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BUDAPEST REGIONÁLIS KÖZLEKEDÉSI 
SZEREPKÖRE ÉS FELELÔSSÉGE 
A fejletlen kommunikációs technikák idôszakában a városokat a helyszínek és 
események  cserefolyamatot, hozzáférést és kapcsolatot segítô  sûrûsödése alakította. A 
gazdasági és individuális cserefolyamatok döntôen a városon belül zajlottak, a helyszín 
zárt, az esemény áttekinthetô volt, a város befelé élt. Mára, amikor az autó elterjedése 
szabaddá, az informatika térhódítása pedig gyakran szükségtelenné teszi a 
kommunikációhoz szükséges helyváltoztatást, a városok adta eredeti haszon csökkent, 
sôt a sûrûsödés  az általa teremtett közlekedési zsúfoltság következtében  gyakran a 
könnyû hozzáférhetôség akadályává vált. 
Mégis, napjainkban a városok  különösen a nagyvárosok és metropoliszok  soha nem 
volt jelentôséggel határozzák meg egy-egy térség, egy-egy ország gazdaságának, 
társadalmának helyzetét, fejlôdését! A cserefolyamatok ma már éppen a kiterjedt 
kommunikációs szabadság lehetôsége által megnövelt térben zajlanak, a piactér 
világgazdasággá bôvült. A globálisan szervezett események versenyképes helyszíne 
pedig csak megfelelô potenciállal, kisugárzással, kapcsolati erôvel rendelkezô 
nagyváros, nagyvárosi régió lehet. A várfalat a kapu, a vizesárkot a híd váltja fel, a 
város ma nem befelé, hanem kifelé él, a belsô biztonság és kohézió a kifelé sugárzó erôt 
és térnyerést szolgálja. 
Mivel e globális kapcsolatrendszerben a város maga válik a (világ)események 
helyszínévé, pozicionális jövôje szempontjából minden esetben meghatározó súlyú a 
kérdés, hogy  a kapcsolati meghatározottság adta komporatív elônyökre is építve  
melyik az a helyes városszerep, milyen az a fókuszt képzô cserefolyamat, amely kellô 
vonzerôt képes kölcsönözni a "város-helyszín" versenyképességéhez? 
Különösen nagy súlyú e kérdés Budapest jövôje szempontjából. A várost történelme és  
másutt nem pótolható adottságként  geopolitikai, földrajzi fekvése, régrôl eredô 
folytonossággal egy tágabb kapcsolati, kommunikációs térben betöltött szerephez és e 
szerepvállalásból az ország számára továbbítható elônyökhöz kötötte. Aquincum a 
római kor kereskedelmi és hadi útjainak egyik csomópontja, Buda az európai 
marhakereskedelem, Pest-Buda a gabonaszállítás fontos állomása, az egyesített város  a 
vasút központképzô hatására  fontos regionális súlypont Európában. Napjainkban 
Budapest ezredfordulós lehetôségei az újraformálódó európai környezetben korábbi 
nagy korszakainak lehetôségeihez mérhetôek. Az Európai Unió regionális politikájába 
illesztett "kapuváros" szerep ismételt esélyét adja annak, hogy a város a kiterjesztett új 
gazdasági erômezôben közvetítô "híd" legyen a nyugat, valamint a keleti régiók és a 
Balkán között, illetve kohéziót élesztô súlyponttá fejlôdjék az oly sok szétszakadást 
megélô közép-európai térségben. 

  

1. A helyzet 
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Az Európai Unió célja, hogy a világgazdaság három fô szereplôje az európai, a csendes-
óceáni és az észak-amerikai nagyrégiók közötti versenyben kellôen versenyképes belsô 
termelési potenciállal és piaccal rendelkezzék. E cél adta keretben épül fel az EU 
regionális politikája, amely az együttmûködésre alkalmas tér és szereplôk bôvítésével, a 
perifériák jobb elérhetôségével, a tevékenységek kelet felé terjesztésével kívánja a 
pozícióinak erôsítéséhez szükséges optimális gazdasági egységet létrehozni. 
Az EU által 1997 júniusában kidolgozott "Európai Területfejlesztési Perspektíva" a 
regionális területfejlesztés alapvetô céljait  a gazdasági és társadalmi kohézió, a 
fenntartható fejlôdés és az európai térség kiegyensúlyozott versenyképessége hármas 
követelményében  megfogalmazva kiemelt hangsúlyt helyezett arra, hogy: 
" a kereskedelem Európán belüli nemzetközivé válása 
 a régióknak a nemzetközi kereskedelem intenzívebbé válásához történô 
alkalmazkodása, 
 a különbözô közlekedési módok kombinálása" 
az összeurópai, regionális és nemzeti térségfejlesztési politikák összhangját segítô és 
feltételezô tényezôivé váljanak. 
Az élesedô versenyhelyzettel és a gyakori válságokkal jellemezhetô világgazdasági 
környezet kényszerébôl következôen, a jövôben a korábbinál nagyobb mértékben inkább 
az EU  illetve tagországai  saját érdeke, mint a csatlakozásra váró országok és régiók 
felemelésének az érdeke lesz az európai regionális politika mozgatórugója. A 
felzárkózásra váró országok felvételét, illetve felvételi sorrendiségét várhatóan fokozott 
mértékben az EU versenycéljai alapján megítélt hasznosság határozza majd meg. 
Magyarországnak  és történelmi súlyából, tradícióiból következôen  az ország egésze 
felemeléséért felelôsséggel tartozó Budapestnek Európához kötött jövôjét, mint eddigi 
sorsában annyiszor ismét az határozza meg: felismeri-e és fejlesztési stratégiája 
súlypontjába helyezi-e azon vállalható szerepköröket, amelyek Európa nyugati felének 
érdekeivel megegyezôen  de önnön múltja kötelezett identitása megôrzésével  képesek a 
fôváros és az ország számára prolongálni a kívánatos versenyhelyzetet, 
nélkülözhetetlenséget, a globális játék- és feladatteret! 

"Az ezredforduló alapvetô kihívása, hogy hazánk településfejlôdése minden korábbinál 
nagyobb mértékben függ globális és nemzetközi nagytérségi gazdasági és társadalmi 
folyamatoktól ... Az elmúlt 25 évben általánossá vált az Európán belüli városverseny. 
Az európai nagyvárosok versengve is összekapcsolódtak, kiléptek régiójuk, gyakran 
országuk keretébôl. Kontinensünk gazdaságát ma inkább egy városhálózat irányítja, 
mint az államok közötti együttmûködés." 
(Enyedi György 1998) 

A nemzetállamokat átívelô új világrendszerben a multinacionális termelési és pénzügyi 
irányító központok világvárosi hálózata már kialakult. E városok a globális gazdaság 
elsô számú nyertesei. A közép-európai  így a hazai  nagyvárosi régiók e 
várostérségekkel meghatározó döntési funkciók átvételében nem versenyezhetnek. 
Ugyanakkor egy reális európai és térségi szerepkör felvállalásával a fôváros olyan 
európai léptékben meghatározó fókuszáló csomóponttá fejlôdhet, amely csomópont  
globális mércével mérve  kellô kapcsolati és vonzerôvel rendelkezik a nemzetközi 
interakciók, tôkemozgások, kereskedelmi és termelési folyamatok térségbe vonzására és 
az ország más területei felé történô transzformálására. A multinacionális pénzügyi-
termelési irányító központok kialakult és információs robbanással egybefont világvárosi 
hálózatában Budapest, e versenyalkalmasságát kevésbé döntési, sokkal inkább 
szolgáltató (kereskedelmi, regionális térség ellátási) szerepkörének súlypontba 
helyezésével fejlesztheti úgy, hogy ezzel nem csupán az ország közép-kelet európai 
súlypontnövekedése, hanem az EU-csatlakozás pozicionálása is erôsíthetô. 
Budapest földrajzi fekvése, geopolitikai adottságai és történelmi tradíciói alapján kiváló 
adottságokkal rendelkezik e szerepkör felvállalásához, ezzel egy, a szolgáltatásaira és 
biztonságára alapozott "kapuvárosi" funkció, valamint fekvésére, kapcsolataira alapozott 
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közvetítô "hídszerep" kiteljesítéséhez. A "személyesített" kommunikációra és a 
"tárgyiasított" kapcsolatra épített fejlôdés feltétele a megközelítési, átjárhatósági, 
közlekedési alkalmasság megteremtése. A fôváros kisugárzását, az "egy fontos 
kapcsolati és cserehely Közép-Európában" imázs adhatja. Egy jól elérhetô, biztonságos, 
megtelepedésre alkalmas csomópont, ahová könnyû elérni és ahonnan könnyû  a 
térségen belül  bárhová továbbjutni. 
A globalizált világot ma a kapcsolati, kommunikációs cseretér robbanásszerû kiterjedése 
és egybefonódása mellett, a manipulatív eszközökkel egyetemessé gerjesztett 
fogyasztáskultusz és birtoklásvágy jellemzi. A fogyasztó megnyeréséért zajló verseny 
éles, a fogyasztásra szánt javaknak a leggyorsabban, legolcsóbban, legjobban eladhatóan 
kell a kereslet rendelkezésére állnia. Az "egyre gyorsabban, egyre messzebb és 
kiterjedtebben jelen lenni" kényszer a gyártást és elosztást a termelés-fogyasztás mind 
szorosabbá váló folyamatában egy komplex, integrált precíziós, térben bôvülô 
rendszerré kapcsolja össze. Az a város, az a térség, amelyik e totálissá váló folyamatban 
kulcspozícióra, irányító, szervezô, gyûjtô-elosztó logisztikai szerepkörre tesz szert, 
idôtálló versenyelônyhöz jut az általa koordinált makroregionális térségben. Budapest 
esélye e versenyelôny megszerzésére adott. 

 

  

A termelést, a fogyasztás operatív igényeihez igazító logisztikai mûveletek a gyártók és 
a felhasználók  térben és idôben egyre jobban elkülönülô  kapcsolatainak optimális 
szervezését, a termelés-szállítás-raktározás-elosztás folyamat átfogó irányítását 
célozzák. A gyártási parancs gyakran a vásárló igényének megjelenésével érkezik az 
üzembe, a gépsorok termelését az üzletek polcain regisztrált árukészlet szabályozza. Ma 
nem egymástól elkülönült szereplô a termelô, szállító, nagykereskedô és kiskereskedô, a 
szállító jármû egyben raktár is, a raktározás alkalmat teremt végfeldolgozó, 
összeszerelô, szortírozó, csomagoló tevékenységen keresztül a szállítási láncban 
hozzáadott érték realizálásra, a gyártó minta után közvetlenül "házhoz szállítva" 
értékesít. A versenyhelyzet idô- és költségoptimalizálást, "0" készletgazdálkodást, 
rugalmasságot, rövid reakcióidôt, pontosságot, nagy megbízhatóságot követel (a 
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McDonald's pl. valamennyi üzletébe állandó menetrend szerint, ± 30 perces 
tûréshatárral, 96 %-os pontossággal szállít, jármûveiben az ételek alapanyagainak 
beállított tartósítása ennek megfelelô). A multinacionális vállalatok kontinenseket 
áthidalva szervezik termelési-elosztási folyamataikat, ehhez az elektronikus 
kereskedelem egyre növekvô térhódítása (2000-re 200 milliárd dollár értékûre becsülik a 
világban) kiváló hátteret teremt. 
Azok a városok, amelyek a nagyvállalatokon belül zajló logisztikai funkcióknak teret, 
telephelyet, szervezési lehetôséget biztosítanak, elôbb-utóbb a nagyvállalat területi 
irányító funkcióit (központját, gyártási hátterét) is a térségbe vonzzák. A nagyvállalatok 
az elektronikus kereskedelem eszközével egyre inkább fonódó világkereskedelmet 
folytatnak, e funkcióknak helyet biztosító városok világkereskedelmi jelentôséghez 
jutnak, annak minden kiegészítô (pénzügyi, banki, biztosítási, oktatási, innovációs) 
vonzatával. A kiterjedt járulékos tevékenységigény egy tágabb térség, (régió, ország) 
felemelésére alkalmas úgy, hogy a logisztikai feltételek megteremtésével a felemelô, 
térségfejlesztô tevékenységet döntôen a magántôke beáramlása biztosíthatja. 

2. A lehetôség 

 
Európa új regionális céljai és a gazdasági reálfolyamatok a kontinens erôvonalait 
átrendezik. Az Európát a 70-es, 80-as években jellemzô északdél irányú 
kommunikációs, kapcsolati, fejlesztési és közlekedési tengelyek mellett megnôtt a kelet-
nyugat irányú tengelyek jelentôsége. Az interakciók, a gazdasági és kereskedelmi 
folyamatok kelet felé terjednek, ezzel az északdéli tengelyek korábbi vonalai mellé is 
újabb  az északi és déli tengelyeket keletre tolódva összekötô  kapcsolati-közlekedési-
fejlôdési vonalak vannak kialakulóban. 
Az európai térszerkezet fejlôdési modelljét a 80-as évek végén Roger Brunet az ún. "kék 
banán" elmélettel írta le, utalván arra, hogy a Dél-Anglia (London)Benelux 
nagyvárosokRuhr-vidékRajna-Majna vonalSvájc, illetve Észak-Olaszország nagyvárosai 
által alkotott fejlôdési zóna banán alakjában szeli át Nyugat-Európa területét. E 
modellhez, a 90-es évek aktualitásaként Grzegorz Gorzalek által megfogalmazott 
"bumeráng" elmélet kapcsolódik, amely Európa keleti nemzeteinek átalakulásából 
nyertesen kikerülô városok (GdanskPoznan-WroclawPrága 
BrnoPozsonyBudapest) összekötésébôl eredô szerkezeti formát írja le. Európa fô 
kapcsolati, fejlôdési tengelyei ma is jellemzôen dinamikus térségeket és nagyvárosokat 
összekötô vonalak mentén alakulnak ki. 
Napjaink Európájában a legmarkánsabb új fejlôdési, kapcsolati tengely a BerlinVarsó-
Moszkva északi, valamint a LisszabonMarseilleMilanoLjubljana mediterrán tengely. E 
két keletnyugat irányú tengely több átlós iránnyal kötôdik egymáshoz, de ezen 
irányoknál súlyosabban határozza meg a közép-európai országok fejlôdését az, hogy hol 
fejlôdik ki a keletnyugati tengelyeket metszô új északdéli kapcsolati vonal. 
Mivel a nagy jelentôségû makroregionális, kapcsolati-közlekedési tengelyek  amelyek 
nagytérségeket és nagy potenciállal bíró vagy annak kifejlesztéséhez megfelelô 
feltételekkel rendelkezô csomópontokat kötnek össze  kiemelt lehetôségû fejlesztési 
tengelyek, értük a városi régiók és az országok versenye nagy. Közép-kelet-Európa 
térsége keletnyugati irányú és a kelet felé tolódó új északdéli tengelyek metszésében 
kedvezô kapcsolati pozícióba kerülhet. E pozíciókért Budapest térsége Prága, Bécs, 
Pozsony, Zágráb, Ljubljana várostérségeivel mérkôzik. A tét a keleti régiók (FAK 
országok) és a déli régiók (Balkán) irányába ellátási funkciókat koncentráló kapuváros 
pozíciók megszerzése olyan regionális központi szerepekkel, amely szerepek 
jellegükbôl eredôen azt az országot erôsítik, amelynek a régióközpont egyben központi 
városa vagy fôvárosa. 
E versenyben Budapest  illetve a közép-magyarországi régió  kedvezô pozícióit a 
kontinens térszerkezetében elfoglalt fekvése, e fekvésbôl kifejlôdô kiváló magisztrális 
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szárazföldi (közúti, vasúti) kapcsolódásai  kiegészülve az északi és déli tengereket 
összekötô folyami vizi úttal és a kontinens léptékében jelentôs repülôtérrel  biztosítják. 
1997-ben Helsinkiben, az  1994. évben Krétán kijelölt európai közlekedési folyosók  EU 
regionális politikájához igazított módosításai Magyarországot a korábbinál 
frekventáltabb helyzetbe hozták. Az országot négy transzeurópai folyosó érinti, köztük a 
Duna, mint a VII. számú vízi útvonal, valamint a majdani M6-M56-os utak által feltárt 
V/C számú folyosó. (E két folyosó együttes és önálló jelentôségének az ad különös 
súlyt, hogy kapcsolódásaikkal Európa északi és déli tengereinek kikötôi közötti 
összeköttetéseket hoznak létre, ezáltal az északdéli és keletnyugati megatengelyek 
kombinált hálójának súlypontjába kerülhetnek. 

 

 

Az országot, illetve a fôváros térségét érintô európai közlekedési folyosók: 

� IV. Berlin/NürnbergPrágaPozsony/BécsBudapestKonstanca/ Szaloniki/Isztambul,  
� V. VelenceTrieszt/KoperLjubljanaBudapestLvov,  
� VII. Duna,  
� V/C. PlocseSzarajevó-EszékBudapest,  
� X/B. BudapestÚjvidékBelgrád.  

Az északdéli közlekedési folyosók ZsolnaOstrava térségében, PozsonyBécs térségében 
és a Budapest térségében csomósodnak. A ZsolnaBudapest, illetve Bécs/Pozsony-
Trieszt/Fiume csomósodások között azonban nincsenek közvetlen kapcsolatként kijelölt 
páneurópai folyosók, ZsolnaBudapest esetén pedig megfelelô színvonalú közlekedési 
kapcsolat sem. 
Magyarország bekapcsolódása az északdéli szállítási folyamatokba  tehát, hogy a 
hiányzó kapcsolati láncszemek hol kötik össze a Baltikumot és a Balkánt, illetve az 
északi és déli tengerek közötti Közép-Európa új fejlôdési zónáit felfûzô kapcsolati 
közlekedési tengelyt  az döntôen attól függ, hogy: 

� mikor és milyen színvonalon épülnek ki a szállítási útvonalak, de leginkább,  
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� milyen mértékben tudnak ezen útvonalak súlyponti csomópontokra szervezôdni, 
azokat összekötni, európai léptékben is meghatározó regionális központokon 
áthaladni  

  

 

Egy-egy folyosó nemcsak közlekedési pályákat, tranzitútvonalakat jelent, hanem potens 
ellátó csomópontok (pályaudvarok, repülôterek, kikötôk, logisztikai bázisok, kombinált 
terminálok, helyi lecsatlakozások) egymással összekötött rendszerét. Egy tengely erejét, 
fejlesztô hatását a csomópontok adják, a csomópont a súlypont. Azon keresztül 
hajthatók végre a térség- és vállalkozásfejlesztô interakciók, illetve azokban realizálható 
az áramlatok irányának és eszközének befolyásolása. A csomópont szervezi integrált 
hálózattá a közlekedési folyosót azzal, hogy logisztikai létesítményeivel, kombinált 
termináljaival lehetôségét adja a szállítási formák egymásra épülô együttmûködésének. 
Markáns regionális léptékû csomópontok nélkül a közlekedési folyosó súlytalanná, míg 
megfelelôen sûrû lecsatlakozások nélkül területfejlesztô hatásában erôtlenné válik. 
Az európai városhálózaton belüli versenyben a regionális csomóponti szerepért 
Budapest versenytársai nem az országon belüli városok, hanem a környezô országok 
nagyvárosai, különösen a BécsPozsony régió. A tét az, hogy a fôváros képes-e olyan 
jelentôs regionális csomóponttá fejlôdni, amelyik az ország közepébe húzza a 
nemzetközi tranzakciók fejlesztési hatásait, vagy nem fejlôdik kellôen erôssé e 
képessége, amelyet azonban akkor nem az ország más városai, hanem más országok 
nagyvárosi régiói vesznek át, és hazánkat elkerülik a multiregionális kereskedelmi 
áramlatok. A regionális csomóponti szerep azt az országot fejleszti, amelynek a 
csomópont egyben központi városa vagy fôvárosa. Ugyanakkor a fôváros  mint 
regionális csomópont  európai versenyképessége jelentôsen attól függ, hogy milyen 
mértékben erôsíti kisugárzásával tág környezetét, tehát hogy milyen erôs térnek a 
központja. Az összefüggések kölcsönösek, Budapest nem fejlôdhet az ország rovására, 
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az ország nem fejlôdhet versenyképesen Budapest nélkül. 

