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00) BEVEZETÉS  

 

 
Budapest látványa a BME Urbanisztika Tanszék K390-es terméből / fotó: Tóth Fábián, 2015 

 

 

AZ ÉRTEKEZÉS HÁTTERE  

 

< ZÁRT / NYITOTT >, publikációkra támaszkodó összefoglaló értekezés címe térelméleti és 

térhasználati osztályozásom alapja, lehetővé teszi a különböző tudományos, oktatási és 

tervezési tevékenységeimhez való kapcsolódást, egyúttal szerves folytatása a 2006 

januárjában megvédett Külső és belső tér közti átmenetek
1
 című doktori disszertációmnak. 

Külső tér
2
 csak belsőhöz viszonyítva létezik, ezért ez alapvetően építészeti fogalompár, a zárt 

/ nyitott azonban már városi összetett minőségi dimenzió
3
 és tudományközi határhelyzetek 

felé vezet.  

Tudományos tevékenységem a francia, az angol
4
 és a magyar nyelvű szakirodalom ismeretén, 

illetve az egyéni európai tanulmányutakon szerzett tapasztalatokon, a vendégoktatóként és 

szakértőként szerzett nemzetközi tevékenységemen, a városépítészeti pályázatokon
5
 való 

sikeres részvételen és a BME Építészmérnöki Karán (ÉPK) és a volt Kertészeti Egyetem (ma 

Szent István Egyetem) Tájépítészeti Karán végzett oktatói gyakorlaton nyugszik.  

                                                 
1
 Benkő Melinda, Vámossy Ferenc & Schneller István (2006). „Külső és belső tér közti átmenetek – kontrasztok 

és áttűnések” című PhD-értekezés nyilvános vitája. Építés- Építészettudomány, 34(1-2), 193-220. / Az értekezés 

opponenseivel közösen készített összegző publikáció. 
2
 / Meggyesi Tamás (2004). A külső tér. Budapest: Műegyetemi Kiadó / Szakmai gondolkodásom, kutatói és 

oktatói pályám jelentősen meghatározza Meggyesi Tamás DSc, akinek munkatársa lehettem a BME Urbanisztika 

Tanszék A külső tér: fejezetek egy építészeti térelmélethez című kutatásában, és könyvének alakításában 2001-

2004 között. / Meggyesi Tamás DSc, Széchenyi-díjas urbanista-építészmérnök, a BME Urbanisztika Tanszék 

professzor emeritusa, vezetője 1987-2000 között, az MTA Településtudományi Állandó Bizottság elnöke 2010-

2015 között. 
3
 Schneller István (2002). Az építészeti tér minőségi dimenziói. (p17). Kecskemét: Librarius / Schneller István 

PhD, urbanista-építészmérnök, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, 2007-2015 között a Corvinus Egyetem 

Településépítészeti Tanszékének vezetője, az MTA Településtudományi Állandó Bizottság tagja, Budapest 

főépítésze 1990-től 2006-ig. 
4
 PhD fokozatszerzésnél idegen nyelvtudásom még a francia és olasz volt. Azonban a mai tudományos és 

egyetemi világ angol központúsága megköveteli az angol nyelv használatát, ezért az elmúlt években 

megtanultam angolul.  
5
 Az Archimago Kft. egyik vezető tervezőjeként díjat, megvételt nyertünk 2006-2010 között Budapest, Pécs, 

Dorog Kecskemét, Szeged, Paks, Győr központi területeire kiírt városépítészeti pályázatokon. 
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2005 óta aktív szerepem van a BME ÉPK Urbanisztika Tanszék szakmai vezetésében
6
, mely 

1929-től önálló egyetemi tanszék
7
, a településtudományt a Műszaki tudományterület 

Építészmérnöki tudományágán belül művelő legfontosabb hazai szellemi műhely
8
. A 

településtudomány helyzetét 2000-ben összefoglaló írás így fogalmaz: 

„… a település elemeinek térbeli elrendezése nem lehet azok tartalmától és társadalmi 

gazdasági kapcsolataitól független tevékenység; a műszaki-fizikai, más oldalról a társadalmi 

gazdasági stb. relációk egységes és nehezen megbontható rendszert alkotnak.” 

Bartke-Kőszegfalvi, 2000
9
 

 

Építészmérnökként a városhoz a térbeliség, a fizikai – épített és természeti - „hard” 

rendszerek felől közelítek, de a gondolkodásom szerves része a „soft” tényező, a térhasználó, 

téralakító ember. Az elmúlt évtizedben két nagy, egymással összefüggő kutatási területem az 

„építészeti gondolkodás alapjai”
10

 és a kortárs városépítészet. Mindkét témában a BME ÉPK 

előadássorozatainak felelőse és előadója vagyok. 2006-tól az osztatlan és BSc képzés első 

félév elméleti bevezető, 2012-től az ötödik félév Városépítészet1 összegző és a 2010-től a 

Kortárs városépítészet kötelezően választható tantárgy előadásait tartom
11

. Ezek 

alátámasztására 2013-ban jelent meg a 111 szó az építészetről felsőoktatási tankönyv, 2009-

ben Fonyódi Mariannal
12

 közösen írt Glocal city – kortárs európai városépítészet című könyv. 

2012-13-ban vezetésemmel dolgoztunk ki egy új multidiszciplináris, karközi, Közép-Európa 

problematika orientált, angol nyelvű mesterképzést, az MSc in Sustainable Urban 

Development-t
13

. A képzés alapítási és indítási anyagait a MAB Műszaki Bizottsága 2014 

márciusában elfogadta, gesztora az Urbanisztika Tanszék, melynek szakfelelőse lettem volna. 

A 2015-ös szaktisztítás az indítását egyelőre meghiúsította, azonban 2016-os bordeaux-i 

tapasztalataim, ahol az UNESCO frankofón felsőoktatási, kutatási együttműködési 

                                                 
6
 2005-12 között tanszékvezető helyettesként, 2012-től a BME Urbanisztika Tanszék vezetőjeként dolgozok. / 

http://urb.bme.hu/ 
7
 Pálfy Sándor (Ed.). (2009). Egy tanszék 80 éve. A BME Urbanisztika Tanszékének története (1929–2009). 

Budapest: Terc Kiadó / Pálfy Sándor DLA, Prima Primissima díjas urbanista-építészmérnök, a BME 

Urbanisztika Tanszék egyetemi tanára, vezetője 2005-2012 között, az MTA Településtudományi Állandó 

Bizottság tagja. 
8
 Az értekezés célja - a publikációk összefoglalása mellett -, tudományos tevékenységem beágyazottságának 

bemutatása a Építészmérnöki tudományágon belül működő hazai településtudományi közegbe. Ezért a 

lábjegyzetben azoknál a hivatkozott szerzőknél, ahol ez ebből a szempontból lényeges, rövid életrajzi leírást is 

adok, az MTA Településtudományi Állandó Bizottsághoz, illetve a BME Urbanisztika Tanszékhez kötődő 

tevékenységükről. 
9
 Bartke István & Kőszegfalvi György (2000). Magyar településtudomány az ezredfordulón. Falu, Város, Régió, 

2000(9), 20-25. / Dr. Bartke István, a közgazdaságtudomány doktora, az MTA Településtudományi 

Bizottságának 1986-os alapításától tagja, alelnöke, majd 1997-2002 között elnöke. / Dr. Kőszegfalvi György 

DSc, a Pécsi Tudományegyetem tanára, az MTA Településtudományi Állandó Bizottság tagja.  
10

 2009-2012 közti, kiváló minősítéssel lezárt, MTA Bolyai ösztöndíjas kutatásom címe. 
11

 2011-ben a BME ÉPK hallgatói az év előadójának választottak. 
12

 Fonyódi Mariann PhD, urbanista-építészmérnök, a BME Urbanisztika Tanszék docense. 
13

 http://susud.bme.hu/prepare / Orbán Annamária PhD, közgazdász-politológus, a BME GTK Szociológia és 

Kommunikáció Tanszék docense volt ebben a munkában legfontosabb partnerem. A fenntartható helyett a 

magyar megnevezésben a jövőtudatos jelzőt vezettük be, 2012 őszén a témában konferenciát szerveztünk a 

BME-n. / http://www.urb.bme.hu/jovotudatos-telepulesfejlesztes-2012-11-13/ 
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rendezvényén voltam a BME képviseletében, ismét megerősített, hogy ezen az úton kell 

tovább haladni.  

Célom kutatásaim, egyetemi oktatói és szakmai tevékenységem összehangolása, a nemzetközi 

tudás beemelése a hazaiba és a hazai közvetítése a nemzetközi felé. 

 

 

AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA, MÓDSZERE ÉS FELÉPÍTÉSE 

 

Az elmúlt évek publikációira támaszkodó habilitációs értekezés megírása lehetővé tette 

számomra eredményeim új, komplex rendszerbe állítását, beágyazását a hazai, az 

Építészetmérnöki tudományokon belül létező településtudományi közegbe, illetve önmagam 

számára újabb kutatási irányok kijelölésére. Ez indokolja a közel 200, lábjegyzetetekben 

részletezett hivatkozást
14

. A szöveg elméleti jellegű, kerüli az esettanulmányok bemutatását, 

és csak néhány illusztráló ábrát és képet alkalmaz
15

.  

Az értekezés téziseihez rendelt kilenc publikáció egy-egy kérdéskör részletes értékelését adja, 

de egyéb tudományos (például a lakótelep esettanulmányokat bemutató írások, általam 

szervezett hazai és nemzetközi konferenciák), oktatói (témavezetésemmel készült doktori és 

tdk kutatások, szakdolgozatok, diplomatervek) és tervezői eredményeim (városépítészeti 

pályázatok koncepciói) is hozzárendelhetők.  

Az összefoglaló jellegű mű felépítésében az általános felől egy résztéma felé közelít, 

különböző léptékekben és tematikákban használja a zárt/nyitott fogalompárt. Négy egységre 

tagolt, a tézisek és a kapcsolódó publikációk felsorolása a fejezetek végén van. 2010 után 

megjelent tudományos publikációm közül kilencet választottam ki, közülük: 

 4 külföldi és 4 hazai lektorált folyóiratcikk, 1 hazai könyvfejezet, 

 7 angol, 1 francia és 1 magyar nyelvű, 

 8 egyszerzős, egy elsőszerzős (társszerzői nyilatkozattal). 

A tézisekhez tartozó publikációk a kiadók által szerkesztett, megjelent változatban (kivétel a 

2016 nyarán megjelenő cikk) a habilitációs kérelem részei (ld. aa) pont). 

 

  

                                                 
14

 Az értekezés hivatkozásai elsősorban összefoglaló jellegű művek, ezzel szemben a publikációk többségében 

tudományos folyóiratcikkekre támaszkodnak.  Az idézetek – a francia gyakorlatnak megfelelően – az eredeti 

nyelven vannak, majd ezek szerző által készített magyar fordítása a lábjegyzetben olvasható. Külön 

irodalomjegyzék nem jelenik meg az anyag végén, hanem – a WoS Architektúra & Urbanizmus folyóirat 

gyakorlata alapján, ahol a végjegyzetek – itt a lábjegyzetek tartalmazzák az adatokat is az APA stílust használva. 
15

 A 3. és 4. fejezetekben megjelenő sémák a szerző ábrái, egyszerű vizualizálása a bemutatott kategóriáknak. 
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Az első rész építészet és urbanisztika kapcsán a környezet, a komplex és a fenntartható szavak 

mai használatáról, szakmai helyzetéről ad rövid áttekintést. 

01) építészet – urbanisztika 

  környezet (?) 

  komplex (?) 

  fenntartható (?) 

 Benkő (2012a), Benkő (2012b) 

 

A második fejezet alapja a településtudomány és így az esettanulmányok 

helyspecifikusságából adódó közép- és kelet európaiság. A térség városi sajátosságait 

városközpont és periféria témakörben tárgyalja.  

02) Közép- és Kelet Európa városai 

  Közép- és Kelet Európa 

  városközpont 

  periféria 

Benkő (2011b), Benkő (2015a) 

 

A harmadik a városok tömbjeinek beépítési formáját és ehhez kapcsolva a térhasználatot, a 

zárt / nyitott kettősség alapján felállított négy kategóriában, a forma felől közelítve mutatja be.  

03) zárt / nyitott városforma és térhasználat 

zárt forma / zárt használat 

zárt forma / nyitott használat 

nyitott forma / zárt használat 

nyitott forma / nyitott használat 

Benkő (2010), Benkő (2011a) 

 

Végül a negyedik, az úgynevezett biztonság alapú ingatlan- és településfejlesztés kortárs 

jelenségét, a zárt / nyitott kettősség mentén értékeli, de itt a használat szempontja kerül 

előtérbe. 

04) biztonság alapú ingatlan- és városfejlesztés 

zárt használat / zárt forma 

zárt használat / nyitott forma 

nyitott használat / zárt forma 

nyitott használat / nyitott forma 

Benkő (2012c), Benkő (2015b), Benkő & Germán (2016)   
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01) ÉPÍTÉSZET - URBANISZTIKA 

 

 
Purvciems lakótelep, Riga / a szerző saját felvétele, 2015

16
  

 

 師傅領進門，修行在個人 

kínai közmondás
17

 

 

„A tanítók kinyitják az ajtót, belépned rajta magadnak kell”, ezzel a jól ismert gondolattal 

zárul az Építész Világszövetség Építészképzés Bizottsága által 2011-ben, első alkalommal 

meghirdetett tudományos írás pályázatra készült, díjazott cikkem, melynek alapkérdése az 

építészképzés első évének tanítási és tanulási módszerei.
18

 Kutatásom az elméleti háttér 

mellett személyes oktatói gyakorlatomra támaszkodik, az építészet és az oktatás összetett 

kontextusának feltárására törekszik, célja, hogy megtalálja a szakma állandónak tekinthető 

elemeit, illetve felfedezze azokat az új ismereteket és a hagyományos kérdésekre adott mai 

válaszokat, amiket be kell építeni a képzésbe. Az első éves hallgatók számára fontos az 

építészeti beavatkozások sokféleségének bemutatása, a környezet értékeinek és egységének 

érzékeltetése, a gondolatokat kommunikáló vizuális és verbális eszközök tanítása, de 

leglényegesebb a tudásvágy felébresztése és fenntartása, hogy művészi és tudományos 

kreativitásuk a későbbiekben valóban kibontakozhasson. Ez az élethosszig tartó tanulás 

folyamat a nyitottságra épül
19

. 

Az építész feladata hagyományosan az épület létrehozása, maga az építés. Az első 

építészelméleti írásos alapmű
20

, az ókor római birodalom tudását összegezve és a több 

                                                 
16

 Az UrbAct Rigában rendezett City Festiválján a lakótelep Walkshop egyik vezetője voltam. 2015. május 7. / 

/http://urbact.eu/urbact-city-festival 
17

 “Teachers open the door. You enter by yourself.” / A szerző fordítása: „A tanítók kinyitják az ajtót, belépned 

rajta magadnak kell.” / Retrieved February 20, 2016, from https://en.wikiquote.org/wiki/Chinese_proverbs 
18

 Az Építészek Világszövetsége, az UIA (Union Internationale des Architectes) 1948-ban alakult. A 2011-ben 

lezajló tudományos írás kétfordulós pályázat első részében öt különböző régióban nemzetközi zsűrik értékelték a 

beérkezett anyagokat, majd régiónként a három legjobb került a második forduló újabb bíráló bizottsága elé. Az 

építészképzésről szóló publikációm a mezőnyben egyetlen európaiként harmadik díjas lett, így poszterként az 

UIA Tokyoban megrendezett 24. világkongresszusán, 2011 szeptemberében is bemutatásra került.  
19

 Az EU oktatáspolitika irányelve az élethosszig tartó tanulás, a Lifelong Learning kifejezést először 1971-ben 

Dániában használták. / In Wikipedia. Retrieved May 20, 2016, from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning 
20

 Vitruvius (1988). Tíz könyv az építészetről. Budapest: Képzőművészeti Kiadó (az eredeti Kr. e. 1. században 

íródott). 
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évezredes klasszikus európait meghatározva, az épületekkel szemben hármas - firmitas, 

utilitas, venustas (szilárdság, célszerűség, ékesség) - követelményrendszert állított fel, és a 

házak többsége, a város fizikai (térbeli) és szellemi (időbeli) környezetéhez két évezreden 

keresztül szükségszerűen kötődött. A modernizmus, habár a történeti építészet teljes 

megújítására törekedett, az ókori elveket éltette tovább, nyelvezetében és gondolkodásában a 

szerkezet, funkció és forma triumvirátusa megmaradt. A mennyiségi és térbeli növekedés, az 

életmód változások építési igényeinek minőségi kiszolgálása, a nemzetközivé alakuló 

gazdaság és építészeti-mérnöki ismeretek az építést azonban környezetétől egyre több esetben 

függetlenítették. Visszafordíthatatlan átalakulási folyamat indult be, és az ebből adódó 

veszélyek későn tudatosultak, a vészkiáltások a mennyiségi fejlődést folyamatosan ösztönző 

erőviszonyok között perifériára szorulnak. 1972-ben kap nyilvánosságot a Római Klub, a 

„növekedés határai” című, a gazdaság és a népesség növekedés globális méretű ökológiai 

következményeit előrevetítő kutatás alapján készített jelentés
21

. A modern kritikájaként, a 60-

as évektől erősödnek a helyi adottságokat újra felfedező és értékelő építészeti elméletek
22

,  

megjelenik a posztmodern kritikákra épülő kontextualista irányzat. Az újabb fogalmi hármas 

az alkotást - a folyamatot és eredményét is - a helyhez (genius loci), az időhöz (zeitgeist) és az 

emberi szellemhez (spirit), vagyis a komplex környezethez való viszonyával definiálja
23

, 

ugyanakkor a „tartósság, hasznosság és szépség” értékeibe vetett hit továbbél
24

. 

