szerint azokat az üzleteket, amelyek érvényes válasszal
rendelkeztek arra a kérdésre, kifejezetten a campus jelenléte miatt üzemelnek-e az adott helyen. (Ezt a
kérdést azokban az üzletekben tettük fel, ahol a „Mennyiben határozzák meg az üzlet forgalmát a
kapcsolódó intézmény felhasználói?” kérdésre nem az „egyáltalán nem” választ kaptuk, tehát a
kérdésre csak az egyetemi forgalomból valamelyest profitáló üzletek felelhettek. E szűkítésre
rárakódnak a különféle egyéb okú válaszhiányok, így összesen huszonegy üzlet alkotja az itt vizsgált
almintát – amely számot a bevont egyéb vizsgálati szempontok természetesen adott esetben tovább is
szűkíthetik.) Mivel a Práter utcai ÓE-, illetve a Kelta utcai ZSKF-campusok térségében egy üzlet sem
válaszolta azt, hogy az egyetem miatt üzemelne jelenlegi helyén, az alábbi grafikonon e campusok
adatai – kilenc üzlet a fent említett huszonegyen túl – nem szerepelnek.

42. ábra: A campus jelenléte által bevonzott, illetve attól függetlenül letelepedő boltok forgalma (csak az egyetemi
forgalomból valamelyest profitáló üzletek érvényes válaszai, db.).
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Az első ilyen összevetésben az látható, milyen a forgalma azoknak az üzleteknek, amelyek az egyetem
miatt, illetve amelyek nem az egyetem miatt üzemelnek jelenlegi helyükön. A Tavaszmező utca
esetében az egy- és kételemű csoportokról felesleges különösebb következtetéseket levonni. A Tűzoltó
utca tizennégy érintett üzlete válaszai alapján már nagyobb biztossággal jelenthetjük ki, hogy az
egyetemi forgalom tudatos kiszolgálása nem jár együtt nagyobb forgalommal, sőt, a vizsgált
hatásterületen még valamelyest ellene is hat annak91.

43. ábra: A campus jelenléte által bevonzott, illetve attól függetlenül letelepedő boltok árszínvonala (csak az
egyetemi forgalomból valamelyest profitáló üzletek érvényes válaszai, db.).

Hasonló megállapítások tehetőek az almintában vizsgált üzletek árszínvonalát illetően is: érdemi
különbségek nincsenek az egyetemek által bevonzott és az azoktól függetlenül letelepült vállalkozások
között. Emellett a Tűzoltó utcai campus környékének üzletei láthatóan középre húznak; alacsony
árszínvonalú válaszadó itt csak a más okból beköltöző üzletek között található.

44. ábra:A campus jelenléte által bevonzott, illetve attól függetlenül letelepedő boltok bővítették-e üzletüket az
elmúlt öt évben? (Csak az egyetemi forgalomból valamelyest profitáló üzletek érvényes válaszai, db.)

Érdemes megjegyezni, hogy az adatfelvétel július/augusztusban zajlott, így nem zárható ki, hogy a nyári szünet nyomán
épp visszaeső egyetemi forgalom befolyásolta a válaszadók percepcióját.
91
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45. ábra:A campus jelenléte által bevonzott, illetve attól függetlenül letelepedő boltok tervezik-e üzletük bővítését?
(Csak az egyetemi forgalomból valamelyest profitáló üzletek érvényes válaszai, db.)

A két utolsó grafikon azt ábrázolja, a vizsgált alminta válaszadói bővítették-e, illetve tervezik-e a
jövőben bővíteni üzletüket. Az eredmények alapvetően itt is csak a Tűzoltó utca környéke esetén
szolgáltatnak értelmezhető elemszámmal, amelyek – a különbségek minimális mivolta mellett – azt
mutatják, hogy míg a korábbi bővítésekben az egyetem által bevonzott üzletek voltak túlsúlyban, addig
e csoport a jövőben már kevésbé tervez bővíteni, mint más üzletek. Azaz az egyetemi fogyasztás
forgalmára alapozó taktika átlagosan egy kicsivel kevésbé tűnik beigazolódónak, már amennyiben a
bővítési hajlandóságot elfogadjuk a sikeresség visszajelzésének tükreként. (Természetesen
magyarázatként az is elképzelhető, hogy az egyetemekre célzó üzletek eleve pontosabban határozták
meg a várható forgalmat, és ennek eredményeként nincs szükségük bővítésre.)
A kép, ami összességében kirajzolódik a négy hatásterület vizsgálatából, az alábbi állításokat
implikálja:
-