 

Mint ahogy Budapest nem fejlôdhet kiegyensúlyozottan környezetével, a kapcsolódó 
agglomerációs gyûrûvel korábbinál szorosabb együttmûködése nélkül sem. A globális 
termelési, kereskedelmi akciók hatékony színtere egyre inkább a kellô területi kínálattal 
rendelkezô, belsô kohézióját erôsítô agglomeráció, illetve a legitimitást nyert régió. Az 
európai integráció politikai feltételrendszerét a nemzetállamok teremtik meg, de 
tartalmát a városok és régiók közötti kapcsolatok adják. A jövô Európája nem az 
együttmûködô nemzetállamok, hanem az együttmûködô régiók Európája. 

 
3. A felelôsség 

 
Budapest regionális súlyának, szerepkörének alakulása jórészt attól függ, hogy 
kapuvárossá fejlôdésének adottságaiból milyen kiterjedtségû vonzáskörzetben és milyen 
mélységgel képes önmaga és az ország számára fejlôdést indukáló lehetôséget 
teremteni. Amilyen mértékben járul hozzá környezete (az ország és a Kárpát-medence) 
fejlôdéséhez , illetve amilyen mértékben képes tágítani a NyugatKelet közötti (termelési, 
kereskedelmi, kulturális) kommunikációt, tehát a rajta keresztül továbbított 
interakciókkal összekapcsolt teret , oly mértékben nôhet meg súlya a városhálózatok 
alkotta térszerkezetben. A kapcsolati alkalmasság mértéke a kapuváros funkció adta 
"hídfôpozíció" erejétôl (a fókusz ereje) és a transzfer képesség adta "hídszerep" erejétôl 
(a továbbítás ereje) függ. A hídszerep lehetôsége a kapuváros alkalmasságból nô ki és 
egyben azt erôsíti. Hiába a kapuváros alkalmasság, ha a közvetlen és tágabb várostérség 
általa nem fejlôdik, vagy ha a közvetítéssel megcélzott régió elérhetôségét 
(bevonhatóságát) fizikai, társadalmi, kulturális stb. ellehetetlenülések akadályozzák. (A 
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kapuváros: az alkalmassá válás. A hídszerep az alkalmasság érvényesítése.) 
"A kommunikációs technológiák fejlôdése nyomán végbemenô gazdasági és politikai 
változások a várható tendenciájuk alapján a régi és új államhatárok gazdasági 
jelentôségét csökkentik. A létrejövô "idôintegrált" világrendszerben a kiterjedtté vált 
városi agglomerációs térségek a nemzetközi kommunikációs hálózatok csomópontjaivá 
válnak, és a korábbiakkal ellentétben nem csupán a környékük, illetve hátterük 
központjai, hanem országok közi, sôt globális hatókörhöz is jutnak. Ez a hatókör 
növekedés pedig a fô közlekedési vonalakat vonzó hatásával az európai fôhálózat 
térszerkezetének alakulására, közvetetten pedig a regionális fejlôdés differenciálódására 
döntô hatással lehet" 
(Erdôsi 1998) 

 

  

A hídszerep adta lehetôség kiaknázásához a fôváros geopolitikai fekvése (kedvezôbb, 
mint a kisebb vonzáskörzetû Prága), történelmi tradíciói (mindig közvetítô, kapcsolati 
szerep a keletnyugat közötti kommunikációban), a közelmúlt politikai szerepei 
(intellektuális és gazdasági köztes szerep a megosztott Európa nyugati és keleti tömbje 
között) egyaránt alkalmassá teszik, 
A gazdasági kooperációkat, hálózati, együttmûködéseket szervezô, továbbító transzfer 
szerepkör akkor lehet valós és idôtálló, ha a hídszerep, az összekötô, kapcsolatteremtô 
aktivitás jóval mélyebb és kiterjedtebb szinten válik a térségszervezés motivációjává. 

� A hídszerep azt feltételezi, hogy a város és környéke erôforrásait kívülrôl az 
európai nagyvárosok agglomerációi közötti együttmûködés talaján gyûjti és annak 
pozitív, fejlesztô hatásait tág környezete felé továbbítja. ("A nemzetállamok, 
városhierarchiában a város többnyire "alulról" építkezik, vonzáskörzete, 
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"hinterlandja" erôforrásaiból táplálkozva növekszik. Ezzel szemben a globális 
városhierarchiában a város sokkal inkább "felülrôl", a világot átfogó tôke- és 
információáramlási hálózatokba kapaszkodva fejlôdik." Cséfalvai 1998)  

� A hídszerep kezdeményezô aktivitás az ország más térségeinek fejlesztésére, a 
határokon átnyúló együttmûködésekre, a közép-kelet-európai nemzetek gazdasági 
és kulturális ökológiai együttmûködésére, az elkülönülési érdek csökkentésére, az 
együttesen sajátos közös érdekek megjelenítésére és képviseletére.  

� A hídszerep funkcióinak kifejlesztése eszköz a perifériák felzárkóztatására, a 
piacok gyorsabb elérhetôségére, az olcsóbban termelô területek bekapcsolásából 
származó versenyelônyök kiaknázására, a szociális, szolidaritási szempontok 
regionális érvényesítésére és egyben a döntési potenciálok régió szintû részleges 
kiterjesztésére.  

Híd szerepében a város az általa kiterjedten szervezett térségnek, régiónak kínál 
közvetlen elônyt és prosperitást. Általa a város és környéke azáltal fejlôdik, hogy nô a 
kapuváros jelentôsége, így nô regionális súlya, és ezzel az európai térszerkezetben 
elfoglalt pozíciója erôsödik (részleges döntési központ lehet). A kapuváros-szerep: "én 
legyek alkalmas" a híd-szerep: "együtt váljunk még alkalmasabbá" A kapcsolati, 
közvetítô szerep a centrumtól (a város) a perifériákig (távoli, dél-kelet európai térségek) 
lépcsôzetesen és eltérô intenzitással kapcsolja össze az együttmûködés szereplôit, eltérô 
mélységû kooperációs szinten és eltérô nagyságú "külsô forrás" átadással. 
Egy reális, versenyképes, fenntartható hídszerep felvállalása: a helyi adottságok és 
tradíciók, tehát a helyi identitás és érdekek, valamint a globális értékek, érdekek 
ötvözésébôl kialakítható  az EU regionális politikájába integrálható  szerepkörök 
kifejlesztése. Ehhez az információs, kommunikációs alkalmasság magas szintû 
kifejlesztése és a cserekapcsolatok hálózati infrastruktúrájának kialakítása szükséges. 
A kommunikációs alkalmasság megteremtésének ma már alapfeltétele a magas szintû 
telekommunikációs, informatikai szolgáltatás és elérhetôség magas szintje. A virtuális 
kommunikáció önmagában csupán eszköz valamely döntési vagy szolgáltató funkció 
megerôsítésére és hatásának kiterjesztésére. Mivel  jellegébôl eredôen  sajátossága 
"helynélküliség", a belôle kinyerhetô elônyöket a fizikai, geopolitikai adottságok, a 
fekvésbôl, történelmi tradíciókból eredô szerepkörök kevésbé segítik. Az európai (és 
világ-) gazdaság központi városai, döntési befolyásukkal éppen a virtuális 
kommunikáció használatával képesek áthidalni a fizikai elérhetôség idô- és 
költségkorlátait, ezzel még kiterjedtebb térben, még mélyebb befolyást gyakorolni. Ezért 
a telekommunikációs, informatikai alkalmasság fokozása Budapest és környéke 
szerepkörét  különösen valamely döntési pozíció megnyerése szempontjából  
önmagában még nem segíti, csak ha valamely más alkalmas szerepkör erejét, 
versenyelônyét növeli. E megközelítésben a budapesti agglomeráció híd szerepe: a 
fejlett világból érkezô virtuális kapcsolatok fizikai tranzakciókká transzformálása és 
továbbítása. E feladatkörben a virtuális és fizikai elérhetôség, illetve átjárhatóság 
együttes feltétel és egymást erôsítô  helyspecifikus  lehetôség, amelyben  a továbbítás 
befogadása okán  rendkívül fontos szerepe van a tömegkommunikációnak, a médiának 
mint a "célzott piacot megdolgozó" eszköznek (pl. CNN a világban vagy a Duna 
Televízió a Kárpát-medencében). 
A fejlesztési stratégia megvalósításában  mert a kapu, híd szerepkör alapvetôen a 
transzfer, a kapcsolatépítô, a közvetítô funkciókra építve vonz, befogad, értéket növel, 
továbbít  kiemelkedô szerepe van a közlekedésnek, mivel a közlekedés: 

� a belsô kohézió, illetve a belsô együttmûködési alkalmasság javításával a 
szerepkörre alkalmas, kellôen vonzó, lakható, kiegyensúlyozott és hatékony térség 
létrehozásában,  

� a makroregionális (távolsági, belföldi, nemzetközi) vasúti, közúti, vizi és légi 
kapcsolatok fejlesztésével a megközelíthetôség, átjárhatóság feltételeinek 
javításában,  
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� az ellátó csomópontok (pályaudvarok, repülôterek, kikötôk, logisztikai bázisok, 
kombinált terminálok, lecsatlakozások) integrált rendszerének kiépítésével a 
páneurópai, transzeurópai hálózatokon zajló interakciókból a térség és az ország 
számára kinyerhetô fejlesztô hatások befogadásában és továbbításában 
viselhet kiemelkedô jelentôségû szerepet.  

Budapest  mint térségszervezô kapcsolati pont az európai településhálózatban 
alapvetôen belsô és külsô közlekedési alkalmassága mértékében lehet önmaga és az 
ország fejlôdése számára versenyképes. 
Felhasznált irodalom: 
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve. Tervezet (FÔMTERV Rt., 
Közlekedés Kft., Transman Kft., Pro Urbe Kft., City Consult Kft. 1999) 
A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács Területfejlesztési Koncepciója 
(Régió 8 Munkacsoport 1999) 
Európai Területfejlesztési Perspektíva 
(Elsô hivatalos változat Noordwijh 1997) 
UTTP Kongresszus Bécs 1998 
(elôadás jegyzetek) 
Egy városi agenda felé az Európai Unióban 
(Európai Bizottság Brüsszel 1997) 
Budapest Városfejlesztési Koncepciója 
Közlekedési, logisztikai témacsoport (1999)  
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Tánczos Lászlóné : Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésgazdasági Tanszék A városi közlekedés fenntarthatóságának új 
stratégiai megközelítése 

  

Tánczos Lászlóné tanszékvezetô, Budapesti Mûszaki  
és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék 

A városi közlekedés fenntarthatóságának  
új stratégiai megközelítése 

  

1. Bevezetés 

 
A fejlôdô világ népessége egy generáció múlva 2,5 milliárddal nô, annyival, amekkora 
ma a világ városlakóinak száma. A városok területe, kiterjedtsége tovább növekszik, 
fokozva az ott élôk gépkocsi-függôségét, hátrányosan érintve a közösségi közlekedési 
szolgáltatások kínálatát, csökkentve a munkához jutáshoz szükséges elérhetôséget és a 
városi léthez való hozzájutás esélyeit. Ezek a változások különösen a lakosság 
alacsonyabb jövedelmû rétegeit érintik hátrányosan. Azok esélyeit rontják fokozott 
mértékben, akik olyan sûrûn lakott, de periferikus fekvésû településeken élnek, amelyek 
a városlakók által igénybe vehetô szolgáltatásokkal ellátott területeken kívül fekszenek. 
A Világbank városi közlekedéssel foglalkozó szakemberei  felismerve e tendenciák 
kedvezôtlen társadalmi hatásait és következményeit  olyan stratégia kidolgozását 
határozták el, amelynek alkalmazásától a vázolt kedvezôtlen hatások mérséklôdését 
várják. Mivel a körvonalazott tendenciák érvényesülése a piacgazdasági feltételeket 
kialakító közép-kelet-európai államok, így hazánk nagyobb településeinek térségeiben is 
felismerhetô, ezért célszerû e stratégia tanulmányozása, esetleg bizonyos elemeinek 
vagy az egész koncepciónak a preventív célú adaptálása. Jelen cikk áttekintô elemzést és 
értékelést ad a stratégiáról, majd meghatározza a hazai alkalmazhatóság feltételeit. 

 
2. A Világbank által kialakított stratégia kiemelt vizsgálati területei 

 
Az új stratégiacsomag több fontos terület kiemelt vizsgálatát tûzi ki célul. 
A városfejlesztési stratégia arra a felismerésre alapoz, hogy a városok élhetôsége, 
gazdasági versenyképessége, illetve pénzügyi fenntarthatósága nagymértékben attól 
függ, hogy milyen elvek alapján és milyen gyakorlat szerint valósul meg vezetésük és 
irányításuk. A stratégia sikerébe vetett bizalom legfôbb forrása az intézményi 
rendszerjellemzôk fejlesztése. 
Az 1996-ban kialakított közlekedési szektor stratégia a fenntartható közlekedéspolitika 
gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziók mentén értelmezett integritására épül. 
A Világbank új paradigmának tekinti azt a meghatározó fejlesztési keretrendszert, amely 
a fejlôdési folyamat holisztikus (egészlátó) szemléletét állítja középpontba. Arra 
ösztönzi az egyes államokat, hogy szisztematikus vizsgálattal tárják fel a város 
mûködésében részt vevô számos szervezet, intézmény között létrejött, de gyengének 
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minôsülô kapcsolatokat, és törekedjenek a nagyszámú közremûködô apparátus 
tevékenységének hatékony koordinálására. 

A fentiekkel összhangban a városi közlekedés felülvizsgálatának alapvetô célkitûzései 
az alábbiak: 

� a fejlôdô és az átmeneti gazdasággal rendelkezô országok városi közlekedési 
problémái természetének és változásainak alaposabb feltérképezése és megértése;  

� olyan artikulált stratégia kialakítása, amely segíti az egyes országok, illetve 
városok kormányzatát (önkormányzatát) abban, hogy kiválasszák azokat a városi 
közlekedési problémákat, amelyekkel kapcsolatosan kezdeményezhetô a 
Világbank, vagy más, hasonló rendeltetésû szervezet/pénzintézet ésszerû 
szerepvállalása.  

A Világbank által kezdeményezett vizsgálódási folyamat várható eredményei az 
alábbiakban körvonalazhatók: 
n olyan extenzív tudásbázis kialakítása, amely elektronikus formában (a Városi 
Közlekedési Stratégia web-oldalán) mindenki számára hozzáférhetô formában áll 
rendelkezésre; 

� bizonyos speciális témák társadalmi-gazdasági-mûszaki hátterét, illetve ok-
okozati kapcsolatrendszerét feltáró tanulmányok összeállítása (beleértve a 
régióspecifikus politikák értékelését is);  

� különbözô kritériumok és szempontok szerint kidolgozott olyan városi 
közlekedési stratégia kidolgozása, amely a potenciális érdeklôdôk eltérô 
igényeihez igazítottan, különbözô formában, illetve részletezettségben kialakítva 
szolgáltat információkat.  

 
3. A kulcsfontosságú összefüggések vizsgálata 

 
3.1 Az alacsonyabb jövedelmû rétegek és a városi közlekedés fôbb összefüggései 
Az elsô feladat annak pontos feltárása és megértése, hogy egy adott város/település 
közlekedési rendszere, milyen hatást gyakorol a közvetlenül és a közvetetten kialakuló 
szegénységre. 
Ehhez az alábbi kérdéseket kell tanulmányozni: 

� melyek a szegényebb néprétegek által használt közlekedési eszközök;  
� melyek a közlekedési rendszerek alacsony jövedelmûek szempontjából leginkább 

hátrányos sajátosságai (beleértve az érvényben lévô szabályozásokat is);  
� a hiányzó közlekedési lehetôségek miatt a szegényebb lakossági csoportok, 

hogyan alakítják át tevékenységi és utazási szokásaikat;  
� milyen intézkedésekkel javíthatók a hátrányos helyzetben levôk életkörülményei 

(beleértve az infrastruktúra-fejlesztést, a tömegközlekedési szolgáltatások 
megfelelô szintû kínálatát, a hatékonyan mûködô támogatási politikákat és 
mechanizmusokat is);  

� milyen a viszonylagos hatásosságuk azoknak a beavatkozásoknak, amelyeket a 
szegénység csökkentése érdekében a különbözô szektorokban  egyebek között a 
közlekedésben  alkalmaznak;  

� a jó közlekedésnek milyen mértéke (szintje) szükséges ahhoz, hogy bizonyos más 
szektorokban (egészségügyi, képzési stb.) kezdeményezett beavatkozások 
sikeresen legyenek végrehajthatók.  
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A következô feladat annak megismerése, hogy mik a differenciált igényei a különbözô 
szempontok szerint cluster-ekbe rendezett hátrányos társadalmi helyzetû csoportoknak, 
pl. az idôskorúaknak, a fiataloknak, a nôknek és azoknak, akik foglalkozásuk, területi 
vagy egyéb adottságaik miatt kiszorultnak a közlekedés által biztosítható, mobilitással 
járó elônyök, lehetôségek élvezetébôl (pl. mozgássérültek, gépjármûvezetôi engedéllyel 
nem rendelkezôk stb.). 
A városi közlekedéspolitika alacsonyabb jövedelmû lakossági rétegekre irányított 
vizsgálatát szélesebb társadalmi-kulturális összefüggésben lehet csak megfelelôen 
végrehajtani, felismerve, hogy a szektorspecifikus beavatkozások hatásossága csak a 
legsúlyosabb társadalmi konfliktusok (pl. munkanélküliség, tömeges hajléktalanság, 
etnikai kisebbség, megélhetési bûnözés stb.) kezelésével együtt biztosítható. 

 

  

3.2 Gazdasági növekedés 
A fejlôdô országokban a városok képezik a gazdasági növekedés igazi motorját. A 
stratégia ezért azokra a közlekedési szempontokra összpontosít, amelyek a város 
gazdasági fenntarthatósága szempontjából a legkritikusabbak. 
A helytelen területhasználati struktúra a következô generációk megnövekedett utazási 
igényeinek kielégíthetetlenségéhez vezethet, tekintettel a nagy kiterjedésû települések 
tömegközlekedéssel történô kiszolgálásának elkerülhetetlenül magas infrastrukturális 
költségeire, a háztartások alapvetô megközelíthetôségét lehetôvé tevô magas egyéni 
közlekedési költségekre és  nem utolsósorban  az ezeket kísérô kedvezôtlen környezeti 
hatásokra (pl. levegôminôség romlása, torlódások gyakoribb kialakulása) és az 
alacsonyabb jövedelemmel rendelkezôket sújtó kedvezôtlenebb elérhetôségre. 

Ezek a vizsgálati szempontok szükségessé teszik olyan kutatások kezdeményezését, 
amelyekkel feltárható, hogy 

� melyek a viszonylagos elônyöket nyújtó alternatív településformák;  
� melyek a városi közlekedési infrastruktúra-hálózatok és szolgáltatások ésszerû 

kiterjesztési lehetôségei;  
� milyen irányokban elônyös a területhasználat allokálása stb.  

