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„A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala” 

✔ Általános leckefelmondás a fenntarthatóságról? 

✔ Kelet-középeurópai sajátságok?

✔ Magyar helyzet? 2017-ben? 1990 után? 2020-ra? 2050-re? 2100-ra?

✔ Helyzetkép, eddigi fenntarthatósági programok, elemzés…

✔ Vagy még konkrétebb példák? Kőszeg? Szombathely? Budapest?

✔ Helyzetkép, eddigi fenntarthatósági programok, elemzés…

✔ …
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Urbanizáció, fenntarthatóság ’SMART cities’ 

✔ 1. „A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala” (Emlékeztető a rutinokra)

✔ 2. A fenntarthatóság külső és belső feltételei (’1 perc leckefelmondás’)

✔ 3. A modernizáció és meghaladása  (Már a városban vagyunk)

✔ 4. A városi köztér, mint közjószág  

✔ 5. ’SMART cities’

3A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala –> 
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Towards Sustainable
Urban Transport Policies
Recommendations for Local 
Authorities May, 2004. 62 p.
http://www.osmose-
os.org/documents/160/SUTP_SM
ILE.pdf

Hoppá! A Google 
Chrome nem találta meg 
a www.smile-europe.org
webhelyet

SMILE

Partners: F  F  D  D  A  I   B  ES
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The aim of this brochure is to
share these international
experiences and offer a glimpse 
behind the curtain of EPOMM 
member countries. The brochure 
is based on a Dutch report
written and published in 2012 by 
KpVV… [Best practices, jó –
de csak nyugati példák…
NL, GB, B, CH, A, D, F, I, PR, S, SF, N.
..Ők osztották el a projektpénzeket..]

Mobility management: 
The smart way to sustainable 
mobility in European countries, 
regions and cities www.epomm.eu
132 p. September 2013. 
http://epomm.eu/docs/file/epomm_b
ook_2013_web.pdf
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http://www.m
obilityplans.e
u/docs/file/SU
MP_Brochure
_HU_web.pdf 

SUMP

A fenntarthatóság külső és belső feltételei  –> 
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✔ A „három krumpli”

✔ Gyenge fenntarthatóság: a (környezeti, társadalmi, 
gazdasági) tőke összességében ne csökkenjen

KÖRNYEZET

TÁRSADALOM

GAZDASÁG

2. A fenntarthatóság külső és belső feltételei 
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✔ A három pillér
rendszerösszefüggésbe
rendezve

✔ Erős fenntarthatóság: a környezeti korlátokat 
önmagukban be kell tartani

KÖRNYEZET

TÁRSADALOM

GAZDASÁG

2. A fenntarthatóság külső és belső feltételei 
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✔ Az általunk irányított rendszereknek vannak külső és belső kapcsolatai. 
Általában csak a fenntarthatóság külső feltételeit szokták ismertetni: ez 
könnyen megérthető, jól általánosítható -- de nem elegendő.

✔ A fenntarthatóság külső feltételei: 
(1) a környezetből felvett input ne lépje túl az erőforrások regenerálódási 
ütemét; (= vagyis megújuló erőforrások használata)
(2) az output ne haladja meg a természet felvevőképességét; 

(= vagyis a kibocsátások észszerű szintje)
(+ a nem-megújulók használatának kifuttatása megújulókkal való 
helyettesíthetőségük üteme szerint). (Herman Daly) (= de ez inkább a nem-
fenntartható állapotból a fenntartható állapotba való átmenet követelménye)

✔ A fenntarthatóság belső, (rendszerműködési) feltételei: az általunk 
kezelt tevékenységi rendszer érzékelje a peremfeltételeket, annak 
megfelelően működjön; és alakuljanak ki e működés önszabályozó belső 
alrendszerei. (alkalmazkodás, kockázatkezelés…)

✔ Utóbbi szabályozása nem környezeti szakembereket, hanem az adott 
szakterületen jártas (és a környezeti összefüggéseket is megértő) szakembereket igényel 

2. A fenntarthatóság külső és belső feltételei 



2. A fenntarthatóság külső és belső feltételei 

✔ A fenntarthatóság követelménye azt hivatott 
kifejezni, hogy a célok nem választhatók meg 
egy-egy rész-rendszerben, ágazatban szabadon, 
hanem azoknak bonyolult 
rendszerösszefüggések következtében 
tiszteletben kell tartaniuk bizonyos korlátokat.

