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Az egyetemvárosiasodás kérdései a PTE nyugati kampusza 
példáján 

Bevezetés

Napjainkban az egyes települések, városrészek átalakulásának földrajzi vizsgálatában (dzsentrifikáció, stu-
dentification) is megjelentek azok a városok, ahol nagy számban élnek a felsőoktatásban, elsősorban egye-
temi képzésben résztvevő hallgatók. Az egyetemek gazdasági hatásának vizsgálata mellett (többek között 
Florax, r. 1992; geuna, a. – nesta, l. J. J. 2006; varga, a. 2009) egyre több olyan tanulmány jelenik meg, 
ahol a kutatások fókuszpontjában az egyetemisták lokális, az adott városrészre, körzetre gyakorolt hatását 
vizsgálják, mutatják be (Fincher, r. – shaW, K. 2011; munro, m. – livingston, m. 2012).

Pécsett és térségében már közel két évtizede az egyetem a legnagyobb foglalkoztató, emellett mintegy 
25 000 hallgatója van, akik közül 17 235 fő (PTE 2012, p. 1.) nappali tagozaton tanul, tehát a mindennapja-
ikat is (szorgalmi időszakban főként) e városban töltik el. Jelen tanulmány célja, hogy bepillantást nyerjen 
– az egyetemnek köszönhető átalakulás kapcsán –, hogy miként él együtt egy adott városrész „eredeti” 
lakossága a beköltöző egyetemistákkal. Célunk, hogy a lehetséges konfliktusforrásokról, nehézségekről is 
képet kapjunk. A vizsgálat alapkérdései arra vonatkoztak, hogy élhető-e a városrész az ott élők számára. 
Az egyetemisták jelenléte előny vagy hátrány? Fennállnak-e konfliktusok a diákok és a helyi lakosok között? 
A kutatást megelőző hipotéziseink a következők voltak: A szezonálisan jelenlévő egyetemisták az itt lakók 
mindennapjait megnehezítik. Nagyon gyors a filtráció és a népességcsere ezért konfliktusok alakulhatnak 
ki az állandó és az ideiglenes népesség között. A konfliktusok lehetséges forrásai: eltérő életkor, életstílus, 
kommunikációs nehézségek, a bizalom hiánya.

A következőkben a kutatás hátterének bemutatásáról lesz szó, ezt követően pedig a felmérés eredmé-
nyei kerülnek bemutatásra.

A vizsgált lakótelepes városrész Pécs ipari fejlődése és folyamatos funkcióbővülése kapcsán épült ki az 
1970-es évek derekán, zömmel elhelyezkedéséből, valamint magasabban képzett lakosságának köszönhe-
tően alakulhatott magasabb presztízsű lakókörnyezetté. (pirisi, g. – trócsányi, a. 2006). Élhetőségét szol-
gálta a kiépült közintézményi és szolgáltatói ellátottság, amelynek jelentős hányada ma is vonzerőként 
értékelhető. A bányászat 1990-es évekbeli megszűnése nem hozta magával a más városrészekben (Meszes, 
Gyárváros, Balokány) tapasztalható hanyatlást (az épületállomány leromlásától a slumövezetek kialaku-
lásáig). Ennek oka egyrészt a lakótelepek közötti összevetésben viszonylag fiatal lakásállomány, valamint 
több egyetemi karhoz közeli helyzete. A felsőoktatás expanziójához kapcsolódóan az egyetem egyre jelen-
tősebb gazdasági tényezővé lépett elő Pécsett (pl. növekvő foglakoztatás és diáklétszám), így a városrész 
1990-es évekbeli fejlődését döntően befolyásolta az itt jelenlevő egyetemi és akkori főiskolai karok meg-
léte, közelsége (trócsányi a. 2011. pp. 267-270.). A lakótelep közvetlen közelében működik az Általános Or-
vostudományi Kar (a magyar mellett angol és német nyelvű képzési programmal, 3081 fő hallgatói létszám-
mal), a Bölcsészettudományi Kar (4045 fő), a Természettudományi Kar (2615 fő), és gyalogos távolságban 
helyezkedik el a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar is (3353 hallgató) (PTE 2012, p. 1.). A fentiekből 
következően a vizsgált lakótelep kiváló mintaként szolgál az egyetemvárosiasodás társadalmi-gazdasági 
hatásainak bemutatására.
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Módszertan

