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A téma rövid leírása4 (magyar és angol nyelven): 

 
A kutatás a poszt-szocialista lakótelepek lokális ingatlanpiaci mai értéke és a 

nemzetközileg elfogadott fenntartható és élhető - elsősorban az egészséges - 
új városnegyed fejlesztések a fizikai környezet alakítására vonatkozó 

minősítési mutatói közti összefüggéseket vizsgálja. Hipotézise, hogy a mai 
tömeges lakásépítésekhez viszonyítva negyed léptékben a poszt-szocialista 

városok örökölt paneles lakótelepeinek többsége jól teljesít, míg a város- és az 
épületlépték az esetleges fejlesztési lehetőségek és egyben a problémák 

okozói is. A kutatás során az egy várostervezési egységként megjelenő 
paneles lakótelep fizikai környezetén, a kortárs városon belüli szerepén, mai 

használatán és változásain van a hangsúly, eredménye egy nemzetközi 

összehasonlító tanulmány. 
Az általános nemzetközi kitekintés mellett négy esettanulmány részletes 

elemzése készül: a mintaterületek Budapest és egy közel azonos nagyságú 
poszt-szocialista város, két-két hasonló méretű, de mai ingatlanpiaci értékét 

tekintve eltérő helyzetű, a 60-70-es években épített paneles lakótelepei. A 
kutatás része a szakirodalomra és az elérhető budapesti adatokra 

támaszkodva az összehasonlítás módszertanának kidolgozása, a szükséges 
további adatok gyűjtése és feldolgozása - melynek kötelező eleme a helyi 

szakemberekkel, kutatókkal való kapcsolatfelvétel, a terepmunka is –, az 
eredmények értékelése, illetve a fizikai környezet alakítására vonatkozó 

további kutatási, fejlesztési és tervezési javaslatok megfogalmazása. 
A témavezető hazai szakértőként több, a javasolt témához kötődő 

tudományos, oktatási együttműködés tagja, így a kutatás releváns nemzetközi 
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közegbe ágyazottsága biztosított. A folyamatban lévők közül a 

leglényegesebbek:  

COST TU 18137 (2019-2023): European Middle Class Mass Housing – 
https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:overview 

Docomomo ISC Urbanism / Landscape (2018-tól): 
https://www.docomomo.com/specialist_committees 

DOCONF (2015-től): doktori konferenciasorozat szervezése Mass Housing 
Neighborhood szekcióval - http://www.urb.bme.hu/doconf2019/ 

 
The research focuses on the relationship between the post-socialist housing 

estate actual real estate local values and the sustainability and liveability 
international global indicators (mainly the healthy city components) used for 

new housing developments. The hypothesis is that the inherited prefabricated 
housing estates could have good evaluation on sustainable neighborhood level, 

meanwhile the city and the building level criteria are responsible for potentials 
and problems as well. The critical understanding of the physical environment 

of prefab mass housing neighborhoods aims at their actual role within the city, 

their space usage and contemporary physical interventions, the research 
establishes a comparative analysis. 

The case studies are from two different post-socialist cities: Budapest, the 
Hungarian capital city and an other post-socialist city. In every city two prefab 

mass housing neighborhoods - built in the 60’s or 70’s and comparable in size, 
but having really different position on the actual real estate market - will be 

chosen. The research process starts by the creation of a comparative research 
methodology based on open data about Budapest and international literature 

review, then it continues by new data collection applying interviews and short 
term field works. The result in relation to the case studies is their comparative 

critical evaluation. Nevertheless, this applied research could be useful for 
further proposal for planning, design and policy of prefab housing estates of 

post-socialist cities.  
 