Változtatni kell a mobilitással kapcsolatos hagyományos szemléletmódon is, 
nevezetesen azon, hogy a jármûmozgások gyakorlatilag mentesek minden korlátozástól. 
A jövôben e helyett a hangsúlyt inkább a személyek és az üzleti vállalkozások által 
igénybe vett áruk és szolgáltatások elérhetôségére kell helyezni. 
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A problémák kezelésének hatékony eszköze lehet a gépkocsitól való függés csökkentése 
is. Annak ellenére, hogy felismerték, milyen meghatározó szerepet játszik a 
személygépkocsi a forgalmi torlódások kialakulásában és így a környezet terhelésében, 
mégsem lehet elvitatni, hogy jelenleg az egyéni használatú személygépkocsi tekinthetô a 
legkényelmesebb közlekedési módnak. Ebbôl következik, hogy a gépkocsihasználatát 
korlátozó stratégiai eszközök általában népszerûtlenek, ezért nehéz azok bevezetését 
ellenállásmentesen elfogadtatni. 
Sok országban nehéz megvalósítani az OECD motoros jármûvek tulajdonlásával 
kapcsolatos közlekedéspolitikai javaslatait, mivel bizonyos kevésbé fejlett államok 
általában még nem rendelkeznek elég kapacitással (beleértve ebbe a tudást és a 
szükséges eszközöket is) ahhoz, hogy megfelelôen menedzseljék (esetleg korlátozzák) a 
jármûhasználatot. Ez különösen ott jelent súlyos problémát, ahol a gépkocsiszektort az 
ipari fejlôdés meghatározó tényezôjének tekintik. 
A Világbank által kezdeményezett felülvizsgálat ezért azokat a kérdéseket is szemügyre 
veszi, amelyek a város mûködési hatékonyságának megôrzése mellett a 
személygépkocsi-gyártó ipar érdekeltségével és a személyszállítási politikával 
kapcsolatosak. 
A városi teherforgalom is jelentôsen hozzájárul a fejlôdô és átmeneti országok forgalmi 
torlódásainak és a városi környezet károsodásának kialakulásához. Ezért a vizsgálat 
megkísérli az áruforgalmi folyamatok ezen térségekbeli kialakulását megérteni. 
Igyekszik azt is feltárni és meghatározni, hogy milyen döntési eljárások játszanak közre 
az áruforgalmi áramlatok kialakulásában, és milyen szerepet játszanak a korszerû 
információs rendszerek a városi áruszállítások javításában. 
Felvetôdik az iparpolitika szerepe is abban a vonatkozásban, hogy mi a közösségi 
szektor szerepe a tevékenységi struktúrák kialakításában; a kereskedelmi tevékenységek 
optimális telepítésével összefüggésben vizsgálat tárgyát képezi a területhasználati 
politika; tárgyalásra kerül a városi közlekedéspolitika azzal összefüggésben, hogy mi a 
közösségi szerep a multimodális áruszállítási infrastruktúra biztosításában és a városi 
forgalomirányítás keretei között, hogyan célszerû foglalkozni az áruforgalommal. 

3.3 Életminôség 
A városi közlekedés rövid távon az életminôséget széles tartományú hatásokkal 
befolyásolja, a városi fejlôdési mintákra gyakorolt hatásokon keresztül pedig ez a 
befolyás hosszú távon is érvényesül. 
Az ismeretek széles tárháza áll már jelenleg is rendelkezésre pl. a lokális 
levegôszennyezésre vagy az energiafogyasztásra vonatkozóan. Ezeknek az ismereteknek 
a nagy része azonban a köztudatban még nem eléggé terjedt el (vagy nem megfelelôen 
tudatosított); esetenként még a közlekedési szakemberek körében sem kellôen feltárt. 

A Világbank-stratégia ezért a következôkre terjed ki: 

� prioritások felállítása mind a szennyezôk, mind a szektorok tekintetében;  
� szállítási üzemanyag-felhasználás és a megvalósítás eszközei;  
� jármûmotor szabványok, beleértve a kétütemû szennyezô motorok cseréjét;  
� infrastruktúra-stratégia; beleértve a zajártalmat és a környezetszennyezést;  
� az infrastrukturális és irányítási programok következetes megvalósításának 

figyelemmel kísérése;  
� az elôírások betartatásának érvényesítése;  
� igények menedzselése (azaz az igények összetételének, idôbeli és térbeli 

alakulásának tudatos befolyásolása);  
� képzési programok.  

A klímaváltozás hatásaival kapcsolatosan a Világbank városi közlekedési stratégiája 
integrálja a "globális helyzet" megítélésére vonatkozóan eddig ismertté vált kutatási 
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eredményeket. A legjelentôsebb eredmények még mindig az üzemanyagár 
változtatásával érhetôk el, mivel ez a befolyásoló tényezô igen széles tartományban 
képes a használati szokásokat befolyásolni. Ezért nem véletlen, hogy a stratégia sorra 
veszi azokat az intézkedéseket, amelyekkel hatásosan mérsékelhetôk a növekvô 
üzemanyagárak bevezetésével szembeni ellenvetések. 
Megállapítható, hogy a rendôrség általában véve  jelentôségét tekintve  nem szentel 
súlyának megfelelô figyelmet a városi közúti közlekedési biztonság javításának. Ezért a 
Világbank által készített stratégia kiemelten vizsgálja a globális közúti 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos alábbi legfontosabb kooperációs intézkedéseket: 

� adatgyûjtés és elemzés;  
� megfelelô intézményi kapacitás a baleseti adatok elemzéséhez, továbbá a 

megfelelô beavatkozási politikák kifejlesztéséhez és megvalósításához;  
� megfelelô forgalmi renddel és a szállítási körülményekkel összefüggô törvények, 

illetve rendeletek;  
� pénzügyi források;  
� az érvényesítéshez szükséges megfelelô képesség (személyi feltételek, intézményi 

keretek)  

 
4. Eszközök 

 
4.1 Intézményrendszer 
Legtöbbször a nem megfelelôen kialakított intézményrendszer a fô oka a városi 
közlekedéspolitika sikertelen megvalósításának. E tekintetben a törvényalkotási és 
funkcionális reformok központi jelentôségûek. Ezzel összefüggésben az alábbiakra kell 
felhívni a figyelmet: 

� a döntések hatásaival kapcsolatban nem kellôen meghatározott a központi 
kormányzati felelôsség;  

� hiányos a nagy kiterjedésû agglomerációknak a megfelelô területi kiterjedtségû 
városi közösségi közlekedési szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
felelôsségvállalása;  

� nem kielégítô a különbözô városi közlekedési funkciók teljesítményszintje;  
� nincs a városi közlekedésen belül megfelelô funkcionális (megrendelô-teljesítô) 

szétválasztás;  
� az egyéb szektorokkal fennálló információkapcsolatok nem megfelelôen 

koordináltak.  

A területhasználati politika és a területi tervezés alapvetô kölcsönhatásban van a 
közlekedési szektor hatékonyságával. Ezzel összefüggésben a következôk 
felülvizsgálata indokolt: 

� az ingatlanpiac torzulásainak természete és mértéke, beleértve a telekspekulációt, 
a biztosítást és a földtulajdon koncentrálódását;  

� a területi tervezés eszközrendszere, beleértve a zónák kialakítását, az 
engedélyezési eljárásokat, a törvényesség ellenôrzésének módozatait, valamint a 
közösségi ingatlanbankot és más ellenôrzô mechanizmusokat;  

� a területhasználati politika adminisztrálását, beleértve a jogi együttmûködést, az 
integrált terület- és közlekedéstervezést.  

A tömegközlekedés tervezése és irányítása is kritikus hibaforrássá válhat a kínálat 
kialakításában. Ezért fontos rendszeresen elemezni a városi tömegközlekedési 
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alágazatok teljesítménytartományait (a hagyományos monopol helyzetû mûködési 
formától kiindulva, egészen a szabad piac érvényesüléséig). A versenyfeltételek 
kifejlesztésével párhuzamosan elôfordulhat, hogy bizonyos területeken néhány 
tömegközlekedési vállalat továbbra is domináns fuvarpiaci szereppel rendelkezik. Itt azt 
érdemes vizsgálni, hogy hogyan tehetô ezek mûködése hatékonyabbá, illetve 
piacorientálttá és versenyképessé. 
A nem motorizált (gyalogos, kerékpáros) közlekedést tekintve vizsgálni kell, hogy 
milyen szabványos eszközökkel tehetô a kerékpáros és gyalogos forgalom 
biztonságosabbá. 

 

  

4.2 Pénzügyi eszközök 

� Az externáliákkal, torlódásokkal összefüggô piaci torzulások szükségessé teszik a 
közlekedési infrastruktúrával és szolgáltatással kapcsolatos díjak és pénzügyi 
terhek gondos kialakítását.  

� Torlódásos állapotban a közvetlen díjszedés az infrastruktúrát használóknál régóta 
kerül alkalmazásra ott, ahol az utazás marginális társadalmi költségei magasak. 
Ezzel a megoldással kifogások ezreit állítják szembe, mint pl. az 
elfogadhatatlanságot, az igazságtalanságot stb. Mivel az igénybevétel 
megállapításának technikai megvalósítása egyre pontosabbá válik, ezért érdemes 
elemezni a különbözô megoldásokat.  

� A tömegközlekedési díjak még komplexebbek: hatékonyság, multimodalitás, 
közúti torlódás, környezeti tér csökkenése. Ezért teszi alapos vizsgálat tárgyává a 
Világbank-koncepció a tarifáknak a szolgáltatási színvonal alakulására, a 
hatékonyságra és a pénzügyi megvalósíthatóságra gyakorolt hatását.  

� Közvetett díjak alakulása jöhet szóba akkor, ha a kedvezményezettek közvetlen 
díjterhelése nehezen oldható meg: ilyenek lehetnek pl. a különbözô adózási 
formák, munkaadói hozzájárulások, támogatások, ház-, kocsi- és jövedelemadó.  

� Helyi adó (használói díj)  
� Kompenzáció a zavarásért.  

4.3 Fizikai beavatkozások 

� Közúti infrastruktúra-beruházás (nemzetközi pénzintézetek közremûködésével).  
� Minimális forgalmi szint meghatározása.  
� Városi közlekedési biztonsági  audit.  
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� Elkülönített városi villamosvasúti pályák, illetve autóbuszsávok, autóbusz 
buszprioritások kijelölése.  

� A privát szektor mobilizálása (Built Operate Transfer, Public Private Partnership).  
� Igény menedzsment: azaz a teljes forgalmi volumen csökkentése a 

csúcsidôben/helyen.  
� Forgalmi menedzsment: hatékony kapacitásnövelés, a meglévô infrastruktúra jobb 

kihasználása a forgalom szétválasztásával, intelligens forgalomirányító rendszerek 
alkalmazásával.  

 
5. A stratégia hazai adaptálásának feltételei 

 
Amint az a Világbank által a városi közlekedés felülvizsgálatára kidolgozott koncepció 
áttekintésébôl és értékelésébôl kitûnt, egyre nagyobb szükség van a közép-kelet-európai 
térség városaiban, így hazánkban is, a településeken észlelhetô káros tendenciák (pl. 
elszegényedô, leszakadó városi lakossági rétegek kialakulása, a vandalizmus terjedése, 
külsô agglomerációba történô tömeges kiköltözés) mérséklésére és a kedvezôtlen 
jelenségek terjedésének tudatos megfékezésére. 
A feladatok megoldására, illetve a problémák "kezelésére" szóba jöhetô eszközrendszer 
igen gazdag; fôleg olyan intézkedésekbôl áll, mint pl. a szükséges törvények, rendeletek 
megalkotása, betartásuk szigorú és következetes ellenôrzése, megfelelô szankciók 
érvényesítése, a (tervezô, üzemeltetô) intézmények közötti együttmûködés 
összehangolása, un. rétegszociológiai vizsgálatok elvégzése stb. 
Az eszköztárból természetesen nem hiányozhatnak a pénzügyi ráfordítások sem. Ezek 
rendelkezésre állását, majd hatékony felhasználását azonban csak megfelelôen 
elôkészített megvalósíthatósági vizsgálatok elkészítésével és a különbözô források 
(kormányzati, települési önkormányzati költségvetés, magántôke, kereskedelmi 
bankhitelek, nemzetközi pénzintézeti kölcsönök, EU-alapok stb.) szükséges 
mennyiségének és összetételének gondos meghatározásával, esetenkénti állami 
garanciavállalással lehet biztosítani. 
Felhasznált szakirodalom: 
Urban Transport Sector Strategy Review  Concept paper summary version. 1999, 
Dublin  
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Rácz Jolán : INTEGRÁLT ÉRTÉKVÉDELEM ÉS SZEREPE A 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS STRATÉGIAI TERVÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN 
kétlépcsôs training program hollandmagyar  
szakmai csoport vezetésével 

  

  

Rácz Jolán építész, az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal nemzetközi és 
társadalmi kapcsolatok fôosztályának munkatársa 

INTEGRÁLT ÉRTÉKVÉDELEM ÉS SZEREPE A 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS STRATÉGIAI 
TERVÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN 
kétlépcsôs training program hollandmagyar  
szakmai csoport vezetésével 

Az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal és holland társintézménye, a Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg szakemberei 199597 között több ütemben integrált értékvédelmi 
témájú mûhelymunkát folytattak Sümegen és Tapolcán a helyi önkormányzatok 
bevonásával. A workshopokat is életre hívó nemzetközi és társadalmi kapcsolatok 
fôosztálya az ott elhangzott hollandiai tapasztalatok elterjesztése és a felmerült kérdések 
szélesebb körben való megvitatása érdekében elhatározta, hogy hasonló témájú oktatási 
programot szervez. 
A training programot olyan jelentôs épített örökséggel rendelkezô kis és középméretû 
városok önkormányzati tisztségviselôi számára indítottuk, akik a településfejlesztés 
kérdéseivel foglalkoznak, hiszen ezen városok esetében a legfontosabb az integrált 
értékvédelem szemléletû fejlesztés megismerése és gyakorlattá tétele. 
A program megszervezését a Holland Mûemlékvédelmi Hivatal által nyújtott 
nagyvonalú támogatáson túl a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 
által a Központi Környezetvédelmi Alaptól megpályázott összeg és az OMvH 
természetbeni és pénzbeli támogatása tette lehetôvé. 
A training programban a következô tizenegy város vett részt: Baja, Balatonfüred, Dabas, 
Jászberény, Keszthely, Makó, Sümeg, Szentendre, Szentes, Tata és Tapolca. 
A mûemlékvédelmi szakma részvételét a Mûemlékfelügyeleti Igazgatóság felügyelôinek 
meghívásával is biztosítottuk. 
A training programot vezetô, holland és magyar szakemberekbôl álló csoport tagjai: 
Peter van Dun, a Holland Mûemlékvédelmi Hivatal urbanisztikai tanácsadója, 
Robert Docter, a Holland Kulturális Minisztérium építészeti osztályának vezetôje, 
dr. Meggyesi Tamás, a BME Urbanisztikai Intézetének vezetôje, 
Péter Annamária, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Építésügyi 
Hivatalának fôtanácsosa, 
Börcsök Gizella, az FVM Területfejlesztési Phare Programirányító Iroda 
projektmenedzsere, 
Soóki-Tóth Gábor, a KOLPRON Budapest Kft. tanácsadója. 
A training programot, eredeti elképzelésünknek megfelelôen, két ütemben valósítottuk 
meg. 
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I. ütem: Szeminárium 
1999. június 2023., Fenyôharaszt 

A szeminárium munkaprogramja szerint a holland és magyar elôadók általános 
ismereteket adtak az integrált értékvédelemrôl, a helyi értékvédelemrôl, a helyi értékek 
felmérésének módszereirôl (SWOT-analízis, grafikai-térképes ábrázolás, térinformatikai 
rendszer alkalmazása stb.), a stratégiai tervezésrôl, a közösség bevonásával történô 
településfejlesztési stratégia kialakításáról, a városgazdálkodási módszerekrôl, a 
finanszírozásnak, a privát tôke bevonásának módszereirôl, a jogi, politikai és társadalmi 
háttér szerepérôl. Az általános ismereteket néhány megvalósult példával is illusztrálták: 
Hollandia esetében Nijmegen, Magyarország esetében Balatonfüred, Esztergom, 
Pesterzsébet esettanulmányát mutatták be. 

 

 
Az elôadásokat a programban részt vevô 11 város részletes és illusztrált bemutatkozása 
követte, a szervezôk által elôre megadott szempontok szerint. E szempontok alapján 
megismertük a városok földrajzi, gazdasági, szociális helyzetét, történeti kialakulásukat 
és az épített örökség kiemelkedô és helyi szempontból értékes elemeit és területeit, s az 
ezek védelmére irányuló városi elképzeléseket. Elemzést kértünk a SWOT-analízis 
használatáról, melynek során képet kaptunk a városok kedvezô és kedvezôtlen 
adottságairól, a fejlesztés lehetôségeirôl és a fejlesztésben rejlô veszélyekrôl, végezetül 
pedig a városok településfejlesztése fô irányvonalainak felvázolását kértük. 
Az elôadások, a városok bemutatása és az ezeket követô élénk és sokrétû beszélgetés, 
vita során kristályosodott ki az a gondolatsor, mely a résztvevôket eligazította abban a 
munkában, amit a második ütemre való felkészülésük jelentett. 

 
II. ütem: Konzultáció 
1999. november 29december 1., Gyôr 

A szeminárium és a konzultáció közötti idôszak adott alkalmat arra, hogy a résztvevôk a 
szemináriumon ismertetett szempontokat is figyelembe véve megalkossák vagy 
átformálják a településük jövôjét meghatározó fô trendeket. 
A településfejlesztési koncepciók megvitatására a szeminárium holland és magyar 
elôadóit kértük fel. A konzultáció csoportokra osztva, párhuzamos team-munkában 
folyt, mélyebb elemzésekre is alkalmat adva. A városok szakemberei egy-egy 
konzulenssel megtárgyalhatták a városfejlesztésre vonatkozó elképzeléseiket, de volt 
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lehetôség arra is, hogy más városok megvitatásánál is jelen legyenek. Ismét élénk és 
mindenekelôtt a valódi problémákat feltáró mûhelymunkára került sor, melynek során 
az önkormányzatok képviselôi nemcsak a konzulensektôl, de egymástól is sokat 
tanultak. Minden város hozott valami olyan munkamódszert vagy új gondolatot, amelyet 
a többiek is beépíthetnek saját gyakorlatukba. 

 

 
A konzultáción ismét fontos kérdésként szerepelt a helyi értékvédelem kérdése. A 
holland kollégák példaként bemutatták egy erôsen elmaradott volt holland gyarmati 
város (Paramaribo) fejlesztési koncepciójának kidolgozását. Ugyanakkor felkértük dr. 
Németh Ivánt, a konzultációnak helyet biztosító Gyôr város fôépítészét, hogy mutassa 
be a város fejlesztési elképzeléseit. Mindezek további értékes információval, élô 
mintával szolgáltak a részt vevô városok számára. 
A kétlépcsôs training programot sajtókonferenciával zártuk annak érdekében, hogy 
annak tanulságai minél szélesebb körben ismertté válhassanak. 
Tanulságok: 

� Az integrált értékvédelem és az azon alapuló fejlesztés célja: a közösség 
életminôségének javítása a gazdaság, foglalkoztatottság, a magánberuházások 
fejlesztésével, az épített környezet értékeinek felhasználásával, valamint új 
gazdasági, társadalmi és kulturális értékek hozzáadásával.  

� Az értékvédelem lényeges eleme a revitalizáció, ami az értékes épületeknek az 
önfenntartásukat biztosító új funkcióval való hasznosítását jelenti.  

� Az értékvédelem és fejlesztés alapja a JÖVÔKÉPET leíró TERV; melyhez 
elengedhetetlen:  

· a széles körû helyzetelemzés, a helyi adottságok, sajátosságok, lehetôségek feltárása, 
· a megvalósíthatósági tanulmányok készítése szakértôk bevonásával, 
· a gazdasági-pénzügyi terv, 
· a kitûzött célokhoz vezetô út megtervezése konkrét idôbeli munkaterv készítésével, 
· a team-munka  döntéshozók, szakértôk és a civil társadalom bevonásával, 
· a döntéshozók részérôl a politikai elkötelezettség a terv megvalósítása iránt, 
· a civil társadalom részérôl a párbeszéd útján megszerzett támogatás, 
· a hosszú távú, választási periódusoktól független idôtartamra való tervezés, 
· a kisrégióban, régióban való gondolkodás, a települések egymással való vetélkedése 
helyett az együttmûködés megvalósítása, 
· a befektetôk profitorientált magatartásával szemben a város érdekeit is képviselô 
politika kialakítása. 
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� Az elemzés helyes módszere a "quick scan", a "gyors vizsgálat", a minden 
részletet aktuálisan figyelembe vevô adatgyûjtés, melyhez ajánlható a 
rendelkezésre álló új módszerek és technikai lehetôségek alkalmazása.  