Mit takarnak valójában az elmúlt évtizedek, nemcsak az építészet- és urbanisztikában, hanem 

az élet számos más területén is általánosan használt szavak: a környezet, a komplex és a 

fenntartható? Hol a helye és mi a szerepe az építészet alapú településtudománynak ebben a 

közegben? 

 

KÖRNYEZET (?) 

Korunkban a környezet a városi, térségi és akár bolygó léptékű fenntarthatóság alapfogalma. 

Érdemes röviden áttekinteni a szó használatát és tagolását, mert ez rávilágít, hogy valójában 

minden mindennel térben és időben egyaránt összefügg, az egyértelműnek tűnő 

osztályozások, ábrázolások sem teszik lehetővé az egyes részterületek teljes elkülönítését. A 

fenntartható fejlődés kezdetektől használt három alappillére: a környezet(védelem), a 

gazdaság és a társadalom. A gazdaság azonban egy társadalmi alrendszer, a társadalom pedig 

az ökoszisztémához kötődik. Tehát valójában nem mellé-, hanem alárendelt a „pillérek” 

viszonya. Ennek ellenétre az elmúlt években egy negyedik alappillér is bekerült a 

                                                 
21

 Meadows, Dennis L., Meadows, Donella, Randers, Jorgen & Behrens, William W. III. (1972). The Limits to 

Growth. London: Univers Books  
22

 Néhány, különböző kultúrkörben közel egy időben megjelent alapmű: Gordon Cullen (1961). The Concise 

Townscape. London: Routledge / Aldo Rossi (1966). L’architettura della cittá. Padova: Marsilio / Robert 

Venturi (1966). Complexity and Contradiction in Architecture.  New York: MoMA 
23

 Cságoly Ferenc (2005). Az építészeti mű szellemi meghatározottsága. In: Finta József (Ed.). Épített jövőnk 

(pp. 91-125). Budapest: MTA Társadalomkutató Központ / Cságoly Ferenc DLA DSc, Kossuth-díjas építész-

mérnök, a BME Középülettervezési Tanszék egyetemi tanára, az MTA Építészeti Tudományos Bizottság Elnöke 

2007-2015 között, az MTA rendes tagja.  
24

 Cságoly Ferenc (2014). Három könyv az építészetről: Szépség. Hasznosság. Tartósság. Budapest: Akadémiai 

Kiadó 
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fenntarthatóság diskurzusba: nemzetközi egyezmények alapján ez a kultúra
25

, a hazai 

hivatalos meghatározás szerint pedig az úgynevezett emberi környezet
26

.  

A fenntarthatósági fogalmak, alrendszerek közti rendezetlen viszony az építészet elhelyezése 

kapcsán is megfigyelhető. A településtudományi szakirodalom az épített világot általában a 

fenntartható fejlődés környezeti alappilléréhez sorolja be
27

. Más tagolásokban a környezet szó 

inkább a természeti tényezőkre utal, és mellette egyenrangúan jelennek meg a várost alakító 

épített (vagy műszaki), társadalmi és gazdasági tényezők
28

. Ez a korábban is használt, helyi és 

helyzeti energiák felőli megközelítésre épül, melyben a helyhez kötött természeti, és az ember 

által befolyásolt vagy meghatározott adottságok jól elkülöníthetőek
29

. A 2013-as Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Keretstratégia
30

 az épített környezetet a fenntartható fejlődés négy 

erőforrása közül (emberi, természeti, gazdasági és társadalmi) a gazdaságnál nevesíti, míg a 

2015-ös Nemzeti Építészetpolitika szerint az építészet a kultúra része
31

. 

A legtisztább rendszerek két, az átmeneteket kizáró kategóriákat használnak. Eszerint a 

környezet lehet fizikai vagy nem fizikai, összefoglalóan társadalmi (a gazdasági, kulturális 

stb. alrendszerekkel együtt). Az UNESCO világörökség diskurzus is hasonló útkeresést 

tükröz. Az 1972-es Világörökségi Egyezmény kulturális vagy természeti, de mindkét esetben 

a fizikai környezet örökségéről szólt
32

. 2003-ban bevezették az intangible (megfoghatatlan, 

anyagtalan) szellemi kulturális örökség kategóriát, majd 2005-ben a korábbi kulturálist és 

természetit összevonták. Így maradt a kettős felosztás, anyagszerű vagy anyagtalan (tangible 

and intangible)
33

, leegyszerűsítve hardware és software, ahogy ezt a digitális forradalom óta a 

hétköznapi nyelvben nevezzük.  

 

                                                 
25

 Culture for Sustainable Development (2016, May 20). Retrieved from http://en.unesco.org/themes/culture-

sustainable-development 
26

 A fenntartható fejlődés fogalma (2016, May 20). Retrieved from http://nfft.hu/a-fenntarthato-fejlodesrol/a-

fenntarthato-fejlodes-fogalma/ 
27

 Lukovich Tamás & Mogyorósi Katalin (Eds.). (2013). Fenntartható fejlesztés, várostervezési útmutató. 

Budapest: Terc Kiadó / Lukovich Tamás PhD, urbanista-építő-, és építészmérnök, a Szent István Egyetem 

tanára, az MTA Településtudományi Állandó Bizottság tagja. 
28

 Alföldi György (Ed.). (2012). Budapest 2050, a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei (pp. 18-20). 

Budapest: Terc Kiadó / Alföldi György habil DLA, urbanista-építészmérnök, a BME Urbanisztika Tanszék 

docense, az MTA Településtudományi Állandó Bizottság elnöke 2015 –től. 
29

 Tóth Zoltán (2001). A települések világa (pp. 163-171). Pécs: Ponte Press / Tóth Zoltán habil PhD, urbanista-

építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa. 
30

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2013). Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia. Retrieved from  

http://nfft.hu/assets/NFFT-HUN-web.pdf 
31

 Franciaország 1977-ben törvényben rögzítette, hogy az építészet a kultúra része, a 2015-ös Nemzeti 

Építészpolitika bevezetőjében pedig így fogalmaz: „Az építész helyet és szellemet teremt, így lesz a természeti 

és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része.” / Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkárság (2015). Nemzeti Építészetpolitika. Retrieved from http://epiteszetpolitika.hu/nep.pdf 
32

 Unesco (1972). Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Retrieved 

from http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ 
33

 What is Intangible Cultural Heritage? (2016, May 20). Retrieved from 

http://www.unesco.org/culture/ich/en/what-is-intangible-heritage-00003/ A hivatalos magyar szóhasználat ezt 

nem igazán tükrözi, világörökség és szellemi kulturális örökség a két típus  neve. / A szellemi kulturális örökség 

védelméről (2016, May 20). Retrieved from http://www.unesco.hu/kultura/szellemi-kulturalis/szellemi-kulturalis 
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KOMPLEX (?) 

A komplexitás, az összetettség vizsgálati és tervezési módszereinek megnevezése is hasonló 

értelmezési kérdéseket vet fel, mint a környezet. A polihisztor építész
34

 után is létezik az 

úgynevezett generál tervező, aki koncepciónál és koordinál, összefogja a teljes, számos 

szakág szereplőinek munkájából álló tervezési és építési folyamatot. Az ezredforduló 

meghatározó építészteoretikusa, Kenneth Frampton Hét pont az ezredfordulóra című, az UIA 

1999-es konferenciáján elhangzott beszédében Alvaro Siza-t, a kortárs portugál építészet 

legelismertebb iskolateremtő alkotóját idézi, aki szerint: „the architect is a specialist in 

nonspecialization”
35

.  

„Az urbanisztika művelői mindig is küszködtek a teljes környezet megragadásának 

vágyával”
36

, minden szempontot és azok egymásra hatásait is átfogó megközelítésre 

különböző megnevezéseket és módszereket használtak. A tágan értelmezett urbanisztika és a 

fenntartható fejlődés az egész megismerésére és működtetésére irányul, mindkettő kulcsszava 

a holisztika. Eszerint az urbanista szükségszerűen generalista, holisztikus szemlélettel  oktat, 

kutat, tervez, dönt
37

? 

Az 1960-as években, a város mint rendszer, illetve a rendszerelmélet „nagy ígérete volt a 

tudományos technikai forradalom érvényesítése az urbanisztikában”
38

. Matematikai modellek 

jelentek meg a környezet komplexitásának leírására és esetleges tervezésére. A gráfelmélet a 

településtudományba a matematikus-építész Christopher Alexander 1965-ös A város nem fa 

című írásával érkezett meg, melyben a háló a hagyományos történeti város, és a fa a 

modernista funkcionalista város modellje
39

. Háló és fa helyett, a települési léptékű 

fenntarthatóság morfológiai hátterét elemző kortárs írások levél és fa, vagyis tudatosan az élő 

organizmusokra utaló analógiákat használnak, és a kettő közül természetesen a levél mintázat 

mellett érvelnek
40

. A gráfelmélet az alapja a londoni Bartlett School-ban 1977 óta fejlesztett, 

mára szoftverré és nemzetközi tudományos hálózattá terebélyesedett spacesyntax-nak is, 

melynek célja a városforma és a térhasználat összefüggéseinek kutatása, vizualizálása. 

Jelmondata: science-based: human-focused
41

.  

                                                 
34

 Az építészek Kós Károlyt nevezik az utolsó magyar polihisztornak. / Gall, Anthony (2002). Kós Károly 

műhelye - Tanulmány és adattár. Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó 
35

 A szerző fordítása: „az építész a specializáció nélküli specialista”. / Frampton, Kenneth (2000). Seven points 

for the millennium: an untimely manifesto. Journal of Architecture, 5(1), 21-33. 
36

 Vidor Ferenc (1994). Az építészeten innen és túl (p126.). Budapest: Gyorsjelentés Kiadó / Vidor Ferenc DSc, 

urbanista-építészmérnök, a BME Urbanisztika Tanszék címzetes egy. tanára, az MTA Településtudományi és 

Környezetvédelmi Állandó Bizottságának elnöke 1990-1997 között. Általa szerkesztve jelent meg először 

magyar nyelvű nemzetközi urbanisztikai szakirodalmi válogatás. / Vidor Ferenc (Ed.). (1979). Urbanisztika. 

Gondolat Kiadó, Budapest 
37

 Takács-Sánta András (2006). Sokasodó specialisták, eltűnő generalisták. Természettudományi Közlöny, 

137(4), 72-75. / Retrieved from http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2006/tv0604/tsa.pdf 
38

 Meggyesi Tamás (1985). A városépítés útjai és tévútjai. Budapest: Műszaki Kiadó / Könyvének 5. fejezete: A 

város mint rendszer a 80-as évek tudás szintjén foglalja össze ezt a témakört.  
39

 Alexander, Christopher (1965). The city is not a tree. Architectural Forum. 122(1-2), 58-62.  
40

 Salat, Serge (2011): Cities and Forms: on Sustainable Urbanism. Paris: CSTB  
41

 A szerző fordítása: tudományra alapozott: emberközpontú / http://www.spacesyntax.com/ 
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Ezzel párhuzamosan a településtudomány a fraktálelméletet
42

, a hálózatkutatást
43

 és a nexust
44

 

is próbálja alkalmazni különböző környezeti léptékszintek, illetve forma és funkció közti 

kapcsolatok leírására. A bonni 2011-ben Bonnban tartott fenntarthatóság konferencia a víz, 

energia és élelem összefüggései kapcsán használta a nexus, a „kicsi a világ” koncepciót
45

. Az 

elmélet különlegessége urbanisztikai szempontból, hogy kiindulópontja 60-as évekbeli társas 

viszonyok pszichológiai kutatásai voltak, és érvényessége a társadalmi és természeti 

környezet számos területén bizonyított
46

. Korunk hypertext társadalma, az internet vagy akár 

a gazdasági és kulturális téren kialakult globális falu
47

 is nexus. Kérdés, hogy a világokat 

összekötő hidak, a gyenge kötelékek erejének felismerése hat-e, hathat-e az adott helyhez 

kötött fizikai környezet értékelésére és alakítására? A helyi hard szempontokat felülírhatják-e, 

felülírják-e a már globálisan működő soft-ok? Az épületek, épületegyüttesek, városok 

természeti és társadalmi környezetükön keresztül biztos részei a nagy egésznek, így a közös 

jövő felelősségteljes alakítása érdekében, az összefüggések tudatosítása az építészmérnök 

képzés és a szakma egyik legfontosabb mai feladata.  

A jelenleg érvényes EU fejlesztés politika 2014-2020 új jelzője az integrált (Integrated 

Sustainable Urban Development)
48

, ami ugyancsak az egységes kezelés, a részterületek 

összehangolásának igényére utal. Egyrészt horizontális, szakterületek és a fejlesztés szereplői 

(döntéshozó, tervező, használó, stb.) közti, másrészt vertikális, vagyis döntési szintek és 

térbeli rendszerek (telek, városrész, város, agglomeráció, rágió, stb.) közti együttgondolkodást 

követel. Ráadásul a fenntartható szó előtt szerepel, mivel az mára minden szakterületen belül 

beágyazott, megtalálta a helyét, szerepét és az adott nézőpontból akár hitelesnek is tekinthető. 

Kihívás, hogy a valóban sok fenntartható rész hogyan alakítható egészében is fenntarthatóvá? 

A számos szakági hogyan helyett az egészre rákérdező miért valaha előtérbe kerül-e? Mert a 

fenntarthatóság az értékek összehangolását, parciális érdekektől mentes együttműködést 

követel
49

, és a sokat hangoztatott és részben meg is valósuló időbeli (generációk közti) mellett 

a Föld léptékű térbeli (generáción belüli) szempontok érvényesítését.  

 

                                                 
42

 Batty, Michael (1997). The Fractal City. Architectural Design, 67(9-10), 74-83. 
43

 Kádár Bálint doktori kutatásának központjában (védett 2015-ben) Budapest, Bécs és Prága turisztikai 

hálózatának értékelő összehasonlítása volt. / Témavezető: Dr. Benkő Melinda, BME Csonka Pál Doktori Iskola. 

/ Kádár Bálint PhD, urbanista-építészmérnök, a BME Urbanisztika Tanszék adjunktusa, a Kortárs Építészeti 

Központ elnöke. 
44

 Watts, Duncan & Strogatz, Steven (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks, Nature 393, 440-

442. 
45

 A konferencia címe: The Water Energy and Food Security Nexus - Solutions for the Green Economy. / 

http://www.water-energy-food.org/en/conference.html 
46

 Buchanan, Mark (2003). Nexus, avagy kicsi a világ. Budapest: Typotex  
47

 A global village kifejezést McLuhan médiafilozófus 1962-ben használta először, vizionálva az elektronikus 

kommunikációs eszközök fejlődésének köszönhető azonnali összeköttetés, közelség lehetőségét. / Fiore, Quentin 

& McLuhan, Marshall (2012). Médiamasszáz -  egy rakás hatás. Budapest: Typotex  
48

 European Comission (2012). Cohesion Policy 2014-2020. Retrieved from 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/themes2012/urban_en.pdf 
49

 Locsmándi Gábor (2000). Budapest az Ezredfordulón. In: Batár Attila (Ed.).  Városaink az ezredfordulón. (pp. 

62-119). Budapest: Új Világ Kiadó / Locsmándi Gábor PhD, urbanista-építészmérnök, a BME Urbanisztika 

Tanszék vezetője 2000-2005 között.   
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FENNTARTHATÓ (?) 

A fenntarthatóság különböző építészeti és térségi tervezési szinteken létezik
50

. 

Városépítészként, nem függetlenedve a várost alkotó házaktól és a várost környező vidéktől, 

kutatásaim és oktatási tevékenységem központjában városi együttesek, tömbök, városrészek 

vannak. A ház, városrész, város, régió, ország, kontinens léptékek problémái és megoldásai 

azonban napjainkra már globális kérdésekben összegződnek
51

. 

A fenntartható fejlődés gondolatköre az 1970-es évektől ismétlődő energiaválságok hatására 

bontakozott ki, ennek megfelelően elsősorban energetikai - tudományos és ipari kutatásokra 

alapozott - válaszokat kerestek a gazdasági problémák enyhítésére
52

. Az építészetben az 

újítások célja az építési folyamat és a ház működtetésének racionalizálása, szempontjai az 

épületek szintjén vizsgált energiahatékonyság, a megújuló energiaforrás használat, a beépített 

anyagok élettartama, stb. A hangsúly a mennyiségi növekedést hozó új építéseken volt 

egészen a túlzó ingatlanfejlesztések következtében kialakuló 2008-as globális pénzügyi és 

gazdasági válságig. Azóta Európában az építési tevékenység hangsúlya eltolódott, előtérbe 

kerülnek az épület-felújítások, átalakítások. Magyarországon 2012-ben az új építésű lakások a 

teljes lakásállomány 0,3%-át, míg a nyugat-európai országokban maximum 1%-t adják, 

vagyis még évtizedek múlva is csak az új lakások töredéke fog megfelelni a fenntarthatóság 

szabályozott és előírt követelményeinek (energiahasználat, széndioxid kibocsátás, stb.). Ezért 

az EU '20-20-20'-as célkitűzése értelmében már nemcsak az új, hanem minden jelentős 

felújításon áteső épületnek közel zéró-energia felhasználásúnak kellene lennie
53

. Az extrém 

környezettudatos autonóm vagy aktív házak többsége azonban a meglévő települési 

környezettől minden szempontból - energetikailag, vízkezelését, hulladékkezelését és 

társadalmi adottságait tekintve is - függetlenül próbál létezni, és a fenntarthatóság kisléptékű 

(épület, lakás, műszaki berendezések) műszaki megoldásaikban nyilvánul meg.  