-

-

A kereskedelmi kapacitások erősítéséhez egy campus akkor tud érdemben hozzájárulni, ha
jelenlétét valamilyen egyéb környezeti tényező (kiváltképp közterület-megújítás, közösségi
terek létesítése) is erősíti.
A felsőoktatási intézmények jelenléte által generált többlet kereskedelmi kapacitások
szerkezete eltér attól, amit a helyi és átmenő forgalom máskülönben életre hív.
A felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó sajátos keresletek legfontosabb elemei az
éttermek-kifőzdék és a kávézók.
A kiskereskedelmi kapacitások összetételére hatással vannak a környék egyéb funkciói is: más
hatással bír a lakófunkció kizárólagossága, és más hatással a munkahelyekkel, illetve
bármilyen egyéb funkciókkal vegyes (esetleg más funkció kizárólagos) jelenléte.
Az egyetemek által bevonzott üzletek sikeressége nem tér el a más logika alapján betelepülő
üzletekétől.

Mindezen következtetések alapján a Ludovika Campus környezetében várható a kereskedelmi
kapacitások növekedése, hiszen a beruházás közterület-megújítási (Korányi utca, Diószeghy utca) és
közösségitér-létesítési (Ludovika tér, Orczy park újjáformálása és bővítése) elemeket egyaránt
tartalmaz. A kapacitásnövekedésnek rövid távon előfeltétele, hogy az egyetem felhasználóit a
megfelelő közlekedési kapcsolatok, kapcsolódó szolgáltatások, stb. ösztönözzék arra, hogy aktívan
használják a campus környékét, és ne hagyják el azt valamelyik közeli metróállomáson keresztül, ha
fogyasztási szükségleteik kielégítését keresik. Várhatóan emeli a hatások súlyát, hogy jelenleg a
campus fő hatásiránya, az Orczy-negyed, híján van különösebb kereskedelmi kapacitásoknak, így a
bevonzott új létesítmények relatív alacsony alapra épülnek rá. Ez utóbbi tényezőből következik, hogy
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nem csupán étkezdék, kávézók vagy fénymásolószalonok nyitása várható a campus nyomán, hanem
számos egyéb egységtípusé is, amelyek jelenleg semennyire vagy csak alacsony darabszámmal vannak
jelen a környéken. Az erre irányuló igényeket erősíti a környező lakóingatlanok várható
felértékelődése is, ami a helyi jellegű igények növekedésével jár. Az igények irányát ezen felül
befolyásolják még a várható szinergiák is, amint a beruházás nyomán a környék felértékelődésével
növekszik az Orczy park, a Természettudományi Múzeum, vagy épp a Füvészkert látogatottsága is,
növelve a környék rekreációs jellegű forgalmát is, erősítve a vendéglátó-ipari funkciók iránti igényt.
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14.3. A Leontief-modell
A MacroLab modell Leontief input-output modelljén alapul92 (Leontief (1974)). Az input-output
modellek fő célja, hogy a gazdasági ágazatok közötti összefüggéseket tanulmányozza. A modell arra az
egyszerű megfigyelésre épül, hogy minden iparág outputja bizonyos inputok felhasználásából és
feldolgozásából származik, amelyeket a többi iparág állít elő. Majd az ágazat által előállított outputok
szintén más ágazatok számára inputként szolgálhatnak, és így tovább. Az input-output elemzés
elsődleges célja, hogy felmérje az iparágak indirekt keresletét, amelyet az outputjaik előállítása, a
termelés során felhasználnak.
Az input-output modellezés alap logikáját felfedezhetjük Quesnay Tableau Economique-jában,
melyben a három társadalmi osztály, földtulajdonosok, a földművesek és a munkások közötti
gazdasági tranzakciókat írja le. A kölcsönös gazdasági függésnek ezt a koncepcióját Walras fejlesztette
tovább, aki megalkotta az általános egyensúlyelméletet. Nála már felfedezhető a fajlagos termelési
együtthatók használata93, amelyekre a Leontief modell épül.
A statisztikai megfigyelések alapján előállított input-output vagy más néven ágazati kapcsolatok
táblázat teljes mértékben leírja az egyes iparágak között áramló köztes termékeket, amelyeket az egyik
ágazat kibocsájt, a másik pedig inputként használja fel termelésében. Az általunk alkalmazott
regionális input-output modell ennél egy lépéssel részletesebb táblázatot igényel. Nem csupán azt
szeretnénk tudni, hogy melyik ágazat mennyit használ fel inputknt a többi ágazat termékeiből. Arra is
kíváncsiak vagyunk, hogy a helyi (ahol a beruházás történik) termelésben mennyi helyi és mennyi
országos (az ország többi részéből származó) inputot használnak fel, illetve az ország többi részében
előállított outputhoz mennyi helyi és mennyi országos input szükséges. Mivel Magyarországon nem
készül területileg bontott input-output táblázat, ezért a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján
(pl. regionális ágazati termelési értékek) a táblázat regionális bontására saját becslést készítettünk.
Az így előállt táblázatot a standard input-output modell logikája szerint alkalmazzuk, az adott iparág
helyi és országos részét technikailag két külön iparágként kezelve.
Az 𝑖-edik iparág 𝑥𝑖 mennyiségű terméket állít elő az adott évben. Ahhoz, hogy egy egységnyi terméket
előállítson, a 𝑗-edik ágazat termékéből 𝑎𝑖𝑗 mennyiségű inputot használ fel (ez a fajlagos termelési
együttható). A más iparágak által termelt inputokon túl a termelésben elsődleges termelési tényezőket
is felhasznál az ágazat, mint pl. munkaerőt, tőkét vagy import cikkeket. A termelés egy része más
szektorokhoz kerül további felhasználásra, a többi részét pedig végső felhasználásként (𝑑𝑖 )
elfogyasztják a hazai és külföldi háztartások és az állam.
𝑥𝑖 = 𝑎1𝑖 𝑥1 + 𝑎2𝑖 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑖 𝑥𝑛 + 𝑑𝑖
Ha a fajlagos együtthatókat mátrixba rendezzük, ahol 𝑎𝑖𝑗 az A matrix j-edik sorának i-edik eleme, az x
vektor sorrendben tartalmazza az összes terméket és d vektor a végső felhasználásokat, akkor a
fentebbi összefüggést vektoros jelöléssel így írhatjuk föl:
𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑑
Átrendezve:

92

A fajlagos termelési együttható megmutatja, hogy egy egység output előállításához hány egységet kell egy adott inputból
felhasználni.
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(𝐼 − 𝐴)𝑥 = 𝑑
Ha (I-A) invertálható, akkor
𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1 𝑑
következik. Ez a Leontief modell standard megoldása, amely adott lineáris technológia mellett
megmutatja, hogy ha a végső kereslet megnövekszik valamelyik ágazat(ok)ban , a gazdaság mekkora
termelésnövekedés árán tudja azt kielégíteni.
A Leontief input-output modell elsőfokú lineáris közelítést ad az ágazati általános egyensúly
mértékére vonatkozóan. A modellben viszonylag erős feltevésekkel élünk, ezek a feltevések azonban
bizonyos feltételek mellett nem túlzóan restriktívek, és kielégítően leírják a gazdaság állapotát. A
modell használatakor feltételezzük, hogy az ágazatok egymástól függenek és egymáshoz szervesen
kapcsolódnak. Konstans mérethatékonysággal számolunk, illetve nulla helyettesítési rugalmassággal.
Ezek a feltételezések általában akkor torzítanak túlzottan, mikor a kiinduló egyensúlyi állapottól
merőben eltérő pontba érkezik a gazdaság, vagyis a gazdaság méretéhez képest nagy változást
vizsgálunk. Ugyanakkor a gazdaság méretéhez képest marginális változás esetén a lineáris közelítés és
a változatlan technológia feltételezése nem áll messze a valóságtól. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a
változás viszonylag kicsi volt, nem alakította át alapvetően a gazdaság szerkezetét. A kormányzati
beavatkozások és a beruházások abszolút értékben nagyok, ám a teljes hazai gazdaság méretéhez
képest általában eltörpülnek, így ezekben az esetekben nem jelent nagy problémát e feltételezések
használata.
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14.4. Előzetes fenntarthatósági vizsgálat
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14.5. Interjúalanyok listája
Interjúalany

Pozíció

Interjú időpontja

1.

Alföldi György

2013. október 15.

2.

dr. Bíró Marcell

3.

Dr. Boldizsár Gábor
ezredes

4.

Dr. Cserny Ákos

5.

Fernezelyi Gergely

6.
7.

Dr. Horváth József
Dr. Janza Frigyes
vezérőrnagy

8.
9.

Lipcsei Gábor
Molnár György

10.
11.
12.