11A modernizációs gondolkodás  meghaladása –> 
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3. A modernizáció és meghaladása 
A modernitás időszaka – és az Athéni Charta

✔ A CIAM 4.kongresszusa 
(Congress Internationaux d’Architecture Moderne) 1933

✔ A mennyiségi lakáskérdés megoldása => tömeges lakásépítés: 
a lakótelep (kis dobozok gyártása: lakások tízszintes épületekben, 
iparosítható gyártási eljárás)

✔ A város hozzáidomítása e tömegtermelési filozófiához és a 
technológiához: funkcionálisan homogén városnegyedek
(ez a fő terület-felhasználási elv): 
üzleti negyed, lakónegyed, ipari zóna, üdülőövezet.

✔ Hatékony tömegtermelés, economy of scale, ‘big is better’, az a jó, 
ami tervezett
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✔ Közlekedés: kis dobozok, mint egységek; 
az új domináns közlekedési mód a közút 

✔ Városokban: a felszín kell az autóknak: sínek a felszín alá vagy 
fölé. Útban van a villamos, keskenyebb járda, kevesebb fa, odébb 
rakott gyalogátkelő, buszmegálló stb. „kevés a hely, több helyet az 
autóknak”

✔ A fő cél megkönnyíteni a (motorizált) mobilitást
✔ „Citius, altius, fortius” (gyorsabban, magasabbra, erősebben)

=A jó technológia jelentése: jobb hardware: (motor, jármű, üzemanyag, autópálya)

3. A modernizáció és meghaladása 
A modernitás időszaka – és az Athéni Charta
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3. A modernizáció és meghaladása

✔ A modernizáció jellegzetessége, hogy a különböző társadalmi alrendszerek 
élesen elhatárolódnak egymástól, és a funkcionálisan megkülönböztethető 
tevékenységek szeparáltan, saját logikájuk szerint fejlődnek. 

✔ Az ipari társadalom eszményképe a jól megtervezett munkafolyamatok 
összessége, a gyár, ahol mindent optimalizáltan és tervszerűen lehet 
működtetni. 

✔ Ez a szemlélet nem csak a tervgazdaságokat jellemezte, hanem az ipari 
társadalmak széles körét, tehát azokat is, ahol a piaci koordinációnak is nagy 
szerepe volt a folyamatok összecsiszolásában.

✔ A modernizációs szemlélet pillérei a tervezett, az optimális, a hatékony, -- és 
szükségszerűen elhanyagolja mindazokat a tényezőket, amelyek nem illenek 
bele ebbe a gondolkodásba. 

✔ Sőt, a modernizáció feléli az általa elhanyagolt tényezőket – a hatékonyan 
működő centrum a perifériák társadalmát és gazdaságát, a tervezett 
tevékenységek a környezeti javakat.



3. A modernizáció és meghaladása 
A posztmodern – és a Lipcsei Charta
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✔ ‘Everything goes’ (világzene, vendégszöveg, újrahasznosítás …)
✔ Új kulcsszavak: integráció, együttműködés, partnerség, networking, 

konzultáció, illeszkedés, alkalmazkodás…  (kölcsönös függés)
✔ Külső feltételek: környezet, társadalom, városi élet - mind számít. 

A tervezett, ember-alkotta rendszereinket a körülményekhez kell 
igazítani.