Az építészeti-műszaki fejlődéssel párhuzamosan, az egyre gyorsuló urbanizáció, és annak 

felismert környezeti hatásai a 70-es évek végén a fenntarthatóság humánökológiai
54

 és 

településtudományi kutatásai is elindultak, előtérbe helyezve az egyes házak helyett a belőlük 

                                                 
50

 A fenntarthatóság léptékváltását az építészeten belül publikációban foglaltuk össze: Tóth Réka & Benkő 

Melinda (2014). Energiahatékonyság kérdései a történeti városközpontokban. Magyar Építőipar, 2014(3), 120-

124. / A cikk háttere Tóth Réka Eötvös ösztöndíjas kutatása, a 2013-ban BME ÉPK 1. díjas és Gábor Dénes díjas 

TDK dolgozatának bevezetője. Konzulens: Dr. Benkő Melinda.  
51

 Gore, Albert Arnold (2006). An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What 

We Can Do About It. New York: Rodale Books  
52

 A világon elsőként 1963-ban Japánban helyeztek fotovoltaikus rendszert könnyűszerkezetes épületre, autonóm 

ház kísérletek pedig az 1969-ben alapított amerikai New Alchemy Intézetben kezdődtek. Az USA-ban induló 

zöldház mozgalom energiahatékony és környezetbarát építési módok újrafelfedezésére és terjesztésére 

törekedett. / New Alchemy (2016, May 20). Retrieved from 

https://newalchemists.files.wordpress.com/2015/01/new-alchemys-first-20-years.pdf 
53

 2010/31/EU irányelve. Retrieved from 

http://www.lakcimke.hu/sites/default/files/2010_31_EU_ujEPBD_HU.PDF 
54

 A humánökológia kifejezést a Chicagói Iskola képviselői, Park és Burgess használták először 1920-as 

években. A természet- és társadalomtudományok határterülete, természet és ember kapcsolatait, a globális 

problémák okait, kialakulásukban az ember szerepét kutatja. / Humánökológia (n.d.) In: Wikipedia 

Retrieved May 20, 2016, from https://hu.wikipedia.org/wiki/Hum%C3%A1n%C3%B6kol%C3%B3gia 
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felépülő település fenntarthatósági kérdéseit. Európában a városi életminőség javítása 

érdekében köztér-rehabilitációs és volt ipari környezetet revitalizáló programok kezdődtek, a 

település- és ingatlanfejlesztésben pedig a 90-es évek közepén megjelentek az első 

úgynevezett öko-negyedek. Eleinte ezek olyan földrajzilag jól lehatárolható, általában új 

építésű külső városrészek voltak (pl. a freiburg-i Vauban, a londoni BedZED, a culemburgi 

EVA), ahol komplex fenntarthatósági megközelítéssel a környezeti, gazdasági, műszaki és 

társadalmi szempontok együttes érvényesítésére törekedtek
55

. Az új fejlesztésű városrészek 

fenntarthatóságának értékelésére párhuzamosan több rendszer született, ilyen például a brit 

BREEAM Communities, a német DGNB-UD, japán CASBEE-UD vagy az amerikai LEED-

ND
56

. Az indikátoraik súlyozott eloszlásának összehasonlítása alapján megállapítható, hogy 

az USA-beli fejlesztők a zöldmezős új építésre helyezik a hangsúlyt, a LEED-ND települési 

mutatóinak aránya a legalacsonyabb (9%), míg az épületekre vonatkozó a legmagasabb 

(36%). A 2009-es brit BREEAM-ben az épületek mutatói 26%-ban, a településszerkezeté 7%-

ban szerepeltek, majd 2012-re ez az arány átfordult, az épületeké 9%-ra csökkent, a 

településszerkezeté viszont 15%-ra nőtt. A német DGNB-ben a meglévő városi adottságok 

szerepére utaló mutató aránya még magasabb (24%), érzékelteti az európai kultúrkör 

városiasságában rejlő, a fenntarthatóságot befolyásoló értékek tudatosabb alkalmazását. 

Ugyanakkor a közösségekre, a társadalmi fenntarthatóságra vonatkozó indikátorok szerepe 

mindegyik rendszerben alacsony, a britnél 10%, a többiben csak 4-5% közötti. Vagyis új 

fejlesztések, öko-negyedek esetén a társadalmi, humán kérdések még napjainkban is a 

háttérbe szorulnak, mivel ezek az ingatlanfejlesztések legnehezebben tervezhető, 

összehasonlítható, bizonytalan tényezői. 

Az ezredforduló után a fejlődésnek nevezett mennyiségi növekedés fenntarthatatlanságát, a 

folyamat kedvezőtlen környezeti, gazdasági, társadalmi következményeit felismerve az 

európai városok többsége új, pályázati lehetőségekkel segített EU-s irányelveket követő 

köztér-rehabilitációs, közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztési és integrált város-

rehabilitációs projektek megvalósításába kezdett. A közberuházások célja a városi 

életminőség javítása, ezáltal további beruházások indukálása a mindenki számára nyilvánosan 

elérhető terek megújítása, a városi fenntartható közlekedés kialakítása, a helyi közösségek 

támogatása
57

. A városi fenntarthatóság európai alapelve az urbanizált, alulhasznosított 

területek revitalizációja lett. Bontások és területrendezések után a meglévő várostestbe is 

épülnek már úgynevezett öko-negyedek volt ipari (pl. lyoni Confluence), kikötői (pl.: a 

malmö-i Bo01), katonai (pl.: a grenoble-i Bonne), vasúti (pl. a bécsi Nordbahnhof), vagy 

                                                 
55

 Campbell, Scott D. (1996). Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions 

of Sustainable Development. Journal of the American Planning Association, 62(3), 296 – 312.  
56

 Orova Melinda (2012). Városi léptékű környezettudatos minősítő rendszerek összehasonlítása és értékelése 

című, a BME ÉPK-n készült 1. díjas TDK dolgozatában ad erről áttekintést, 57. oldali grafikonja szolgáltatnak 

leírásom alapjául (Konzulens: Dr. Reith András). / Retrieved July 21, 2015, from  

http://tdk.bme.hu/EPK/downloadpaper/Varosi-lepteku-kornyezettudatos-minosito 
57

 Az Európai Unió Kohéziós Alapjának központi témája a 2014-2020-as támogatási időszakában az Integrált 

Fenntartható Városfejlesztés (European Commision, 2012- Integrated Sustainable Urban Development), mely 

keretében kiemelt szerepet kap a városok fizikai megújulásán túl az oktatás, gazdasági fejlődés, társadalmi 

integráció és környezetvédelem.  
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lakótelepi (pl.: lyoni la Duchère) területeken. A gyakorlatban ez kedvező városi sűrűséget, a 

hozzá társuló kompaktságot és komplexitást, a gyalogos és kerékpáros közlekedést 

előmozdító térhálózatot, a természettel való kapcsolatrendszer biztosítását és tudatosítását 

(tájolás, benapozás, árnyékolás, vízkörforgás, biodiverzitás, stb.), valamint energia-

hatékonyan (meglévő infrastruktúra, távfűtés használata, megújuló energiák) működő új 

épületeket jelent. Ezek nem elzárt tematikus parkok, hanem különböző tulajdonosi, bérleti 

lehetőséget kínáló, társadalmilag sokféle, komplex városi környezetükkel együtt élő 

negyedek
58

. Az új építések mellett, a meglévő városrészek fizikai és társadalmi környezetének 

fenntartható megújítása - bár ez elsősorban az összetett tulajdonosi struktúra miatt jóval 

nehezebb feladat -, egyre jelentősebb multidiszciplináris kutatási, tervezési kérdéskör
59

.  

A város egésze is lehet a fenntarthatóság tervezhető egysége. Az első úgynevezett öko-város 

kutatások 1975-ben indultak
60

, de csak napjainkban válnak valósággá. Az elmélet egyrészt 

nemzetközi városminősítő kritériumrendszerek alapja lett, melyeket a települési környezet 

fenntarthatósági elemeinek összemérhető értékelésére használnak
61

, világ, kontinens és 

országos városrangsorokat állítanak fel
62

. Másrészt az eredeti gondolatok - a komplex 

fenntarthatóság legújabb kutatási és tervezési eredményeit, a jelenlegi gazdasági, politikai és 

műszaki lehetőségeket kihasználva - Ázsiában zajló városépítési kísérletek hátterét adják
63

. 

Önellátó, önálló, a valós fizikai és társadalmi környezetüktől elzárkózó új öko-városok (?) 

születnek.  

Az emberiség jövőjére vonatkozó globális elvek az ENSZ 1972-es stockholmi konferencián 

fogalmazódtak meg és a zárónyilatkozat a településfejlesztéssel, tervezéssel kapcsolatban 

szinte szó szerint a ma is érvényes és általánosan használt fenntarthatósági célokat 

hangoztatta
64

. Maga a fenntartható fejlődés (sustainable development) kifejezés 15 évvel 

                                                 
58

 Franciaországban a lakófejlesztések min. 20%-a kötelezően szociális bérlakás a fejlesztési területen belül. 

Például a lyon-i Confluence negyedben a társadalmi sokféleséget az alábbi arány biztosítja: 25% szociális 

bérlakás, 15% bérleti díjmaximummal korlátozott, 10%-a eladási ármaximum mellett értékesített, 50% szabad 

piaci lakás. / helyszíni interjú alapján, 2015. november 3. 
59

 Egységes rendszerben, de a 20 kerületre tagolva, felmérték a teljes párizsi lakásállományt, 2011-re elkészült 

Párizs minden épületének felülnézeti és 500 jellegzetes lakóház homlokzat hőtérképe. Az épületeket energetikai 

megújításuk szempontjából építési korok szerint értékelték, tanulmányok készülnek a városi energiahasználatról, 

a városi sűrűség, a városforma és a fenntarthatóság összefüggéseiről, stb. Az Atelier Parisien d’Urbanisme 

kutatása egyértelműen kimutatja, hogy energetikai és környezeti szempontból - amennyiben az épületek 

karakterének, így a város identitásának megőrzése lényeges, legkevésbé az 1851 és 1914 között épült házak 

újíthatók meg. / Retrieved March 17, 2012 from  http://www.apur.org/sites/default/files/documents/246.pdf 
60

 Richard Register vezette Urban Ecology mozgalom eleinte Berkeley városának környezetbarátabbá tételén 

dolgozott, majd 1987-től elveiket és gyakorlatukat publikációkban népszerűsítették. / Register, Richard (1987). 

Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future. Berkeley, Calif. : North Atlantic Books 
61

 Szabó Julianna (2012). A települési fenntarthatóság mérése. In: Alföldi György (Ed.). Budapest 2050 - a 

belvárosi tömbök fennmaradási esélyei. (pp. 92-107).  Budapest: Terc Kiadó / Szabó Julianna PhD, urbanista-

építészmérnök, geográfus, a BME Urbanisztika Tanszék docense. 
62

 Arcadis Sustainable Cities Index 2015 szerint Frankfurt világelső, Siemens Green City 2009 index szerint 

Koppenhága az európai nyertes, a legélhetőbb magyar város 2012-ben Szolnok. / 

http://www.sustainablecitiesindex.com/ 
63

 Legismertebb a 2007-ben tervezett és napjainkra részben már megépült Masdar City, az Egyesült Arab 

Emírségekben. / Retrieved from http://www.fosterandpartners.com/projects/masdar-development/ 
64

 The United Nations (1972). Report of the United Nations Conference on the Human Environment (p5). 

Retrieved from http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf 
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később, az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága Közös jövőnk című jelentésében 

szerepelt először. Első magyar fordítása szerint "A harmonikus fejlődés a fejlődés olyan 

formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját 

szükségleteik kielégítésének lehetőségétől."
65

. Vagyis a 80-as évek végén kizárólag a 

fenntarthatóság időbeli dimenzióira figyelmeztettek. Néhány évvel később, 1996-ban két 

kanadai ökológus a fenntarthatóság térbeli határaira is utalva bevezette az ökológiai lábnyom 

fogalmat
66

, mely közérthetően vizualizálja az emberiség egyre fenntarthatatlanabb és 

egyenlőtlen térfoglalását a Földön. Napjainkra a fenntarthatóság szlogenje mindenhol jelen 

van, de az elvek nagy része - az elmúlt évtizedek környezeti, társadalmi és gazdasági 

változásainak ismeretében – nem kerül át a gyakorlatba. Globális problémák hátterében a 

fejlődés és a növekedés egyenértékesítése, a térbeli fenntarthatóság folyamatos ignorálása
67

, a 

fizikai (technikai) értékek társadalmi felé helyezése, a manipulált kommunikáció 

mindenhatósága áll. A felismert, visszafordíthatatlan, de talán még lefékezhető „fejlődési” 

folyamatokra a 2015. decemberi párizsi ENSZ klímacsúcs, a COP21 jelmondatai egyszerűen 

reagálnak. Kifejezik a vágyat a fizikai és társadalmi környezet, az időbeli és térbeli humanista 

fenntarthatóságra
68

: 

„Long live the planet. Long live Humanity. Long live life itself."
69

  

 

A fenntarthatóság gyakorlatának 21. századi megújítására van szükség, melyben az időbeli 

mellett fontossá válik a térbeli, ezáltal a lokális fizikai és társadalmi környezet szerepe 

erősödik. A településtudomány, az építészeti tudományok részeként, a műszaki 

                                                                                                                                                         
 14) Rational planning constitutes an essential tool for reconciling any conflict between the needs of 

development and the need to protect and improve the environment. / 15) Planning must be applied to human 

settlements and urbanization with a view to avoiding adverse effects on the environment and obtaining maximum 

social economic and environmental benefits for all. In this respect projects which are designed for colonialist 

and racist domination must be abandoned. 

A szerző fordítása: „14) A racionális tervezés alapvető eszköz a fejlesztési igények és a szükségletek közti 

konfliktus feloldásához és az összhang megteremtéséhez a környezet védelme és javítása érdekében. / 15) Az 

emberi települések és az urbanizáció tervezésére van szükség a környezetet érintő kedvezőtlen hatások 

elkerülése érdekében, és cél, hogy mindenki számára maximális társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődést 

biztosítsunk. Ennek figyelembe vételével a gyarmatosító szándékú és faji dominanciát előtérbe helyező 

projekteket meg kell szüntetni.”  
65

 Kiss Ferenc: Fenntartható fejlődés. Retrieved May 20, 2016 from 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Fenntarthato%20fejlodes/Fenntarthato%20fejlodes.html 
66

 Wackernagel, Mathis & Rees, William E. (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the 

Earth. Gabriola Island, BC: New Society Publishers 
67

 A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács definíciója 2016-ban is csak az időbelit nevesíti: „A fenntartható 

fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó kiteljesítését célozza. Ám mindezt 

úgy, hogy a saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem megfelelő 

mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is megőrzi, bővíti azokat.”  / A fenntartható 

fejlődés fogalma (2016, May 20). Retrieved from http://nfft.hu/a-fenntarthato-fejlodesrol/a-fenntarthato-fejlodes-

fogalma/ 
68

 Turchany, Guy (2015). Évolution conceptuelle du développement durable, le chemin vers un oxymore? Egyek 

/ Geneve, kézirat. 
69

 A szerző fordítása: „Éljen soká a Föld! Éljen soká az Emberiség! Éljen soké maga az élet!” / 195 ország 

egyezett meg közös, globális és objektív célok elérésében, hogy 2100-ig 2 C
o
 alatt maradjon az átlaghőmérséklet 

emelkedés, 2050-re megvalósuljon az üvegházhatású gázsemlegesség. / Retrieved from 

http://www.cop21.gouv.fr/en 
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tudományterületen belül sem korlátozódhat kizárólag a fizikai környezet kutatására. Az 

építészet közege a tér, a városi tér azonban társadalmilag konstituált
70

. Alakulása és alakítása 

fizikai és társadalmi, formális és informális
71

, komplex folyamat. Nyitott mű
72

. 

 

 

1. TÉZIS 

 

A 21. században újraértelmezendő fenntarthatóság a lokalitás fizikai és társadalmi 

adottságainak előtérbe helyezését, multidiszciplináris elméleti tudást és a mennyiségi 

fejlődés helyett a minőségire alapozott gyakorlat érvényesítését követeli meg. A 

társadalmilag konstituált tér, a már urbanizált táj megismerése és jövőtudatos 

újrahasznosítása építészeti feladat, ezért a környezet érzékeny szemlélet átadása korunk 

képzéseink egyik alappillére.  