A kutatás egy 2011 májusa és 2012 májusa során történt adatrögzítésre támaszkodott. A vizsgált terület 
földrajzi lehatárolását befolyásolta, hogy a városszövetben szórt struktúrával jelenlevő egyetem karai 
közül minél több essen a vizsgált lakóterületre. Ennek alapján a városközponttól nyugatra elhelyezkedő 
egyik egyetemi tömböt választottuk ki (ún. nyugati kampusz), ahol több kar működik (orvosi, bölcsészettu-
dományi, természettudományi, műszaki, továbbá a vizsgálat első időpontjában még a művészeti is), annak 
is egy egységes szerkezetű, tömbös beépítésű szeletét. Vizsgálatunk során a mintaterület nyugati és északi 
oldalán elhelyezkedő tízemeletes épületek lakói, illetve a teljes területen működő üzletek kerültek felmé-
résre. A hét kiválasztott épületben lépcsőházanként 30, illetve 40 lakás található, a felmért kereskedelmi 
egységek száma 48. 

Az adatrögzítés során összesen 892 helyi lakost (köztük 240 lakástulajdonos), valamint további 208 
egyetemistát és 63, a körzetben érdekelt vállalkozás munkatársát/tulajdonosát értük el az ingatlanra (pl. 
alapterület, tulajdonviszonyok), az egyetemistákkal/helyi lakosokkal való együttélésre, alapvető demog-
ráfiai adatokra, a kiskereskedelmi egységek jellegére, vendégkörére vonatkozó kérdéseinkkel. A kutatás-
hoz szükséges további terepi információkat kérdőíves vizsgálat és mélyinterjúk készítésének segítségével 
kaptuk meg. A lakosság felmérése teljes összeírással készült, míg a városrésszel kapcsolatos percepciókra 
vonatkozó kérdéseket utcai, véletlenszerűen kiválasztott mintának tettük fel. A mélyinterjúk során (32 
darab) egyaránt megkérdeztünk üzlettulajdonosokat, lakókat, egyetemistákat. A vizsgálat során három na-
gyobb csoportot alkottunk a megkérdezettekből: helyi (ős)lakosok, egyetemisták és az üzlettulajdonosok. 
A helyi lakosokon belül külön elemzésre került a kisgyermekesek, az egyedülállóak, valamint a nyugdíjasok 
véleményei, feltételezve, hogy eltérő szokásaik, napi ritmusuk befolyásolja az általuk jelzett preferen-
ciákat. Az általános demográfiai adatok felvétele mellett a kérdőívezés során külön hangsúlyt kapott a 
városrészhez, egyetemhez és a diákokhoz társítható pozitív és negatív percepciók, asszociációk felmérése 
(három-három pozitív és negatív kifejezés társítását kértük mindegyikhez kapcsolódóan).

Eredmények

A városrész lakosai, megítélése

A városrész hagyományosan és ma is vegyes funkciókkal rendelkezik. Ezek közül kiemelendő az intenzív 
tömbös beépítés kapcsán a lakófunkció, ugyanakkor jelen vannak az oktatás (óvoda, egyetem), egészség-
ügyi (házi- és szakorvosi ellátástól a klinikumig), kereskedelmi és üzleti szolgáltatások. A vizsgált terület 
északi és déli pereme egy jelentős forgalmi tengelyre illeszkedik, amely a helyi szükségleteken túl (nyugat-
keleti) átmenő forgalmat is kezel. A terült teljes népessége 3-4000 fő közötti értékre tehető1 (az itt élő 
egyetemistákat is beleértve), míg a fentebb említett karokon pedig több mint tizenháromezer (13 014 fő,  
PTE 2012) beiratkozott nappali tagozatos diák tanul.

A lakóterületen belül vizsgált hét épülettömbből összesen 822 helyi lakosról és 178 albérletben élő 
egyetemistáról állnak rendelkezésre alapvető demográfiai adatok. Az itt élők korfáját megvizsgálva (1. 
ábra) látszik, hogy a terület – a jelenlegi trendeket figyelembe véve – erősen elöregedő. Az egyre csökke-
nő létszámú alapot az épületekbe az 1970-80-as években fiatalon beköltöző, ma már leginkább nyugdíjas 
korú „őslakosság” adja. A gyermekorrú csoport szinte teljesen kiesik, emellett a középkorúak hiánya is 
szembetűnő. Általában azok a fiatalabb generációk élnek itt, akik egyfajta kiindulási pontnak tekintik e 
városrészt. A fiatal párok gyermek nélkül vagy egy gyermekkel, általában a megfizethető ingatlanárak, a 
belváros közelsége és az elérhető szolgáltatások miatt költöznek ide. A városrész adottságai (pl. paneles 

