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Bevezetés 

 

A budapesti barnaövezet átfogó vizsgálatát már a korábbi kutatásokban is leginkább 
annak hatalmas kiterjedése indokolta, hiszen ez a kb. 68 km

2
-es, többé-kevésbé 

összefüggő zóna a főváros összterületének mintegy 13%-át teszi ki. Mivel a legutóbbi 
becslések szerint e területeknek az elmúlt 20 év során mindössze 20%-án ment végbe 
felértékelődéssel járó funkcionális átalakulás, valamint ezek is szinte teljes egészében 
a belváros peremén találhatók, kijelenthetjük, hogy a témakör az ezredfordulót követő 
kutatások óta sem veszített a jelentőségéből.  

Értekezésem szintén az egykori ipari területek 1990 utáni funkcióváltásának 
problémakörét járja körül, azonban az eddigi hazai munkákhoz képest eltérő 
hangsúlyokkal. Dolgozatommal a meglevő tudásanyaghoz elsősorban elméleti 
szempontból szeretnék további adalékokkal szolgálni azáltal, hogy több, a hazai 
kutatásokban eddig bővebb terjedelemben ki nem fejtett vagy természetesnek vett 
fogalmat és folyamatot helyezek tágabb elméleti keretekbe, főként neomarxista és 
részben posztstrukturalista szerzők munkásságára támaszkodva.  
 

 

A munka célkitűzései és az alkalmazott módszerek 

 

Mivel a városi barnaövezetek kérdésköre Magyarországon – és a többi volt szocialista 
országban – elválaszthatatlan a posztszocialista átmenet sajátos, immár több mint két 
évtizede fennálló politikai és gazdasági kontextusától, ezért munkámban a térség-

specifikus jellemzőkkel is kiemelten foglalkozom. Ennek részeként igyekszem 
rámutatni a közép- és kelet-európai térség „nyugati” (kapitalista) országoktól való 
eltéréseire a fordista-posztfordista átstrukturálódás, valamint a dezindusztrializáció 
Magyarország esetében eddig még csak részlegesen feltárt folyamatában, amelyet a 
tőkefelhalmozási rezsimek működését leíró francia Regulációs Iskola elméleti 

keretében vizsgálok.  
Ezek a makro-szintű meghatározottságok egyúttal a kisebb lépték(ek)ben 

végbemenő átalakulási folyamatokat is erőteljesen befolyásolják, így a tágabban 
értelmezett barnamezős témakörön belül értekezésem – két empirikus kutatás 
formájában – az eltérő földrajzi léptékeken megvalósuló funkcióváltás kérdéskörét is 
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ipari terület ugyan a Millenárisnál jóval nagyobb léptékű városszerkezeti elemet 
jelent, ám a kerületi szint mellett az átalakulási folyamatokat befolyásoló cégek 
sokkal fontosabb aktorokként jelennek meg. A földrajzi léptékekkel kapcsolatos 
kutatási kérdésemre válaszolva összességében kijelenthető, hogy a várospolitikát 
és ezáltal a városi folyamatokat számtalan tényező formálja: annak ellenére, 
hogy a Soroksári út nagyobb (mezo-)léptékű terület, a Millenáris pedig ennél 
lényegesen kisebb méretű helyszín, a különböző léptékű (ám kivétel nélkül 
„helyhez kötött”) aktorok ágenciáján – vagyis koalícióikon és/vagy 
konfliktusaikon – keresztül mégis valamennyi földrajzi lépték hat(ott) az 
átalakulásukra. A hagyományos értelmezés szerinti hierarchikus és egyúttal 
merev, „rögzített” lépték-kategóriák helyett tehát érdemesebb az egyes területek 
átalakulására ható aktorok (mediátorok és intermediátorok) szerepét, valamint 
ágenciájuk hatását vizsgálni.  
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