The supervisor as researcher, expert or university teacher participates in 

various international cooperation about mass housing, in consequences this 
doctoral research, the doctoral student could be involved into relevant 

transnational network. For example: 
 

COST TU 18137 (2019-2023): European Middle Class Mass Housing- 
https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:overview 

Docomomo ISC Urbanism / Landscape (2018 onwards)- 
https://www.docomomo.com/specialist_committees 

DOCONF (2015 onwards): doctoral conference series with specialized Mass 
Housing Neighborhood session- http://www.urb.bme.hu/doconf2019/ 
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27(3), 324-342.  
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siecle. Paris : Carré. 
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A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
- Benkő, M., Balla, R. & Hory G. (2018). Participatory Place-making in the 

Renewal of Post-Communist Large Prefabricated Housing Estates: Újpalota 
Case Study, Budapest. Journal of Place Management and Development, 11(3), 

pp. 223-241.  
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21-36.  
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földszintje. Építés- Építészettudomány, 44(3-4). (pp. 317-332). 

                                                 
5 Minimum 5, maximum 10 cikket vagy monográfiát kérünk felsorolni, amik között feltétlenül 

szerepelnie kell a legfrissebb, legismertebb eredményeknek.  
6 Minimum 5, maximum 10 folyóirat megadását kérjük, melyek között feltétlenül szerepelnie kell 

a PhD fokozatszerzés szempontjából elengedhetetlen (Scopus és/vagy Sci illetve Iconda) 

minősítésű idegen nyelvű folyóiratoknak is. Kérjük, ezeket a periodikákat a felsorolásban jelöljék 

meg. 



- Benkő, M. (2015) “The Lifespan of Large Prefabricated Housing Estates in 

Post-Communist Cities: An International Comparison” - Architektúra & 

Urbanizmus, XLIX (3-4). pp. 180-197.   
- Benkő, M. (2010). The ‘Closed / Open’ Duality in Contemporary Urban Form”. 

In. Open House International. 35(1). (pp 47-55).  

 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 

- Benkő, M. & Kissfazekas, K. (2019). Amoeba Cities: Towards Understanding 
Changes In The Post-Socialist European Physical Environment. In. Benkő, M. & 

Kissfazekas, K. (Eds.): Understanding Post-Socialist European Cities (pp. 6-
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Bandarin, F. (Eds.):Reshaping Urban Conservation, Creativity, Heritage and 
the City 2 (pp. 149-166). Singapore: Springer Nature  
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- Benkő, M. (2018). The Effects of Security-based Contemporary Urban 
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Téma címe: 
 Poszt-szocialista városok lakótelepei 

 
 

 
Közép- és Kelet Európában, illetve a volt Szovjetunió területén több mint 53 

millió, a 60-as, 70-es, 80-as években épült panellakás van, ami jelenleg és 
várhatóan a jövőben is 150-170 millió ember otthona. Magyarország 

lakosságának közel ötöde, Budapest harmada, míg néhány nagyváros (pl. 

Miskolc vagy Székesfehérvár) fele panellakó. A tömeges lakásépítés kortárs 
globális kihívásai (Bélaval 2011; Urban 2012; Hess et al. 2018) és a poszt-

szocialista európai lakótelep örökség számainak nagyságrendje is 
egyértelművé teszi, hogy korunk és térségünk egyik legjelentősebb 

településtudományi kihívása a panel lakótelep értékelő elemzése (Moravčiková 
et al, 2011; Kohout et al. 2016). 

 
A kortárs városfejlesztés a fenntarthatóság és élhetőség indikátoraira alapozva 

tervez és értékel (Sharifi & Murayama 2014, Orova & Reith 2013), de általában 
új építésre optimalizál, szinte soha nem veszi figyelembe a meglévő 

adottságokat, nem foglalkozik lakóterületek megújításával. A javasolt kutatás 
az új városnegyed fejlesztések minősítési – elsősorban az egészséges 

városnegyed - szempontjait használva poszt-szocialista paneles lakótelepek 
összehasonlító elemzését adja. A kortárs indikátorok többsége a lakótelepek 

tervezésének idején megfogalmazott céloknak is megfelelt (pl. kompaktság, 

sétálhatóság, társadalmi sokféleség, körzeti iskola, közösségi közlekedés, 
kevés parkoló felület, jelentős zöldfelület, hozzáférés a közterekhez és 

sportterületekhez, benapozottság, stb.), de az elmúlt évtizedekben gyengült a 
szerepük. Míg néhány szempont (pl. beágyazottság, vegyes területhasználat, 

részvételi tervezés, helyi élelem előállítás, stb.) korábban fel sem merült. 
 