1  Pontos, hivatalos értékkel nem rendelkezünk, amelynek egyik összetevője, hogy az albérletben élő egyetemisták 
hivatalos regisztrációja (ideiglenes tartózkodásának bejelentése) nem minden esetben történik meg. Ez egyfajta hallgatólagos 
megállapodás a bérbeadó (nem szükséges adót fizetni) és a bérlő (alacsonyabb bérleti díj) között.
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építés, lakásméretek) taszítják a magasabb jövedelmet elérni képes fiatalabb és középkorú generációkat, 
közülük leginkább csak azok maradnak, akik anyagi lehetőségein túl az értékválasztásában a hely adottsá-
ga (pl. egyetem közelsége) a domináns.

Ugyanakkor egyfajta torzulásról is beszélhetünk, különösen a fiatalabb korosztályban (19-26 év), ahol 
az egyetemisták nem (csak) mint bérlők, hanem, mint tulajdonosok is megjelennek. Általában a tanul-
mányok idejére szülői segítséggel megvásárolt ingatlanokról van szó, amelynek egy vagy két szobáját az 
esetek nagy részében bérbe is adják a tulajdonosok – ezzel is segítve, javítva a befektetés gazdaságossá-
gát, például a hitel törlesztését. Végzés után a tulajdonossá vált hallgatók nagyobbik része megválik az 
ingatlantól, egyesek helyben maradva, vagy távozva és bérbe adva hasznosítják azokat.

1. ábra: A helyi lakosok korfája (n=822)
Forrás: Gyüre, J. – Makkai, B. 2012.

Az idősebb generációk 
esetében már több hatótényező 
működik, közülük az eredeti la-
kosságból is laknak még itt. Rész-
ben azok élnek a vizsgált terüle-
ten, akik korábban nem tudtak 
más városrészbe költözni (alap-
vetően ingatlanpiaci tényezők mi-
att), továbbá azok, akik a terület 
elérhetősége miatt nem is szeret-
tek volna elköltözni. Sajátos je-
lenségként ebben a városrészben 
is megfigyelhető az özvegyedés; 
az egykori családokból a gyerek 
mára kirepültek, a szülők egyike 
özveggyé válva marad egyedül a 
(relatíve nagy) lakásban.

Egyedi csoportot alkotnak az 
albérletben itt élő diákok (178 
fő), korfájukat a 2. ábrán mutat-
juk be. Itt kell megemlíteni, hogy 
mindössze 26 olyan bérlőt talál-
tunk, aki nem egyetemista, kö-
zülük a középkorú munkavállalók 
a meghatározók�. Ennek magya-
rázatául szolgálhat, hogy Pécsett 
dominánsan kínálati ingatlanpiac 
működik, azaz az árérzékeny bér-
lők nem preferálják ezt a (relatíve 
drága bérletű) városrészt, hacsak 
nem éppen az itteni intézmények, 
vagy helybeni foglalkoztatás mi-
att kerül látókörbe. A diákok kor-
fája természetesen igen jelentős 
eltérést mutat a fentiektől. Nagy 
részben megjeleníti az egyetemi 
képzésben résztvevők „hivatalos” 
életkorát (18-24 év), ugyanakkor 

2  Az ő adataik nem jelennek meg 
az ábrán.

2. ábra:  Az albérletben élő egyetemisták korfája (n=178)
Forrás: Gyüre, J. – Makkai, B. 2012.
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az is jól látszik, hogy az egyetem befejezése sokszor áttolódik a 25-27 éves korosztályra. Ebben a képzés 
típusa (pl. orvosi) is szerepet játszik, továbbá, hogy a diploma megszerzésének ideje valamilyen okból csú-
szik (pl. nyelvvizsga hiánya, halasztás stb.). A középkorú kohorszok megjelenését több tényező is magya-
rázza, ezek közül a másod- és harmad diplomák megszerzése, valamint a doktori tanulmányok folytatása 
említhető. Gyakori továbbá, hogy a hallgató valamilyen körülmény miatt csak később tud be-/visszalépni 
a felsőoktatásba (pl. gyermekszülés, munkaerőpiacon eltöltött idő, anyagi lehetőségek), amikor is már 
inkább az albérleteket, mint a kollégiumi szálláshelyet preferálják. Általánosságban elmondható, hogy a 
fiatalabb egyetemisták, a tanulmányuk elején járó diákok nagyobb arányban választják a kollégiumokat, 
míg felsőbb évfolyamon, vagy „idősebb” korban a párválasztással, a nagyobb kényelemre való törekvéssel, 
avagy a bevételek növekedtével egyre jellemzőbb a nagyobb intimitást is nyújtó albérleti forma.

