
Közös költség? A közösségi 

tervezés előnyei és korlátai 

• Alcím beírásához kattintson ide 



• Önerős társasházépítés mint termék: mit jelent, 
kik vesznek benne részt 

• mit jelent a piac szempontjából 

• miért (lehet) fontos a közszféra szempontjából, 
mennyiben használható területfejlesztés 
eszközeként 

• példák 

 
1. 

előadás struktúrája 



• Önerős társasházépítés = Collective Self Organised (CSO) Housing 
• CSO egy tágabb fogalom, mint a közösségi lakhatás (co-housing) 

– Innovatív modell: kis közösségek összefogása az alapja 
– önerős és befektetői lakásépítés keveréke – különböző összetételben 
– Mo-i hasonló példa: 80-as évek társasházépítései 
– válasz egy piaci hiányra– ebben hasonló mint a korábbi magyar példák 
– ennek egy alfaja a co-housing, ami nagyon szoros együttélést jelent 
– piaci szempontból értékelhető termékek – ezért is adnak a bankok kölcsönt 
– co-housing nem kommuna 

• Népszerű, de jelenleg azért néhány országban terjedt el 
• A leendő lakosok aktív részvételére épít, akik különböző mértékben végig 

részesei maradnak a tervezési, helyenként a kivitelezési folyamatnak 
• Újfajta társadalmi igényt elégít ki: közösségi élet, hátrányos helyzetűek 

(idősek, fogyatékkal élők) integrációja 
 

 
 

1. 

CSO mint termék 



 
• a termék cél, és ezáltal eredményorientált - a célt a közösség tűzi ki 

magának, amely a sikeres megvalósulás esetén legtöbbször értéktöbbletet 
képvisel a vállalkozói alapú fejlesztésekkel szemben 

• Változó mértékben, de az így létrehozott épületben/épület együttesekben 
a későbbi közösségi életnek is vannak terei (kert, közösségi helyiségek) – 
ez egészen szoros is lehet a „sharing economy/collaborative 
consumption” példáján, pl. gépkocsimegosztás, rendszeres közös 
programok 

• Lassú megvalósulás: projekttől függően 2-8 év – ennek a felgyorsításában 
van piaci potenciál 

• Az épületek többnyire magasabb energetikai paraméterekkel 
rendelkeznek, lakói többnyire környezettudatos emberek. 
 

 
 

1. 

CSO mint termék 



• Egyes esetekben erős ideológiai elköteleződés a 
lakosok között – sok a zöld, a szociálisan érzékeny, 
energia és környezettudatos csoport 

• Közösségi támogatás nélkül tipikusan középosztálytól 
felfelé vágnak bele egy ilyen projektbe a szükséges 
anyagi háttér miatt 

• Közösségi támogatással rászorultabb csoportok is 
bevihetők -  tipikusan mozgássérültek, idősek, 
szociális bérlakás igénnyel rendelkezők (pl. bécsi 
Sargfabrik és holland Centraal Wonen)  

 3. 

Résztvevő csoportok 



• Kisebb befektetők is belevághatnak, mert az építtetők folyamatosan 
finanszíroznak – sok építész iroda foglalkozik ilyennel Németországban, 
Hollandiában, Észak-Európában 

• piaci rést tölt ki – általában kisebb volumenű 
• A leendő lakók/vevők már a projekt elején meg vannak, ami tovább 

csökkenti a kockázatot  
• A terület megszerzése a kulcs 
• A válságra adekvált befektetői választ adhat – „réspiacra” épít 
• bankok számára érdekes: nagyon jó adósok a közösségek – érdekeltek 

abban, hogy ne dőljön be a projekt 
• innovatív finanszírozási modellek is alkalmazhatóak – crowdfunding 
• jól működő gazdaságot/pörgő ingatlanpiacot előfeltételez 

 
 

3. 

Újszerűség – piaci potenciál 



• kiküszöböli a „spekulatív” lakásépítés közösségi/területfejlesztési 
kockázatait 

• lehetővé teszi egyes veszélyeztetett csoportok integrációját, a 
közösségi finanszírozás hatékony elköltését (pl. idősek otthona helyett) 

• városrehabilitációs eszköz – leromlóban lévő területek, üres épületek 

• egyes közösségi funkciók kaphatnak itt is helyet – gazdaságos 
megoldás 

• közszféra támogatása fontos: sokféle lehet, elsősorban nem anyagi – 
terület megszerzése, szereplők összekapcsolása, jogi segítség 

• DE: nagyon kicsi az átmenet a CSO és a gated community között – 
kiemelten fontos a szabályozás 

 

 3. 

Közérdek – településfejlesztési potenciál 



5. 

Sok különböző megvalósulási forma 

• Városi környezetben, újépítésű 
tömbök, több száz lakás – Berlin, 
Möckernkiez – lakásszövetkezet 
által szervezett, kvázi tulajdonosi  
jogviszony 

 

 

 

• Városi környezet, egy épület – 
Berlin, Ritter str. 50 – tulajdonosok 
közössége által szervezett 



6. 

Sok különböző megvalósulási forma 

• Vidéki területen, a városi 

infrastruktúrától részben elzárva – 

Lancaster mellett – tulajdonosok 

közössége szervezte, erősen zöld 

érték orientált, szoros közösségi 

lét 



7. 

Sok különböző megvalósulási forma 

• Régi épületek felújítása – Berlin 

• Leendő tulajdonosok/bérlők által 

szervezett, lakásszövetkezet 

vagy egyéb fedőszervezet által 

segített folyamat. Erős közösségi 

funkciók.  



7. 

Sok különböző megvalósulási forma 

• Új építés, lakótömb (9 épület) – 

Berlin 

• Projektmenedzser cég által 

szervezett, korlátozott közösségi 

funkciók 

 