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Benkő (2012a), Benkő (2012b)   

 

Benkő Melinda (2012a). Context-Sensitive Approach to Architecture / Bevezetés az 

építészetbe – gondolatok az építészképzésről. Építés- Építészettudomány, 40(3-4), 375-399. 

doi: 10.1556/EpTud.40.2012.3-4.9  

hazai idegen és magyar nyelvű Scopus folyóiratcikk 

A cikk háttere az elsős építészhallgatók elméleti és tervezés oktatása (folyamatosan 

1994-től) és az Építészeti gondolkodás alapjai című MTA Bolyai ösztöndíjas (2009-

2012) kutatás. Az írás angol és magyar nyelvű, de nem fordítás, mivel az eredeti angol 

szöveg az UIA tudományos cikkpályázatára készült (publikálva először az ÉÉT-ben 

jelent meg), a hazai elmélet-gyakorlat összefoglalása, a magyar szöveg pedig hasonló 

elvek alapján a külföldi képzések bemutatása a magyar közönségnek.    

 

Benkő Melinda (2012b). Fenntartható tömbök Párizsban. In: Alföldi György (Ed.), Budapest 

2050: a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei (pp. 108-121). Budapest: Terc Kiadó. 

hazai könyvfejezet  

A cikk háttere a BME Urbanisztika Tanszék 2010-2012 közti „Fenntartható 

energetika” kutatása, melynek keretében többek között a párizsi városmegújítási 

gyakorlattal foglalkoztam. Helyszínbejárás, a kutatókkal, tervezőkkel készített interjúk 

és eredeti francia nyelvű anyagok (kutatási jelentések, előadások, tervdokumentációk) 

alapján dolgoztam fel ezt az akkor még Párizsban is újnak számító témát. 

 

                                                 
70

 Csák László (2011). A területi tervezés elméleti alapjai és alkalmazásának feltételei Romániában. PhD 

értekezés, Pécsi Tudományegyetem /  

Retrieved from http://ktk.pte.hu/sites/default/files/mellekletek/2014/05/Csak%20Laszlo_disszertacio.pdf 
71

 Hory Gergely doktori kutatásának (2014-től) központjában az kortárs város tér- és használatalakító informális 

jelenségei állnak. / Témavezető: Dr. Benkő Melinda, BME Csonka Pál Doktori Iskola. 
72

 Umberto Eco (1998). A nyitott mű. Budapest: Európa  
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02) KÖZÉP- ÉS KELET EURÓPA VÁROSAI  

 

 
Vilnius, Budapest, Magdeburg – a mai város és történeti központjuk területe / a szerző ábrája, 2015 

 

„… egész városcsillagraj, ami Közép-Európa tényleges kapcsolathálózatának 

infrastruktúrája volt és lehet még. A közép-európai szellemiségnek ma nem az államaink az 

igazi hordozói, hanem a városaink.” 

Konrád György, 1985
73

 

 

A fenntarthatóság a településtudomány és a városalakítás helyhez kötöttségét követeli, ez 

indokolja, hogy tudományos tevékenységem központjában Budapest
74

, Közép- és Kelet 

Európa
75

, illetve Európa
76

 városai, projektjei, jelenségei vannak. A fejezet a fizikai környezet 

- de nem a vidék és nem is az egyes épületek -, hanem a város, városrész léptékű települési táj 

közép- és kelet európai sajátosságait foglalja röviden össze. A történeti megközelítés helyett a 

kortárs térbeli jelenségekre kerül a hangsúly, és az épített környezet megismerése világít rá 

azokra a településalakító tényezőkre, amik a viszonylagos egység létrejöttének hátterében 

voltak és a mai változásokat is generálják. Cseh geográfusok 2012-ben megjelent cikkükben
77

 

a volt kommunista európai országokban az 1989 utáni átmenet három, egymásba ágyazott 

szintjét különböztetik meg: a rendszerváltást követő intézményi átalakítás adta meg az 

általános keretet a társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai gyakorlat megváltozásának, 

majd mindez az épített környezetben tárgyiasul. Ráadásul a kettős átmenet országairól 

                                                 
73

 Konrád György (1985): Van-e még álom Közép-Európáról? In: Konrád György (1990). Európa köldökén (pp. 

153-183). Budapest: Magvető.  
74

  Budapesten élek és dolgozok, esettanulmányaim többségének a város a helyszíne. 
75

 Eredményes tervpályázataim helyszínei (Pécs, Paks, Dorog, Kecskemét, Győr, Szeged, Miskolc, stb.), 

témavezetésemmel készülő diplomatervek (Barcs, Csongrád, Kőszeg, Szombathely, Tiszaújváros, Visegrád, stb.) 

helyszínei magyar városok. Az Utóirat Lakótelepsors sorozatomban eddig megjelent közép- és kelet európai 

esettanulmányok: Vilnius, Magdeburg, Riga / http://meonline.hu/ 
76

 Az Utóirat Lakótelepsors sorozatomban eddig megjelent egyéb európai esettanulmányok: Barcelona, Grenoble 

/ http://meonline.hu / Benkő Melinda (2013). Marseille 2013, Európa Kulturális Fővárosa. Építészfórum / 

http://epiteszforum.hu/marseille-2013-europa-kulturalis-fovarosa / 74 európai városépítészeti projektet mutat be 

könyvünk: Benkő Melinda & Fonyódi Mariann (2009). Glocal city – kortárs európai városépítészet. Budapest: 

Terc Kiadó  
77

 Sýkora, Luděk and Bouzarovski, Stefan (2012). Multiple transformations: conceptualising post-communist 

urban transition. Urban Studies, 49(1), 41–58. 
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beszélünk, ahol a politikai rendszerváltás ideje egybeesett a globalizációval, a digitális 

forradalommal, az információs társadalom kialakulásával. Közép- és Kelet Európa városainak 

többsége - az urbanizálódó világon belül különleges sajátosságként - 1990 után a zsugorodás 

fázisába került, változásaik nem a mennyiségi növekedésről szólnak, hanem a minőségi 

átrendeződésről, a stagnálásról vagy akár a pusztulásról
78

. Látványos fejlődés elsősorban 

történeti és természeti környezetben történik, mivel a történeti és a természeti szépség
79

 

általánosan elfogadott érték, így ezekre a kortárs nemzeti és nemzetközi település- és 

ingatlanfejlesztés bátran támaszkodik. Más területeken az újszerűség és a célszerűség, a 

megfelelő működés iránti hétköznapi igény hoz változást.  

 

KÖZÉP- ÉS KELET EURÓPA 

Közép- és Kelet Európa az 1990-es rendszerváltást követően az európai volt kommunista 

államok összefoglaló neve, ide tartoznak a kelet-német területek, Jugoszlávia és a Szovjetunió 

felbomlását követően kialakult európai államok. Az irodalmi megközelítés sokkal találóbb, 

miszerint „Közép-Európa lényege az, hogy középen van, és nincsen elhatárolva a széle, nem 

tudjuk, hol végződik. Ott van a Nyugat keleti és a Kelet nyugati peremén”
80

. A társadalom és 

bölcsészettudományok sokrétű Közép-Európa diskurzusának és változó szóhasználatának 

áttekintése
81

 után jó lenne építészként is erre az érzésekre alapozott megközelítésnél maradni, 

mert Európának ezen a részén, a kettős - társadalmi és fizikai - környezet minden szintjét 

áthatja egyfajta közös közép- és kelet európaiság.  

Az építészet alapú településtudományon belül számos kiváló – az adott ország nyelvén írt és 

ott használt - kutatás készül, de a nemzetközi tudományos életben ezek szinte láthatatlanok
82

. 

Az építész- településmérnök képzés várostörténeti könyveiben
83

 általában nem szerepel, és a 

térségről megjelenő idegen nyelvű publikációk többsége a kommunista tájat
84

 külső 

nézőpontból feltáró alkotás. Fontos megmutatni a világnak - amennyiben globális léptékben a 

régió érdeklődésre tarthat számot - örökségünk és kortárs városalakító jelenségeink, de még 

inkább önmagunk számára tudatosítani a térség sajátos adottságait és kihívásait, tanulni 

egymás gyakorlatából. Mindez indokolja, hogy írásaim, külföldi előadásaim budapesti 
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esettanulmányokat használnak
85

, egyaránt érintik a települési táj központját és perifériáit
86

. 

2015 őszén három jelentős nemzetközi esemény volt annak a folyamatnak részeként, ami a 

BME Urbanisztika Tanszékét a Közép- és Kelet Európai településtudományi szakmai és 

tudományos közegben pozícionálja. Szeptember elején a Housing Estates in V4, What Next? 

című lakótelepes workshopot vezettem a BME-n
87

, a hónap végén a Krakkóban rendezett 

Heritage Forum-on a Central European city - transformation and globalisation
88

 kerekasztal 

beszélgetés magyar résztvevője voltam, októberben pedig sikeresen lezajlott a Facing Post-

War Urban Heritage in Central-Eastern Europe című első nemzetközi doktori konferencia és 

budapesti tanulmányút
89

.  

 

KÖZPONT 

Közép- és Kelet Európa városainak központjai egyrészt természeti környezetükre reagálnak 

(Pest-Buda), másrészt a távoli - ókori (Split), középkori (Krakkó), reneszánsz újkori (Prága), 

barokk (Győr), klasszicista (Szentpétervár) - történelem lenyomatai, karakteresen eltérő 

városformával és építészeti stílusjegyekkel. A különböző belső magok körül a 19. század 

második felében kialakult történeti települési táj
90

 azonban már egységesebb, a modernizációt 

beindító ipari forradalom, a vasút, a multikulturális - elsősorban német és francia mintákat 

követő - tervező és fejlesztői közeg, a területeket összetartó nagybirodalmi berendezkedések 

(Osztrák-Magyar Monarchia, Német Császárság, Oroszország) eredménye. A Monarchia 

1862/18-as törvénye, a mindenhol hasonló állami feladatok mellett, megnövelte a helyi 

hatóságok szerepét, a városok többsége ezért szabályozni kezdte az egyre erősödő 

urbanizációs folyamatait. A vasúthálózat néhány évtized alatt kiépült, felgyorsítva nemcsak az 

iparosodást, hanem az információk áramlását is. Az 1835-ös brüsszeli vonal után a 

kontinensen másodikként 1837-re már a Bécs-Krakkó, 1846-ra az első magyar Pest-Vác vasút 

működött. 1914-re, több mint 80%-ban állami tulajdonban lévő 23 000 km hosszú vasútvonal 

fűzte egybe a Monarchiát és kapcsolta a térséget Európa más részeihez. A települések fizikai 

környezetét – infrastruktúrát, épületeket, arculatot - alakító szakemberek, mérnökök mind 

Münchenben, Berlinben, Bécsben németül tanultak, Prágában csehül 1863-ban, Budapesten 
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magyarul 1871-ben,  Lvov-ban lengyelül 1872-ben (a mai Ukrajna területén lévő volt lengyel 

nagyvárosban) indultak el a műegyetemi képzések. Hasonló elvek, célok, formakincs. A 

városnövekedés mértéke a historizmus idején korábban nem ismert mértékű, kompakt 

városok, zártsorú beépítések, sűrűség a belső részeken, vasút, növekvő iparterületek, 

kórházak, temetők a széleken. Az I. világháború előtt létrejött egy, a korábbinál jóval 

egységesebbnek mondható közép- és kelet európai városi környezet, a Monarchián belül 51 

millió lakossal, 12 hivatalos nyelvvel
91

.  

A városok örökölt térbeli rendszerük, központjaik, modern infrastruktúrájuk révén, a 

kommunizmus évtizedeinek város-átalakításai ellenére, láttatják közös európai múltjukat
92

. 

Ennek, a fizikai környezetben megmaradt történeti értéknek köszönhetően az UNESCO 

Világörökség első listáján 1978-ban már megjelent Közép- és Kelet Európa, Krakkó 

belvárosa kapott védettséget. Az 1990-es rendszerváltozás előtt települési léptékű kulturális 

világörökség lett még 1979-ben Dubdovnik, 80-ban Varsó, 83-ban Nessabar, 87-ben Budapest 

történeti magja! Azóta pedig a balti fővárosok, Tallin, Riga és Vilnius mellett, a volt Osztrák-

Magyar Monarchia városai közül a cseh Prága, Česky Krumlov, Telč és Kutná Hora, a 

lengyel Zamosc, az ukrán Lvov, a szlovák Besztercebánya, a román Segesvár, a horvát Split 

és Trogir, a bosnyák Mostar központja világörökségi helyszín
93

. A történeti központok az 

európai városok többségében is országos vagy helyi védettséget élveznek.  Mindez azt 

bizonyítja, hogy a térség városainak másik, a moszkvai iránymutatások által kötelezően 

hasonló urbanizációs szakasza alatt a történeti belvárosok jelentős részét elkerülte a bontás, az 

erőltetett fejlesztés, a modernizálás. Az államosítás (vagy akár néhány helyen a részleges 

államosítás) következtében megszűnt a lakáspiac és a bérlőket (tulajdonosokat) semmi nem 

kötelezte vagy ösztönözte a felújításra, fenntartásra
94

. Az állami beruházások a 

városközpontokat általában negligálták, az iparosítást kísérő urbanizációs folyamatokban a 

tervgazdálkodás nem a meglévőre, hanem az új, gyors, nagy mennyiségű építésre (ipar, 

lakótelep) koncentrált. Ugyanakkor számos európai, köztük közép- és kelet európai belváros 

összképe alapvetően megváltozott. Egyrészt a modern építészet „törlés és helyettesítés” 

általános elvét követve, a második világháborúban sérült, elpusztult (Varsó) vagy tervszerűen 

elbontott (Óbuda) helyére történő új építések által, másrészt a régi kisméretű történeti központ 

mellé közvetlen kerülő új, a látványban domináns, nagyléptékű környezetidegen épületek, 

városrészek (Veszprém) vagy infrastruktúra (Pozsony) építések miatt.  

A városközpontok fizikai környezetének történetiség értékét a közterek, térrendszerek 

minősége, használatukban rejlő lehetőségek egészítik ki. A nagy európai városmegújítási, 

ezen belül köztérrehabilitációs folyamatok a modern, közlekedés alapú településfejlesztés 

kritikájaként a 80-as évekre felerősödnek, és látványos, a belvárosok „reneszánszát” jelentő 
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átalakulásokat eredményeznek
95

. Közép- és Kelet Európa városai viszonylag későn, 

elsősorban az Európai Uniós fejlesztéspolitika és források hatására, 2004 után léptek erre a 

fejlődési pályára. Megújításuk formailag hasonlít a nyugat európaihoz, de az előző évtizedek 

elmaradt infrastruktúra-fejlesztései és épület-felújításai, a rendszerváltást követő gyors 

gazdasági és társadalmi változások, az országonként eltérően megvalósított privatizáció és 

kártalanítás, és persze a városok egyedi adottságai különböző fejlődési irányokat jelölnek ki. 

Az értékes történeti központokból a lakófunkció kiszorul, a turizmus és a tercier ágazatok 

foglalják el a felújított lakóépületeket, a legrosszabb minőségű, felújítatlan történeti 

épületállományba pedig beragadnak a privatizációt követően tulajdonossá váló lakók. Sajátos 

közép- és kelet európai jelenség, hogy a 90-es évek közepétől a történeti városmagok határára 

giga bevásárlóközpontok települnek, hatásukra a rendszerváltozást követően újjászületett 

kiskereskedelem meggyengül, ezért a városok méretéhez képest kevés a jól működő, a 

hétköznapi városhasználatot éltető, hagyományos földszinti funkciókkal kísért utca. 

Mindenhol államilag üzemeltetett, a teljes várost lefedő közösségi közlekedési rendszer 

működött, ezek korszerűsítése és hatékonnyá tétele elengedhetetlen
96

. Ugyanakkor a 

térségben, a magántulajdon, elsősorban személygépjármű tulajdonlásának és használatának 

vágya erős társadalmi jelenség, ezért sok város a településfejlesztésben - a korszerű 

fenntartható közlekedés elvek ismeretében, azokkal szemben - lakosainak igényeit kiszolgálva 

a parkolás, az autósforgalom könnyítése érdekében tervez, fejleszt még napjainkban is. Az EU 

tagjaiként, 2007-2020 közötti felzárkóztatási időszak támogatási rendszerének köszönhetően, 

a közép- és kelet európai városközpontok fizikai környezete megújul. A közberuházásokat, a 

nemzetközi közlekedéshálózatba, munkaerőpiacba, ingatlanfejlesztésbe, turisztikába jól 

beágyazott helyeken, belvárosi magánprojektek (szálloda, irodaház, bevásárlóközpont, 

étterem, stb. funkciókkal) kísérik. 

 

PERIFÉRIA 

A 19. század eleje óta az európai városfejlődés a központok körüli területek betelepülését 

követelte: megszűnt a kompaktság, kiszolgáló (katonai, egészségügyi, zöld, vasúti, raktározó, 

ipari, stb.) és lakó funkciók veszik körbe a város identitását meghatározó történeti belvárost. 