A fent leírt szerkezeti sajátosságok a városrész foglalkoztatási szerkezetében is megmutatkoznak. A 
válaszadók között viszonylag egyenletes eloszlásban vannak jelen a szolgáltató szektorban foglalkoztatot-
tak (33% – közülük az egyetemhez köthető dolgozók aránya mintegy 2%), a nyugdíjasok (33%), valamint a 
diákok (32%).

A városrész élhetőségével kapcsolat-
ban megállapítható, hogy a megkérde-
zettek túlnyomó többsége szeret ebben 
a városrészben lakni. A kisgyermekesek 
és a nyugdíjasok esetében szinte 100%-
ot tesz ki ez az arány, érdekes azonban, 
hogy az egyetemisták 20%-ka nem tart-
ja élhetőnek a környéket. Mindennek a 
háttérben az állhat, hogy az idősebbek 
szeretik, ragaszkodnak a megszokott 
életterükhöz, kötődésük erősebb. Ezt az 
interjúk is alátámasztják, igen jellemző 
az egyik nyugdíjas válaszadó kijelen-
tése: „Régóta itt lakom, nem szívesen 
költöznék el. Főleg a megszokás miatt, 
de egyébként is tetszik.” Mindeközben 
a hallgatók közül nem biztos, hogy min-
denki be tud illeszkedni, vagy éppen 
szereti ezt a környezetet, hiszen a ma-
gyarországi viszonylatban jelentős té-
telnek számító albérlet költségét éppen 
a tehetősebb – tehát nem paneles kör-
nyezetből származó – diákok (szülei) en-
gedhetik meg. Számukra ez a szükséges, 
lehető legkevésbé rossz, ugyanakkor 
közeli szállásopció. Mindazonáltal azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a mobi-
lis, fiatal népesség, a studentifikációban 
részt vevők zöme, általában limitáltan 

3. ábra: A városrésszel kapcsolatos negatív és pozitív percepciók
Forrás: Gyüre, J. – Makkai, B. 2012.

kötődik ideiglenes lakókörnyezetéhez (Smith, P. D. 2005. p. 83.).

A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy miként értékelik a területet a különböző csoportok. A 
városrésszel kapcsolatos pozitív vélemények közül a legmarkánsabban a terület elérhetőségét emelte ki 
mindhárom csoport. További közös vonás a tömegközlekedés, amely jelen esetben jó kapcsolódási lehe-
tőséggel bíró, sűrű autóbusz-hálózatot jelenti. Az egyetemisták és a lakók között hangsúlyos volt továbbá 
a szolgáltató szektor széles kínálata. A lakók esetében (különösen az életkori sajátosságokat figyelembe 
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véve) kiemelt szerepet kapott az egyetemhez tartozó orvosi ellátás is. A klinikai tömb nemcsak a város, 
hanem az ország délnyugati régiójának orvosi ellátási központja is. A városrész negatív megítélése két fő 
csapásvonal mentén alakul. A legfőbb problémaként a közlekedéshez (legyen az egyéni vagy közösségi) 
kapcsolódó zaj és zsúfoltság kapcsolódik. Beszűkülőnek vélik a személyes tereket e városrészben, míg a 
város élhetőségét/mindennapi közérzetet a megjelenő nagyszámú hajléktalan/kéregető is zavarja. Mind-
három csoport negatívumként említette a maláta szagot/illatot, amely a vizsgált terület tőszomszédságá-
ban működő sörgyárnak köszönhető. Az üzlettulajdonosok a zsúfoltság másik aspektusát kárhoztatták: az 
egyszerre jelenlevő nagyszámú versenytárs a vásárlóerő hiányát okozza.

