
Szobabérlők Háza története 

A Szobabérlők Háza Budapest XV. kerületében, Újpalotán található. A mai Újpalota 

városrész területe 1950-ben lett Budapest része. 

Akkoriban mezőgazdasági épületek és egy temető voltak csak ezen a területen. A hatvanas 

évek végén egy hatalmas lakótelep építése kezdődött meg ezek helyén. 

Tenke Tibor, egy fiatal építész tervezte a városrészt. Megpróbált a modern építészeti stílus 

felé közelíteni a tervezés során. Az utcák képe végül nem lett olyan egysíkú, mint az 

akkoriban megszokott volt. Kilencféle háztípus különböztethető meg Újpalota lakótelepén.. 

Az utcák elrendezése is eltér az akkoriban megszokottól. Tenke elképzelései ugyanis a 

középkori városmodellekhez nyúltak vissza, egy önálló városrészt tervezett középkori 

mintára. Két, egymást metsző főutat álmodott, amely a lakótelepet központja lett. Ez a 

kereszteződés négy szekcióra osztja a területet.  A négy szekcióba kisebb házakat, nagy 

parkokat álmodott, ezeket közösségi térként, úgynevezett szomszédsági egységként képzelte.  

A tereprendezés 1968 novemberében kezdődött, a lakótelep alapkövét 1969. márciusában 

helyezték el, az első lakó 1971-ben költözött be. A lakótelep építése 1978-ban fejeződött be. 

Végül 15 400 lakás épült mintegy 60.000 lakó számára e tíz év alatt. 

A „Szobabérlők Háza” kezdetben az Újpalotai lakótelep építésekor az építést végzők 

szállásaként funkcionált. Valószínűleg az első épület volt a területen. A tervek szerint a 

hatalmas építkezés lezárultával lebontották volna ezt a házat –ez végül nem történt meg. 

Az épület hamar fontos funkciót kapott. 

Olyan személyek béreltek itt szobát, akiknek átmenetileg nem volt lehetőségük bérlakáshoz 

vagy saját tulajdonú lakáshoz jutni. 

Sok vidékről a Fővárosba költöző fiatal pár lakott az épületben hosszabb-rövidebb ideig. 

Megszokott dolog volt, hogy fiatal értelmiségi párok laknak ideiglenesen a házban néhány 

évig, míg meg nem oldják lakhatási gondjaikat. 

A nyolcvanas évek végén, a rendszerváltással párhuzamosan Magyarországon is felszínre 

került a hajléktalanság problémája. Hajléktalan ellátó intézmények nyíltak országszerte, de 

leginkább a Fővárosban.  



1993-ban jött létre a BMSZKI.  

A Szobabérlők Házába ekkor már elszegényedett, lecsúszott, hajléktalan emberek is 

bekerültek.  

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épületben 2009. december 31. napjáig a 

Szobabérlők Házát a FIMŰV (Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói) Rt üzemeltette. 

2010. január 1. napjától a BMSZKI az üzemeltető.  

 
 

 

 

 