� Az önkormányzat eszközei a fejlesztési terv elkészítéséhez és megvalósításához:  

· a településszerkezeti terv, 
· a területhasznosítási terv, 
· a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, 
· fôépítész alkalmazása, 
· az építési engedélyek kiadása, ennek révén az építészeti színvonal és minôség 
befolyásolása, 
· az épített környezetrôl szóló és a mûemléki törvény, 
· helyi értékvédelem, 
· vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási terv, 
· a város érdekeinek megfelelô befektetôk vonzása érdekében helyes "városmarketing" 
kialakítása, 
· terület- és épületkisajátítások, 
· rehabilitációs terv, 
· társfinanszírozás  a köz- és magánszféra gazdasági erejének egyesítése. 

� A megalapozott fejlesztés következményei:  

· az örökség fennmaradása a jövô generációk számára, 
· a helyi közösség életkörülményének javulása, 
· gazdasági fellendülés, 
· politikai stabilitás és folytonosság, 
· polgári, lokálpatrióta öntudat erôsödése. 

� A fenti tényezôk együtthatásának eredményeképpen megerôsödô város képes a 
magánszféra fejlesztési elképzeléseit is a közösség érdekeinek megfelelô irányba 
terelni.  
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Ónodi Gábor : TELEPÜLÉSEK MEZÔGAZDASÁGI STRATÉGIAI TERVEI 

  

  

Ónodi Gábor tanszékvezetô, Szt. István Egyetem,  
Környezetgazdálkodási Intézet, Gödöllô 

TELEPÜLÉSEK MEZÔGAZDASÁGI STRATÉGIAI 
TERVEI 

Az Urbanisztika Hírlevél egyik legutóbbi számában megjelent, a IV. Országos Fôépítészi Konferencia 

(Tokaj, 1999. augusztus) ajánlásai között, hogy "a településrendezési tervek részeként a tájvédelmi, 
természetvédelmi munkarészek mellett mezôgazdasági stratégiai tervek kidolgozása is szükséges." 
Az ajánlás megfogalmazása azért örömteli, mert a Szt. István Egyetem (melynek 2000. január 1-je óta 

része a volt Gödöllôi Agrártudományi Egyetem is) Környezetgazdálkodási Intézetében mûködô Területi 
Tervezési Tanszékén mintegy 8 éve készítenek hallgatók és oktatók ilyen terveket, ugyanis valóban számos 
olyan probléma, szándék, feszültség válik kezelhetôvé a tervekben megfogalmazott stratégiák segítségével, 
melyeket a rendezési tervek mûfaji és tartalmi korlátaiknál fogva sok esetben nem tudtak/tudnak kezelni. 

A következôkben azt kívánom vázlatosan bemutatni, hogy eddig készült munkáink tapasztalatai szerint mi 
mindent tartalmazhat egy település mezôgazdasági stratégiai terve, mire lehet azt használni a rendezési 
tervi adaptációkon túlmenôen is. 
A tervfajta ismertetésének az is célja, hogy az intézet "területi tervezési szakirány"-án tervezési 
feladatokat készítô hallgatók számára konkrét félévi és diplomaterv témákat találjunk oly módon, hogy 
ezennel felajánlom tervezôk, önkormányzati vezetôk számára tervezési-kutatási jellegû 
együttmûködésünket egy-egy konkrét településre vonatkozóan a "mezôgazdasági stratégiai terv" 
elôkészítése, elkészítése terén. Hallgatóink a 9. félévüket ôszi gyakorlaton, tervezôirodákban, 
kutatóintézetekben, önkormányzatoknál töltik, ami szintén alkalmas együttmûködési kapcsolatok 
kialakítására. 

 
A "mezôgazdaság" fogalmáról 

 
A mezôgazdaságot illetôen paradigmaváltás zajlik, melyet számos hazai belsô körülmény (mezôgazdasági 
területeink környezeti állapota, a privatizáció nyomán létrejött új tulajdonosi és birtokstruktúrák, a 
vidékfejlesztés szükségessége, a belsô piacokon való értékesítés lehetôségei) és számos nemzetközi külsô 
körülmény (exportlehetôségek változásai, EU-csatlakozási alkufolyamatok, az élelmiszerkereskedelem 
globalizációs tendenciái) befolyásol. 
Egyre határozottabban körvonalazódnak a ma már tradicionálisnak tekinthetô iparszerû mezôgazdálkodás 
és a környezetgazdálkodási (posztindusztriális) jellegû mezôgazdál-kodás közti különbségek akár a 
környezeti hatásaikat, akár a végeredményképpen létrejövô élelmiszerek minôségét, akár pedig a 
foglalkoztatási, munkahelyteremtô hatásokat tekintjük. 
Az alkalmazkodó környezet- és tájgazdálkodás nem egy-egy funkció (termelés) vagy ágazat 
(növénytermesztés, állattartás) szempontjából kívánja a legjobb megoldásokat megtalálni, hanem olyan 
rendszerek kidolgozását célozza, amelyek összességükben elégítik ki az értékfenntartó fejlôdéssel, 
gazdálkodással szemben támasztható követelményeket (élelmiszerellátás, környezet- és tájvédelem, 
biodiverzitás, érdemi hozzájárulás a vidéki térségek fejlôdéséhez) Csak így kerülhetô el ugyanis a 
részoptimumok eredôjeként elôálló katasztrófa. (1) 

 
A stratégia szükségességérôl 
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Magyarország területe a mezôgazdasági termelôtevékenység lehetôségeit illetôen sem homogén. Az egyes 
települések területei is az agroökológiai jellegû helyi potenciáljaikat tekintve, illetve a településhálózatban 
elfoglalt helyzetükbôl fakadó lehetôségeiket, vidékiségi jellemzôiket tekintve is meglehetôsen heterogén 
képet mutatnak. 
Az EU-csatlakozás feltételeként bevezetni szükséges agrárkörnyezetvédelmi támogatások megalapozására 
intézetünk gondozásában elkészült az ország Háromkategóriás Földhasználati Zónarendszere (2.,3.), mely 
számos stratégiai lehetôséget tár fel a földhasználati lehetôségeket/korlátokat illetôen országos, regionális 
és települési szinten egyaránt. 
Az ország területeinek heterogenitása miatt lehetetlen egységes recept szerinti stratégiák kidolgozása, 
ugyanakkor számos olyan helyi jellegû adottság kihasználására van lehetôség, mely hosszú távú, 
településre szabott önkormányzati, lakossági, vállalkozói döntéseket, ezek eredményeképp létrejövô 
stratégiát igényel. 

 
A települési szint jelentôsége 

 
Igen sok stratégiai terv születik országos, regionális, megyei, kistérségi szinten. Mindezeknek célszerû 
volna a "tervek egymásraépülése" jegyében a települési szintet alapul venni, ugyanakkor a földhasználat, a 
multifunkcionális mezôgazdaság ügyében a települési szintû tervek meglehetôsen hiányosak. 

� A külterületi erületfelhasználási tervek legtöbbje él az OTÉK nyújtotta lehetôséggel, amely a 28. 
§-ban 4 féle erdôt (védelmi, gazdasági, egészségügyi-szociális-turisztikai, oktatási-kutatási) 
definiál, ugyanakkor a 29. §-ban szereplô egyetlen "mezôgazdasági terület" kategóriába a 
kiskertektôl a tanyákon át a nagyüzemi szántóföldi tábláig, szakosított állattartó telepig minden 
beletartozik. (A már idézett Földhasználati Zónaterv hármas kategóriarendszere pl. alkalmas volna 
a szükséges zonális területi, használati intenzitásszintbeli differenciálásra.)  

� A külterületi beépítésszabályozási elôírások, ha követik az OTÉK elôírásait, a mezôgazdasági 
területekre vonatkozóan nagyjából a tsz-es idôkben kialakult helyzetnek megfelelôen állítanak (túl 
liberális) beépítési korlátokat, amik párosulva a földprivatizáció következményeként létrejött 
nagyon rossz birtokhatárokkal, szó szerint bebetonoznak egy, a gazdálkodás és településszerkezeti 
szempontból egyaránt kedvezôtlen külterületi struktúrát. ((4.) "a KTM valamilyen oknál fogva 
nem hajlik az ökologikus szemlélet érvényesítésére, és inkább az amerikai típusú liberális 
földhasználat elveit teszi magáévá. Úgy tûnik, hogy ebben a kérdésben csak az FM közbenjárása 
segíthet. Meggyesi T.: opponensi vélemény, részlet, 1997.)  

A mezôgazdasági stratégiai tervnek a rendezési feladatok megalapozása végett legelôször is az alábbiakat 
kellene elvégeznie: 

� a település helyi és helyzeti potenciáljaiból fakadó lehetôségek hosszú távú kihasználási 
lehetôségeinek feltárását, figyelemmel a mezôgazdálkodás multifunkcionális jellegére (éles 
különbséget téve a versenyképes termékelôállítás programjai és a minél nagyarányúbb 
foglalkoztatást biztosító fejlesztések között; ez a legnagyobb nehézsége és antagonizmusa a 
mezôgazdaság fejlesztésének);  

� a sok esetben még a települések lakói, gazdálkodói számára is ismeretlen földtulajdonosok 
kilétének, gazdálkodási szándékainak tisztázását és dokumentálását;  

� a földhivatalokban dokumentált tulajdonosi struktúráktól (melyek elaprózódottsága miatt oly 
sokan keseregnek) nagyon sokszor eltérô tényleges birtokstruktúrák dokumentálását;  

� a helyzet ismeretében lehetséges önkormányzati mozgástér kiértékelését, a vállalkozói 
szándékokkal való összehangolását.  

Csak ennek alapján lehetséges a külterületi rendezési jellegû tennivalók, a külterületi struktúrák fô 
elemeinek "alkalmazkodó" jellegû (talajminôség, környezeti érzékenység, domborzati, talaj- és felszíni 
vízviszonyok, megôrzendô vagy elbontandó külterületi hálózatok, objektumok figyelembevételével) 
megfogalmazásával 

� a tényleges birtokok határait figyelembe vevô földúthálózat megtervezése;  
� energiaellátás és egyéb igényelt szolgáltatások hagyományos és alternatív lehetôségeinek a 

külterületi lakott helyek és gazdálkodási központok különbözô idôtávlatokban értékelt 
elhelyezkedésének figyelembevétele;  
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� a belvízhelyzet kárainak elhárítására teendô intézkedések meghatározása;  
� a helyi jellegû beépítési feltételek kidolgozása (csak a mezôgazdasági multifunkcionalitást és 

regionalitást vállaló stratégiák tudják értelmezni, értékelni és revitalizálni az olyan, ma már 
kuriózumszámba menô épített környezeti értékeket, amelyeket egy tanya, szer vagy a gyönyörû 
olaszfalui Felsôperepuszta, a különleges szerkezetû Csanytelek jelent, melyeknek sikerült 
átvészelni a táji jellegû birtok- és településformákat kiirtó korábbi idôszakokat).  

Számos, a mezôgazdálkodással kapcsolatos stratégiai döntés természetesen a vállalkozót terhelô feladat, 
ha úgy tetszik "magánügy", ami lehet ellentétes a "közösségi" érdekkel, és éppen a stratégiai tervezés 
munkafolyamatai hozhatják ezeket az ellentéteket felszínre. A stratégiai terv elkészítése aktív 
településpolitikát igényel és ennek a településpolitikának ezeknek az ellentéteknek a kezelését is el kell 
vállalnia. 

 

 
Az érdekek egyezése esetén az együttmûködés válhat stratégiai erôvé akár az önkormányzat és a 
vállalkozó, akár az egyes vállalkozók között (integráció). 
A kolhoz típusú szövetkezeti múlt sok gazdálkodóban vált ki indulatos ellenérzéseket a szövetkezés 
gondolatával szemben, de éppen a stratégiai terv bizonyíthatja bizonyos szövetkezeti konstrukciók 
gazdasági elônyeit. 
A települési mezôgazdasági stratégiai terv alapján világos képet alkothat a települési önkormányzat az 
illetékességébe tartozó terület értékeirôl. Fel tudja mérni a saját és a területen gazdálkodók stratégiájának 
érvényesítési lehetôségeit a kormányzati támogatások, egyéb fejlesztési programok prioritásaival 
egybevetve, aktív településpolitikával a pályázati mezônyökben hátrányos helyzetû (önerôvel csak 
mérsékelten rendelkezô) vállalkozóinak megsegítésével. 

 
A térségi szint jelentôsége 

 
A kistérségi stratégiai programok (például a SAPARD-támogatások reményében) felvetik kistérségi 
szinten is a fent említett integrációs, érdekképviseleti feladatokat. 
Azonban a kistérségfejlesztési programok készítése során legtöbb esetben a települési szint 
elhanyagolódik. 
Számos megoldandó operatív feladat fölöslegesen kerül kistérségi szintre, megoldható volna települési 
szinten is, illetve számos, a vállalkozók, egyéb szervezetek közötti kooperációs lehetôség elsikkad amiatt, 
hogy a támogatandó célszemélyek/szervezetek közvetlenül a kistérségi szinttel (koordinációs iroda) 
kerülnek kapcsolatba, kihagyva a települési szintet. 
A "szubszidiaritás" elvének megfelelôen a feladatok megoldásának illetékességét az arra legalkalmasabb 
szinten kell hagyni, fölösleges, sôt káros azt magasabb szintre emelni. 
Számos térség sajátos feladatai kifejezetten szükségessé tennék a szomszédos települések közti (nem 
feltétlenül az egész kistérségre vonatkozó) településfejlesztési harmonizációt, melynek szempontjait 
éppen a kistérségfejlesztési programok adhatják meg. Ez szintén ki szokott maradni a kistérségi szintû 
intézkedéscsoportok közül. 
A kistérségi fejlesztési programok monitoringjával kapcsolatban szükséges, várhatóan nagy kapacitásokat 
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igénylô adatgyûjtés szintén felveti a települési szint megerôsítését. 
Térségi szinten indult meg több olyan fejlesztési program, (pl 5.) melyek a települési szintû konkrét 
mezôgazdasági információk (területfelhasználás, tendenciák, szándékok, szereplôk, kihasznált, 
kihasználatlan és hiányzó kapacitások, termelési, feldolgozási, értékesítési folyamatok, foglalkoztatási 
lehetôségek) nélkül csak nagy hibaszázalékkal, számos potenciális szereplô kimaradásával készíthetô el. 
A falugazdászok (gazdajegyzôk) legfrissebb, konkrét területi információi sem kielégítôek. 
Mindezen térségi szinten felmerülô feladatok elvégzését is nagymértékben könnyítené, hatékonyabbá 
tenné, ha a cím szerinti települési mezôgazdasági stratégiai tervek elkészülnének, és azokat a használnák 
is a települések. 

 
Források: 

 
Angyán J.Menyhért Z. Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerû környezetgazdálkodás, Mezôgazdasági 
szaktudás Kiadó, Bp. 1997. 
Az Agrár-Környezeti Program bevezetéséhez szükséges célprogramok területi lehatárolásának 
módszertani vizsgálata (témavezetô: Ángyán J.) Gödöllô, 1999. 
SAPARD munkatérképek megyék és régiók számára (szerk: Ónodi G., Gödöllô, 1999.) 
Ónodi G.Váradi I.: Települések külterületeinek környezetbe illô fejlesztési lehetôségei. MTA Stratégiai 
Kutatások, Zöld Belépô, Mûhelytanulmány, Gödöllô-Budapest, 1997. 
Termelési körzetek lehatárolása Pest megyében, témafelelôs Ónodi G., készült az Agrárkamara 
megbízásából, Gödöllô, 1999. 

 
Referenciamunkák: 

 
Ónodi G.Markolt L.Ángyán J.: Tanyás területek fejlesztése, modellterv Jászszentlászló község tanyás 
külterületének rendezési javaslata, Készült KÖHÉM megbízás alapján, Gödöllô, 1990, 85 p + 
térképmellékletek 
Ónodi G.Ángyán J.Kupi K.Tirczka I.: Térfunkciók, téralkalmasság, térhasználat. Tanulmány Kecskemét 
város Általános Rendezési Tervéhez. Készült a Bácsterv megbízásából, Gödöllô, 1991, 52 p + 
térképmellékletek 
Ónodi G.Ángyán J.Kupi K.Tirczka I.: Mezôgazdasági területhasznosítási tanulmány Gödöllô város 
Általános Rendezési Tervéhez. Készült a Gödöllô város Polgármesteri Hivatal megbízásából, Gödöllô, 
1992, 17 p + térképmellékletek 
Ónodi G.: A falufejlesztés és falutervezés speciális igényei I. in: Az Alföld területfejlesztési koncepcióját 
megalapozó kutatások, IX. Kötet, MTA-RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét, 1992. 20 p. 
Ónodi G.Ángyán J.Kupi K. Tirczka I.: Mezôgazdasági területalkalmassági vizsgálat a Battonya város 
külterületén engedélyezhetô telekalakítások és építések szabályozásához. Készült a Csomiterv 
megbízásából, Gödöllô, 1993, 20 p + térképmellékletek 
Ónodi G.Ángyán J.Kupi K.Tirczka I.Sándor Zs.: Mezôgazdasági területalkalmassági vizsgálat 
Székesfehérvár város Általános Rendezési Tervéhez. Készült a Székesfehérvár város Polgármesteri 
Hivatal megbízásából, Gödöllô, 1993, 82 p + térképmellékletek 
Ángyán J.Markolt L. et al.: Külterületi tanulmány Bácsalmás város összevont rendezési tervének 
megalapozásához, készült a KTM megbízásából, Gödöllô, 1994.72 p. + térképmellékletek 
Domonyvölgy fejlesztési lehetôségei, Domony. Tervezô: Ónodi G.- J. Peters, GATE-KTI, FH Eberswalde 
hallgatókkal. Készült Domony Község Önkormányzati Testülete megbízásából, 1999.  
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Mohácsi István : Debrecen belvárosi lakóterületek településrendezési terve 

  

  

Mohácsi István vezetô tervezô, Keletmagyarországi Tervezô Kft. 

Debrecen belvárosi lakóterületek településrendezési 
terve 

A belváros mintegy 328 hektáros területét felölelô elôzô (részletes) rendezési terv a nyolcvanas évek 
közepén, a terület méretéhez igazodó részletességgel készült. A terület kiterjedése, ebbôl következôen a 
nagy volumenû és ezért sem megfogható fejlesztés, az emiatti rugalmassági igénynek mégis teret engedni 
kívánó szabályozás következménye lett a terv keretjellege. 
Mindenesetre a terv a nagyobb (szerkezeti) összefüggéseket rendezte, s feltételezte a városfelújítás és a 
tervezés folytatását. Miután a fejlesztés elsôdleges területei a nagyobb tömbbelsôk, így azok 
felhasználását kötötte részletesebb tervezéshez (akkori nevén beépítési tervhez), amik a tömbfelújítás 
akcióját alapozták volna meg. A meglévô utcák menti bizonyos telekrészen pedig folyamatos, telkenkénti 
átépüléssel számolt. 
Az akciók azonban elmaradtak, és így a továbbtervezés is, és napjainkig sem a pénzügyi, sem a szervezeti 
alapjainak megteremtésére nem történt lépés. Ezért az illetô telektulajdonos a tömbbelsô felôli telekrész 
tervben rejlô hasznosítási lehetôségét nem értelmezte, csak azt a korlátozást érzékelte, hogy bizonyos utca 
menti telekrészt "építési teleknek" tekinthet, míg a hátsó részét (egyelôre) nem. Ezért e konkrétabban is 
értelmezhetô (rajzon látható) rendezési terv igénye megmaradt. 
E vonatkozásban a terv az elôzô terv folytatása az úgynevezett belvárosi lakóterületek mintegy 213 
hektáros, 10 000 lakásos s mintegy 25 000 lakosú területére. 