Az egyetem, a diákok és a szolgáltatói kínálat a városrészben

A kutatás megkezdésekor feltételeztük, hogy az egyetemnek és az egyetemistáknak pozitív a városrészi 
megítélése, így a hozzájuk társítható percepciók (többek között a helyi társadalomra gyakorolt kulturális 
és gazdasági hatások) is felmérésre a kerültek. Az előbbi két tényező mellett fontosnak tartottuk a város-
képi szempontból dominánsan megjelenő szolgáltató szektor véleményezését is. Mind az egyetem, mint 
intézmény; mind az egyetemisták jelenlétét többségében pozitív dologként értékelik a megkérdezettek. 
Az egyetem esetében a negatív megítélés szinte el is hanyagolható arányokat mutat. Ennek oka a lakos-
sági, valamint szolgáltatói kérdőívben megadott válaszok és a mélyinterjúkban kifejtettek szerint, hogy 
az egyetemnek köszönhetően a városrészben változatosabbak a kulturális programok, megfelelő az orvosi 
ellátás, a közösségi közlekedés színvonala az intézménynek köszönhetően jó. A válaszadók kiemelték, hogy 
az egyetem fejlesztő, beruházásokat ide vonzó, közösségépítő, vásárlóerőt növelő tényező.

A diákok megítélése alapvetően pozitív, különösen az üzlettulajdonosok részéről, akik szerint az egye-
temisták megfiatalítják a városrészt, másrészről pedig a megélhetésüket biztosítják (a vizsgált üzletekben 
a tulajdonosok elmondása alapján átlagosan a forgalom 30%-át adják a diákok). A kifejezetten az egye-
temisták igényeire specializálódott üzletekben (pl.: papírbolt, fénymásoló) a vendégkör mintegy 95%-a a 
diákok közül kerül ki.

Mintegy 16-17%-ra tehető azon válaszadók aránya is, akik negatívan élik meg a sok hallgató jelenlétét. 
A leggyakrabban említett negatívum a zaj, a lárma, a bulik, valamint a sok szemét. Még az egyetemisták 
10%-a is zavarónak tartja ezt az állapotot. Összességében elmondható, hogy az általános megítélés pozitív, 
ugyanakkor kitapinthatók a problémák, amelyekről a későbbiekben lesz szó.

Konfliktuspontok

A mindennapi együttélés során elkerülhetetlenül konfrontáció alakul(hat) ki a különböző kulturális, társa-
dalmi háttérrel rendelkező csoportok között. Az alábbiakban a városrészre jellemző konfliktusforrások okai 
és típusai, illetve azok megoldási lehetőségei kerülnek bemutatásra.

A válaszok azt mutatják, hogy az egyetemisták nagyobb arányban gondolják úgy, hogy léteznek problé-
mák közöttük és a helyi lakosok között (4. ábra). A hallgatók általában nem vesznek részt a lakóközösség 
életében – 63,3%-uk nyilatkozott így. Ez visszavezethető arra, hogy az adott albérletre, mint átmeneti 
lakóhelyre tekintenek és először ebben az életszakaszban töltenek el hosszabb időt a szülői házon kívül, 
ekkor kerülnek idegenekkel napi kapcsolatba és kell megtanulniuk a velük való együttélést (Darren, P. S. 
2005. p. 86.) Vélhetően mobilitási különbségek is meghúzódhatnak a háttérben. Az egyetemisták min-
dennapjaik során feltehetően sokkal több és intenzívebb interakcióba kerülnek (egyetemi épületek közti 
mozgás, szórakozás, vásárlás) a helyi lakosokkal, ezért érezhetnek több konfliktust. Ezenfelül különösen 
a külföldi hallgatók esetében igaz, hogy más kultúrkörbe kerülve a beilleszkedés, az esetleges kulturális 
„sokk” nehezebben áthidalható, pl. a nyelvi akadályok miatt. Másrészről az itt élők az elmúlt évtizedek 
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alatt hozzászoktak az egyetemistákkal járó/felmerülő problémákhoz (többek között pl. albérlet váltás), 
elfogadták, immunisabbá, esetleg toleránsabbá váltak, így másként élik meg a diákok számára konfliktu-
sosnak tűnő helyzetet. Meg kell említeni, ugyanakkor, hogy a kisgyermekesek esetében a megkérdezettek 
40%-a nem tartja megfelelőnek a hallgatókkal való viszonyát, ami talán éppen a helyi (idősebb) lakosok 
által fentebb leírt „tapasztalatok” hiányából fakad. A kisgyermekesek ugyanakkor lényegesen szenzitíveb-
bek is egy erős áthallású épületben, míg életkorukból adódóan mobilitásuk és interakciók is intenzívebb az 
idősebb lakókénál.