✔ Új szempontok, értékek: rugalmas, puffer, tartalék, redundáns, 
sokszínű (versus: hatékony, egységes, optimális, kiszámított etc.) =>

✔ Lipcsei Charta a fenntartható európai városról 2007. május 24-25 
✔ Fő elve: integrált megközelítés (+ Structural Funds) 
✔ Makro léptékű funkcionális felosztás helyett a szomszédsági egység 

multifunkcionalitása elengedhetetlen. (Kis távolságok városa, kisváros a 
nagyvárosban, vegyes zónák, smart city, gyalogostávolság)

✔ Komplex rendszerek (Salingaros, Nikos A (2000) Complexity and Urban Coherence. 
Journal of Urban Design, Vol. 5. pp.291-316.) A város apró elemekből épülő modulokból 
áll. Homogén elemek nem tudnak összekapcsolódni. Sokszínűség.  
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3. A modernizáció és meghaladása

✔ A posztmodern, poszt-indusztriális szemlélet a korábbi optimális, 
tervezett, fázisaira bontott, széttagolt, funkcionálisan homogén, hatékony, 
egységes, tömeges stb. megközelítés helyett új kulcsfogalmakkal operál: 
rugalmas, puffer, tartalék, redundáns, sokszínű 
– és a széttagolás és szeparálás helyett előtérbe kerül az 
integráció, együttműködés, partnerség, networking, konzultáció, 
illeszkedés, alkalmazkodás. 

✔ Azt kell megérteni, hogy a gyár helyett az új paradigma inkább az 
ökoszisztémákat, az evolúciót veszi alapul, és annak a 
törvényszerűségeiből próbál építkezni. 

✔ Nem elég, ha az, amit tervezünk, önmagában optimálisan tudna működni, 
arra is szükség van, hogy jól beleilleszkedjen a társadalmi, gazdasági, 
természeti környezetébe és azzal együtt fejtsen ki tartós hatást.

A városi köztér, mint közjószág?  –> 



17Brüsszel 2003

4. A városi 
köztér, mint 
közjószág 
(klub-, magán-, 
közös jószág)

„Ki a gazda?”



18Budapest 2005

4. A városi 
köztér, mint 
közjószág 
(klub-, magán-, 
közös jószág)

„Ki a gazda?”
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Magán 
javak

Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Magán 
javak

Klub-
javak Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Magán 
javak

Közös 
tulajdon

Klub-
javak Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Magán 
javak

Közös 
tulajdon
Városi utak

Klub-
javak Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Magán 
javak

Közös 
tulajdon
Városi utak

Faluközi utak

Klub-
javak Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Magán 
javak

Közös 
tulajdon

Erdészeti út Városi utak

Faluközi utak

Klub-
javak Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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Közjavak, magánjavak, klub-javak, köztulajdon

A javak 
megkülönböztetése 
aszerint, hogy a 
szabályozó kizárhat-
e a használatból, 
illetve, hogy a 
felhasználók egymást 
kiszorítják-e

Szektoron és 
technológián 
belül is eltérő 
módon 
viselkednek az 
egyes 
létesítmények
Forrás: „Infrastructure for Development” 
World Development Report 1994
World Bank Oxford University Press 1994.

Magán 
javak

Közös 
tulajdon

Erdészeti út Városi utak

Matricás 
fizetős pálya, 
autóút

Faluközi utak

Klub-
javak Közjavak

Kizárható szabályozással                        nem-kizárható
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4. A városi köztér, mint közjószág

✔ Az „utca vs. bevásárlóközpont”      A közterület privatizálása?  
Lakópark?      Az utca „eleste” ?

✔ Hogy néz ez ki a közjavak felől?

✔ Ha az igény kicsi, a tér közjószágként működtethető. 

✔ Ha az igények nagyok, a potenciális felhasználók egymást 
akadályozzák. A teret nem lehet már közjószágként működtetni.