 
Hagyomány, szerkezet 

 
A belváros szociológiai és környezeti negatívumokkal is párosuló, fizikailag is leromlott állapota 
közismert, mégsem árt kiemelni a vizsgálatból a legfontosabb, a városépítési koncepciót is befolyásoló 
jellemzôket. 
Településtörténeti áttekintésébôl azt, hogy a városépítésben megfigyelhetô hagyomány a 
területfelhasználás és a településszerkezet, az utcahálózat, a beépítési mód és a beépítési intenzitás 
folyamatos, a társadalmi-gazdasági fejlôdést szolgáló állandó változása. A városrendezési terv éppen a 
társadalmi-gazdasági fejlôdés figyelembevételével lehet megalapozott, ezáltal marad élô a város vagy 
városrész, s ilyenben van remény az értékek védelmére (ennek éppen a fejlôdésbeli folyamatosság 
tagadása, egy bizonyos állapot, például a mezôvárosság fetisizálása által vész el a sansza). Fejlôdésétôl 
még nem feltétlenül sérül a karaktere, ha ennek jegyeit továbbvisszük. 
A településszerkezeti vizsgálatból érdemes kiemelni azt, hogy az általános rendezési tervben 
megfogalmazott elsôdlegességek (hogy a kiskörút által határolt terület a városközpont, a két körút által 
határolt terület pedig az úgynevezett belvárosi lakóterületek) a keleti és az északi oldalon markánsabban 
elkülönülnek, míg a nyugati oldalon elmosódnak. Ez a településszerkezeti határozatlanság, az ebbôl 
fakadó bizonytalanság nyomja rá bélyegét a belváros egész nyugati felére. A körutas-sugárutas rendszer, 
így a Kiskörút is  közel százéves gondolat  megjelenik már az 1899-es rendezési tervben. Az érvényes 
általános rendezési terv is a kiskörút befejezésének javaslatával teszi egyértelmûvé e tagolódást. 
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A demográfiai és szociológiai vizsgálat az idôs korosztálynak és a társadalmilag átlagosnál hátrányosabb 
helyzetûeknek az országos, és a debreceni átlagnál is magasabb arányát jelezte. 

 
A jelenlegi állapot 

 
A lakásállomány majdnem fele a terület mindössze 12%-át kitevô lakótelepi s alig több mint fele a 88%-át 
kitevô hagyományos beépítésû (egyedi telkes) részén van. A tízezernyi lakás majdnem harmada 
egyszobás, közel fele 50 évesnél idôsebb. A hagyományos lakóterületen ez az arány 87 százalék. Jelentôs 
a komfort nélküli és a szükséglakások aránya (15% !). 
A lakássûrûség vizsgálata rávilágított egyes tömbök túlzsúfoltságára, más tömböknek pedig a 
városszerkezetben elfoglalt pozíciójához képest szinte falusiasan alulhasznált voltára (a központhoz közeli 
részén is elôfordul 26 lakás/hektár, s a belváros szélén is 75 lakás/hektáros sûrûség). 
Hasonló eredményt mutat a területhasználat és a terheltség vizsgálata: a várostestben elfoglalt 
pozíciójukhoz képest egyes tömbjei értékükön, de a nettó építési terület 42 százalékát kitevô nagyobb 
tömbjei rendkívül alulhasználtak, teleksûrûségük falusias, hektáronként mindössze 1115 telek 
(mezôvárosi örökség). Ezek területhasználatára jellemzô a telkek hátsó részébôl a tömbbelsôben 
összeálló, használaton kívüli, vagy "sufni-övezet", az elszemetesedettség, vagy az ipari tevékenység és az 
idegen területeket ellátó garázssorok nem kevésbé zavaró betelepülése az utcai lakózóna mögé. 
Beépítettsége az övezet adta lehetôség határán van (41,1 százalék, de nem egyedülálló az 50 százalék 
sem). A beépített terület jelentôs részét, 12 százalékát melléképületek foglalják le. 
A zöldterülettel való ellátottság szegényes, s feltûnô a komfortossághoz hozzá tartozó intim, forgalomtól 
nem zavart közösségi pihenôzónák, a mindennapi "találkozóhelyek", a társadalmi élet színtereinek szinte 
teljes hiánya (a helyszíni beszélgetéseken a lakosok jelezték ez iránti igényüket). 

 
Szükségszerû a telekalakítás 

 
A városi életformához rendelhetô méretû (1020 x 2540 m-es), elsôsorban rekreációs, pihenési funkciójú 
telkekbôl álló, valamint a múltat még magán viselô (6080, nemritkán 100 méter mélységû) telkekbôl álló 
tömbök a telekhasználat terén is elkülönülnek. 
Negatívumok ez utóbbiakat jellemzik. E telkek még a gazdálkodó, mezôvárosi életformához alakíttattak, 

2. oldal, összesen: 7FALU VAROS REGIO

2007.07.11.file://V:\Informatika\WEBRA\VATI-webre\20070711\cikkek\116\00-02-05.HTM



és ezen állapotukban meg is ragadtak, miközben az életforma, s így a telekkel szembeni elvárások ma már 
egészen mások (ezt a helyszíneléskor a lakók is említették). Az általában az egyik telekhatáron sorakozó, 
volt gazdasági épületek lakássá alakításával a volt oldalkert úttá és elôkertté vált, s a telek legértékesebb 
része, a hátsókert eltûnt, illetve ha a telek végén még maradt, az a lakásoktól teljesen elszakad. Ezt a ma 
már az "egymáson át járkálás" miatt is szerencsétlen telekhasználatot a helyszíneléskor el is panaszolták a 
lakók, s azt is, hogy a telken belül ez sok konfliktus forrása, s volt olyan is, aki nem tudott arról, hogy az 
udvari keresztépület mögött még tart a telek. 

 

 
Ezek elôrevetítik, hogy a telekalakítás szükségszerû, s a rehabilitáció egyik legfontosabb eszköze. Az 
interjúkkal is megalapozott szociológiai vizsgálat azt igazolta, hogy a nagyobb tömbökben a 
tömbfeltárásos rehabilitációs akciónak lenne a legnagyobb társadalmi támogatottsága, s a tulajdonos 
lakosság körében nagyobb arányú, mint a bérlô lakosság körében. 

 
A városépítési javaslat 

 
A vizsgálatban feltárt erkölcsi avultság egyben a felújítás lehetôségeit is jelenti, annak elindítója is lehet, 
mert a Belváros keresett lakásépítési terület, tartalékai vannak, el van látva teljes infrastruktúrával, 
általános környezeti állapota is akciót igényel, a felújítás az értékeket és az érdekeket tisztelô módon 
megoldható, mivel a város megítélésében jelentôs szerepe van, megvalósítása alkalmas rendezési 
megoldással piaci alapon is lehetséges, és mert lehetôséget teremt egyes hiányok felszámolására 
(zöldterületi és intézményi alapellátás). 
Tekintve, hogy a terv területe a történeti belváros része, a legfontosabb szempont a rehabilitációs 
szemlélet érvényesítése volt, vagyis az "elavult, de történeti értékû városrész felújítása oly módon, hogy 
az erre alkalmas elemek (utak, épületek, parkok, fák) megtartásával, a terület- és telekhasználat 
korszerûsítésével, a hiányzó intézmények pótlásával, szükség szerint új építkezésekkel kívánja a terület 
használati értékét korszerû szintre emelni, ezzel a mûszaki és társadalmi értékét (presztizsét) 
visszaállítani". 
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Ezen általános hozzáálláson túl a terv további fontosabb törekvései a következôk: 

� Az értékén való és kiegyensúlyozottabb, a várostestbeli pozíciót is figyelembe vevô 
területhasználat a történetileg kialakult struktúra és karakter értékes elemeinek megôrzése és 
továbbvitele mellett.  

� A városfelújításnak nem a mennyiségi, hanem a minôségi oldala, a terület használati értékének 
emelése az elsôdleges. Nem a "besûrítés" tehát a cél, hanem a komplex szemléletû 
környezetfejlesztés: a telekhasználat korszerûsítése, a zöldfelületi és közösségi pihenôzónával való 
ellátás, a lakókörülmények minôségi javítása, képi-hangulati gazdagítása, a terület "felélesztése".  

� Az elôzôek remélt hatása, hogy a fiatal építônemzedék által pozitív demográfiai változást indítson 
el, s e két dolog egymást generálva, fenntartója lehessen a rehabilitáció folyamatának.  

� Fontos szempont az egyéni és a közösségi érdek konfliktusának kezelése is: telekalakítás csak 
mélységi értelemben történne, az oldalsó telekhatárok megtartásával. Így a telektulajdonos 
önállóan dönthet, hogy az akcióban részt vesz-e, ám nem lehetetleníthet el másokat. E rendezési 
megoldás másik szempontja a beépítés jellegének megôrzése, s továbbvitele a tömbbelsô 
beépítésénél is.  

� A terv törekvése a funkciótisztítás is egyes tömbbelsôkben. Ez az ipari és nagykereskedelmi 
tevékenység, s az idegen területek lakásait ellátó garázscsoportok felszámolását, illetve rendezését 
jelenti. Célja a viszonylag "homogén", a lakófunkciót nem zavaró (de egyébként a történeti 
városokra jellemzô vegyes) területhasznosítás.  

� Az intézményi (iskolai, óvodai stb.) alapellátás biztosítása mellett a rendezés módszerét is 
befolyásolta a zöldfelületi és a közösségi pihenôzóna jelentôs növelésének a szándéka.  

A terv talán legfontosabb eleme  amit végül csak négy tömb lakossága nem fogadott el, s ezért sajnos a 
közgyûlés is lemondott róla , hogy a rehabilitáció megindítását a kilencvenbôl 25 nagyobb tömbben a 
tömbbelsô feltárásával javasolja. (A tömbfeltárással vagy enélkül, a benyúló építés folytatásával történô 
rendezés dolgával a tervezés külön tanulmány szakaszban foglalkozott, s egyéb, hasonló fontosságú 
kérdésekkel együtt két, tervezés közbeni konzultáció is volt az elôzô önkormányzat városfejlesztési és 
környezetvédelmi bizottságával.) 
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A módszerek összehasonlító elemzése rávilágított a feltárásos rendezés elônyeire : 

� A tömbfeltárás akciószerûsége a rehabilitáció elindítója, katalizátora lehet a tömbben és a 
környezô tömbökben is. A tömbbelsô új, intim, átmenô forgalomra szándékosan nem alkalmas 
feltáró, pihenô, zöld funkciójú közterülete a tömbbelsô pozícióját minôségében változtatja meg: "a 
valaminek a hátulja" pozícióból a "valaminek az eleje" pozícióba kerül, ezzel várostestbeli 
helyzetének megfelelôen értékelôdik fel.  

� Lehetôséget teremt a mai életmódhoz rendelhetô telekalakításra, a városias, elsôsorban rekreációs 
célú telekhasználatra, ezzel a jelenlegi telekhasználat negatívumainak megszûnésére. Fejlesztési 
lehetôséget teremt mind a lakásépítés, mint a zöldterületi ellátás javítása terén. Környezetvédelmi 
vonatkozása a használaton kívüli elgazosodott vagy elsufnisodott tömbbelsôk "eltûnése".  

� Nyilvánvaló értéknövelô hatása révén érdekeltté teszi a tulajdonost az akcióban való részvételre 
anyagilag is, akár saját használatra, akár gyermeke számára, akár eladásra szánja a telekvégbôl így 
alakítható új építési telket, illetve átmenô teleknél az új építési lehetôséget.  

� A tömbbelsôkben új pihenô- és zöldövezetekkel, új látványelemekkel gazdagodik a belváros, 
miközben a beépítettsége nem, s összességében a lakásszám is csak visszafogottan nô. Ennek oka, 
hogy az új építés nagy részét a strukturális javulás köti le (pl. a komfort nélküli és szükséglakások 
bontása és pótlása korszerûekkel). Ez azt is jelenti, hogy a környezet igénybevétele, a terheltség 
nem nô számottevôen, s ezt bôven ellensúlyozni is tudja a városias telek- és területhasználat 
környezetjavító hatása.  

� A teleknek csak mélységében való megosztása révén a jelenlegi utca menti, illetôleg a tömbbelsô 
új telkei egymástól függetlenek, önállóak, a népesség várhatóan eltérô szociológiai összetételének, 
életmódjának megfelelôen. Egyúttal a jelenlegi utcák menti beépítési jelleg megtartható, mivel a 
peremeket az akció nem érinti, s hasonló lesz a tömbbelsô új beépítése is, hiszen a telket csak 
mélységében osztottuk meg.  

 
Mennyiség helyett minôség 

 
A rehabilitáció minôségi oldalának hangsúlyosságát a terv számszerû mutatói is jelzik. Terheltsége alig 
nô: a lakásszám mintegy 10%-kal (5001500), a népesség körülbelül 8%kal (10003000 fô), a belváros 
egészében pedig stagnál, vagy csökken. A beépítettség összességében a feltárásra javasolt tömbökben sem 
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nô, az egész területen pedig a szabályozás révén csökken. Emellett a tömbbelsôkben mintegy 9 hektár 
pihenôzóna jön létre, amelynek jó 6 hektáros díszkert felülete az egyéb tervezett közparkokkal együtt a 
zöldterületi ellátást megnyugtató mértékûre javítja. 

 

 
A mintegy 1,3 hektárnyi új városi közparkok kialakítását a terv a városközpont ellátására is tekintettel, 
elsôsorban a kiskörút mentén javasolja. Az intézményi alapellátás területigényét szintén a városközpontot, 
sôt a belváros körüli lakóterületeket is figyelembe véve biztosítja. 

 
Építési lehetôségek és egyes szabályok 

 
A terv a hagyományos, egyedi telkes építéssel számol, lakótelepszerût nem javasol. A telkek általában 
többlakásos lakóépület elhelyezésére alkalmasak, de jelentôs az egylakásos épület elhelyezésére 
lehetôséget nyújtó övezet is. Ezeket általában vegyesen alkalmazza egy-egy tömbbelsôben, szociológiai 
megfontolásból szándékosan, de legtöbb esetben a tömb méretei, a kialakult telekosztás és a telekalakítás 
elvei is ezt indokolják. 
A beépítési mód a hagyományos elôkert nélküli, zártsorú. Magassága a jelenlegi morfológiához igazodóan 
a városközpont felé emelkedô : döntôen 12, míg kompozíciós (és gazdasági) okokból kisebb részben 23 
emeletes. (A védelemre érdemes épületek, bár többnyire földszintesek, magasságuk 68 m, míg az 
egyemeleteseké 1011 m, de 1517 m-es is elôfordul az új beépítéseknél a földszintesek közé ékelôdve.) 
A tömbfeltárást a terv általában közforgalmú kapualjon át javasolja, fölötte intézményi (irodai, 
szolgáltatási, vendéglátási) funkcióval. Ilyen és nem zavaró munkahelyi funkció elhelyezését 
lakóterületszerû beépítési intenzitással bármely lakótelken engedné. 
A lakásokhoz, intézményekhez szükséges gépkocsitárolók elhelyezését a fôépületben javasolja, míg a 
meglévô lakótelepi részeken a közkert megtartása érdekében mélygarázsban. A zöldterületeken épület 
elhelyezését és közhasználat elôl elzárt rész kialakítását megtiltaná. 
Értékvédelmi fejezete a mûemléki környezetet övezô helyi területi védelem határát majdnem az egész 
területre, a volt palánk vonaláig, míg a helyi egyedi értékvédelmet mintegy 140 épületre javasolja 
kiterjeszteni. 
A kiskörút és a sugárirányú fôutak csomópontjainál a terv nagyobb intézményterületeket javasol, ahol és 
amelyek városképi-kompozíciós hangsúly képzésére is módot nyújtanak. (Sajnos az egyik ilyen, talán 
legszerencsésebb adottságú helyen, a Hortobágy-malom szabadidôközpont helyett az egyeztetés ideje alatt 
típus benzinkút épült a malom mint mûemlék felújítása fejében) 

 
Közlekedés, közmûellátás 

 
Közlekedési tervjavaslatában az általános rendezési tervvel és (az akkor már) készülô közlekedési 
koncepcióval (KTI) összhangban a fôúthálózat szerkezetére nézve a sugaras-gyûrûs úthálózati rendszer 
befejezésével, forgalmi rend javaslata pedig a fôúthálózat vonali és hálós jelzôlámpás összehangolásával, 
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a lakóutcákon forgalomcsillapítással számol. Tömegközlekedési fejezete négyévenkénti ütemezésben ad 
javaslatot a hálózat korszerûsítésére a távolsági buszjáratok és az úgynevezett forgalomirányító 
decentrumok kihelyezésével, az elektromos vontatás (troli) hangsúlyozásával. 
A közmû- és energiaellátás terén a terv (a többnyire jelenleg is meglévô) teljes közmûvesítettséggel 
számol, s a tömbfeltárásoknál felveti a közmûvek járda-kollektorban történô elhelyezését. 

A terv 1995-ben készült el, egyeztetése a kihagyások és viták miatt elég hosszadalmas volt. Az említett 
tanulmány szakasza a rendszerváltás utáni elsô, a terv a második ciklusban készült, míg a jelenlegi 
közgyûlés elé 1998 december 31-én került, ekkor hagyta jóvá. 
A szakmai egyeztetô fórumokon feltûnô volt a megvalósítás nehézségeire való hivatkozás, s ezért a 
véleménynyilvánítástól való tartózkodás, és az, hogy többnyire csak a város nevesebb építészei és 
városrendezôi, valamint az önkormányzat említett bizottsága álltak ki a javasolt rendezési megoldás 
mellett. 
Az elôterjesztés készítésekor érdekes volt felfedezni az OTÉK-ban az építési elôírásokban javasolt, akkor 
még felmentést kívánó szabályokat (pl. határfalak bármilyen távolsága, benyúló szárny oldalkertje, 
átmenô telken két épület, kisüzletek közterületi parkolása). 
Az egyeztetés során a lakossági visszajelzések a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint 2:1 arányban 
támogatóak voltak, és mint a helyszíneléskor is, kifejezték a szervezett megvalósítás iránti igényt is, de 
sajnos, ez azóta sem indult el. Talán ezúttal nem csak a rendezési tervig jut el a városépítés.  
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Bartke István : A "településügy" helyzete 

  

  

Bartke István,  
az MTA Településtudományi Bizottságának elnöke 

A "településügy" helyzete 

Több mint egy évvel ezelôtt (1999. február 12-én) az MTA két tudományos bizottsága és a MUT 
elnöksége közös konferenciát tartott a "településügyrôl". 
A rendezôszervek törekvését a következôk indokolták: Az 1990. évi politikai rendszerváltás, a 
piacgazdasági mechanizmus erôsödô térnyerése, a magántulajdon uralkodóvá válása, mindezekkel együtt 
pedig a központi irányítás visszaszorulása gyökeresen új helyzetet teremtett a települések életének és 
fejlôdésének irányítása, illetve a településtudomány számára. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény megnövelte a települések gazdálkodási, tervezési, irányítási önállóságát. Ennek pozitív 
hatásai mellett egyes negatív következmények is nyilvánvalókká váltak. Példaként említem, hogy a 
településirányításban gyakran érvényesülô rövid távú szemlélet  más tényezôkkel együtt  minimálisra 
csökkentette a településtudományi kutatások iránti igényt és piaci keresletet, gyengült az irányítás 
tudományos megalapozottsága. A szûkebb értelemben vett településtudományi kutatások akadémiai 
kutatóhelye megszûnt. 
A településirányítás liberalizálódása, megszabadulása a korábbi állami kötöttségektôl - a kedvezô hatások 
mellett  a gyakorlatban számos ellentmondás forrásává is vált, amelyeket a közelmúlt törvényalkotásai 
sem tudtak teljesen kiküszöbölni. A gyakorlat bonyolultsága, a kutatások elégtelensége, a részjelenségek 
gyakran szubjektív vagy más és más értéket elôtérbe helyezô megítélése miatt ma nem rendelkezünk 
mérvadó helyzetképpel, olyan, valamelyes konszenzust tükrözô minôsítéssel, amely a további 
elemzésekhez, a tennivalók irányának kitûzéséhez alapot jelenthetne. Autentikus kép felrajzolásához az 
elsô lépés lehet a településügyben járatos szakemberek tapasztalatainak összegyûjtése, rendszerezése, 
elemzése. 
A "településügy" jelenlegi helyzetét tükrözô, mellékelt téziseket az Akadémia véleményezésre megküldte 
területi bizottságainak. A beérkezett vélemények lényegi változtatást nem indokoltak. A téziseket  az 
MTA Településtudományi Bizottságának állásfoglalása alapján  megküldtük a témakörben érintett 
minisztériumok (FVM, BM, MeH) illetékes vezetôinek. Mindezeken túl indokoltnak tartjuk, hogy a 
téziseket a szakma képviselôinek szélesebb köre is megismerje, azokról véleményt formáljon. A jelen 
publikálás ezt a célt szolgálja; a problémakör idôszerûsége  az újabb fejlemények tükrében is  aligha 
vitatható. 