4. ábra: A konfliktusok jelenléte a helyi lakosok és diákok megítélése  
Forrás: Gyüre, J. – Makkai, B. 2012. 

A vizsgálat során ki-
derült tehát, hogy az 
előzetesen feltételezett 
ellentétek valóban fenn-
állnak a városrészben. 
Elmondható, hogy mind 
az egyetemisták, mind 
a helyi lakosok az eltérő 
gondolkodásmódot, va-
lamint a viselkedésbeli 
problémákat jelölték meg 
a legjellemzőbb konflik-
tusforrásoknak. A hallga-
tók leginkább az eltérő 
gondolkodásmódot (32%), 
míg a helyi lakosok a vi-
selkedésbeli problémákat 

(45%) emelték ki. Fontos megemlíteni, hogy a bizalom hiányát egyetlen válaszadó sem említette. Az inter-
júkban megfogalmazottak is alátámasztják a kérdőívben kapott eredményeket. A legtöbb válaszadó a zajt, 
a bulizást, az éjjel-nappal szóló zenét nevezte meg problémaként. Érdekes, hogy még a hallgatók között 
is volt olyan, aki nemtetszését fejezte ki a szomszéd egyetemisták rendszeres bulizását illetően – ezzel is 
alátámasztva, hogy az egyetemisták sem értelmezhetők, kezelhetők homogén csoportként.

A jelentkező konfliktusok okainak feltárása szükséges ahhoz, hogy hatékony megoldási lehetőségeket 
lehessen találni. Az okok kutatása során kiderült, hogy az egyik, városrészre jellemző konfliktusforrás – a 
lopás – nem kapcsolható az egyetemistákhoz. A statisztikák, az üzlettulajdonosok és lakók elmondása sze-
rint is azok leginkább a lakótelepi és a szolgáltatási kínálat jellegéhez köthetők.

A mindennapi együttélés során a konfliktusokat, ütköző zónákat felméréseink szerint az alábbi okok 
generálják. Mindenekelőtt ki kell emelni a generációs különbséget, így az életkori sajátosságokból adódó 
konfliktusok a leggyakoribbak. Az itt élők (családosok, idősek) mindennapi ritmusa rendszerszerű, jellem-
ző napi, heti periodicitással (iskola/munkakezdés, mint kemény korlátok) írható le. Ehhez viszonyítva az 
egyetemisták liberálisabb, lazább napi ritmusát az előadások, közösségi események (bulik, koncertek), 
hazautazások napi/heti ritmusa adja meg.

A következő nagyobb csoportba az eltérő felfogásbeli különbségekből és a tisztelet hiányából fakadó 
tényezők sorolhatóak. E problémakör visszavezethető részben generációs különbségekre. Másrészről a kü-
lönböző társadalmi, kulturális közegből (mind az ország határain belülről, mind pedig azon kívülről) érkező 
csoportok együttélése folyamán elkerülhetetlenek az ütközési pontok, konfliktusok.