A periféria nem értékes természeti környezetben lévő részei a külső szemlélők számára 

homogén, arctalan, a modern városhoz szükségszerűen tartozó kiszolgáló részek. Ugyanakkor 

kiterjedésében, népességében mindenhol többszöröse a központénak, és állapota az adott kor 

társadalmi környezetét hűen tükrözi. Közép- és Kelet Európa városainak sajátossága, hogy ez 

a városon belüli periféria napjainkban jelentős térbeli felesleggel bír. Tágasak, szétterülők, 
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rendezetlenek, az épületállomány nagy része alulhasznosított
97

. A helyzet háttere egyrészt a 

kommunista időszak városfejlesztése, mikor szinte minden állami tulajdonban volt
98

, a 

földnek, a városon belüli elhelyezkedésnek nem volt valós értéke. A lokalizáció - a hely 

környezeti minősége, a feltáruló látvány, a megközelíthetőség, stb. – mára azonban minden 

fejlesztés alapja, így a rendszerváltozás után a jó természeti adottságú külső területek is 

építkezéseket vonzottak. Sok esetben még a természeti erőkkel (árvízvédelmi területen) és 

értékekkel (természetvédelmi területen) szemben is megvalósulnak beruházások
99

, a 

városokon belüli jelentős zöldterületek (erdő, mezőgazdasági területek, közparkok), vízparti 

volt ipari területek kiemelt fejlesztési helyszínek lettek. A közép- és kelet európai városokban 

a használt vagy használaton kívüli iparterületek nagysága többszöröse az átlagos nyugat-

európai városokénak
100

, okai a 19. század közepén kezdődő, de egész a 80-as évekig zajló 

erőltetett iparosítás, a késve kezdődő dezindusztrializáció, a rendszerváltást követő 

privatizáció és a nemzetközi szabadpiaci verseny. Értékes, felújítatlan, folyamatosan romló 

állagú épületek, hatalmas területi zárványok a várostestben, funkció nélküli, elmúlásra ítélt 

környezet jellemzi ezt az örökölt, városokon belüli ipari települési tájat. Legértékesebb részei 

- központ közeliek vagy kiváló természeti adottságokkal bírók - képesek csak  megújulásra
101

, 

mivel a térség kínálata hatalmas, és a beruházók könnyen találnak más urbanizálható, városon 

belüli vagy környéki zöldmezőt. A közép- és kelet európai városok külső területein a 80-as 

évek elején kezdődött szuburbanizációs, majd a 90-es évek közepén új lendületet kapó lakás 

(magánerős családi ház vagy lakópark), iroda- ipari-, logisztikai- és kereskedelmi park 

építkezések túlnyomó többsége is ilyen, a városi léptékű fenntarthatóság korszerű elvei ellen 

ható zöldmezős fejlesztés. A periféria, a történeti központon kívüli, különböző egységekből 

álló hatalmas terület
102

, ahova beszorult a térség kommunista korszakának közös fizikai 

öröksége, az elhagyott iparterületek és a paneles lakótelepek. Az elmúlt 25 évben 

mennyiségileg alig fejlődött, méretéhez képest kevés az új építkezés, az átalakítás; lakosainak, 

dolgozóinak száma folyamatosan csökken. Minőségi változásai is messze elmaradnak a város 
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 A lakásállomány egy része magántulajdonban maradt néhány közép- és kelet európai országban, illetve 

Magyarországon az 1968-as gazdasági szemléletváltás után a magánlakás építés bizonyos új formái is 

megjelentek. 
99

 Például Budapesten a Római part lakófejlesztései vagy a Városligetbe épülő Múzeum-negyed. 
100

 Bertaud (2013) idézett tanulmánya alapján Párizs és London területének közel 5, míg Prága 13, Budapest 15, 

Krakkó 28%-a alulhasznosított volt iparterület.  
101

 A 2008-as gazdasági válság előtti túlzó, városi léptékben koordinálatlan, budapesti Duna-parti fejlesztési 

elképzelések összegzését adja a szerző cikke. A város egészére vonatkoztatva azonban elmondható, hogy a 

folyópart menti volt iparterületek (Millennium Városrész, Óbudai Gázgyár, Marina Part) átalakulása a 

legjelentősebb méretű. / Benkő Melinda (2009). Duna-party: Duna-parti kilátások Budapesten. Utóirat: A Régi-

Új Magyar Építőművészet melléklete. 9(2) 12-15. 
102

 Az 1994-es Budapest Általános Rendezési Tervben meghatározott öt zóna közül a belső és a Duna menti 

belvárosi szakasza a központi, míg az úgynevezett átmeneti, elővárosi, hegyvidéki és a Duna menti külső részei 

mind a perifériához tartoznak. 
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központi részeitől, mivel nincsenek meg benne sem a klasszikus történetiség, sem a természet 

új fejlesztéseket generáló értékei. Mégis milliók otthona, zárt világ. 

 

2. TÉZIS 

 

A 21. századi újraértelmezett fenntarthatóság elvei alapján a településtudomány helyhez 

és időhöz kötött, szerepe a lokális fizikai és társadalmi környezet feltárása, értékelése. 

Közép- és Kelet Európa sajátos örökséggel bír: városai az európai történeti 

városfejlődés, a kommunista egységesítő mennyiségi fejlesztések és az 1989 utáni 

településformáló hatások lenyomatai. A térség nemzetközi léptékben egyedi problémái 

hasonló urbanisztikai kutatásokat indukálnak, és ezek eredményei segíthetnék a 

városalakító – politikai, gazdaság és tervezői – közép- és kelet európai gyakorlatot.   

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Benkő (2011b), Benkő (2015a) 

 

Benkő Melinda (2011b). Budapest et le Danube – un point de vue budapestois en 2011. In: 

Majoros István (Ed.), Öt kontinens (pp. 49-60). Budapest: Az Új- és Jelenkori Egyetemes 

Történeti Tanszék közleményei, No. 2011/2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar / hazai idegen nyelvű folyóiratcikk 

A cikk háttere, hogy 2008-2012 között, több éven keresztül a párizsi ESSEC Business 

School PPP (Public Private Partnership) témájú felsőfokú szakirányú továbbképzés 

diákjainak előadtam franciául budapesti tanulmányútjuk során a város Duna menti 

fejlesztéseiről, illetve francia építésziskolákban tett vendégoktatói látogatásaim során 

előadásaim többsége is Budapest (Közép- és Kelet Európa) városfejlődési 

sajátosságairól készül. Az írás Budapest Dunához fűződő viszonya alapján korszakolja 

a város fejlődését a kezdetektől a 2008-as gazdasági válságig. 

 

Benkő Melinda (2015a). The Lifespan of Large Prefabricated Housing Estates in Post-

Communist Cities: An International Comparison. Architektúra & Urbanizmus, 49(3-4), 180-

197. / külföldi WoS folyóiratcikk  

A cikk háttere, hogy 2012-2015 között városépítészeti szakértője voltam egy 

URBACT projektnek, melynek témája a lakótelep megújítás (Re-Block) és egy 

környezeti bűnmegelőzéssel foglalkozó COST együttműködésnek (TU1203). 

Tanulmányutak során megismerhettem több közép- és kelet európai (Magdeburg, 

Prága, Vilnius, Iasi, Lodz, Krakkó) és nyugat-európai (Amszterdam, Manchester, 

Grenoble, Lyon, Barcelona) város egy-egy lakótelepének jelenlegi helyzetét, 

rehabilitációs folyamatának módszertanát. Az összehasonlító tanulmány három eseten 

keresztül mutatja be a közép- és kelet európai paneles lakótelepek kialakulása és 

fejlődési pályája közti különbségéket, rávilágít a kérdéskör helyi szintű, egyedi 

kezelésének szükségességére.   
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03) ZÁRT / NYITOTT VÁROSFORMA ÉS TÉRHASZNÁLAT 

 

 
zárt / nyitott – a nyilvánosság szintjei / részlet a szerző által vezető építész tervezőként jegyzett megvételt nyert 

Budapest Szíve nemzetközi városépítészeti pályázat „térhódítás” című helyszínrajzából / 2006 

 

„… the city is a cultural fact. Urban morphology is inseparable from social morphology.” 

Serge Salat, 2011
103

 

 

Doktori kutatásom külső és belső tér közti átmenetekről építészet centrikus volt, mivel külső 

csak belsőhöz viszonyítva létezik. De központi témája, a köztük lévő viszonyok, már a 

térhasználat sűrűsödéseinek tereire figyelt
104

. A zárt / nyitott kategóriapár a kortárs 

városépítészet tervezéselméleti kutatásánál került előtérbe
105

, majd a fizikai (városforma) és a 

társadalmi (térhasználat) környezet együttes leírására Budapestről írt cikkemben használtam 

először
106

. Zárt / nyitott kategóriapár a társadalmilag konstituált tér legfontosabb minőségi 

dimenziója. Alkalmazható a fizikai és a társadalmi környezet kutatására, tervezésére
107

 és 

                                                 
103

 A szerző fordítása: „…a város kulturális jelenség. A városforma elválaszthatatlan a társadalmi formától.” / 

forrás: Salat, Serge (2011). Cities and Forms – on sustainable urbanism (p29). Paris: Hermann Éditeurs 
104

 Benkő Melinda (2005). A külső és belső tér közti átmenetek. PhD doktori értekezés. Budapest: BME Csonka 

Pál Doktori Iskola 
105

 2007-2008 folyamán a kortárs – az 1990 utáni és még a 2008-as gazdasági válság előtti - európai 

városépítészeti elmélet és gyakorlat meghatározó terveit összegyűjtő BME Urbanisztika tanszéki kutatást 

vezettem, majd erre az adatbázisra alapozva, már a zárt / nyitott kettősséget, mint tervezéselméleti hátteret 

használva írtuk meg Fonyódi Mariannal Glocal City – kortárs európai városépítészet című könyvünket. / Benkő 

Melinda & Fonyódi Mariann (2009). Glocal city – kortárs európai városépítészet. Budapest: Terc Kiadó, p224  
106

 Benkő Melinda (2011). Budapest Urban Blocks and their Sustainability. Architektúra & Urbanizmus, 44(3-4) 

188-201. 
107

 2006 és 2009 között számos városépítészeti nyilvános ötletpályázaton eredményesen vettem részt, ahol már a 

tervezői gyakorlatban tudatosan használtam a zárt / nyitott elméleti alapokat. Ezek közül kiemelném a  

Budapest Szíve (http://epiteszforum.hu/budapest-szive-otletpalyazat3), az Agóra Szeged Pólus 

(http://epiteszforum.hu/agora-szeged-polus-program-palyamuvek5) és a Kecskeméti Főtér és környezete 

(http://epiteszforum.hu/kecskemeti-foter-palyazat2) pályázatokat. Mindegyiknél a tervi koncepció a zárt / nyitott 

városforma és a következtében kialakuló térhasználat kezelésére épült. A Budapest Szíve a pesti Belvároson 

belül kereste a zárt városforma, a beépítési hiányok problémái és a városközponti funkció minél nyilvánosabb 

köztér és épülethasználati igényéből adódó tervi lehetőségeket. A szegedi Agóra terv egy történeti tömb 

többrétegű feltárására épült, a zárt külső héj fokozatos, különböző határokkal, átmeneti zónákkal tagolt felnyitása 

tette lehetővé a közfunkció elhelyezését a tömbbelsőben. A kecskeméti projekt pedig új térbeli és használati 

egyensúly kialakítására törekedett a hagyományos zárt nőtt városközpont, és azt a 20. század elejétől tervezetten 

felnyitó, modern átépítések között. 
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oktatására
108

, alkalmazható egész város, városrész, tömb vagy épület léptékben. Az európai 

kultúrkör kettős történeti öröksége két szélső állapotáról tanúskodik: a falak közé szorított, a 

vidéktől elkülönülő, szűk utcákkal tagolt, szinte telkenként 100%-ban beépített város a 

zártságot, az ipari forradalmat követően kialakuló, de főleg a II. világháború utáni nemzetközi 

modern, a tájban szétterülő, tágas térrendszerbe szoborként állított épületekből álló város, és 

tömbjei a nyitottságot
109

 jelenítik meg. A települési tájban ezek a típusok továbbélnek, de a 

két pólus közti számos átmenet létezik. A kortárs városmegújítások és új fejlesztések egyik 

tervezési alapkérdése a zárt / nyitott viszony kezelése, mivel ezzel egyrészt a kor társadalmi 

igényeire reagál a fizikai forma, másrészt azokra visszahatva a mindennapi térhasználatot 

alakítja.  

A város térben egyre heterogénabb, de időben is folyamatosan változó környezetének 

leírására a nemzetközi szakirodalom először a collage city
110

, majd a méretnövekedésre és 

akár már az összefüggések hiányára is utalva a patchwork metropolis kifejezést használja.  

„This spatial chaos is an order of a higher complexity that permits a wealth of intense 

experiences, but also requires new instruments of planning.”  
Willem Jan Neutelings, 1989

111
 

 

Mindkettő kizárólag térbeli egymás mellettiségre utal, szemben a palimpszeszt analógiával, 

mely az időt, az urbanizált táj újrahasznosítását, ezáltal a társadalmi környezetet is beemeli a 

városforma diskurzusba. 

“Palimpsest preservation suggest the necessity of keeping the successive layers of urban form 

alive rather than simply effacing and rebuilding, for that keeps a city’s history alive.” 

Jeffrey A. Kroessler, 2015 
112

 

 

Az építészeten belül a városforma kutatás közel félszáz éves története elsősorban azokról a jól 

elkülöníthető, önállóan is ábrázolható, értelmezhető és elemezhető rétegekről szól, amik 

                                                 
108

 A BME Építészmérnöki Kar kötelezően választható tantárgya 2010-től a Kortárs városépítészet, ami erre az 

elméletre épül. / tantárgyfelelős: Benkő Melinda, előadók: Benkő Melinda és Fonyódi Mariann 
109

 Az építészetben a 60-as évektől általánosan használt tömör-üres városforma-elemző ábrák vizualizálják, 

egyértelműen megmutatják a történeti és a modern város közti különbségeket, tömeg-tér arányokat. 
110

 Rowe, Colin & Koetter, Fred (1977). Collage City. Cambridge and London: The MIT Press 
111

 A szerző fordítása: „A térbeli káosz egy magasabb szintű komplexitásban rejlő rend, intenzív élmények 

terepe, de tervezése új eszközöket kíván.” / A patchwork metropolis kifejezés bevezetése a szakmai közegbe a 

holland építész-urbanista Neutelings tanulmányához fűződik. / Neutelings, Willem Jan (1989). Regional 

Analysis: Patchwork Metropolis. Retrieved from http://www.neutelings-riedijk.com/index.php?id=15,70,0,0,1,0 
112

 A szerző fordítása: „A palimpszeszt inkább az egymásra épülő élő városformák megtartását kívánja, mint 

azok egyszerű eltörlését és helyettük újak építését, hiszen így továbbéltethető a város múltja.” / A palimpszeszt 

szó New York bemutatása kapcsán került elő a 80-as évek közepén, az építészeti kalauz AIA Guide to New York 

City egyik társszerzője, Elliot Willensky jellemezte vele a várost. / Kroessler, Jeffrey A. (2015). The City as 

Palimpsest. CUNY Academic Works. / Retrieved from http://academicworks.cuny.edu/jj_pubs/42 
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közvetlenül a fizikai környezet alakításához köthetők, szabályozhatók és tervezhetők
113

. Az 

úgynevezett alapinfrastruktúra
114

 kétdimenziós, egymásra épülő szintjei a felszínre tapadó 

természeti táj, a kapcsolatokat biztosító úthálózat és a tulajdonviszonyokat, jogokat rögzítő 

telekrendszer. Sorrendjük egymást feltételező időbeliségük és változási képességük 

sebességét is követi: az ember nélkül létező természeti táj a kezdeti adottság, a tájba magának 

utakat vágó, a hálózatot folyamatosan bővítő „hódító” ember évezredes munkájának 

lenyomata az úthálózat, ahonnan megközelíthető egy térség, város, tömb, telek. A 21. 

századra a Földet „birtokló” ember már minden területet lefed. Az építészeti tevékenység 

eredménye, a háromdimenziós szuperinfrastruktúra rétegei, a házak és a közterek a természet 

adta, társadalmilag alakított (tulajdonviszonyok, jogrend, kultúra, stb.) és az ember által 

létrehozott (utak, tereprendezés, települési infrastruktúra, stb.) alapokra kerülnek rá. Ezt az 

összetett fizikai környezetet pedig a jelen „sokdimenziós” embere tudatosan és tudattalanul 

érzékeli, használja, formálja tovább
115

.  

„Az építészet paradoxona tehát abban rejlik, hogy a többdimenziós, tagolt teret alakítja 

háromdimenziós térelemekkel, s így újra létrehívja a többi dimenziót is. Az, amit alakít, 

gazdagabb, mint az alakítás eszköze.” 

Schneller István, 1982
116

 

 

Kortárs európai városépítészet
117

 kutatásainknál eleinte a hangsúly a fizikai környezet 

alakításán, az utcák által határolt tömb léptékű városformán volt. Tervezéselméletünk a 

városépítészeti projektek két nagy csoportját különíti el: a tömeg- (pl. Millennium 

Városközpont) és térorientált (pl. Budapest Szíve) terveket. Az előbbi elsősorban házakról 

szól (meglévők átalakítása, újak építése), tervezési műfaja a beépítési terv (masterplan), és a 

városforma zárt / nyitott szélsőértékei között mozgó skáláján zárt, transzparens, köztes és 

nyitott tömb kategóriák szerepelnek. A térorientált, a nemzetközi szakirodalom által tömeg 

nélkülinek (un-volumetric)
118

 nevezett építészet, a városépítészet másik világa, ahol a 

meglévő szabad tér vagy térrendszer átalakítása a feladat. A zárt / nyitott minőségre alapozva 

itt határolt, a környező épületekhez kötődő, és határtalan, a táji lépték adta nyitottságot a 

városba beemelő projektek jelennek meg. Nagy léptékű összehasonlító sémáink, a 

hagyományos városmorfológia tömör / üres, beépítettre / nem beépítettre, épületekre / terekre 

koncentráló tömb ábrázolásait követik.  