✔ Ugyanez a helyzet, ha az igények nem olyan nagyok, de egymást 
zavaró használatok akadályozzák egymást (dohányzók/nem 
dohányzók, gyalogos/kerékpáros, autós/kerékpáros, 
gyerek/balesetveszély, lélegzés/szennyezés )

✔ Ki a gazda? Ki határozza meg a szabályokat?
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Elfordulás 
az utcától –
öt felvonásban (1)

Forrás: Engwicht, David: Towards an 
Eco-city. Calming the traffic. 
Envirobook, Sydney, 1992

4. A városi köztér, mint közjószág
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. 
Elfordulás 
az utcától –
öt felvonásban (2)

Forrás: Engwicht, David: Towards an 
Eco-city. Calming the traffic. 
Envirobook, Sydney, 1992

4. A városi köztér, mint közjószág
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Elfordulás 
az utcától –
öt felvonásban (3)

Forrás: Engwicht, David: Towards an 
Eco-city. Calming the traffic. 
Envirobook, Sydney, 1992

4. A városi köztér, mint közjószág
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Elfordulás 
az utcától –
öt felvonásban (4)

Forrás: Engwicht, David: Towards an 
Eco-city. Calming the traffic. 
Envirobook, Sydney, 1992

4. A városi köztér, mint közjószág
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Elfordulás 
és bezárkózás –
öt felvonásban (5)

Forrás: Engwicht, David: Towards an 
Eco-city. Calming the traffic. 
Envirobook, Sydney, 1992

4. A városi köztér, mint közjószág
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✔ Mi történt? Az utca közjószág volt a gyerekek számára, majd 
megjelent egy ezt ellehetetlenítő térhasználat.

✔ Az utca közjószág lett az autó számára…

✔ …majd a tervezés azt szolgálta, hogy növekvő forgalomnál is 
fenntartsa ezt az állapotot.

✔ Végül az igyekezet ellenére a gépjármű-közlekedés növekedése 
önmagát is akadályozza, nem tartható fenn a közjószág jelleg, 
korlátozó szabályokat kell bevezetni.

✔ Ha viszont nem látható el a város autós megközelítéssel, akkor mégis
vissza kell térni az egyéb / (és új) alternatívákhoz, amit az autó 
elsöpört/megakadályozott (gyalogos, közforgalmú közlekedés, 
kerékpár) 

✔ „A városi közterület megújulása”

4. A városi köztér, mint közjószág
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✔ A közjavaknak szabályozási szempontból és (forgalmi) kapacitási 
szempontból egyaránt tartalékkal kell rendelkezniük 

✔ Ha bármelyik szempont sérül, a javak elosztásában  korlátozásokra van 
szükség

✔ A korlátozás alapulhat a köz megegyezésén, adminisztratív 
intézkedésen vagy lehet piaci alapú.

✔ Előfordulhat, hogy ezek a módszerek visszaszorítanak egy korábbi 
közjószágot egy újabb hozzáférhetővé tétele érdekében. (pl. 
úttest/járda – és vissza)

✔ A közjószág iránti megnövekedett igények önmagukban is 
indokolhatják, hogy a korábbi közjószághoz való hozzáférést 
szabályozni/korlátozni kell.

4. A városi köztér, mint közjószág

’SMART’ cities  –> 
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Betű Eredeti

S
Specific
[4]

10][11][12]

M
Measurable

A Achievable

R Relevant

T Time-bound

5. ’SMART cities’ 
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Magyar 
fordítás Betű Eredeti

Specifikus S
Specific
[4]

10][11][12]

Mérhető M
Measurable

Átlátható A Achievable

Reális R Relevant

Teljesít-
hető T Time-bound

5. ’SMART cities’ 
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Magyar 
fordítás Betű Eredeti

Specifikus S
Specific
[4]

10][11][12]

Mérhető M
Measurable

Átlátható A Achievable

Reális R Relevant

Teljesít-
hető T Time-bound

A ’SMART cities’ célrendszere 
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Magyar 
fordítás Betű Eredeti

Specifikus S
Specific
[4][5][6][7][8][9][10

][11][12]

Mérhető M
Measurable
[4][5][6][7][8][9][10

][11][12]

Átlátható A Achievable
[4][7][8][10][12]

Reális R Relevant
[4][7][10][12][15]

Teljesít-
hető T Time-bound

[4][7][8][9]

A ’SMART cities’ célrendszere 
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Magyar 
fordítás Betű Eredeti

Specifikus S
Specific
[4][5][6][7][8][9][10

][11][12]

Mérhető M
Measurable
[4][5][6][7][8][9][10

][11][12]