A kutatás a poszt-szocialista lakótelepek lokális ingatlanpiaci mai értéke és a 
nemzetközileg elfogadott fenntartható és élhető - elsősorban az egészséges - 

új városnegyed fejlesztések a fizikai környezet alakítására vonatkozó 
minősítési mutatói közti összefüggéseket vizsgálja. Hipotézise, hogy az 

egymással összefüggésben értékelendő három szint - a város, negyed és 
épület - közül a negyed léptékben a paneles lakótelepek többsége jól teljesít, 

míg a város és az épületlépték az esetleges fejlesztési lehetőségek és egyben a 
problémák okozója is (Benkő 2016). A kutatás során az egy várostervezési 

egységként megjelenő paneles lakótelep fizikai környezetén, a kortárs városon 

belüli szerepén, mai használatán és változásain van a hangsúly, eredménye 
egy nemzetközi összehasonlító tanulmány. 

 



Az általános nemzetközi kitekintés mellett négy esettanulmány részletes 

elemzése készül: a mintaterületek Budapest és egy közel azonos nagyságú 

poszt-szocialista város (Sykura 2009; Hirt 2013),, két-két hasonló méretű, de 
mai ingatlanpiaci értékét tekintve eltérő helyzetű, a 60-70-es években épített 

paneles lakótelepei. A kutatás része a szakirodalomra és az elérhető budapesti 
adatokra támaszkodva az összehasonlítás módszertanának kidolgozása 

(Kovács & Herfert 2012), a szükséges további adatok gyűjtése és feldolgozása 
- melynek kötelező eleme a helyi szakemberekkel, kutatókkal való 

kapcsolatfelvétel, a terepmunka is –, az eredmények értékelése, illetve a fizikai 
környezet alakítására vonatkozó további kutatási, fejlesztési és tervezési 

javaslatok megfogalmazása. 
 

A kutatás elsődleges elméleti háttere a témavezető publikációi (Benkő 2016; 
Benkő 2018; Benkő, Kissfazekas 2019), ezek szakirodalmi anyagai, a COST 

CA18137 tevékenysége (amihez remélhetőleg a doktorandusz is kapcsolódni 
tud), illetve az egészséges városnegyed tervezési és működtetési elveit 

összegző legújabb írások, irányelvek (WHO 2016; Pineo et al. 2018). 

A BME Urbanisztika Tanszék lakótelep témában megjelent írásait (többségében 
a témavezető által publikáltak), projektjeit, egyéb tudományos, szakmai 

megjelenéseit az alábbi honlapfelület összegezi: 
http://www.urb.bme.hu/uhlab/prefabmh/ 

 
A témavezető hazai szakértőként, a témához kötődő tudományos, oktatási 

együttműködések tagjaként a most kezdődő kutatás megfelelő nemzetközi 
kontextusba ágyazottságát biztosítja. A folyamatban lévők közül a javasolt 

téma szempontjából legfontosabbak: 
COST TU 18137 (2019-2023): European Middle Class Mass Housing – 

https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:overview 
Docomomo ISC Urbanism / Landscape (2018-tól): 

https://www.docomomo.com/specialist_committees 
DOCONF (2015-től): doktori konferenciasorozat szervezése Mass Housing 

Neighborhood szekcióval - http://www.urb.bme.hu/doconf2019/ 
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Supervisor name: Dr. habil BENKŐ Melinda PhD 

e-mail: benko@urb.bme.hu 

 

Resarch title: 
 Middle Class Mass Housing in Post-Socialist Cities 

 
 