                                                 
113

 Kissfazekas Kornélia & Gurdon Balázs (2015).  A várostest morfológiája. Építés- Építészettudomány, 42(3-

4), 171-205. / Kissfazekas Kornélia PhD, urbanista-építészmérnök, a BME Urbanisztika Tanszék adjunktusa, az 

MTA Településtudományi Állandó Bizottság tagja. 
114

 A rétegek tagolására az alap és szuperinfrastuktúra kifejezéseket a francia szakirodalom használja. / Pinon, 

Pierre (1991). Lire et composer l’espace public. Paris: Les Éditions du STU 
115

Az építészeti városmorfológiai elemzések általában a fizikai környezetre korlátozódnak, a 

településtudományiak a térinformatika (GIS) által a térhez a társadalmi környezet adatait is hozzárendelik. 
116

 Schneller István (1982). Mit jelent építeni? In: Schneller István (2002). Az építészeti tér minőségi dimenziói. 

(p17). Kecskemét: Librarius 
117

 Benkő Melinda & Fonyódi Mariann (2009). Glocal city. Budapest: Terc Kiadó 
118

 Aymonino, Aldo & Mosco, Valerio Paolo (2006). Contemporary Public Space: Un-volumetric Architecture. 

Milano: Skira  
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Az így ábrázolt városforma azonban nem mutatja sem a használó számára ténylegesen 

bejárható tereket, sem azokat a fizikai határképző elemeket (kerítések, szintváltások), amik a 

térhasználat szempontjából lényegesek. A fizikai (épített / természeti) városformát 

meghatározó zárt / nyitott helyzetek mellett, a használatot a vizuális (átláthatatlan / átlátható) 

és valós használati (átjárható / árjárhatatlan) határok zártsága / nyitottsága alakítja. Ezek 

megjelenítése lépték- és szemléletváltást igényel. A városépítészetben a tömör-üres 

morfológia elsősorban a beépítésről szól, a földszinti alaprajzot mutató vezérszint pedig a 

külső és belső térviszonyokról
119

. A nem épületekhez kötődő térhatár, a tér a térben
120

 

elválasztás beemelése a városmorfológiai diskurzusba, és ez alapján történő városforma és 

térhasználat osztályozás a habilitációs értekezés és további kutatások alapja. 

A használat mennyiségére és minőségére a density és intensity, a városiasság lényegét együtt 

adó két hasonló hangzású angol szó utal. A sűrűség (density) a fizikai forma és a 

lakosságszám alapján jól mérhető, vizualizálható, kutatható, összehasonlítható, szabályozható, 

a nemzetközi
121

 és hazai
122

 szakirodalom és gyakorlat mennyiségi alapfogalma. A városra, a 

tömbre, a telekre, a beépítésre vonatkozik. Az intenzitás (intensity) ezzel szemben a 

közterekről, a térhasználatról szól, a városi életminőséget jellemzi, mely számos szempont 

szerint megfigyelhető és befolyásolható. Elemzésének módszertana
123

 a 60-as évek elejétől 

folyamatosan formálódik, segíti a kortárs városi jelenségek összehasonlító megismerését, 

értékelését, illetve alátámaszt város- és köztérrehabilitációs projekteket. A hagyományos 

városi kultúrában a sűrűség és intenzitás erőssége összekapcsolódik, a vidéki, külvárosi, 

szuburbánus (kertes) életformánál ezzel szemben mindkét mutató alacsony. Sajátos 

városiasság hiány adódik, mikor csak az egyik érték magas a másik alacsony: lakótelepeknél 

és lakóparkoknál a sűrűség, funkcióváltó városközpontoknál az intenzitás magas, annak 

ellenére, hogy a társadalmi környezetre utaló lakósűrűség mutató
124

 egyre alacsonyabb.  

Korábbi kutatásaimra, publikációimra támaszkodó habilitációs értekezésemben a kortárs 

európai zárt / nyitott városforma és zárt / nyitott térhasználat leírására négy alaptípust, és azon 

                                                 
119

 Benkő Melinda (2005). A külső és belső tér közti átmenetek. PhD doktori értekezés. Budapest: BME Csonka 

Pál Doktori Iskola / Doktori értekezésem a felülről látható városi tömörség mögött rejlő valós térbeliség 

bemutatására tette a hangsúly, a földszinti zóna bejárható nyilvános és fél-nyilvános, illetve az elzárt magánterei 

közti kapcsolatokat  kereste és osztályozta.  
120

 Meggyesi Tamás (2004). A külső tér (pp. 106-107). Budapest: Műegyetemi Kiadó, (munkatárs: Benkő 

Melinda). / A „tér a térben” téma a külső tér kutatásban, majd könyvben, illetve a doktori értekezésemben is már 
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belül, a határokat figyelembe véve hét alcsoportot használok. Bemutatásuk a hagyományos 

városépítészeti megközelítés alapján a forma felől közelít. 

 

 

 

ZÁRT forma / ZÁRT használat 

A hagyományos európai városforma zárt térfallal kísért utcás rendszer. Az 

utcák tömböket vesznek körbe, a tömbök telkekre tagolódnak, az épületek 

az utcavonalra állnak, a térfal zárt. A tényleges épített megoldások számos 

változata a komplex környezet – a hely, az idő és a korszellem – 

adottságait tükrözi. A védekező, fallal körbevett történeti város, vagy a 

kortárs fenntartható fejlesztési elveket érvényesítő, zöldterülettel 

elhatárolt kompakt város területi fejlődésében korlátozott, ennek eredménye a beépítés 

sűrűsödése, magasodása. A köz- és a magánélet terei elkülönülnek, a magán- és a közösségi 

(pl. lakó vagy munkahelyi közösség) lét a tömbön belül marad, illetve kilép a közterekre, az 

utcák és terek a közélet helyszínei. A posztmodern városépítészet ennek értékeit felismerve az 

utca rehabilitálását
125

 tűzte ki célul, hogy visszaállítsa a hagyományos történeti városformát és 

ezzel együtt a 20. század folyamán, elsősorban a motorizált közlekedés által funkcióját 

vesztett utca társadalmi, mediátor szerepét. A zárt alaptípus városi tömbje fizikailag (épített 

tömeggel), vizuálisan (folyamatos zárt térfallal) és használatában (csak az ott élők és 

dolgozók számára megnyithatóan) zárt a külvilág, az utca embere számára. 
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A transzparens ezzel szemben fizikailag (épített tömeggel vagy kerítéssel) 

és használatában zárt, azonban vizuálisan felnyílik, fényt és kisebb-

nagyobb belátást enged a tömbbelsőbe. A fizikai városforma 

szempontjából egyfajta átmenet a zárt / nyitott között, amit a modern 

társadalmi igényekre adott városépítészeti válaszok hoztak létre. A 

transzparens tömb kialakulásának hátterében városrész
126

, tömb vagy 

épületegyüttes
127

 léptékű városépítészeti koncepciók állnak, melynek megvalósítását és 

fennmaradását jogi eszközök (szabályozás) biztosítják. A transzparens tömb esetén megmarad 

az utca zárt térfalának érzete, a tömbbelső továbbra is csak az ott élőké. Az épületek az 

utcavonalon állnak, földszintjeik a legtöbb esetben összefogottak, éltetik az utca 

hagyományos használatát.  

 

ZÁRT forma / NYITOTT használat 

A hagyományosan formájában és használatában is zárt városi tömbök a 

legintenzívebb központi területeken rejtetten, de a használat számára 

megnyílnak, az utca embere, kontrollált módon, de bemehet a 

tömbbelsőbe. Ennek megnyilvánulásai a kereskedelmi, vendéglátó, 

szolgáltató területek megnövekedett belvárosi igényeit kiszolgáló nyitott 

belső udvarok, illetve a 19. századtól a passzázsok
128

, melyek szabad vagy 

fedett térként, az utca térhálózatát kibővítve, bevezetnek, átvezetnek a tömbön. A 20. század 

második felének társadalmi változásai (pl. motorizáció, komfortigény megnövekedése, 

szuburbanizáció, migráció, stb.) azonban a legtöbb európai történeti városközpontban a 

lakosság csökkenését és hagyományos funkciók elhalását okozták. Bezárt passzázsok, üres 

földszinti helyiségek, a lakásokat csak munkaidőben használó irodák, a lakásokba beragadt 

szegény (öregedő, külföldről betelepülő) népesség szinte mindenhol jellemzővé vált. Az 

ezredforduló körül a kihasználatlan épületek, helyiségek kezelése eleinte spontán 

folyamatként indult, napjainkra azonban már ezeknek a központi területeknek a gazdasági és 

kulturális értékeit tudatosan használó, tervezett, lokális beavatkozások is egyre gyakoribbak. 

Az új típusú egyéni utazási
129

 és vendéglátási
130

 módok, melyek az autentikust éltetik, a 

történeti és kortárs építészetet kontrasztosan keverik, az „idegent” is szívesen bevezetik az 

egyébként rejtett tömbbelsőbe. Közép- és Kelet Európában ezt a jelenséget a történeti 
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épületállomány több évtizedes negligáltsága, a rendszerváltást követően megváltozott 

tulajdonviszonyok, szabályozások és az elmaradt fejújítások, illetve a működő informalitás 

táplálja
131

. A turista pár napra egy emeleti lakás-hostel vagy apartman lakója, az úgynevezett 

romkocsma kultúra vendéglátó és szórakoztató ipara pedig a földszinten nemcsak utcai 

helyiségeket, hanem az udvariakat, és magát az udvart is belakja. A fiatal generáció egy 

része
132

, a család helyett a közösség, az állandó munka helyett az időszakos és távolról is 

végezhető, az autó helyett a közelséget, a kerékpáros, gyalogos közlekedést preferáló 

életformájával szintén rátalál ezekre a zárt tömbös történeti városközpontokra és a lakhatás 

(co-housing) és dolgozás (co-working) új formáival próbálja felnyitni, életre kelteni az 

épületeket és tereket. Újból, de máshogy élő városrészek születnek, ahol a fizikai környezet 

zártságát a társadalmi közeg látszólagos nyitottsága oldja. A terület mérhető lakósűrűsége 

alacsony, de intenzitása, különösen az esti időszakban kiemelkedően magas.  

A köztes megnevezés a használati nyitottságot érzékeltető olyan sajátos 

városformára utal, ami kooperatív társadalmi kultúrákban, főleg holland, 

dán és német új fejlesztésű területeken valósul meg. A beépítésnél a 

hagyományos városi zárt tömb fellazul, az épülettömegek bátran 

formáltak, részben, de nem kötelezően követik az utcavonalat. A külső 

tömbhatárok építettek, de felnyitásaik nagyok és nem elzártak, a belső 

tulajdoni határok érzékelhetők, de átláthatók. A tömbbelsőt közhasználatra 24 órában átadott 

autómentes gyalogutak teszik bárki számára bejárhatóvá, ezáltal a város közterületi rendszere 

a tömb magán szabad tereivel kibővül. A tömbön belüli, sok esetben viszonylag heterogén 

épületegyüttest, az egységesen tervezett települési táj szabad terei tartják össze. A 

rendezettség érzete a fizikai környezeten túl a használói magatartásból adódik. Az 

úgynevezett köztes városforma a kortárs urbanisztika befogadást, elfogadást, a társadalmi 

mixitás erősítését kívánó elméleteire adott városépítészeti válasz. 

 

NYITOTT forma / ZÁRT használat 

A szigetszerű fejlesztések
133

 körbekerítettek, elzártak a nyilvános 

használat elől, de többségük nyitott városformát mutat. Telkük nagy, több 

hagyományos telek, egy vagy akár több tömb, városrész méretű. 

Kialakulásuk háttere a közlekedés, a gazdaság és a biztonság alapú 

városfejlesztés. A 19. század közepén először a modern települési 

infrastruktúráknak helyet adó, a nőtt városok káoszában rendet vágó 
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széles, tervezett útvonalak szabdalták darabokra a korábban viszonylag egységes 

várostestet
134

. Majd a motorizáció, az autós közlekedésre épülő fejlesztések, végül a kiépített 

utak egyre intenzívebb járműhasználata mélyítette tovább ezeket a vágatokat, ellehetetlenítve 

az út két oldalának együttélését. Ez a tagolás nem volt idegen az 1930-as években kiteljesedő, 

nemzetközileg elfogadott funkcionalista városideától, mely szerint a jövő városa logikusan 

egymás mellé helyezett monofunkciós területek együttese
135

. Az elmélet valósággá, a II. 

világháborút követő urbanizációs korszakban vált, ami a modernizáció minőségi eredményei 

mellett, elsősorban mennyiségi növekedésről szólt. Zöldmezős beruházások, egy (köz- vagy 

magán-) tulajdonban levő tömbök és szupertömbök, túlméretezett, közlekedési folyosóvá 

degradálódott közterületek, és a gazdasági hatékonyság előtérbe helyezésével gyorsan, 

egységes terv alapján megvalósuló projektek (lakótelepek, irodanegyedek, egyetemi 

campusok, stb.) világa alakult ki a történeti központon kívüli periférián. Korunk tematikus 

(lakó-, iroda, kereskedelmi, logisztikai, stb.) parkok formájában viszi tovább ezt a modellt, de 

a monofunkció mellett a zárt használatra erősít rá, kiszolgálva a biztonság valós vagy csak 

gerjesztett igényét. Világvárosok legújabb ingatlanfejlesztéssi között pedig már megjelennek 

a város a városban koncepciók is, ahol a valós város használata nélkül, bent is minden 

elérhető. A városok többsége szétesik, heterogén, egymástól egyre függetlenebb részekből áll, 

fizikai és társadalmi környezetük egyaránt intoleráns. Ezek az új területek körbezártak, 

egyetlen kapujuk teremt kapcsolatot a külvilággal, így a tömb körül nincs az épületek által 

működtetett utca, nincsenek gyalogosok, a hagyományos köztér halott. Nagyméretű 

magántelken, rendezett szabad térben geometriai rendet követve vagy elszórtan állnak az 

épületek. Városalaprajzként a modern nyitott városforma él tovább, de a társadalmi koncepció 

lényegét vesztette, a terület elzárt és védett. 

Ettől a kertes lényegesen különbözik, mivel a tömb kisebb telkekre osztott 

és telkenként általában egy szabadonálló, oldalhatáron álló vagy ikresen 

csatlakozó épület van. A telek, a tulajdon határa egyértelmű, épített vagy 

zöld kerítés, zárt vagy átlátható, vagy csak egyszerűen sérthetetlen, 

védhető magánterület
136

. Nem átjárható, használata zárt. Közép- és Kelet 

Európa sajátos öröksége, hogy a városok közigazgatási területén belül 
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nagy kiterjedésű ez a kertes terület
137

, de a városiasságot jellemző sűrűség és intenzitás itt 

egyaránt hiányzik. Ez történeti adottság, egyrészt a vidéki, falusi életforma városon belüli 

továbbélése, másrészt a kompakt város feltörése után, a külső részeken kialakuló telkes, 

szabadonálló beépítés, vagy utólagos, falvakat bekebelező városbővítések következménye.  

 

NYITOTT forma / NYITOTT használat 

A hagyományos tömeg-tér arányokat, a városi sűrűség megtartása mellett, 

a modern városépítészet megfordította. A nyitott városforma a modern 

társadalmi egyenlőség víziókat kísérő „nyitottság” kultúrát tükrözi a 

fizikai környezetben. A hagyományos zárt város és tömb dekonstrukciója 

már a 19. század második felében elkezdődött, mivel a történeti központ 

sűrűsége és intenzitása elviselhetetlenné vált. Lebontották a falakat és az 

új építésű nagyvárosi tömbök zártságának megtartása mellett először a telkek beépítési 

struktúráját módosították
138

, majd nagyobbak lettek a telkek, végül megjelentek az 

úgynevezett tömbtelkek új típusú fejlesztési, építési, lakhatási modellekkel. A kertváros 

mozgalom, és a telepszerű intenzív alacsony lakófejlesztésekkel párhuzamosan Le Corbusier 

1922-ben mutatta be a jövő városának tervét
139

, mely új elméleti alapokra helyezte a 

városépítészeti gondolkodást. Nem a meglévő formák finomítása, hanem teljes törlése és egy 

radikálisan mással való helyettesítése volt a célja: a fejlesztések léptékváltása, az 

építéstechnológia (vasbeton, előregyártás) új eredményeinek használata, a sokféle épületből 

felépülő zárt tömb helyett az egységesen tervezett és épített, a városi szabad terekben 

nyitottan működő kialakítása. A város funkcionális zónákra osztott, a természeti környezet a 

települési táj része, az épületek a folytonos térben szabadon álló szoliter tömegek, a beépítési 

sűrűséget a műszaki lehetőségekre alapozott épületmagasság növelése biztosítja. A 

helyszínnek csak a természeti adottságai (tájolás, vizek, növényzet) számítanak, nincs többé 

utca és tömb, nincs érzékelhető határ a köz- és magánterület között, nincs sarokház, szemközti 

vagy szomszédos épület, nincs többé hagyományos városi kontextus. A tömör-üres 

morfológiai ábrák jól vizualizálják ezt az átalakulási folyamatot, egyértelművé teszik a 

történeti zárt, a módosított zárt (transzparens és köztes), illetve a modern nyitott beépítések 
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közti különbségeket
140

. A formájában és használatában is nyitott tömb a kortárs európai város 

modern öröksége, a városközpontokon kívüli perifériák települési tájának meghatározó része. 