Átlátható A Achievable
[4][7][8][10][12]

Reális R Relevant
[4][7][10][12][15]

Teljesít-
hető T Time-bound

[4][7][8][9]

[Értékelt] E Evaluate

R Re-evaluate

A ’SMART cities’ célrendszere 
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Magyar 
fordítás Betű Eredeti Más források szerint…

Specifikus S
Specific
[4][5][6][7][8][9][10

][11][12]
Significant, stretching, simple, sustainable

Mérhető M
Measurable
[4][5][6][7][8][9][10

][11][12]
Motivational, manageable, meaningful

Átlátható A Achievable
[4][7][8][10][12]

Appropriate, agreed,[6][13] assignable, attainable,[11]actionable, 
action-oriented,[5] adjustable, ambitious,[9]aligned with 
corporate goals,[14] aspirational, acceptable

Reális R Relevant
[4][7][10][12][15]

Result-based, results-oriented, resourced,[15] resonant, 
realistic,[6][8][9][11][13] reasonable[5]

Teljesít-
hető T Time-bound

[4][7][8][9]

Time-oriented, time-framed, timed, time-based,[10]

timeboxed, time-specific, timetabled, time 
limited,[12]time/cost limited,[6] trackable, tangible, 
timely,[5] time-sensitive[11]

[Értékelt] E Evaluate Evaluated,[4] evaluate consistently,[5] ethical, excitable, 
enjoyable, engaging, ecological, evidenced

R Re-evaluate Reviewed,[4] rewarded, reassess, revisit, recordable, 
rewarding, reaching, recognize mastery[5]

A ’SMART cities’ célrendszere 



5. ’SMART cities’ 

✔ A Smart City három generációja: technológia-vezérelt, a városi vezetés 
által irányított, és a lakosok által vezérelt folyamat.
Cohen, Boyd: The 3 Generations of Smart Cities: Inside the development of the technology driven 
city. http://www.fastcoexist.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities

✔ SC 1.0 Technológia-vezérelt város. 
Korábban a mobilitás, mostanra az IT a húzóágazat. Nagyvállalatok és a ‚kreatív osztály’ 
a városi technológiai innovációk mögött, város/lakosság kapcsolat és háttér nélkül. 
Townsend, A. M. (2013) Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia

✔ SC 2.0 A városvezetés által vezérelt szakasz. 
A városirányítás felismeri, és stratégiai koncepciójába ágyazza az új technológiai 
lehetőségeket. (Barcelona)

✔ SC 3.0 A lakosokkal együttműködő város 
(Bécs, Vancouver) (Az Uber-t és Airbnb-t nem sorolták ide. De logikailag ide illik) 
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5. ’SMART cities’ 

✔ SCB: SMART City Budapest kezdeményezés. ’Shared cities’ projekt.
SMART gazdaság, környezet, kormányzás, életmód, mobilitás, emberek 43
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Az üzenetek összefoglalása

✔ Tevékenységeink, rendszereink fenntartható működésének vannak 
külső feltételei (az erőforrás-felhasználást és a szennyezések forgalmát 
szabályozzák), és ugyancsak vannak belső feltételei: a rendszer képes 
kell legyen érzékelni a külső környezetből érkező visszacsatolásokat, és 
képes kell legyen ennek megfelelően módosítani a saját 
rendszerműködését. 

✔ A rendszerműködés belső fenntarthatósági feltételeiről az adott 
rendszerhez értő, annak fejlesztési stratégiáját átlátó
szakembereknek kell gondoskodniuk.

✔ A mai fejlesztési környezet elengedhetetlenné teszi, hogy tudatosan 
meghaladjuk a modernitási paradigma szemléletét. 

✔ Az új hívószavak a fenntartható működés érdekében: integráció, 
együttműködés, partnerség, networking, konzultáció, illeszkedés, 
alkalmazkodás, puffer, tartalék stb.

✔ Az előadás a városi köztér újraértelmezését ragadta ki a szakmai 
teendők közül.

✔ Lendület (és pénz) úgy tűnik, a SMART city koncepció mögött van.
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