Dr. Nagy Béla
Péter Zsolt
dr. Rédey Krisztina

13.
14.
15.

Dr. Ruzsonyi Péter bv.
dandártábornok
dr. Sára Botond
Segyevi Zoltán

16.

dr. Szeneczey Balázs

17.

Tóth Csaba

DLA, építész, városépítész, egyetemi docens,
Rév 8 Zrt.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
Közigazgatási Államtitkár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
dékánja
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Közigazgatás-tudomány Kar dékánja
Józsefvárosi Önkormányzat, Városfejlesztési
és Főépítészeti Ügyosztály, főépítész
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, főtitkár
BM Oktatási, Képzési és
Tudományszervezési Főigazgatóság
munkatársa, az NKE Fenntartó Testület tagja
Óbuda Építész Stúdió Kft., vezető tervező
MTA Közgazdaságtudományi Intézet,
tudományos főmunkatárs
Mű-hely Zrt., vezérigazgató
Óbuda-Újlak, tervező
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
Szervezeti és Vezetési Auditálást Támogató
Osztály, főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Rendészettudományi Kar dékánja
Józsefvárosi Önkormányzat, alpolgármester
VIII. kerületi rendőrkapitányság, megbízott
kapitányságvezető
Fővárosi Önkormányzat, Városfejlesztésért
felelős főpolgármester-helyettes
Miniszterelnökség, Egyes Kiemelt
Jelentőségű Budapesti Beruházáskért
Felelős Kormánybiztos Titkársága,
beruházási főtanácsadó
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2013. szeptember 30.
2013. szeptember 19.
2013. szeptember 30.
2013. július 26.
2013. augusztus 29.
2013. augusztus 14.
2013. augusztus 14.
2013. július 9.
2013. július 23.
2013. augusztus 14.
2013. szeptember 30.
2013. október 10.
2013. július 18.
2013. október 1.
2013. augusztus 29.
2013. augusztus 12.

14.6. Kérdőív
A Ludovika-projekt előzetes hatásvizsgálata – kereskedelmi kérdőív
Kérdőív sorszáma:

Lekérdezés időpontja:

I. blokk: lekérdezés megkezdése előtt megválaszolandó kérdések
1. Melyik példaterületen helyezkedik el az üzlet?
1 – Tavaszmező utca
3 – Szigony utca
5 – Millenniumi Városközpont
2. Mivel foglalkozik az üzlet?
1 – Élelmiszerbolt
3 – Fénymásolószalon, irodaszerüzlet
5 – Kávézó
7 – Szaküzlet
9 – Trafik, újságos
3. Mi az üzlet nyitva tartása?

2 – Lágymányos
4 – Tűzoltó utca
6 – egyéb, éspedig:
2 – Vegyesbolt, vegyiáru-kereskedés
4 – Kocsma
6 – Büfé, kifőzde, étterem
8 – Kisipari szolgáltató (pl. szabó, kulcsmásoló)
10 – Egyéb, éspedig:

*9. Mennyi információja van a válaszadónak a bolt azelőtti működéséről, mint ahogy ő elkezdett itt dolgozni?
(CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA 7. KÉRDÉS > 8. KÉRDÉS!)
1 – Tisztában van a korábbi működésről is
2 – Töredékesek az ismeretei
3 – Semmit nem tud az őt megelőző működésről
Ha a 7. kérdés válasza 2013, az itteni válasz pedig 3, csak a csillagozott kérdéseket tedd fel.
X - nincs válasz

III. blokk: üzletmenetről általában
*10. Kik járnak az üzletbe?

0 - nem tudja

X - nincs válasz

*11. Milyen messziről érkeznek vendégek?

0 - nem állapítható meg

4. Mi az üzlet címe?

5. Milyen az üzlet árszínvonala/önpozícionálása?
1 – Alacsony
2 – Átlagos
3 – Magas

0 - nem tudja

X - nincs válasz

12. Mennyire számít forgalmasnak az üzlet?

0 - nem állapítható meg

0 - nem tudja

II. blokk: alapkérdések
6. Mi a válaszadó pozíciója az üzletben?
1 – Tulajdonos
2 – Nem tulajdonos üzletvezető
3 – Eladó
4 – Egyéb, éspedig:

0 - nem tudja

X - nincs válasz

7. Mióta dolgozik itt a válaszadó?

X - nincs válasz

*13. Bővítették az üzletet az elmúlt öt évben? Ha igen, milyen okokból, milyen módon?