Többségében egy beruházásként tervezett és megvalósított telepszerű beépítések, melyek 

aránya a kommunista korszak állami, egységesített lakásfejlesztései miatt Közép- és Kelet 

Európa nagyvárosaiban kiemelkedően magas. Megújításuk kulcsát sokan a használati 

nyitottság megszüntetésében keresik, míg kortárs új fejlesztéseknél ezt a típust, a 20. századi 

nyitott városformát nyitott használattal, szinte már sehol nem alkalmazzák. 

 

 

3. TÉZIS  

 

A fizikai környezet átalakulását a társadalmi indukálja, a fizikai azonban visszahat és 

befolyásolja a társadalmit, ezért együttes kutatásuk szükséges. A városépítészet-elmélet 

kategóriapárjai közül a zárt / nyitott kettősség erre kiválóan alkalmas, mert a 

városformát és a térhasználat összekapcsolja. Korunkban az épített, a vizuális és a 

használati határ tértagoló szerepe megnőtt, a történeti zárt és a modern nyitott 

kultúrával szemben az új fejlesztések a zárt / nyitott hibrid megoldásokat preferálják, 

nyitott forma zárt használattal, zárt forma felnyíló használattal működik. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Benkő (2010), Benkő (2011a) 

 

Benkő Melinda (2010). The ‘Closed / Open’ Duality in Contemporary Urban Form. Open 

House International, 35(3), 47-55. / külföldi WoS folyóiratcikk  

 A cikk háttere kortárs városépítészet elméletének és gyakorlatának kutatása és oktatása 

a BME Urbanisztika Tanszékén, illetve a városépítészeti tervezői munka, elsősorban 

tervpályázati koncepciók. 

   

Benkő Melinda (2011a). Budapest Urban Blocks and their Sustainability. Architektúra & 

Urbanizmus, 45(3-4), 188-201. / külföldi Scopus folyóiratcikk 

A cikk háttere önálló kutatási munkám, melyben a korábbi városforma nemzetközi 

mintáira alapozott tervezéselméleti tagolást, budapesti példákon keresztül, a 

térhasználat kérdéskörével kibővítettem. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
140

 Panerai, Philippe; Castex, Jean & Depaule, Jean-Charles (1997). La forme urbaine. de l’ilot á la barre. 
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04) BIZTONSÁG ALAPÚ INGATLAN- ÉS VÁROSFEJLESZTÉS  

 

 
Kelenföld, Budapest első paneles lakótelepe, 1968 / forrás: BME Urbanisztika Tanszék fotógyűjteménye 

 

„Il faudrait choisir entre une ville ouverte facilitant la flânerie et la découverte, et une ville 

fermée, panoptique et paranoïaque, composée d’éléments de plus en plus verrouillés, repliés 

sur eux-mêmes, protégeant leurs habitants contre les individus indésirables par des barrières, 

des gardiens et des caméras qui filment chacun sans qu’il s’en aperçoive.” 

Paul Landauer, 2009
141

 

 

A biztonság emberi alapszükséglete
142

, a komplex fenntarthatóság meghatározója, korunk 

egyre lényegesebb multidiszciplináris kérdésköre, a településtudományon belül is számos 

irányból kutatható. A fizikai környezetben tárgyiasul a biztonság, a környezet 

biztonságérzetet nyújt vagy tükrözi annak hiányát. Az értekezésben központba állított zárt / 

nyitott fogalompár, minek következménye az elzárkózás / befogadás, sugallja kötődését a 

biztonságérzethez, alkalmas a biztonság alapú ingatlan- és városfejlesztés hatására átalakuló 

városforma és térhasználat értékelésére. 

A helyzet megértéséhez szükséges a biztonság fogalmának, illetve a biztonság és város 

viszony történetének rövid áttekintése. Filozófiai alapon a biztonság négy, napjainkban már 

egymással párhuzamosan létező koncepció és lépték alapján értelmezhető
143

. A sztoikus 

nyugalom, az ókorban kialakult biztonság fogalom az egyén lelkiállapota, egyfajta kívülálló 

bölcsesség. „Ha mindentől félnénk, amitől csak lehet, semmi okunk nem volna rá, hogy 

                                                 
141

 A szerző fordítása: „Választanunk kell a sétát, a felfedezést lehetővé tevő nyitott város és a zárt város között, 

ami mozdulatlan és paranoiás, ami magába zárt, mindent rácsok vesznek körbe, a lakókat falak, őrök és 

észrevétlenül állandóan filmező kamerák védik a nemkívánatos személyektől.” / Landauer, Paul (2009). 

L’architecte, la ville et la sécurité (p2). Paris: Presses Universitaires de France 
142

 Maslow szükséglethierarchia elmélete szerint öt egymásra épülő szint különböztethető meg: alap a fiziológiai 

és a biztonsági, ezek megléte esetén jelennek meg a pszichológiai szükségletek: a valahova tartozás, az 

önértékelés és a piramis csúcsán az önmegvalósítás igénye. / Maslow, Abraham (1943). A Theory of Human 

Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396. 
143

 Ezt a négyes tagolást Frédéric Gros, kortárs francia filozófus műve alapján használom. / Frédéric Gros 

(2012). Le Principe Sécurité. Paris: Gallimard 
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éljünk” írja Seneca
144

, egyéni stratégiák, gyakorlatok szükségesek az élethelyzetek 

kezeléséhez, a belső, szubjektív biztonság megteremtéséhez. A keresztény Ezredforduló az 

objektív biztonság, vagyis veszélyektől mentes helyzet elérésének reményét adta, ami az 

esetleges katasztrófák (természeti, politikai, erkölcsi, vallási) ellenére, a hit által mindenki 

számára elérhető. A középkori német mondás szerint ”Stadtluft Macht Frei” („a városi levegő 

szabaddá tesz”)
145

, a város a külvilágtól, a vidéktől fallal elzárt menedék, belső biztonságát 

törvényei és saját katonasága szavatolja. A fogalom harmadik kategóriája léptéket vált, a helyi 

magán erők, a város helyett már a modern államhoz kötődik. Az állam biztosítja az ország 

területi védelmét, egységes jogrendszere polgárai személyi és vagyoni biztonságát. Azonban 

az ipari forradalom hatására beinduló urbanizáció, a települések méretének és 

lakosságszámának növekedése, a társadalmi változások összessége új, a hadseregtől független 

állami rendfenntartást is követelt. Nem véletlen, hogy modern állami rendőrség, eleinte még 

fegyvertelenül, a kor legnagyobb városaiban, 1829-ben Londonban majd néhány hónappal 

később Párizsban jött létre. Japánban, a városiasodás okozta hasonló társadalmi problémák 

kezelésére 1868-ban más, úgynevezett közösségi modell szerint alakították ki a rendőrséget, 

ahol a rendőr nem kívül áll a közösségen, hanem annak része, egyfajta mediátor a lakosság és 

az állam között
146

.  

A 20. században a biztonság kérdésköre túllépte az államhatárokat is, egymással térben és 

időben összefüggő, számos részterület alkotta összetett rendszer
147

. A politikai 

szóhasználatban a korábban használt védelmet felváltva, a II. világháborút követően jelent 

meg, elsősorban katonai és nemzetközi kérdésekre vonatkozóan, célja a megelőzés. A 

természeti-környezeti biztonság a viszonylag objektívnek tűnő természeti adottságokból 

(vízrajz, geológia) eredő kockázatok kezelésére törekszik, mert a globális klímaváltozás 

következtében kialakuló helyi jelenségek
148

 és azok társadalmi hatásai
149

 egyre jelentősebb 

kihívások elé állítják az emberiséget. Korunk információs társadalmában, az élet minden 

területét átjáró folyamatok működésének biztosítása új biztonság területeket generál: 

élelembiztonság, energiabiztonság, informatikai-biztonság, biobiztonság, utasbiztonság, stb. 

Nyilvánvaló, hogy mindettől elválaszthatatlan az úgynevezett gazdasági biztonság és annak 

helyi szintű megjelenései, a szociális és a technológiai dimenziók. A tágan értelmezett 

közbiztonság része a városi biztonság
150

, az egyén életminősége szempontjából pedig a 

szubjektív biztonságérzet a meghatározó. Nem kétséges, hogy a biztonság összetevői, 
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 Seneca Luciliushoz intézett erkölcsi levelei közül „Az élet szenvedéseiről és az elszántságról” címűből vett 
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 Granasztói György (1980). A középkori magyar város (p32). Budapest: Gondolat 
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 Vanderschueren, Franz (2005). La sécurité, défi permanent des villes dans le monde. In: Lieberherr-Gardiol, 

Francoise & Solinís, Germán (2012). Quelle ville pour le 21e siecle? (pp. 225-263). CH-Gollion: Infolio  
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 Deák Péter (2007). Bevezető. In: Deák Péter (Ed.), Biztonságpolitikai kézikönyv (pp. 11-23). Budapest: Osiris 
148

 Pálfy Sándor (Ed.). (2015). Budapest és a víz kapcsolata és annak urbanisztikai vetületei. BME Urbanisztika 

Tanszék, a Fővárosi Csatornázási Művek megbízásából készített tanulmánya, p220. 
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 2050-re a klímamenekültek számát 200 millióra becsülik. / Spector, Julian: Why COP21 Won't Solve the 

'Climate Refugee' Problem.(2015, December 4). Retrieved from 

http://www.citylab.com/weather/2015/12/cop21-paris-climate-refugees/418656/  
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 Barabás Tünde, Dallos Endre, Kelenné Török Lívia, Nagy, András, Ongjerth Richárd, Péti Márton, Sütő 

Attila, Tomay Kyra & Windt Szandra (2011). Biztonságos város: Kézikönyv a városi bűnmegelőzés 

lehetőségeiről. Budapest: Belügyminisztérium & VÁTI  
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szélsőséges helyzetektől függetlenül is, meghatározzák a városok létrejöttét, fizikai és 

társadalmi környezetük térbeli és időbeli alakítását, alakulását
151

. 

 „… a társadalom, illetve annak fejlettebb szektorai érdekét szolgáló komfortnövekedés 

dinamizmusa és a természetnek az emberiséget szolgáló alapértékei között mikor alakul ki 

konfliktus. A kérdés tehát az, hogy mi a természetalakítás tűréshatára, mikor következik be a 

naturális, ezzel együtt társadalmi ellenhatás. A fenntartható fejlődésnek, mint új politikai, 

tudomány-rendszertani kategóriának ez a fő kérdése, és az eddigi tanulságok ezt a kérdést a 

biztonsági dimenziók közé emelik.” 

Deák Péter, 2007
152

 

 

A szubjektív biztonságérzet és a valós városi biztonság növelését kriminológiai elméletek 

alapján a bűnmegelőzés különböző területei segítik: a rendfenntartás (különböző rendőri és 

önkormányzati, köz- és magán egységek biztosítják) mellett a szemléletformálás, a 

segítségnyújtás a társadalmi bűnmegelőzés terepe, míg a térfigyelő kamerák, biztonsági 

berendezések és az egyre terjedő smart megoldások a bűnmegelőzés technikai eszközei. 

Azonban létezik negyedik lehetőség, az úgynevezett környezeti bűnmegelőzés
153

, mely arra a 

tudományosan alátámasztott felismerésre épül, miszerint a deviáns viselkedések vagy 

bűncselekmények nagy részében (például: vandalizmus, rongálás, tolvajlás, lopás, rablás, 

nemi erőszak, stb.
154

) a támadó és az áldozat mellett a bűntett harmadik meghatározó eleme a 

helyszín
155

. Vagyis a fizikai környezet adottságai befolyásolják a „szereplők”, a térhasználók 

viselkedését és biztonságérzetét. A multidiszciplináris szakterület kezdetei a 60-as évekig 

nyúlnak vissza, mikor Jacobs amerikai publicista, urbanista Mire való a járda
156

 című 

szövege elsőként hívta fel a figyelmet az egymásra vigyázó szemek szerepére a nagyvárosi 

környezetben. Az amerikai kultúrkörre alapuló, korábban ismertetett zárt használat 

megoldásai - az elzárt és védett tér, az elzárható és védhető, a magánosított és fegyelmezett tér 

- mellett Európában, a környezetalakítás finomabb eszközeire épülő harmadik út is keresi 

helyét, hogy a város mindenkié maradhasson. 

Nyugat-Európa romló közbiztonsági helyzete hívta életre 1987-ben Barcelonában a települési 

önkormányzatok városbiztonsági kérdéseit koordináló szervezetet, az European Forum for 
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Urban Security-t
157

. Ezt követően felgyorsult a nemzetközi együttműködés, az Európa Tanács 

1989-ben konferenciát szervezett, a környezeti bűnmegelőzés Nagy-Britannia
158

, Hollandia, 

Dánia, Franciaország
159

, Olaszország, Németország fontos multidiszciplináris kutatási és 

fejlesztési kérdésévé vált. 2007-ben megjelent a településtervezés, városépítészet és 

városüzemeltetés területei szerint tagolt Safepolis kézikönyv
160

 és elkészült a tervezés, 

megvalósítás folyamatát leíró CEN/TR 14383-2 számú EU irányelv
161

. Az ismeretek tudatos 

alkalmazása segíti problémás lakókörnyezetek és közterek megújítását, illetve új fejlesztések 

biztonságának javítását. Cél a fizikai és társadalmi környezet együttes alakítása, a városforma 

és térhasználat szempontjából lényeges a territorialitás érvényesítése, a tulajdonosi és 

használati határok jelölése, ugyanakkor szabad áramlások, alternatív útvonalak biztosítása, a 

jó tájékozódás feltételeinek megteremtése. A láthatóság, olvashatóság, átláthatóság elérése 

mellett a 24 órás használat, a térhasználat megosztása, az egymásra figyelés szintén 

hozzájárul a biztonság növekedéséhez. Mindez rendezett és ápolt környezetben bizonyítottan 

jobban működik, többek között ez az oka, hogy az EU fejlesztéspolitikájában a 

köztérrehabilitációs projektek kiemelt támogatást kapnak. A téma multidiszciplináris jellege 

(kriminológia, szociológia, környezetpszichológia, építészet, tájépítészet) nemcsak 

szakmaközi együttműködést követel, hanem a tudományos, a döntéshozói és a tervezési 

terület összehangolását is. A hazai tudományos publikációk elsősorban kriminológiai 

megközelítésűek, a politika számára nem igazán létezik a környezeti bűnmegelőzés, mint 

hatékony eszköz, a rendfenntartást és az erős ipari háttérrel és érdekeltséggel rendelkező 

látványos és jól kommunikálható térmegfigyelő kamerarendszer telepítést preferálja. A 

tervezők pedig általában elméleti ismeretek nélkül, elsősorban a nemzetközi 

köztérrehabilitációk, épületátalakítások mintáit követve, közvetve, de jól alkalmazzák 

terveikben a környezeti bűnmegelőzés elemeit
162

. 

A településtudományban a térhasználat szociológiai, antropológiai, pszichológiai, 

kriminológiai és építészeti elemzései irányították rá a figyelmet a fizikai környezetből adódó 

biztonságérzet problémákra. Az értekezés a biztonsági kihívásokra adott megközelítések 

közül kizárólag a városbiztonság városépítészeti vonatkozású kérdésfeltevéseivel, a biztonság 

alapú ingatlan- és városfejlesztés a városformát és térhasználatot módosító jelenségével 
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foglalkozik. Korunkban az elzárkózás és a fegyelmezés erősödik
163

, de jelen van az európai 

kultúrkör köztér hagyományára épülő küzdelem a városi nyilvánosság megőrzéséért. A 

korábbi kutatásokra, publikációkra támaszkodó összefoglaló jellegű habilitációs értekezés zárt 

/ nyitott kettőssége itt tovább alkalmazható, de a formáról a határra és a használatra 

helyeződik a hangsúly. Az építészet felől az urbanisztika társadalmi kérdései irányába 

elmozdulva négy kategóriát ismertet, bemutatásuk a használat felől közelít. 

 

 

 

 

ZÁRT használat / ZÁRT forma  

A városok zártsága a 20. századra a falak elbontásával fizikailag
164

, a 21. 

századra a szabad információáramlás következtében társadalmilag is 

végleg megszűnt. Az elzárkózás, a védettség és védhetőség érzetének 

természetes igénye tovább él, de nem város, hanem városrész, tömb, telek, ház, lakás 

léptékben. A városforma szempontjából zárt tömb - több, kevesebb telekre osztva vagy 

keretesen beépítve tömbtelekként -, az utcavonalra kiépülő épületek folytonos térfala által, 

fizikailag eleve biztosítja a terület használatának zártságát, a belső részek fizikai védettségét. 

A hagyományos európai településfejlesztésben az úthálózat közterület és az ingatlanfejlesztés 

helyszíne tömbön belül van. Azonban az elmúlt évtizedekben kialakult egy olyan modell, 

melyben városrész léptékű terület teljes egésze magántulajdonba kerül, és a beékelődő 

korábbi közterületek vagy a méret miatt szükségszerűen kialakítandó új utcák és terek (pl. 
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volt ipari, kikötői, vasúti, katonai területen) már csak pszeudo közterekként működnek. 