Az utolsó kategóriát a kommunikációs nehézségek által generált problémák jelentik. A két, különböző 
sajátosságú korcsoport jelentette adottságból vezethető le nagy részben a már fentebb említett generáci-
ós szakadék. Kommunikációs feszültséget hordoz másrészt az egyre növekvő (2004: 537 fő, 2011: 1615 fő) 
számú (PTE 2004; 2011) külföldi diáksereg jelenléte a városrészben, amely ötéves időtávlatban meghárom-
szorozódott és az egyetem tervei szerint tovább növekszik a jövőben is.
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A fenti okokra alapozva vizsgálatunk az alábbi konfliktustípusokat tárta fel a városrészben. A hangos-
kodás elsősorban az esti szórakozási szokásokhoz kapcsolható. Nemcsak az utcai, hanem a lakóépületeken 
belüli (házibulik rendezése) hangzavar is probléma. A lopás, mint bűnelkövetési mód nem kapcsolódik az 
egyetemistákhoz, hanem leginkább az itt előforduló hajléktalanokhoz, ugyanakkor értékes célpont vagy 
préda például a hallgatók által preferált kerékpár. A zsúfoltság tekintetében különbséget kell tenni a 
közlekedési és a városrészben előforduló zsúfoltság között. A közlekedési zsúfoltság délelőtti és délutáni 
csúcsidején túl (amikor jelentősek a dugók, különösen, hogy több óvoda, általános és középiskola is a kör-
nyéken található). A jelenlegi forgalomszervezési mód miatt igen alacsony a terület áteresztő képessége. 
Problémát jelent a tömegközlekedésben jelenlevő zsúfoltság, amely annak ellenére nem csökken, hogy 
a helyi autóbusz-társaság a csúcsperiódusokban növelte a járatsűrűséget, illetve nagyobb kapacitású jár-
műveket helyezett forgalomba. A buszok így is túlterheltek, a kihasználtságuk messze túl van a maximális 
befogadóképességen. Az egyetemisták az elmúlt évtizedben megerősítették az e városrészben korábban 
(domborzati viszonyok miatt) alig jellemző kerékpáros közlekedést. Ennek adottságai (pl.: kerékpártáro-
lók, kerékpárút) a felmérés időszakában igen szerények voltak, illetve hiányoztak, ugyanakkor 2013 őszén 
megindult a PTE nyugati és keleti kampuszait is összekötő – a vizsgált területet is érintő – kerékpárút 
építése. A közlekedés esetében a parkolóhelyek hiánya is kritikus. Az egyetemi és helyi polgárok mellett 
a PTE klinikáira a régióból érkező betegek és hozzátartozóik jelentős parkolóhely igénnyel terhelik a vá-
rosrészt. Csúcsidőben a zsúfoltság miatt a személyes terek minimálisra zsugorodnak. A zsúfoltság emellett 
a mindennapokban a szolgáltató szektorban érezteti hatását. A boltokban, kávézókban, bankokban, orvosi 
rendelőkben hosszabbá vált az ügyintézés, vásárlás. Mérhető volt az udvariatlanság, amelyet a fentebb 
említett generációs szakadék és zsúfoltság fokozhat. A szemetelés az általánosan a nagyobb tömegű né-
pességre és a kevéssé fejlett hulladékkezelésre vezethető vissza. Emellett meg kell említeni a különböző 
bulik, rendezvények utáni eseteket, amikor is a köztéren maradó hulladék üvegekből, italos dobozokból, 
csikkekből áll. Az idősödő helyi lakossághoz köthetően, illetve ehhez társítottan a „családmodell” változá-
sával összefüggő kisállattartás megjelenésével és terjedésével a kutyaürülék jelenti a legnagyobb problé-
mát egyre több lakónak.

Megoldási lehetőségek

A következő lehetőségek figyelembevétele véleményünk szerint segítheti a felmerült problémák megol-
dását. A kialakult feszültségek, konfliktusok kezelésében minden érintettnek részt kellene vennie, erre 
törekednie kellene. Úgy látjuk, egyszerre kell egy felülről (város, egyetem) jövő és egy alulról (helyi lako-
sok, egyetemisták) induló problémakezelést/megoldást keresni/alkalmazni. Az önkormányzat a számára 
hozzáférhető eszközök (rendeletalkotás, közlekedésszervezés stb.) segítségével a városlakókkal együtt-
működésben képes kezelni a városrészben (és a város más részein is) felmerült problémák egy részét. 
Az egyetem már jelenleg is szankcionálja az olyan magatartást, amely „a hallgatói jogviszonnyal össze-
egyeztethetetlen, illetve az Egyetem jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti” (PTE 2012b p. 2). Emellett az 
intézmény, amely jelenleg is igen aktív szerepet vállal a város életében (külön felelőse van a városházával 
történő kapcsolattartásnak) sokkal intenzívebb szerepet kell vállaljon az egyetemisták és a helyi lakosok 
között kialakuló párbeszédben (pl. közös városrészi programok szervezésével).

Mindenképpen figyelembe kell venni a különböző társadalmi csoportok és az egyén szintjén megjelenő, 
eltérő igényeket (pl. közlekedés, orvosi ellátás). Emellett meg kell találni az újonnan érkezők és a már 
itt élők közötti hangot is, amely a különböző hátterek miatt mindenképpen kompromisszumos, a közösség 
egésze szempontjából előremutató megoldásokat követel (pl. a szolgáltató szektor tudjon kommunikálni 
minden vendéggel, és egyszerre tudja ellátni a helyiek és az ide érkezők eltérő, szezonálisan is differen-
ciált szükségleteit).