8. Mióta üzemel a bolt (ezen a helyen)?

X - nincs válasz

*14. Tervezik az üzlet bővítését? Ha igen, milyen okokból, milyen módon?

Ha a válasz 2013, a következő oldaltól csak a
csillagozott kérdéseket tedd fel.
0 - nem tudja

X - nincs válasz

0 - nem tudja

X - nincs válasz

0 - nem tudja

X - nincs válasz

IV. blokk: az üzlet kapcsolata a közeli intézménnyel
*15. Mennyiben határozzák meg az üzlet forgalmát a kapcsolódó intézmény felhasználói? Értékelje, kérem,
ötös skálán, ahol 1: egyáltalán nem meghatározóak, 5: maximális mértékben meghatározóak. (A KÉRDÉST A
KONKRÉT ESETRE LEFORDÍTVA TEDD FEL!)
1–2–3–4–5

V. blokk: a változások dinamikája (CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA AZ ÜZLET RÉGEBBI, MINT AZ
INTÉZMÉNY!)
22. Változott a vásárlóközönség az intézmény betelepülése nyomán? Ha igen, milyen módon?

Ha a válasz 1  UGRÁS a 20. kérdésre!
0 - nem tudja

X - nincs válasz

*16. HA AZ ÜZLET ÚJABB, MINT AZ INTÉZMÉNY: Az üzlet az intézmény miatt nyílt meg jelenlegi helyén?
0 - nem tudja

X - nincs válasz

23. Változott a vásárlók vásárlóereje az intézmény betelepülése nyomán? Ha igen, milyen módon?
HA AZ ÜZLET RÉGEBBI, MINT AZ INTÉZMÉNY (de maximum 10 évvel): Az üzlet megnyitásakor számoltak az
intézmény betelepülésével/bővítésével? (A KÉRDÉST A KONKRÉT ESETRE LEFORDÍTVA TEDD FEL!)

0 - nem tudja

X - nincs válasz

17. Jelentett forgalomnövekedést az intézmény betelepülése? (CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA AZ ÜZLET RÉGEBBI,
MINT AZ INTÉZMÉNY!)
1 – Igen
2 – Nem  UGRÁS a 20. kérdésre!
0 - nem tudja

0 - nem tudja

0 - nem tudja

X - nincs válasz

VI. blokk: fejlesztési nyitottság (CSAK ÜZLETVEZETŐTŐL/TULAJDONOSTÓL KÉRDEZD!)

X - nincs válasz

*20. Tesz valamit az üzlet azért, hogy minél jobban kiaknázza az intézmény felhasználóinak jelenlétét? Ha
igen, mit? (A KÉRDÉST A KONKRÉT ESETRE LEFORDÍTVA TEDD FEL!)

*26. Fordítana az üzlet valamekkora összeget egy olyan akcióra, ami a környék üzleteit az intézmény
felhasználói számára propagálná?
1 – Igen
2 – Nem  VÉGE a lekérdezésnek!
0 - nem tudja

0 - nem tudja

X - nincs válasz

25. Változott a konkurencia az intézmény betelepülése nyomán? Ha igen, milyen módon?

X - nincs válasz

19. Hogyan aránylik a forgalomnövekedés az elvárásaikhoz (a betelepüléstől mostanáig tekintve)?
1 – Alulmúlta azokat
2 – Megfelelt azoknak
3 – Felülmúlta azokat
0 - nem tudja

X - nincs válasz

24. Változtak a vásárlók elvárásai az intézmény betelepülése nyomán? Ha igen, milyen módon?

X - nincs válasz

18. Mekkora volt a tapasztalt forgalomnövekedés (a betelepüléstől mostanáig tekintve, százalékban/konkrét
vásárlószámban)?

0 - nem tudja

0 - nem tudja

X - nincs válasz

X - nincs válasz

*27. Ha igen, nagyjából mennyit?

*21. Van olyan külső feltétel, aminek teljesülése révén az üzlet jobban ki tudná használni az intézmény
felhasználóinak jelenlétét? (A KÉRDÉST A KONKRÉT ESETRE LEFORDÍTVA TEDD FEL!)
0 - nem tudja

X - nincs válasz

Ha a 15. kérdésben (mennyire határozzák meg a forgalmat az intézmény felhasználói) a válasz 1 volt:
 UGRÁS a 26. kérdésre!
0 - nem tudja

X - nincs válasz

Köszönjük a válaszadást!
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