Amerikai mintát követve, ez az úgynevezett Business Improvement District Londonon 

keresztül érkezett Európába a 80-as évek végén. Ennek a gazdaság alapú ingatlanfejlesztésnek 

az értékesítési szükségletpiramisa vállaltan a tiszta és biztonságos környezet kialakítására 

épül. Ezt követi a megközelíthetőség, a városi beágyazottság, majd az új életstílust a fizikai - 

építészeti és természeti – és a társadalmi környezethez társító imázsképzés
165

. Ebben a 

fejlesztési modellben az európai városiasság örökölt értékeinek nagy a jelentősége, de 

valójában nincs többé nyilvános köztér, magán biztonsági erők és szabályok kontrollálják a 

teljes területet. A zárt bevásárlóközpontok nevesített sétáló utcáit követve már az intenzív 

használatú, belvárosi utcák tere és rá nyíló üzlethelyiségei - akár a történeti sokféleség 

építészeti és funkcionális látszatát is megtartva - lehetnek magántulajdonú vagy hosszú távú 

bérleményként használt fejlesztési és üzemeltetési egységek
166

. A történeti városközpont 

megújítások eszköztárába bekerült ez a modell, a zárt tömbök közti köztér egy része már 

magán felügyelettel védett, valójában privatizált tér. 

 

ZÁRT használat / NYITOTT forma  

A szabadonálló épületekből álló tömb, a nyitott modern városforma is 

egyre inkább fizikailag kerítéssel és felügyelettel védett zárt használatot 

biztosít. Az úgynevezett gated community általában egyetlen bejáraton 

keresztül megközelíthető, magán beruházásként megvalósuló, előre meghatározott társadalmi 

összetételű lakópark, ahol az angol szóösszetétel egyaránt utal a fizikai (gated) és a társadalmi 

(community) zártságra
167

. Városformáját tekintve azonban szinte mindig nyitott. Jellegzetes, 

az Amerikai Egyesült Államokból kiinduló jelenség, melyet a társadalmi elkülönülés iránti 

vágy hozott létre, megvalósulását pedig a motorizáció és a földtulajdonhoz tartozó, egyéb 

szabályozásoktól viszonylag mentes építési jog tette lehetővé. Az 1920-as években már 

Angliában, London környékén is megépült az első lakópark, a St. George’s Hill
168

. Az eleinte 

luxus kategóriájú lakhatási forma, a természeti környezetbe ágyazott lakópark azonban 

gyorsan a középosztályt is megcélzó ingatlanfejlesztési modell lett. Az 1930-as évektől az 

Amerikai Egyesült Államokban, a 70-es évektől a nemzetközi, a biztonság brandre épülő 

ingatlanfejlesztés hatására a világ minden táján, az 1989-es rendszerváltást követően 

természetesen Közép- és Kelet Európában is megjelent és teret hódított
169

. Elméleti hátterének 
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tekinthető Oscar Newman, építész-urbanista Védett terek című könyve
170

, melyben 

térhasználat kutatásokra alapozva megállapította, hogy a territorialitás hiánya a növekvő 

városi bűnözés egyik fő oka. Mintaterületei között volt a st-louise-i Pruitt- Igoe lakótelep is, 

amit 1972-ben, 18 évvel az átadása után, a társadalmi problémák kezelhetetlensége miatt 

robbantottak fel
171

. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy könyvében nem kizárólag a zárt 

falak, kerítések mellett érvelt, hanem a kijelölt, látható vagy láthatatlan határok térhasználat 

befolyásoló szerepét hangsúlyozta.  

Lakóparkok elsősorban a városok perifériáján, illetve a szuburbánus környezetben zöldmezős 

beruházásként épülnek, de a történeti várostestbe is egyre inkább beékelődnek. Egyik első 

mintája, Manhattan keleti részén 1949-ben átadott Stuyvesant Town, ami 18 klasszikus new 

york-i háztömb összevonása után egyetlen magántelken felépített, 18 000 lakosú, nyitott 

városformájú, de körbekerített, használatában zárt magasházas lakópark
172

. Európában az 

1980-as években bekövetkezett neoliberális gazdasági fordulatot követően jelent meg ez a 

nagyvárosi tematikus park modell. A gazdaság alapú városfejlesztés Londonban, a belváros 

közeli Dockland-ben hívta életre az első globális nagyberuházásokat: a volt vasúti területen, 

11 hektáros, városrész léptékű Broadgate irodaparkot és a közelében lévő használaton kívüli 

gyárterületen kialakított városi luxus lakóparkot, a Bow Quarter-t
173

. A Dockland megújítási 

folyamatának kezdetén, ezek szigetszerűen ékelődtek be a fizikailag és társadalmilag is 

leszakadt környezetbe, ezért értékesítésük kulcsa, a városközponti elhelyezkedés mellett a 

biztonság volt. 

Napjainkra a tágan értelmezett biztonságra (gazdasági, szociális, természeti, stb. 

összetevőkre) alapozott ingatlanfejlesztés világszerte az új beruházások közös jellemzője. 

Kisebb projektek, így az európaiak többsége, általában monofunkciós, a fizikai és társadalmi 

térben egyaránt szegregált, a városközponttól viszonylag távol épülő lakó- vagy irodapark. 

Lakói, dolgozói a város más részeit folyamatosan használják, mivel a zárt területen belül csak 

a vágyott biztonságot adó, az újszerűség értékét mutató lakás vagy munkahely és az ezekhez 

tartozó védett szabad tér adott. A fizikai környezet a fenntarthatóság látszatát kelti, de a 

fenntarthatósági alappillérek közül - a társadalmi és kulturális hiányán kívül - a környezeti is 

erősen sérül, mivel a távoli alapellátások vagy munkahely megközelítése mindenkit állandó 

autóhasználatra kényszerít
174

. Ezzel szemben Ázsia, Dél-Amerika, Afrika folyamatosan 

növekvő nagyvárosaiban, a globális ingatlanfejlesztés a városfejlesztést is nagyrészt 

magánüggyé alakítja. Város a városban koncepció alapján hatalmas ingatlanon, a 

környezetüktől teljesen elzárt városrészek születnek. Beépített területek bontását követően 

                                                 
170

 Newman, Oscar (1973). Defensible space – Crime Prevention Through Urban Design. New York: Collier 

Books 
171

 A franciaországi kortárs lakótelep megújításoknak is fontos eszköze a bontás. Egy-egy lakóház bontását 

elsősorban a másképp megoldhatatlannak tűnő bűnözés visszaszorítása támasztja alá. A szerző tanulmányútjai 

során ezt a jelenséget lyoni- La Duchere és a toulousi-i Le Mirail lakótelepeken ismerte meg. 
172

 Firley, Eric & Grön, Katharina (2013). The Urban Masterplanning Handbook (pp. 50-51). New York: Wiley  
173

 Minton, Ann (2009). Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city. London: Penguin 

Books  
174

 Damian Poklewski-Koziell (2015). The Illusion of Better Living: Comparative Analysis of Prefab Housing 

Estates with the Contemporary Realizations in Krakow. Periodica Polytechnica Architecture, 46(2) 57-63. 



40 

 

vagy korábban nem urbanizált tájban épülnek ezek a biztonságot és fenntarthatóságot hirdető 

projektek. Európa szélén Isztanbul, az ezredforduló körül 8 milliós, 2015-re 15 milliós 

világvárossá, valódi patchwork metropolisszá növekedett, ahol a város a települési 

infrastruktúrát folyamatosan fejlesztve biztosítja újabb területek megközelíthetését, 

beépíthetőségét, annak ellenére, hogy már évek óta a szakma tisztában van azzal, hogy a 

térség környezeti, társadalmi teljesítőképességének rég túllépte határait. Az új fejlesztések a 

központtól egyre távolabb vannak, zárt városok épülnek lakásokkal, munkahelyekkel, oktatási 

intézményekkel, bevásárló- és szabadidőközponttal
175

. A használt városforma a modern 

nyitottat követi, de az építkezés első lépése, akárcsak az ókori és középkori 

városalapításoknál, a védelmet adó fal (vagy áthatolhatatlan kerítés) és az egyetlen kapu 

kialakítása. Ezzel szemben a Downtown Dubai
176

 projekt, a 2004-13 között felépített 200 

hektáros városközpont, nem fallal, hanem autópályákkal van körülvéve, egy a modern város 

nyitott formáját és a nyilvánosság látszatát kelti, de teljes mértékben a fegyelmezésen alapuló 

kortárs magánvilág. Globális polgárai a reptér nem-helyét
177

, az információk virtuális terét és 

a közterek nélküli új, zárt város védett, váratlan helyzetektől mentes tereit használják. A 

szigetszerűség léptéket váltott: a vidéken belüli fallal védett város felnyílt, az egyre 

kaotikusabb települési tájba növekvő számban tematikus városrész szigetek ékelődnek, és a 

Földön megjelenik néhány, a valóságból menekvést kínáló város-sziget. 

 

NYITOTT használat / ZÁRT forma  

A biztonság alapú ingatlan és városfejlesztés szélsőséges megoldásai 

mellett az európai kultúrkör kihívása a hagyományos történeti és modern 

városiasság értékeinek továbbéltetése, a társadalmi és fizikai környezet 

együttes kezelése. Erre jó példák az elmúlt évek európai, a városiasságot tudatosan 

továbbéltető központ közeli, elavult városrészeket újrahasznosító öko-negyedek, ahol cél a 

komplex fenntarthatóság elérése. Egységes városépítészeti koncepció alapján fejlesztett 

területen belül logikusan, hierarchikusan szervezett az úthálózat, az utcák által lezárt tömbök 

magánterületek, az utca, tér, park közterület. A leggyakrabban használt városforma a 

transzparens tömb, mely határai egyértelműek, az utcavonalra helyezett épületek térfalai és 

épített, de átlátható, alacsony kerítések alkotják. A tömb mindegyik határoló utca felől 

megközelíthető, nincs egyetlen portással szigorúan őrzött kapu. Az építészeti megoldások a 

hely adottságaira reagálnak, az eszköztár kortárs: a házak általában 4-6 szintesek, 

lapostetősek; a lakások több irányba tájoltak, természetes megvilágítással és  szellőzéssel 

rendelkeznek, könnyen alakíthatóak és akadálymentesek; az anyaghasználat és a műszaki 
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részletek, berendezések a fenntarthatósági követelményeknek mindenben megfelelnek
178

. A 

fenntarthatóság társadalmi aspektusa is a fejlesztés lényeges eleme: a lakásösszetétel 

tulajdonosi, bérlői, nagyságrendi, generációs, stb. sokféleségét állami vagy helyi előírások 

határozzák meg, az utcát működtető városias földszinti funkciók és a lakosságot szolgáló 

alapellátások betelepítése része a programnak. A lakók a szelíd mobilitást részesítik előnyben, 

a közelség révén közösségi közlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan használják a 

környező közterületeket, közintézményeket, éltetik a várost. A tervezésnél a környezeti 

bűnmegelőzés eszközeit tudatosan használják, a biztonságérzet nem az elzárkózásra, hanem a 

hagyományos európai városi kultúrából továbbörökített szolidaritásra és a minőségi 

környezetalakításra támaszkodik. A hagyományos zárt, de transzparensen felszakított forma 

érezhetően védhető városi környezetet teremt, de a védettséget elsősorban a társadalmi és 

környezeti bűnmegelőzés biztosítja. 

Az ilyen tömegorientált városépítészeti projektek, új beépítésű területek mellett a 

térorientáltak között, vagyis a köztéralakításban is működik a nyilvánosságot megtartó, de a 

biztonsági szempontokat figyelembe vevő gyakorlat. A 60-as, 70-es évek közlekedésalapú 

városfejlesztéseiben a biztonságot a forgalom elválasztása garantálta. A különböző 

közlekedési funkciók térben elkülönültek, autópályák hasítottak a várostestbe, parkoló 

felületek öltek ki minden más forgalmat, a gyalogosokat estére kiürülő sétálóutcákba, a 

csomópontoknál aluljárókba
179

 vagy felüljárókba, a lakótelepeken emelt deckekre, az autóktól 

biztonságos távolságba tették. Monderman, holland mérnök azonban már ezek építése 

korában megalapozta a shared space
180

, a megosztott terű utcakialakítás elvét arra hivatkozva, 

hogy a közlekedésbiztonságot nem kizárólag a műszaki, hanem az emberi viselkedést 

módosító, a használó felelősséget előtérbe helyező apró megoldások is javítják. Nem beszélve 

arról, hogy ezek az autós közlekedésre alapozott fejlesztések, milyen hatással voltak a város 

épített környezetére és a térhasználatra, ezen belül a bűnözésre, biztonságérzetre. A kortárs 

haladó tér-, illetve térrendszer megújítások
181

, a lakótelep rehabilitációk
182

 célja a néhány 

évtizede még tudományosan igazolt és mindenhol alkalmazott forgalomválasztás 

megszüntetése, új fenntartható közlekedési módok bevezetése
183

, a város visszahódítása. 

Megosztott tereknél a működés nem terv alapján előre pontosan meghatározott, hanem a 

használók közös, egymásra reagáló, együttműködő döntései alakítják. Vitális, de könnyen 
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alkalmazkodó. Tervezésének hátterében természetesen jelen vannak a biztonsági szempontok, 

de elemei nem tárgyiasulnak agresszívan a térben, szükség esetén ideiglenes határok 

elhelyezése lehetséges, a terület védhető, az akadálytalan áramlás és a tér kiürítése 

biztosítható.  

Az európai köztérhasználat értékei az amerikai várospolitikára is hatnak
184

. A városi 

életminőség alapján felállított különböző városrangsorokban jól szereplő települések sok 

esetben a hagyományos európai zárt városforma, de még inkább és az utcák, terek gyalogos- 

és kerékpáros-barát fejlesztésére törekednek, az utcára nyíló földszinti funkciók 

betelepítésével, a városi séta népszerűsítésével. A promenadológia, a séta költészetének
185

 

pedig alapfeltétele a fizikai és társadalmi környezet nyitottsága, a városhoz kötelezően tartozó 

váratlanság, bizonytalanság vállalása, a szellem szabadsága
186

.  

 

NYITOTT használat / NYITOTT forma  

A modernizmus formájában és használatában is nyitott megoldása, a 

lakótelep, a bűnözéssel és a biztonságérzet hiányával évtizedek óta 

stigmatizált
187

, bár eltérő a külső szemlélő és a telepen élők belső 

használói nézőpontja. Korunk biztonság alapú ingatlan- és városfejlesztése kerüli használatát, 

a szabadonálló épületekből álló nyitott városformát megtartja, de a területet elhatárolja, 

használatát zárttá alakítja. Ugyanakkor a lakótelep a II. világháborút követő urbanizációs 

folyamat tömegterméke, örökölt mennyiségéből adódóan Európa, azon belül Közép- és Kelet 

Európa egyik legnagyobb városi kihívása
188

. Az elmúlt évek felújításai bizonyítják, hogy a 

műszaki megoldások helyett komplex
189

, városi, városrész és épület léptékű, a fizikai és 

társadalmi környezetre egyaránt reagáló megközelítés, a lakótelep formai és térhasználati 

újraértékelése lenne szükséges
190

. Ez az igény már tervezésük és építésük hajnalán is 

megfogalmazódott: 
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 „Az a felfogás ugyanis meghaladott – sajnos a gyakorlatban még egészében nem –, hogy a 

városokat, településeket merőben építészeti formáló eszközökkel tartósan s jól oldhatunk 

meg.” 

Granasztói Pál, 1968
191

 

 

A lakótelep megújításoknál a földszinti zóna
192

, a közösségi belső és külső terek, a szabad 

terek kezelése kiemelt jelentőségű. A kortárs városépítészet formára és térhasználatra 

egyaránt figyelő, a zárt / nyitott kettősséget tudatosan alakító, az élhetőség, fenntarthatóság 

szempontjait érvényesítő, a részvételi tervezésnek is helyet adó terep.  

 

Az urbanisztika kezdeteitől multidiszciplináris, de napjainkban az építészet is új helyét keresi 

a világban. A fizikai környezetre koncentráló hagyományos tudomány-művészet mellett a 

társadalmi környezet szerepe erősödik fel. Legalábbis az építészképzések és a szakma 

jövőtudatos nemzetközi élvonalában. 

“what should be an obvious fact: architecture is not building. Architecture must go beyond 

buildings because buildings are not enough. They are big and wasteful accumulations of 

natural resources that are difficult to adapt to the continually changing conditions of modern 

life” 

Aaron Betsky, 2008
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4. TÉZIS 

 

A zárt / nyitott környezet kialakítása a szubjektív biztonságérzetet is befolyásolja. A 

kortárs globális ingatlan- és településfejlesztés biztonság alapú, és a teljes elzárkózást 

nyújtó vagy a nyitott forma látszatát keltő, de a köztér privatizációjára épülő 

megoldásaik a hagyományos európai városi értékek ellen dolgoznak. A helyi fizikai és 

társadalmi környezet fenntarthatósága olyan megoldásokat követel, melyek 

továbbéltetik a nyilvános köztérhasználatot, segítik az örökölt zárt városközponti és a 

nyitott (Közép- és Kelet Európában jellemzően lakótelepi) városforma működését.  
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