 
The future of large prefabricated housing estates is one of the key problems of 

sustainable urban development in post-Socialist countries which lie between 
the former East Germany and the Russian Far East, there are more than 53 

million similar panel flats, inhabited by approximately 170 million people. In 

Hungary one fifth, in Budapest one third, in some big Hungarian cities (for 
example in Miskolc or Szekesfehervar) more than the half of the population 

live there. The challenge of mass housing is crucial for the future of cities in 
general (Bélaval 2011; Urban 2012, Hess et al. 2018), nevertheless based on 

the dimension of inherited mass housing neighborhoods in post-Socialist cities, 
this urban and architectural research topic comes to the front (Moravčiková et 

al, 2011; Kohout et al. 2016). 
 

In the contemporary urban development process, the sustainability and 
liveability related to assessment systems (Sharifi & Murayama 2014, Orova & 

Reith 2013), and focuses on the planning and design of a new housing 
neighborhood, not on the renewal of an existing mass housing estate. 

However, the majority of these criteria were used at the time of their 
construction (as compact development, walkable streets, car-free open spaces,  

reduced parking footprint, public transport, access to public spaces and to 

active spaces, neighborhood schools, etc.), but their situation changed after 
1990. In addition, some other important contemporary factors were not 

presents before (as connectivity, diversity of uses, community outreach and 
involvement, local food production, etc.). 

 
The research focuses on the relationship between the post-socialist housing 

estate actual real estate local values and the sustainability and liveability 
international global indicators (mainly the healthy city components) used for 

new housing developments. The hypothesis is that the inherited prefabricated 
housing estates could have good evaluation on neighborhood level, meanwhile 

the city and the building level criteria are responsible for potentials and 
problems as well (Benkő 2016). The critical understanding of the physical 

environment of prefab mass housing neighborhoods aims at their space usage 
and contemporary physical interventions, the research establishes a 

comparative analysis. 

 
 

 



The case studies are from two different (with 500.000 – 2.000.000 inhabitants) 

post-socialist cities (Sykura 2009; Hirt 2013): Budapest, the city of the BME 

Csonka Pal Doctoral School, the Hungarian capital city; and an other post-
socialist city (for example from the former Union of Soviet Socialist Republics, 

German Democratic Republic, Yugoslavia, Czechoslovakia, etc.).  
In every city two prefab mass housing neighborhoods - built in the 60’s or 70’s 

and comparable in size, but having really different position on the real estate 
market - will be chosen. The research process starts by the creation of a 

comparative research methodology based on open data and international 
literature review (Kovács & Herfert 2012), then it continues by new data 

collection applying interviews and short term field works. The result in relation 
to the case studies is their comparative critical evaluation. Nevertheless, this 

applied research could be useful for further proposal for planning, design and 
policy of prefab housing estates of post-socialist cities.  

 
The theoretical background is based on the supervisor’s publications and their 

bibliography (Benkő 2016; Benkő 2018; Benkő, Kissfazekas 2019), on the 

future activity of the COST CA18137 (probably the doctoral student could join 
to some events) and on the latest research and policy documents about the 

planning, design and management of healthy city (WHO 2016; Pineo et al. 
2018). 

In addition, the BME Department of Urban Planning and Design has a research 
article and urban project collection about prefab mass housing: 

http://www.urb.bme.hu/uhlab/prefabmh/ 
 

The supervisor as researcher, expert or university teacher participates in 
various international cooperation about mass housing, in consequences this 

doctoral research, the doctoral student could be involved into relevant 
transnational network. For example: 

 
COST TU 18137 (2019-2023): European Middle Class Mass Housing- 

https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:overview 

Docomomo ISC Urbanism / Landscape (2018 onwards)- 
https://www.docomomo.com/specialist_committees 

DOCONF (2015 onwards): doctoral conference series with specialized Mass 
Housing Neighborhood session- http://www.urb.bme.hu/doconf2019/ 
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