A gyakorlatban ez a különböző csoportok érdekeltté tételében nyilvánulhat meg. A társadalmi integrá-
cióért, jobb megismerésért közösségfejlesztő programok (pl. kulturális-, sportprogramok, szomszédolás, 
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közösségi/városi kertészkedés, területtisztítás/felújítás) szervezésével tehetünk. Az egyik legjelentősebb 
probléma, a generációs szakadék csökkentése érdekében szükséges marketing eszközök alkalmazása, to-
vábbá programok létrehozása (pl. „fogadj örökbe egy nagyit!” bevásárlásban, cipelésben/infokommuniká-
ciós terülten nyújtott segítségért cserébe főzés/apróbb szerelési munkák az albérlet körül). Mindenképpen 
törekedni kell a kompromisszumok keresésére és kölcsönösen előnyös együttélési szabályok lefektetésére, 
a vékony falakon át történő zavaró hatások minimalizálására – pl. 22:00 után a mosógép használatának 
korlátozása, zenehallgatás stb. Emellett szükségesnek látjuk az önkormányzat aktívabb részvételét a vá-
rosrészben, amelynek kerületében a képviselők jobban megismerhetnék az itt élők igényeit, ennek isme-
retében alakíthatnák a városrészt érintő akciókat, fejlesztéseket.

A generációs szakadék melletti másik nagy problémakör a meglévő közlekedési rendszert (legyen az 
egyéni vagy közösségi, gyalogos, vagy autós) érinti. Itt részben a város oldaláról szükséges beavatko-
zás (forgalmi rend átalakítása, közösségi közlekedés szervezése, gyalogos járdák karbantartása). Emellett 
szükséges egy összehangolt egyetemi-önkormányzati együttműködés a parkolóhelyek rendezése, valamint 
a forgalomszervezés érdekében.

Konklúzió

A vizsgálat rámutatott arra, hogy minden szereplő élhetőnek tartja a városrészt és ahhoz pozitívan viszo-
nyul. Nincsen szignifikáns különbség a különböző csoportok között abban a tekintetben sem, hogy miként 
viszonyulnak a városrészhez, az egyetemhez, az egyetemistákhoz.

Ugyanakkor kiderült, hogy vannak feszültségek a beköltöző egyetemisták és az itt élő helyi lakosok 
között. A konfliktusok látensek, léteznek, de egyelőre (még) embrionális állapotban. Az is megállapítást 
nyert, hogy a városrész átalakulásának irányát elfogadják az itt élők, de néhány azzal járó mellékhatást 
(pl. zsúfoltság) zavarónak tartanak. Az egyetem városrészre gyakorolt hatását mind jelenleg, mind a jövő-
ben pozitívnak látják. A helyi gazdaságra gyakorolt szerepe (szolgáltatási szektor sokszínűsége, ingatlanpi-
ac) mellett a kulturális hatása sem elhanyagolható az intézménynek. A külföldi hallgatóknak köszönhetően 
egyfajta multikulturális városrész formálódik, amelynek hatása már pl. a többnyelvű hirdetésekben, szol-
gáltatásokban is megmutatkozik. Az átlagos magyar nyitottsághoz, az idegenekkel szembeni zárkózottság-
hoz képest a helyiek nyitottabbak, toleránsabbak, befogadóbbak. További vizsgálatok szükségesek abban 
a tekintetben, hogy a prognosztizálhatóan egyre nagyobb számú külföldi diák jelenléte esetében is így 
marad-e. Emellett a kulturális programok számának és minőségének emelkedését is generálja az intéz-
mény. A vizsgált városrész közvetlen közelében épült fel az egyetem legújabb kutatóközpontja is, amely 
városképjavító hatásán túl tovább erősíti a városrész oktatási-tudományos karakterét.

További kérdést vet fel a terület átalakulása kapcsán, hogy folytatódik-e a lakosságcsere az eddigi 
trendek mentén, avagy esetleg felgyorsul éppen a fentebb leírt konfliktusok miatt. Amennyiben zömmel 
ideiglenes szálláshelyként funkcionál majd, teljes mértékben „egyetemvárosiasodik”, miként kezelhető 
annak szezonalitása. Ennek feltárása további kutatásokat igényel, amelyek segíthetik az eddigiek alapján 
szükséges proaktív magatartás kialakítását mindegyik érintett fél részéről.
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