 
Tézisek 
a "településügy"* helyzetérôl és a tennivalók irányairól 

 
Az MTA Településtudományi Bizottsága az 1997-98-as években több ízben napirendre tûzte a 
településügy egyes részkérdéseit (az épített környezet védelmérôl szóló törvénytervezetnek, Budapest 
szabályozási kerettervének véleményezése stb.). 1999. február hó 12-én az MTA Településtudományi 
Bizottsága, valamint Regionális Tudományos Bizottsága, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségével 
együttes konferenciát tartott a településügyrôl az Akadémia budapesti székházában. A bizottsági üléseken 
és a konferencián szerzett tapasztalatokat a következô tézisekben foglaljuk össze. 

 
I. A magyar településrendszer átalakulására ható  
néhány reálfolyamat 

 
1. A vizsgálat centrumába a településirányítást helyeztük, ezért a reálfolyamatok közül csak néhány 
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jelentôs irányzatot emeltünk ki azok közül, amelyeket az irányítási rendszer létesítésekor, 
korszerûsítésekor figyelembe kell venni. A településirányítás települési folyamatokba való közösségi 
(társadalmi) beavatkozást jelent, és mint ilyen, a piaci mechanizmus ellentétpárja, többnyire annak 
hatásait korrigálja. 
2. A magyar településrendszer rendkívül eltérô nagyságrendû és funkciójú településekbôl áll. A két 
végletet a csaknem 2 milliós lélekszámú és bizonyos nemzetközi funkciókat is ellátó Budapest, illetve az 
500, sôt 100 fô alatti, a lakófunkción kívül mással nem vagy alig rendelkezô törpefalvak csoportja jelenti. 
A települések fenntartható fejlôdésének piacgazdaságban érvényesülô tényezôi  a települések méretének 
mérséklôdésével és funkcióinak szegényedésével  egyre csökkennek, illetve folyamatosan veszítenek 
erejükbôl; egy határ után megszûnnek, vagy erejük elégtelenné válik az elért fejlettségi állapot 
fenntartásához. A piaci erôhatások következtében tehát a települések nagy csoportjai visszafejlôdnek, 
népességük és funkcióik egy részét elvesztik, sôt egy kritikus pont után megszûnésük tendenciája 
visszafordíthatatlanná válik. A rurális térségek viszonylagos hátránya fokozódik. 
3. Nyugat-Európában a "tercier forradalom", a szolgáltatások szerepének ugrásszerû növekedése révén a 
korábbi évtizedekben bizonyos kiegyenlítôdés következett be a város-falu viszonylatban. Magyarországon 
ez a fejlôdési szakasz a centralizált gazdaságirányítás idôszaka alatt kimaradt, az 1990-es évtizedben 
tértünk vissza a fô fejlôdési tendenciákhoz olyan állapotban, amelyben a fenntartható fejlôdés települési 
esélyei rendkívül differenciáltak. A fôváros és agglomerációja, valamint kisebb mértékben a nagyvárosok 
fejlôdési esélyei (potenciálja) kedvezôek. Egyes középvárosok azonban már nem tudják fenntartani elért 
pozíciójukat, várható, hogy átkerülnek a kisvárosok csoportjába. Viszonylag kedvezôtlenek a 
funkcióhiányos kisvárosok esélyei, elsôsorban azoké, amelyeket az utóbbi évtizedben (nagy számban) 
nyilvánítottak várossá. A fenntartható fejlôdés tényezôi szempontjából kritikusnak tekinthetô az apró- és 
törpefalvak, illetve az ilyen településhálózatú térségek helyzete. 
4. Az érintett települések, településcsoportok visszafejlôdése természetesen közösségi beavatkozással 
költségvetési redisztribúcióval meggátolható. A beavatkozásnak azonban ésszerû korlátai vannak, 
amelyeket a preferált és a diszpreferált települések közötti növekvô érdekellentét, a gazdasági és 
társadalmi racionalitás jelöl ki. Ama települések közösségi támogatása indokolt, amelyek rendelkeznek 
aktivizálható erôforrásokkal és amelyek saját kezdeményezéssel is hozzájárulnak fejlôdésük 
fenntartásához, jóllehet önerôbôl ez a feladat csak korlátozottan volna megoldható. Fontos szempont az is, 
hogy az adott település csak idôlegesen szoruljon külsô támogatásra, egy idô után saját lábra tudjon állni. 
Más oldalról viszont a prosperáló településeket nem szabad megfosztani a társadalom érdekét szolgáló 
fejlôdésük fenntartásához szükséges saját forrásuktól. 
5. Perspektivikus cél, hogy a magyar településrendszer bekapcsolódjék a kontinentális méretû 
városversenybe. Jelenleg Budapest  kapuvárosi jellemzôivel  az egyetlen magyar város, amely illeszkedni 
tud az európai munkamegosztásba, kereskedelmi, kulturális tevékenységével, közvetítô funkciójával. 
Néhány hazai nagyváros nemzetközi kapcsolatai is fejlôdôben vannak. Ezek mellett a többi város 
(település) esetén is a fenntartható fejlôdés alaptényezôjévé vált az innovációs képesség, a környezeti 
minôség és a közlekedési adottság. Az 1990-es években felerôsödött tercierizálódás a városfejlôdésnek 
bár differenciált, de fontos forrása. Mindezek mellett sajátos nagyvárosi problémák is megjelentek, 
erôsödnek. Vannak olyan jelentôs társadalmi csoportok, amelyek tartósan kirekesztôdnek a város életébôl. 
Azon települések (fôként az apró- és törpefalvak egyes csoportjai) esetén, amelyek fejlôdése elkülönülten 
nem tartható fenn, különös jelentôségre tesz szert az erôforrások integrálása, az ilyen települések 
tömörülése egy-egy viszonylag kedvezôbb helyzetû település (nagyobb község, város) körül. A települési 
agglomerációk kifejlôdése közvetlenül lehetôvé teszi az elszórt térségi erôforrások integrált hasznosítását; 
az agglomerációs folyamat térbeni kiterjedése növeli a gazdasági és társadalmi hatékonyságot. 
6. A települések fejlôdését meghatározó tényezôk között kiemelt fontosságú a regionális determináció, a 
térbeni helyzettôl függôen. Az egyes települések regionálisan determinált és valóságos (fejlettségi stb.) 
szintje közötti különbség jelzi az erôforrásokkal való ellátottságnak és az erôforrások hasznosulásának 
relatív differenciáit. Egy közelítésben mutatja a fenntartható fejlôdésnek a helyi adottságokra épülô relatív 
fokát is. 

 
II. A települések (településrendszer) irányítási folyamatai 

 
7. A településirányítás alapjait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rakta le. A 
jogszabály magán viseli a politikai rendszerváltásnak kellô tapasztalatokkal nem rendelkezô törekvését az 
állami (társadalmi) beavatkozás minél teljesebb visszaszorítására. A magyar települési önkormányzati 
modellnek napjainkig érvényes sajátossága, hogy egyrészt abszolút prioritást kapott a helyi önállóság 
(szabadság), másrészt a szakszerûséget és a hatékonyságot alárendelték a szabadságnak. 
8. A hazai településirányítási modell kedvezôtlen következménye a területi (regionális) irányítás 
dezintegrálódása. Az irányítás így ellentmondásba került a térben integrált reálfolyamatokkal. A késôbbi 
(1994. és 1997. évi) jogalkotás sem küszöbölte ki e hiányosságot. Ez egyben a munkamegosztás hiányát is 
jelenti a regionális irányításban. A "szabadság" elôtérbe helyezése annyira meghatározó tényezô volt, 
hogy mellôzve az 1980-as évek tapasztalatait is, feltételezték az irányítás integrálódásának, a 
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munkamegosztásnak (új formában való) kialakulását a települések magas fokú önállósága mellett is, 
öntevékeny módon, társulások létesítése útján. Ez a feltételezés nem valósult meg; a települések társulási 
hajlama gyenge, az esetek többségében a megalakult közösségek sem jelentenek valóságos térségi 
integrációkat. A településekre háruló szolgáltatási feladatok ellátásának állami támogatása is e rossz 
logika mentén épül ki és mûködik. 
9. A megyék szabályozó hatáskörének visszaszorulásával lényegileg kétszintû területi irányítás jött létre; a 
települési és az országos szint közül hiányzik a regionális szint. Így ez utóbbi potenciális szabályozási 
funkciói is részben a településekre hárulnak. Ez, a nemzetközi mezônyben jószerével példátlan eset 
jelentôs feszültségek forrása. A hazai elaprózott településrendszerben, miközben a törvény kimondja az 
egyes települések elvi egyenlôségét és egyenlô döntési jogosultságát, a települések olyan funkciókat 
ragadhatnak magukhoz, norma szerinti állami támogatás mellett, amelynek hatása messze túlnyúlik az 
adott település határain. Nincs tehát összhang a települési önkormányzatok széles döntési kompetenciája, 
illetve viszonylag szûk informáltsága és felelôsségvállaló-képessége között. 
10. A helyi önkormányzatokról szóló törvény által keltett helyzet, politikai szempontok elôtérbe állítása 
mellett, rosszul értelmezett piacgazdasági logika érvényesülését tükrözi. Ugyanakkor tisztán 
államigazgatási szempontból is visszás és pazarló. Még kedvezôtlenebb az irányítás e modelljének a 
települési reálfolyamatokra gyakorolt hatása, amennyiben a településszerkezet dezintegrációjához, a 
beruházási eszközökkel való pazarláshoz, a pillanatnyi vélt érdek elôtérbe kerüléséhez vezethet. 
11. A települések támogatási szisztémája által felkínált lehetôségek  szubjektív döntési bázison  olyan 
funkciók vállalására ösztönözhetnek, amelyek hosszabb távon nem illeszkednek a településközi 
munkamegosztásba, a kihasználatlanul maradó kapacitások a településfejlôdés negatív tényezôivé válnak. 
Az eszközök kellô körültekintés nélküli felhasználása mérsékli egy vagy több település fejlesztési 
esélyeit. Bonyolítja a képet, hogy a településeknek nyújtott állami támogatás reálértéke csökkenô 
tendenciát mutat, ami egy oldalról mérsékli a "presztízsberuházások" esélyeit, ugyanakkor nem szünteti 
meg, sôt esetenként el is mélyítheti az ellentmondásokat. A reál- és a szabályozási folyamatok közötti 
diszharmónia csak a hatáskörök elosztásának újraszabályozásával szüntethetô meg. 
12. A települési funkciók  hosszú távú szempontokat kielégítô  térbeni elhelyezése, általában a 
településrendezés feladatainak szakszerû megoldása településközi munkamegosztásba illeszkedô 
településfejlesztési stratégiát kíván. A területi szerkezet átformálódásának esetleges  a tartós tendenciáktól 
eltérô  mozzanatai növelik a településrendezés bizonytalanságát, akadályozzák fô funkcióinak, 
mindenekelôtt az építési tevékenységek allokációjának korrekt megvalósítását, és ezen keresztül is a 
fejlesztési erôforrások optimális hasznosulását. 
13. A helyi önkormányzati törvény által  a tervgazdasági kötöttségeknek mintegy ellentéteként  garantált 
magas fokú települési autonómia túlzottan megnövelte a vélt vagy valós lokális érdekek súlyát és 
erôsítette az önkormányzati szervek ilyen irányú motiváltságát. A közösségi érdek képviselete az 
elaprózott települési, illetve kerületi önkormányzatok hivatali szerveire szorult vissza, ennek rendelôdött 
alá a terület- és településrendezés eszközrendszere is. A településrendezési tervek alkalmazásához, az 
építésügyi hatósági és más feladatok ellátásához kisebb települések aligha rendelkeznek megfelelô 
szakértelemmel, ami leértékeli az említett tevékenységeket. 
14. A településfinanszírozás rendje szerint a helyi önkormányzat által vállalt szolgáltatási feladatok állami 
támogatása közvetve  az önkormányzati költségvetés újraelosztó tevékenységén keresztül  jut el az 
illetékes intézményekhez. Ez részben vita forrása lehet az ágazati irányító szervek és a helyi 
önkormányzatok között, részben az adott szolgáltatás finanszírozását, annak színvonalára is hatóan, helyi 
döntés tárgyává teszi. Ilyen tekintetben különösen érzékeny ágazatok  egyebek mellett  a közoktatás, az 
egészségügy. Ez ugyancsak az irányítás dezintegráltságának egyik megnyilvánulása. 
15. A helyi önkormányzatokról szóló törvény a településrendezési tervet definiálja. Tisztázatlan a 
tervezési jogosultság; kik, mely szervek készíthetik el a települések rendezési tervét. A pénzügyi 
viszonyok, fôként a kisebb települések esetében a finanszírozási nehézségek is akadályozzák tervek 
készítését. A települések egyharmadának nincs rendezési terve, egyharmadáé elavult és csak 
egyharmaduk rendelkezik megfelelô tervvel. 
16. A rendezési tervek nem tesznek eleget az új Athéni Chartában leírt követelményeknek, fôként annak, 
hogy a települést (a várost) annak környékével együtt politikai, társadalmi, gazdasági, ökológiai 
egységként kell szemlélni és tervezni. Ez következik a település- és területi irányítás dezintegráltságából, 
a helyi érdek túlsúlyossá válásából, az integrálódási (tartós társulási) készség hiányából, amelyek a helyi 
önkormányzati törvény kedvezôtlen mellékhatásaként értékelhetôk. 
17. A települések szám szerint nagyobb hányadának választott és végrehajtó testületei nem rendelkeznek a 
tervezéshez szükséges szakértelemmel. A tervek rövid távú szemlélet alapján készülnek, rövid idô alatt 
elavulnak. Kevés kivételtôl eltekintve hiányzik a jövôkép, a hosszú távú stratégiai szemlélet. Ez részben 
az informáltság és a kutatási megalapozás hiányára vezethetô vissza. 
18. A településrendezési tervezés hiányosságai részben a fejlesztési tervezés állapotával függnek össze. 
Hosszú távú településfejlesztési tervek csak esetlegesen, fôként a nagyobb településekre (Budapestre) 
készülnek. Ebben az esetben is gondot okoz a hosszú távú fejlôdés integrált, minden tényezôcsoportra 
kiterjedô szemlélete, hiányoznak ama gazdasági ágak (pl. az ipar) fejlôdésének prognózisai, amelyek 
nagyobb részt kívül esnek a településirányítás hivatalos kompetenciáján, de amelyek a településfejlôdés és 
-rendezés döntô tényezôi lehetnek. 
19. A településfejlesztés és -rendezés tervezésének kapcsolatát illetôen minimális követelmény a 
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részmûveletek koordinálása egymással. A koordinált tervnél fejlettebb forma az integrált (társadalmi-
gazdasági-mûszaki-ökológiai) településterv. Kívánatos, hogy ez utóbbi egyre nagyobb teret nyerjen. 
20. A településtervezés fôként bürokratikus és (jobb esetben) szakértô körök által mûvelt tevékenységként 
jelenik meg. Nem bontakozott még ki a tervezés társadalmi jellege. Hiányzik a társadalmi 
érdekképviseletek, a civil szervezetek kellô mértékû bevonása a munkába, egyáltalán az a törekvés az 
önkormányzati testületek részérôl, hogy a fejlesztési és rendezési tervet a lakosság sajátjának érezze. A 
település társadalmi csoportjainak érdekei helyett a tervekben gyakran a gazdasági és politikai hatalommal 
rendelkezô lobby-csoportok érdekei fejezôdnek ki. A közösségi érdek a magánérdek alá rendelôdik. 

 
III. A településtudomány helyzete 

 
21. A helyi irányításban érvényesülô rövid távú és prakticista szemlélet (más tényezôkkel együtt) 
minimálisra csökkentette a településtudományi kutatások iránti igényt, illetve piaci keresletet. A 
multidiszciplináris jellegû településtudományi kutatások közül a központilag irányított (pl. a stratégiai 
kutatási programokba beépített) és a társadalomtudományi alapokon folytatott, "településfejlesztést" 
megalapozó kutatások folynak több-kevesebb rendszerességgel. Ugyanakkor a mûszaki tudományos 
bázisú terület- és településrendezési kutatásokat (szervezetten) nem mûvelik; kivételt eseti minisztériumi 
megbízások jelenthetnek. A szûkebb értelemben vett településtudományi kutatások akadémiai kutatóhelye 
megszûnt. 
22. Az 1990-es évek folyamán bekövetkezett gazdasági-társadalmi, környezeti stb. változások nyomán 
számos új kutatási feladatkör fogalmazódott meg (elméletileg); ezek közül példaként csak néhányat 
említve: A városrendezési elvek, az általános és a részletes településrendezési tervek (múltbeli) 
megvalósulása, következtetések a jelen gyakorlatára. A privatizáció hatása a településszerkezet, az 
urbanizált környezet átalakításának lehetôségére. A helyi önkormányzatok önállóságának hatása a 
települések területfelhasználására. A településrehabilitáció feladatai és megoldási módjai az új feltételek 
között, a fenntartható fejlôdés forrásai a különbözô településtípusokban a településrendezés tervezésének 
hatékonysága stb. A szükséges vizsgálatok program, illetve megbízás hiányában nem kezdôdtek meg. 

 
IV. Ajánlások 

 
23. Felül kell vizsgálni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt. Létre kell hozni a 
településügy korszerû szabályozását, ki kell alakítani az alap- és a középszint közötti munkamegosztást. 
Alapszinten a helyi jellegû (a települési szükségletet kielégítô) intézmények, létesítmények üzemelésének 
és fejlesztésének irányítása maradjon. 
24. Létre kell hozni a hatékonyan mûködô középszintet a középfokú intézmények stb. mûködésének és 
fejlesztésének irányítására. Ennek térbeni keretei elméletileg a statisztikai kistérségek (mint a városok 
körül szervezôdött települési integrációk) lehetnek. Gyakorlatilag és átmeneti jelleggel ezt a funkciót a 
megyék is betölthetik. (Az átmeneti idôszak a közigazgatási régiók létrehozásáig tarthat, amikor a 
statisztikai kistérségek mellett a második középszintet a régiók jelentik.) A munkamegosztás 
korszerûsítésével párhuzamosan át kell alakítani a finanszírozási rendszert (helyi források allokálása, 
állami támogatások juttatása). A fôvárosra, esetleg a nagyobb városokra is külön szabályozás kell. 
25. Koncepciót célszerû kidolgozni a településrendszer neuralgikus problémáinak (egyes 
településcsoportok leszakadása, a nagyvárosi szegregáció stb.) megoldására, a megfelelô anyagi eszközök 
hozzárendelésével. 
26. Megfontolandó egyes szolgáltatóágazatok (mint pl. a közoktatás) irányításának áthelyezése a 
decentralizált szférából a dekoncentrált szférába. 
27. Át kell gondolni a településfejlesztési és -rendezési tervezés módszertanát, a mûszaki fejlôdés által 
kínált lehetôségek, a piacgazdasági környezethez való alkalmazkodás, a társadalmi igények változása 
szempontjából. A tervezés szakmai stb. felügyeletét a középszintre célszerû helyezni. A tervezési 
(jóváhagyási) folyamatban növekedjék a társadalmi szervezetek és a lakosság szerepe. Meg kell alkotni a 
településügyi törvényt. 
28. A településirányítás tudományos megalapozását, a településtudományi kutatásokat országos szinten 
célszerû szervezni, az eredményeket rendszeresen az irányítási szintek rendelkezésére kell bocsátani. 
Ebben is erôsíteni kell az érintett kormányzati szervek közötti együttmûködést. 

Budapest, 1999. március 8. 
A konferencia szervezôi 
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ÁLLÁSFOGLALÁS  
a fôépítészek és a Magyar Építész Kamara együttmûködésérôl 

 
Az Országos Fôépítészi Kollégium (továbbiakban: kollégium) kezdeményezte a Magyar Építész 
Kamaránál (továbbiakban: kamara) a fôépítészek és a kamara együttmûködésének további javítását célzó 
egyeztetés megtartását. A tárgyalásra meghívást kaptak Balogh Balázs DLA, a Magyar Építész Kamara 
elnöke és az elnökség képviselôi, Berényi Mária, a MÉK Terület- és Településrendezési Tagozatának 
vezetôje és a tagozat vezetôségének képviselôi, Vajai Tamás, a MÉK Etikai és Fegyelmi Bizottságának 
elnöke és a bizottság képviselôi. 
A kollégium 1999. november 30-i ülésének napirendjén szereplô egyeztetô tárgyaláson Balogh Balázs 
DLA, a MÉK elnöke, Berényi Mária, a MÉK Terület- és Településrendezési Tagozatának vezetôje, Vajai 
Tamás, a MÉK Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke és Körmendy János, a bizottság tagja, valamint a 
kollégium tagjai vettek részt. 
A jelenlévôk a témát megtárgyalva a kamara elnökét és a kollégium elnökét az alábbi deklaráció 
közzétételére hatalmazták fel: 
1. A kamara fontosnak és szükségesnek tartja a fôépítészi tevékenységet, és azt a szakmagyakorlás 
lényeges részének tekinti. Az épített környezet minôségi alakításában a tervezô építészek és a fôépítészek 
partneri együttmûködése nélkülözhetetlen. 
2. Az önkormányzatok törvényben meghatározott építésügyi feladatainak eredményes végrehajtásához a 
fôépítészi hálózat széles körû kiépítése szükséges. A kamara saját eszközeivel segíti a fôépítészi hálózat 
bôvítését. 
3. Az önkormányzati fôépítészek feladat- és hatáskörét a jogszabályok egységesen határozzák meg, 
függetlenül attól, hogy e tevékenységet köztisztviselôi vagy megbízásos státusban látják el. Ennek 
megfelelôen  a munkaviszony jellegétôl függetlenül  az önkormányzati fôépítészek feladatai, jogai és 
kötelezettségei is azonosak. 
4. A tervezési jogosultság végzettséghez és gyakorlati idôhöz, valamint kamarai tagsághoz kötött alanyi 
jog, mely a fôépítészeket is korlátozás nélkül megilleti. 
5. A közigazgatásban dolgozó tervezôk szakmagyakorlása terén elôforduló visszásságok kiküszöbölése 
érdekében a kamarának mielôbb el kell készítenie a tervezési jogosultság gyakorlásával kapcsolatos etikai 
normákat tartalmazó szabályzatot. A kollégium felajánlja ebben való közremûködését. 
6. A kamarai és ezen belül a tagozati tagság a tervezési jogosultság gyakorlásával összefüggô dolog. 
Ennek megfelelôen a fôépítészek kamarai tagsága nem a fôépítészi státusuk, hanem egyéni ambíciójuk és 
alanyi joguk alapján kell, hogy meghatározott legyen. (Az önkormányzati fôépítészi tevékenység 
ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirôl szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet a fôépítészi 
munkakör betöltését meghatározott idejû, a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi igazgatás 
körében eltöltött gyakorlati idôhöz köti.) 
7. A kollégium is egyetért azzal, hogy a hivatalból indítandó etikai-fegyelmi ügyek érdemi rendezése 
érdekében a kamara mielôbb alakítsa ki a szükséges  hatékony  intézményi rendszert. 

Budapest, 1999. november 30.  

Balogh Balázs DLA a Magyar Építész Kamara elnöke 

Virányi István az Országos Fôépítészi Kollégium elnöke  
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2000/02/* 

Sipos László : KULTURÁLIS EGYESÜLETEK Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 

  

  

Sipos László, fôügyészhelyettes, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Fôügyészség 

KULTURÁLIS EGYESÜLETEK 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

A Falu Város Régió 1999/4. számában tekintettük át Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális 
alapítványainak jellemzôit, tevékenységük sajátosságait, végül, de nem utolsósorban mûködésük 
törvényességét.* Ezúttal a megyében mûködô kulturális egyesületeket vesszük górcsô alá. 
Egy korántsem gazdagságáról ismert megye kulturális életében különösen nagy szerep jut az 
állampolgárok kulturális célú szervezôdéseinek. 
Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1720 bejegyzett  azaz önálló jogi személyiséggel 
rendelkezô  társadalmi szervezet mûködik. Ez a szám meglehetôsen soknak tûnik, de országos 
összehasonlításban az ezer lakosra jutó három egyesület mint mutatószám, egyáltalán nem tûnik 
magasnak. Ezzel az értékkel Szabolcs-Szatmár-Bereg Magyarország megyéi közt az utolsó harmadban 
helyezkedik el. 
Az egyesületek megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti: 

 

  

A társadalmi szervezetek megoszlása 

� Az egyéb, nem kulturális és sportegyesületek  
� Környezetvédelmi egyesületek  
� Kulturális-oktatási egyesületek  
� Sportegyesületek  

A társadalmi szervezetek tevékenységi cél szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
megyénkben az egyesületek majd 40%-a sportegyesület. Közel 8%-ot tesznek ki a kulturális jellegû 
egyesületek, míg további 1%-ot a kulturális missziót is teljesítô, ismeretterjesztéssel is foglalkozó 
természet- és környezetvédelmi egyesületek. 
A kulturális egyesületek megoszlására vonatkozóan a 2. kördiagram ad tájékoztatást. 

A kulturális jellegû egyesületek megoszlása 
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� Oktatási-tudományos egyesületek  
� Kulturális örökség megôrzését szolgáló egyesületek  
� Kulturális egyesületek 

 

 

A kulturális jellegû egyesületek 8%-a tûzött ki maga elé tudományos-oktatási célokat. 1% az aránya 
azoknak, melyek a kulturális örökség megôrzését kívánják szolgálni. A túlnyomó többség széles körû 
kulturális jellegû tevékenységet folytat. Ezek természetesen, ha áttételesen is, gyakran támogatnak 
oktatási intézményeket, kulturális rendezvényeket, s valamilyen szinten közremûködnek a kulturális 
hagyományok átörökítésében is. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez idô tájt 154 kulturális jellegû egyesület mûködik. Ezek között van 
olyan, amelyik már több évtizedes múltra tekinthet vissza, döntô többségük viszont az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény hatálybalépése után alakult, jellemzôen a kilencvenes évek elsô felében. 
A kulturális egyesületek jellemzôen két-három tucat alapító taggal jöttek létre, s bíróság elôtti 
bejegyzésük sem okozott gondot. Az egyesületeket, azaz a társadalmi szervezeteket a megyei bíróság 
kérelemre  nem peres eljárásban  végzéssel veszi nyilvántartásba. 
A kérelemhez csatolni kell az egyesület elfogadott alapszabályát, az alakuló közgyûlés jegyzôkönyvét és 
jelenléti ívét, továbbá a megválasztott tisztségviselôk nyilatkozatait arra nézve, hogy a tisztséget 
elvállalják, magyar állampolgárok (ha nem nemzetközi szervezetrôl van szó), és nem állnak közügyektôl 
eltiltó bírósági ítélet hatálya alatt. Amennyiben a bíróság az alapszabályt aggályosnak tartja, vagy a 
kérelmet nem a megfelelô mellékletekkel együtt nyújtották be, azt hiánypótlásra adja vissza. Ezt követôen 
a bíróság által megállapított határidôben a jogsértô rendelkezések megváltoztathatók, a hiányok 
pótolhatók. 
A bejegyzési eljárás során törvényességi probléma a tisztségviselôk megválasztása kapcsán, illetôleg az 
alakuló közgyûlés dokumentálásával összefüggésben szokott jelentkezni. A tisztségviselôket ugyanis  ha 
az alapszabály másként nem rendelkezik  titkos szavazással kell megválasztani, következésképpen nyílt 
szavazásnak csak akkor lehet helye, ha ezt az alapszabály kifejezetten elôírja, avagy megengedi. 
Gondot jelent esetenként az is, hogy az egyesületek elôbb választják meg a tisztségviselôiket, s csak 
késôbb fogadják el az alapszabályt. Ez nyilvánvalóan törvénysértô, hiszen az alapszabály az az okirat, 
amelyik meghatározza, hogy az egyesület milyen szervezeti formában (pl. hány fôs vezetôséggel) és 
milyen tisztségviselôkkel (elnök, titkár stb.) kíván mûködni, ráadásul ez határozza meg a választás 
(szavazás) rendjét is. 
Eleinte problémát jelentett az is, hogy a vezetô tisztségviselôk nem megfelelô nyilatkozatokat tettek, 
sokszor maradt el a tisztségvállalás deklarálása, illetôleg rendre büntetett elôéletrôl, vagy büntetôítélet 
hatálya alatt állásról nyilatkoztak. 
Elvétve fordult elô, hogy az alapszabályok antidemokratikus rendelkezéseket is tartalmaztak. Ilyen esetek 
voltak azok, amikor bizonyos tagokat (jellemzôen korcsoportokat) a szavazásból kizártak, 
következésképpen tagsági jogai, s ezzel az egyesületi demokrácia is csorbult. 
A már bejegyzett jogi személyiséggel rendelkezô kulturális egyesületek felett a törvényességi felügyeletet 
az ügyészség gyakorolja. 
A városi ügyészségek és a megyei fôügyészségek mûködés-felügyeleti törvényességi vizsgálatok 
lefolytatása útján gyôzôdnek meg arról, hogy egy társadalmi szervezet a jogszabályoknak, illetôleg saját 
alapszabályának megfelelôen tevékenykedik-e. 
A feltárt törvénysértô mulasztások és hiányosságok miatt több tucat felszólalást és jelzést kellett 
benyújtani a társadalmi szervezetek elnökeihez. 
Az elôfordult legtöbb mulasztás a társadalmi szervezet legfôbb szervének (tipikusan a közgyûlésnek) 
mûködésével  illetôleg nem mûködésével  kapcsolatos. Gyakorta fordul elô, hogy az elôírtnál ritkábban 
üléseznek, az ülések nem megfelelôen dokumentáltak, a hozott határozatok nem egyértelmûek, adott 
esetben aggályosak. A törvénysértô határozatokat az ügyészség óvással helyezi hatályon kívül. 
Az is gyakori, hogy a vezetô szerv (vezetôség, elnökség stb.) tevékenysége nem megfelelôen 
dokumentált, s veszélyes tendencia az is, hogy idônként  az egyesületi demokráciát csorbítva  a közgyûlés 
hatáskörébe tartozó kérdésekben döntenek. 
Jó néhány olyan egyesületet is találtunk, ahol még az sem volt megállapítható, hogy az adott idôszakban 
hány tagja van. A tagnyilvántartások vezetése gyakran okoz problémát. 
Az egyesületek vagyoni szempontból lényegesen kisebb potenciált képviselnek, mint az eleve jelentôs 
induló vagyonnal létrehozott alapítványok, közalapítványok. 
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Az egyesületek mûködésének vagyoni alapjait elsôsorban tagjainak  az alapszabályban megállapított  
tagdíjfizetése biztosítja. Természetesen a kulturális egyesületek is próbálnak támogatókat (szponzorokat) 
szerezni, rendszeresen nyújtanak be pályázatokat költségvetési, illetôleg alapítványi támogatás iránt. 
A kulturális egyesületek alig-alig végeznek valamiféle vállalkozási tevékenységet céljaik elérése 
érdekében. Az egyesülési jogról szóló törvény lehetôvé teszi, hogy a társadalmi szervezetek nem 
elsôdlegesen, hanem céljaik elérése érdekében vállalkozási-gazdasági tevékenységet is végezzenek. 
Természetesen a tevékenységnek minôségébôl adódóan nonprofit jellegûnek kell lennie. 
Sajnálatos módon az elmúlt években elôfordult két-három esetben, hogy kulturális egyesületek 
vállalkozási-gazdasági tevékenységük során a jogtalanság talajára tévedtek, s vezetôikkel szemben 
büntetôeljárást kellett kezdeményezni (csalás, sikkasztás, okirathamisítás miatt). 
Vizsgálataink során rendre találkozunk kimerült, tagságát vesztett, huzamosabb ideje nem mûködô 
társadalmi szervezetekkel is. Amennyiben egy egyesület tagjainak száma tartósan tíz fô alá csökken, 
illetôleg több mint egy éve már nem fejt ki tevékenységet, az egyesület megszüntetése érdekében az 
ügyész keresetet nyújt be a bírósághoz. Az elmúlt években néhány kulturális egyesület kapcsán is 
elôfordult megszüntetésre irányuló ügyészi keresetbenyújtás. 
A kulturális egyesületek közel hatoda alakult át közhasznú vagy kiemelkedôen közhasznú szervezetté 
1999 ôszéig. Ez az arány lényegesen magasabb, mint az egyesületeké általában. A kulturális, oktatási, 
tudományos tevékenységet végzô egyesületek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLVI. törvény 
alapján jó eséllyel indulhatnak a közhasznú minôsítésért. 
A közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett egyesületek célszerinti megoszlását az alábbi kördiagram 
mutatja: 

 

  

 
A közhasznú szervezetek megoszlása 

1. Az egyéb, nem kulturális és sportegyesületek 
2. Kulturális-oktatási egyesületek 
3. Környezetvédelmi egyesületek 
4. Sportegyesületek 
Megfigyelhetjük, hogy a kulturális-oktatási egyesületek lényegesen nagyobb arányt képviselnek a 
közhasznú szervezetek között, mint egyébként. A közhasznú szervezetek közel 30%-a a kulturális és 
oktatási területen tevékenykedik. További 5% pedig természet- és környezetvédelemmel foglalkozik. 

A kulturális egyesületeknek is szembe kell nézniök a civil szférát napjainkban érô legfontosabb 
kihívással, azaz a közhasznú szervezetekké történô átalakulással. A különbözô uniós, költségvetési és 
alapítványi pályázatokon egyre inkább csak már közhasznúként  avagy kiemelkedôen közhasznúként  
bejegyzett szervezetek indulhatnak. 
Végsô soron pedig a társadalom is  a megfelelô garanciális rendelkezések és a nyilvánossági kontroll 

miatt  lényegesen többre tartja a közhasznúként nyilvántartásba vett egyesületeket.  
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Krizsán András : A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG 
III. ORSZÁGOS VÁNDORGYÛLÉSE 
Nagykovácsi, Tisza-kastély 2000. január 2122. 

  

  

Krizsán András, a Falufejlesztési Társaság elnöke 

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG 
III. ORSZÁGOS VÁNDORGYÛLÉSE 
Nagykovácsi, Tisza-kastély 2000. január 2122. 

A Falufejlesztési Társaság immár harmadik alkalommal rendezte meg országos 
tanácskozását szokott helyén, Nagykovácsiban. Ezúttal ismét az építész tagozat hívta 
egybe tanácskozásra tagjait Krizsán András építészmérnöknek, a tagozat elnökének 
szervezésében. A tanácskozás témájául az ökologikus építészetet választották. 
Elsôsorban nem tudományos, szakmai konferencia volt az építész szekció 
tanácskozásának alapvetô szándéka, nem az ökologikus építészet és technológiák 
szakmai újdonságait, legújabb eredményeit kívánták megvitatni egymás között a 
szakemberek, hanem inkább olyan vendégeket, érdeklôdôket hívtak meg a 
vándorgyûlésre, akik már évek óta a Falufejlesztési Társaság köréhez tartoznak. 
Elsôsorban a kistelepülések, aprófalvak polgármestereit, az Országos Falugondnoki 
Hálózat tagjait, fôépítészeket, civil szervezetek (faluszépítô egyesület, közösségfejlesztô 
szakemberek) vezetôit. Természetesen a tanácskozás mindenki más számára is nyitott 
volt, és bárki érdeklôdôt szívesen láttak. 
A program január 21-én, kezdôdött a "Föld-ház" címû építészeti kiállítás ünnepélyes 
megnyitójával. A tablókon kiállított képeken, melyeket a Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum bocsátott rendelkezésünkre, a hagyományos földépítészettôl kezdve 
(vályog, vert fal, döngöltföld fal) napjaink korszerû földépítészetéig láthattunk példákat. 
A kiállítást  
dr. Reischl Gábor DLA építész, az Ybl Miklós Mûszaki Fôiskola fôigazgatója nyitotta 
meg. Személyes hangú, etûdszerû gondolataiban kiemelte a földházak természetes, 
organikus építésmódját, életet megtartó szellemiségét: 
"A földbôl épült épületnek: tömege van, igazán helyén van, 
oda van téve, . . . nem mobil . . . 
A földház kommunikál: fénnyel-levegôvel, nappal-tûzzel, játszik mindezekkel ... 
A földház vendégül lát, átölel, mint szeretô asszony, formái lágyak, 
de mégis van tartása, tudja mit akar, de érzi határait, 
szeretni lehet, mert szeretetet ad . . ." 
A kiállítás megnyitása után Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság elnöke 
köszöntötte a konferencia résztvevôit. Bevezetôjében elmondta, hogy a társaság legfôbb 
tevékenysége, a mára már több mint 500 településen mûködô Országos Falugondnoki 
Hálózat. Továbbfejlesztéséhez, színvonalának, szervezettségének fokozásához 
remélhetôleg biztosítékot jelent a Vértesacsán most épülô új képzési központ. 
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A péntek délutáni program dr. Ángyán Józsefnek, a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem 
Környezet és Tájgazdálkodási Intézet igazgatójának "Mezôgazdaság, vidék, környezet" 
címû elôadásával folytatódott. Egyebek között kiemelte, hogy a Vidéki Térségek 
Európai Chartája szerint, melyet az Európai Tanács 1986-ban fogadott el, a 
mezôgazdaság a vidék gerince: "A vidék nem töltheti be feladatát életképes 
mezôgazdaság nélkül, amely a vidéki élet követelményeihez igazodva szervezôdik és 
szoros kapcsolatban van a természettel." Ha ennek alapján határozzuk meg a 
mezôgazdaság feladatait, akkor világosan kell látnunk, hogy pusztán az iparszerû 
(versenyképes) termelésre koncentráló mezôgazdaság nem tudja ellátni azokat az ún. 
ökoszociális igényeket (kultúrtáj ápolása, agrikultúra, munkahelyteremtés a vidéken élô 
emberek számára), melyek a vidék megôrzéséhez szükségesek. Véleménye szerint a 
piaci (termelési) feladatok és a nem importálható (helyben keletkezett) közjavak 
együttes funkciója szükséges. Olyan többfunkciós (több feladatot ellátó) mezôgazdasági 
modellben kell gondolkodnunk, amely a piaci és a nem importálható funkciókat a 
mezôgazdaságban egyaránt és harmonikusan figyelembe veszi. Erre az iparosított 
rendszer csak önmagában képtelen. Nemzetközi statisztikai adatokkal igazolta, hogy egy 
adott területen minél fokozottabb az iparosított mezôgazdasági tevékenység, annál 
kevesebb a foglalkoztatottak, a mezôgazdasági dolgozók száma. Az iparosított 
rendszernek nincs emberre szüksége. Ez a fajta mezôgazdaság nem szól a vidék 
fejlesztésérôl. Az Európai Unió ezt a tendenciát világosan felismerte, és a helyi érdekek 
védelmében a termelési típusú támogatásokat mára kezdi leépíteni. Helyette a 
mezôgazdaság másik két feladatkörébe, a vidéki és környezeti feladatokra teszi át ezeket 
a forrásokat. Tehát, ha forrásokat akarunk bevonni Magyarországra, akkor azt kell 
mondanunk, hogy mi minôséget akarunk, és olyan típusú programokat kell elôkészíteni, 
amelyek a vidék megôrzésére és a környezet egyensúlyi fönntartására vonatkoznak. Az 
agrárpotenciálból adódó értékeket és a környezeti értékeket kell összhangba hoznunk 
egy harmonikus és differenciált gazdálkodási rendszerben. Az európai uniós törekvések 
éppen ezt a folyamatot fejezik ki közös agrár- és vidékpolitikájukkal. Ezeknek a 
mezôgazdasági céloknak megfelelôen kell irányelveinket az európai uniós 
csatlakozásunk során megvalósítani. 
Természetes, hogy a tanácskozáson részt vevô érdeklôdôk számára ez a fajta magatartás 
és gondolkodásmód nem idegen a különbözô ökologikus szemléletû épületek építése, a 
környezetbarát technológiák (szelíd technológia) alkalmazását illetôen. Az a 
vidékfejlesztési program, melyet dr. Ángyán József professzor elôadásában felvázolt, 
könnyen rokonítható és általánosítható azokkal a törekvésekkel, melyekrôl aztán a 
tanácskozás résztvevôi éjszakába nyúló vitát és beszélgetést folytattak. 
Másnap elkezdôdtek a rövid elôadások a legkülönbözôbb ökoépítészeti témákban. 
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Mindenekelôtt rövid történelmi áttekintést hallhattunk Buzás Miklósnak, a Szentendrei 
Szabadtéri néprajzi Múzeum építészének, valamint dr. Istvánfi Gyulának, a Budapesti 
Mûszaki Egyetem Építészettörténeti Intézete tanárának elôadásában. Az elôadások talán 
egyik legszínesebbikét Mezei Sándor építész, a Natur-bau Kft. építési vállalkozója 
tartotta, aki nemcsak építi, hanem maga is ilyen favázas, vályogfalazatú házban él 
családjával. Konkrét példák alapján számolt be az ilyen típusú épületek építésének és 
használatának tapasztalatairól. A passzív napenergia-hasznosítás lehetséges hazai 
módszereirôl és elveirôl beszélt dr. Szûcs Miklós, a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem 
elôadója. Az épületek elhelyezkedésérôl, a különbözô napcsapdák (télikertek) és 
árnyékoló szerkezetek építészeti kialakításáról szólva több konkrét alaprajzi elrendezést 
és építészeti tervet mutatott be, a megvalósult épületekkel együtt. A délutáni program 
újszerû gondolkodás és törekvés tapasztalataival kezdôdött, melyrôl Novák Ágnes, az 
Ybl Miklós Mûszaki Fôiskola tanára számolt be. Elôadásában azokról a hazai és 
külföldi példákról volt szó, amelyekben bontott építôanyagok felhasználásával új 
épületek születtek. Azt követôen pedig Hegedüs Zsolt föld-építész, a Bio-echo 
Alapítvány vezetôje mutatta be munkáit vetített képes elôadásban. Elképzelései, 
építészeti törekvései láttán joggal érezhettük, hogy nemcsak a szerkezet és a funkció 
fontos és meghatározó egy épület megfogalmazásánál, hanem azok a szellemi és egyéb 
természeti összefüggések és hatások is, melyek ugyanúgy alakítják és meghatározzák 
környezetünket, mint a látható erôk és terek. Talán ezeket a célokat és elveket próbálták 
megvalósítani azokban a külföldi ökofalvakban (Gänsendorf, Tuggelite, Sabro), 
melyekben a megvalósított elvek és szempontok összefoglalásában legfontosabb 
kulcsszó az egészség. Ezekrôl Simon Marian, a Budapesti Mûszaki Egyetem tanára 
vetített képeket. A szelíd technológia fogalmának és alkalmazásának lehetôségeirôl 
Ertsey Attila, a KÖR Építész Stúdió Kft. építésze tartott beszámolót. Külön részletezte 
egy ma még kevéssé elterjedt környezetbarát komposzt-toalett mûködési elvét, 
kialakítását. Szinte ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódott közvetlenül, nagyobb 
léptékben Balla Enikô ökológus elôadása, aki a gyökérzónás szennyvíztisztítási 
rendszerek elvét és mûködését mutatta be, jól illusztrálva azt a gondolatot, hogy a víz 
nemcsak éltetô forrásunk, hanem maga is "élô anyag", melyet ipari technológiákkal 
agyonkezelni és vegyszerezni büntetlenül nem lehet. Két hazai megvalósult példán 
(Kacorlak, Kám) illusztrálta, hogy miképpen lehet eredményesen és környezetbarát 
módon alkalmazni ezt a gyökérzónás szennyvízkezelési technológiát települési 
méretekben. 

 

 
A vándorgyûlés befejezô három elôadása a különbözô (megújuló és környezetbarát) 
energiatermelô berendezésekrôl szólt. Elsôként Franz Krautsack és Sudár Enikô a Zöld-
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Nap Szövetkezet tagjai a napenergia hasznosításának konkrét példáit elemezték, majd 
Zielinski Balázs gépészmérnök saját gyártású elektromos energiát termelô gázmotoros 
"minierômûvét" mutatta be. Olyan rendszert ismertetett, amely segítségével bármely 
forgási energiát elôállítani képes berendezés (szélmotor, vízkerék stb.) segítségével saját 
elektromos áramot tud termelni, melyet az érvényben lévô törvények értelmében a hazai 
áramszolgáltató köteles átvenni, és a villanyszámlás nem pénzt visz, hanem hoz az 
elektromos mûvektôl. Még nagyobb léptékben gondolkodva, olyan jövôkép körvonalai 
bontakoztak ki Medgyasszay Péter és Ertsey Attila "Autonóm régió" címû elôadásában, 
amely az energiaszolgáltatóktól és egyéb közmûvektôl független, önálló területi egység 
képét vázolta fel. Ennek elsô megvalósíthatóságára a Független Ökológiai Központ 
irányításával a Dörögdi-medence öt kis településében végeztek tudományos 
vizsgálatokat. 
A késô estébe nyúló tanácskozás bizonyította, hogy ezeknek a gondolatoknak és 
technológiáknak nemcsak jövôjük van, hanem amint a megvalósult konkrét példák 
igazolták, eredményes alternatívát jelentenek a túlzott iparosított termeléssel és a 
különbözô környezetkárosító technológiákkal szemben.  
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RÉGIÓFEJLESZTÉSÉBEN 

  

  

A FAO KÖZREMûKÖDÉSE MAGYARORSZÁG 
VIDÉK- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSÉBEN 

Az ENSZ Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete (FAO) a közelmúltban 
elfogadott egy technikai együttmûködési projektet a "Bujáki régió erdô- és 
vidékfejlesztési programja elôkészítésének támogatása" tárgyában. 
A 19 hónapos futamidejû projekt a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
és a Honvédelmi Minisztériumot képviselô HM Budapesti Erdôgazdasági Rt. 
együttmûködésével valósul meg. 
A bujáki régió Budapesttôl 60 km-re északra, a Cserhát hegység körzetében található. A 
jellemzôen erdô borította terület nagyrészt állami tulajdonú és kisebb mértékben 
magántulajdonú erdôrészekbôl áll. 
A térségben nincs ipari tevékenység, a mezôgazdaságból származó jövedelem 
jelentéktelen, ezért a környék lakossága napi ingázásra kényszerül. Mindezeken 
túlmenôen, a kisebbségi lakosságot és a fiatal generációt a munkanélküliség is sújtja. Ez 
a környezô városokba való elvándorláshoz vezet. A gazdasági nehézségek 
következtében gyakoribbá váltak az illegális tevékenységek, a tiltott fakivágás, falopás, 
orvvadászat. 
A jelenlegi helyzet ismeretében az állami és magántulajdonosok egyesült erôvel 
törekszenek a régió fejlesztésére és az életkörülmények javítására. A festôi szépségû táj 
és a természeti források alapot adhatnak olyan alternatív jövedelemszerzésre  beleértve 
az ökoturizmust , amely újító, rendszerezett, integrált módon aknázza ki a lehetôségeket, 
az állami és a magánszektor együttmûködésével és a helyi lakosság aktív részvételével. 
A FAO az erdészet- és a vidékfejlesztés területén a világon egyedülálló tapasztalatával 
és szakértelmével segíti az állami erdôgazdaságot és a helyi lakosságot egy átfogó, 
környezetbarát, erdôgazdaságra alapozott vidék- és régiófejlesztési terv kialakításában. 
A gondosan kidolgozott és a gyakorlatban kipróbált eljárások és tanulságaik a jövôben 
útmutatóul szolgálnak majd  nemcsak Magyarországon, hanem a Közép- és Kelet-
Európai Régió más országaiban is  a FAO Budapesten mûködô Közép- és Kelet Európai 
Alregionális Irodája által támogatott hasonló tevékenységekhez. Ennek az Európai Unió 
bôvítése tekintetében kiemelkedô jelentôsége van, mivel a csatlakozási folyamat 
megkívánja a régió- és vidékfejlesztési keretprogramok megvalósítását. 

 
I. Háttér és indoklás 

 
Az erdészeti ágazatra is hatást gyakorol az az átalakulási folyamat, melynek során 
Magyarország áttér a központilag tervezett gazdaságról a demokratikus intézményi 
rendszerre épülô szabadpiaci gazdaságra, és politikájában deklarálja, hogy minél 
hamarabb teljes jogú tagja kíván lenni az Európai Uniónak. 
Magyarország területének 19%-át borítja erdô, így az egyik legkevésbé erdôsített ország 
Európában. Az elmúlt szocialista rendszerben az egész erdôterület valamilyen formában 
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állami tulajdonban volt. 
A politikai változások következtében az erdôterületek 40%-át privatizálták. Ezzel 
kárpótolták az állampolgárokat amiatt, hogy az 1940-es évek végén a kényszer 
kisajátítások miatt elvesztették tulajdonukat. A magánkézben lévô erdôterületek átlagos 
nagysága 2,5 ha, még nincs mûködô erdôbôvítési rendszer. 
Az állami erdôket (kb. 1 millió ha) 22 erdôgazdasági részvénytársaság kezeli. Ezek 
közül 19-et az Állami Privatizációs Részvénytársaság irányít, amely nemrég beolvadt a 
Miniszterelnöki Hivatalba, és 3 vállalat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá 
tartozik. Az erdészeti és faipari vállalatok, amelyek hagyományosan a fakitermelésben 
és fafeldolgozásban vettek részt, most bôvíteni kívánják tevékenységi körüket. E profil 
bôvítésére ad lehetôséget egy új, integrált terület- és vidékfejlesztési politika és jogi 
keret bevezetése a külön ágazati fejlesztés helyett. 
Az olyan tagjelölt országok esetében, amilyen Magyarország is, az EU külön 
pénzalapjai szolgálják a regionális és vidékfejlesztési kezdeményezések támogatását. Az 
állami erdészeti szektor, amelynek egészen a legalacsonyabb szintig lebontható jól 
szervezett intézményi hálózata van, rájött arra, hogy adottságai alkalmassá teszik arra, 
hogy vezetô szerepet vállaljon a terület- és vidékfejlesztésben, azonban még nincs 
tapasztalata ezen a területen. Még ma is sokan vannak Magyarországon, akik többnyire 
a kormánytól várják problémáik megoldását. Az erdészettel foglalkozó tisztviselôk 
gondolkodásmódját és tetteit még mindig gyakran a felülrôl lefelé haladó szemlélet 
jellemzi. Magyarországnak és az erdészeti szektornak új részvételi módszereket és 
technikákat kell alkalmaznia, hogy ezzel biztosítani lehessen a gazdaságilag jelentôs 
erdôséggel rendelkezô vidéki területek részvételét és így a fenntartható fejlôdést is. 
Máskülönben az a veszély fenyeget, hogy az erdô kincseinek kiaknázása elszigetelôdik 
az ország fô politikai, társadalmi és gazdasági átalakulási folyamataitól. Sürgôs 
segítségre van szükség ahhoz, hogy egy mintaprojekt segítségével elinduljon az igényelt 
kapacitás kiépítése. A FAO óriási tapasztalatait felhasználva e projekt a helyiek 
részvételével megvalósuló, erdészetre épülô vidékfejlesztési modellnek teremthetné meg 
az alapjait. 
A bujáki vidék, amely Budapesttôl 60 km-re északra, a Cserhát-hegység területén 
található, jól példázza Magyarország vidékfejlesztési problémáit. A területet túlnyomó 
részt erdô borítja, melynek nagyobb, középsô része állami tulajdonban van, a kisebb 
külsô része pedig kis szétszabdalt magánerdôségek. A Honvédelmi Minisztérium 
Budapesti Erdôgazdaság Részvénytársasága kezeli az állami tulajdonú erdôket. A 
magánkézben lévô erdôket gyakran nem is gondozzák, elhanyagolják, mivel sok 
tulajdonos számára gondot jelent, hogy olyan tulajdonosi szövetségbe szervezôdjön, 
amelyet az erdôkrôl és erdôvédelemrôl hozott törvény alapfeltételként ír elô 
használatukhoz. E törvény célja az, hogy elég nagy gazdálkodó egységek alakuljanak a 
fenntartható erdôgazdálkodáshoz. A nagy erdôterületeket alacsony hozamú 
mezôgazdasági szántóföldek, mezôk és falvak veszik körül. 
A 90-es évek elején bekövetkezett politikai változások hatására feloszlottak az állami 
mezôgazdasági termelôszövetkezetek, amelyek a vidék fô munkaadói voltak és sokan 
elvesztették munkájukat. A termelôszövetkezetek korábbi tagjait bizonyos mértékben 
mezôgazdasági és erdészeti földekkel kárpótolták, amelyek azonban nem nyújtanak 
megfelelô bevételt. A bujáki vidék bányáit, amelyeket a szocialista rendszerben erôsen 
támogattak, most bezárták. 
Mivel nincs ipar a területen és a mezôgazdaság csak kis jövedelmet biztosít, a bujáki 
régió lakosainak naponta Budapestre kell utazniuk munkahelyükre. A munkanélküliségi 
mutató, különösen a kisebbséghez tartozó cigányok esetében, magas és várható, hogy a 
fiatalok elköltöznek majd a vidékrôl a munkalehetôségek hiánya miatt. A gazdasági 
nehézségek következtében növekszik a tiltott fakivágások, falopások és vadorzások 
száma. Az állami erdôgazdaság a legnagyobb gazdasági erô a területen. A múltból a 
régió lakosait alkalmazta a gazdaság, de a vállalat reformjai következtében 
nagymértékben csökkent a saját alkalmazottak száma, és a gazdaság magán 
erdôgazdaságokkal köt szerzôdést a szükséges munkák elvégzésére (fakivágás, felvágás, 
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ültetés, ápolás, ritkítás stb.). A magán erdôgazdasági cégek közötti országos verseny 
miatt a néhány helyi vállalkozó gyakran alulmarad a megbízások elnyerésében. Az 
állami erdôgazdaság egyre kevésbé érdekli a helyieket, az erdô és az emberek közötti 
egység veszélybe került. 
Az állami erdôgazdasági részvénytársaság felismerte lehetôségeit a vidékfejlesztési 
program tervezésében és végrehajtásában, amely tevékenységi körének bôvülését és 
többfunkciós feladatainak teljesítését biztosítja, beleértve a társadalomnak nyújtandó 
szociális és környezetvédelmi szolgáltatást is. 
Az erdészeti vállalat és a bujáki vidék polgármesterei is felismerték, hogy van 
vidéküknek egy nagyon fontos kincse, amelyet nem használtak ki eddig megfelelô 
mértékben és elég szisztematikusan a helyi lakosság érdekében. A táj és természeti 
kincsei alapot nyújthatnának jövedelemszerzéshez, ha minden lehetôséget számba 
vesznek, és ezeket a helyi lakosság részvételével szisztematikusan és integrált 
megközelítéssel fejlesztik. A fôváros közelsége miatt például lehetôség van a 
zöldturizmus kifejlesztésére. A zöldturizmus munkalehetôséget és bevételi lehetôséget 
teremtene a régióban. A fôváros közelsége egyben a megtermelt áruk számára a 
potenciális piacok közelségét is jelenti. 
A FAO az egész világra kiterjedô erdô- és vidékfejlesztési tapasztalatai birtokában 
képes arra, hogy szakmai segítséget nyújtson az állami erdôgazdasági vállalatnak és a 
helyi lakosságnak abban, hogy egy átfogó, környezetvédelmi szempontból 
megalapozott, erdôre épülô vidék- és területfejlesztési tervet dolgozzanak ki a részvételi 
elv szellemében. A terv kidolgozásának menetérôl készített dokumentáció példaként 
szolgálhat hasonló tervek elkészítéséhez az ország többi részén és az egész közép- és 
kelet-európai régióban. A FAO által nyújtott segítség során a tervek szerint tervszerûen 
létrehoznak majd olyan nemzeti kapacitásokat, amelyek képesek megismételni az ilyen 
feladatok elvégzését 
A terület- és vidékfejlesztéshez szükséges politikai és jogi keretek megteremtése után 
most már a magyar kormánynak és a különbözô támogató szervezeteknek (fôleg az EU-
nak) valóságos, elsô kézbôl szerzett modell értékû tapasztalatokra van szükségük, 
valamint arra, hogy a helyi részvétellel megvalósuló vidékfejlesztéshez kialakítsák a 
szükséges kapacitásokat, még a rendelkezésre álló tôke befektetése elôtt, annak 
érdekében, hogy elkerülhessék a helytelen megközelítéseket és a pénzügyi források nem 
hatékony felhasználását. A FAO-tól kért segítséget ezért úgy tekintjük, mint egy 
katalizátorként mûködô, hosszú távú hatással bíró kulcsfontosságú beavatkozást. 
A helyi konszenzuson alapuló, átfogó, az erdôgazdaságra épülô vidék- és 
területfejlesztési terv kedvezô helyzetet teremtene a kormány számára már a FAO 
támogatása alatt is ahhoz, hogy intenzíven és tervszerûen folyamodjon a különbözô 
kormányzati és támogató szervezetek (fôleg az EU) által rendelkezésre bocsátott 
alapokhoz annak érdekében, hogy fokozatosan és megszakítás nélkül végrehajthassa a 
tervet. A magyar kormány elkötelezte magát arra, hogy minden lehetséges eszközzel 
támogatja a terv megvalósítását. Úgy tehát várható, hogy a FAO mintaprojektje olyan 
fejlôdést indít el, amely egy fenntartható vidék- és területfejlesztési tervben realizálódik, 
és az ország többi részében is utánozható példaként szolgál. 

 
Az SPFS-szel (élelmiszerbiztonság speciális programja) való kapcsolatok 

 
Jelen projekt nem kapcsolódik közvetlenül az élelmiszerbiztonság speciális 
programjához, azonban a területi erdô- és vidékfejlesztési terv, amelyet e program 
keretében készítenek el, lehetôvé fogja tenni a területi és helyi hatóságok számára 
éppúgy, mint az új erdô- és mezôgazdasági tulajdonosok (körülbelül 5500 személy) 
számára, akik megkapták a bujáki régió erdôit és földjeit, hogy javítsák gazdasági és 
szociális körülményeiket a régió növekvô munkalehetôségei és emelkedô családi 
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jövedelmük segítségével. A területi hatóságok úgy vélik, hogy egy megalapozott 
regionális erdôgazdasági és vidékfejlesztési terv hiányában az emberek elhagynák az 
erdôk és a mezôgazdasági területek nagy részét és a városokba vándorolnának. 

 
II. A támogatás célja 

 
A bujáki régió természeti kincsire épülô területi erdô- és vidékfejlesztési terv 
kidolgozása, amely munkalehetôségek teremtése és a helyi lakosság jövedelmének 
növelése érdekében bôvíti a meglévô kapacitásokat. E projekt tapasztalatai referencia 
értékûek lesznek hasonló tervek elkészítéséhez más, hasonló feltételekkel rendelkezô 
régiókban.  
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