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1. Értelmezés: 
 

A technológiai parkok városokban épülnek fel, gazdaságfejlesztési stratégiájuk 

az egyetemi és tudományos kutatási kapacitásukon alapszik. Ezek vonzzák ide vagy 

hozzák létre a legfejlettebb technológiájú vállalatokat, illetve indítanak el új 

iparosítást a térségben. „A kutatás, a vállalatok és az egyetemek központjai és a 

pénzügyi szervezetei egyazon helyen megtalálhatók, amely ezáltal megkönnyíti a 

személyes kapcsolatok felvételét. Ez szinergia-hatást hoz létre, amely hozzásegít az 

új gondolatok és a technikai innovációk megszületéséhez, illetve az új vállalatok 

létrehozásához” (Datar, 1988). 

A technológiai parkok a kutató szervezetek és más olyan intézmények 

csoportosulásai, amelyek a tudományos fejlesztés teljes folyamatához kapcsolódnak, 

a laboratóriumi kísérletektől a termelésen át az értékesítésig. Fizikai megjelenésében 

a technológiai park egy vállalati zóna irodák, laboratóriumok és a termelés együttesei 

– nívós környezetben elhelyezve. A technológiai park körülhatárolható teret tölt be, a 

tér meghatározott részét foglalja el, ahol a gazdasági tevékenységek 

koncentrálódnak és kölcsönösen hatnak egymásra, szorosan összekapcsolva a 

jövőbeli fejlődést megalapozó, innovatív technikákkal. 

Ahhoz, hogy megfogalmazzuk, mi jellemzi a technológiai parkot, több 

mutatóra van szükségünk:  

- a tudományos és műszaki alkalmazottak aránya a teljes   

  foglalkoztatásban, 

- a kutatásra és a fejlesztésre fordított kiadások összege (megjegyezzük, 

  hogy ez a mutató nem ad információt a termék technikai színvonaláról), 

- az iparban gyártott termékek színvonala és a nomenklaturában elfoglalt 

  helye, 

- az említett ágazaton belül alkalmazottak arányának növekedése. 

Ezek alapján meg tudjuk különböztetni a különböző tevékenységi zónákat, és 

el tudjuk választani egymástól az „ál” technológiai parkoktól, amelyek külső formája 

hasonló. 
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2. Jellemezés: 
 
 Ezek a parkok a jellegzetes csúcstechnológiai üzleti negyedektől abban 

különböznek, hogy jobban szervezettebbek, tervezettebbek és irányítottabbak. 

További eltérés a tudományos központoktól, hogy a parkok érintettek a jövőbeli 

tudományos és technológiai fejlődésben. Általában a parkban lévő vállalkozások és 

szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a termék fejlesztésére és az innovációra, 

szemben az ipari parkokkal, melyek középpontjában a gyártás áll, illetve az üzleti 

parkokkal, amelyek az ügyintézésre összpontosítanak. 

 

3. Típusok: 
 

A térbeli megjelenés, a tevékenység fontossága és típusa szerint különböző 

kategóriákba lehet csoportosítani az új ipari létesítményeket: 

 tudományos park (science park): az angolszász országokban jöttek 

  létre a campusok közelében, az egyetemek kezdeményezéseire  

  berendezkedve, a fejlesztésük összefüggött azokkal a vállalatokkal, 

  amelyeknek már volt híres K+F részlege. E részlegek kapcsolódtak az 

  egyetemi laboratóriumokhoz és más alárendelt egységekhez. Az  

  együttes magába foglalta azokat az irodákat, laboratóriumokat és  

  műhelyeket. (A klasszikus példa a Cambridge-i Kutató park Angliában. 

  A francia technológiai parkok gyakran ezt a példát modellezik.) 

 kutatópark (research park)  

 technológiai park (technology park): felölelik az alkalmazott kutatások 

  jelentős arányát, esetleg (nem szükségszerűen) kapcsolatban állnak az 

  egyetemekkel. Alapvető tevékenységük a vállalatok részére a  

  legkorszerűbb technológiával végzett ipari termelés és szolgáltatások 

  nyújtása. Általában városkörnyéki térségben rendezkednek be, a  

  nagyméretű agglomerációkhoz közel, ritkábban lakott, kellemes  

  társadalmi és fizikai környezetben. A technológiai park gyakran több 

  célt szolgál: gazdasági tevékenységet és megfelelő lakókörnyezetet is 

  biztosít.  
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 innovációs központ (innovation center): amelyekre gyakran hatást  

  gyakorolnak a technológiai parkok, külsejükre pedig az építészet új 

  áramlatai. Az ipari parknak alig van kapcsolata a csúcstechnológiával, 

  de a „design” minősége és látványossága folytán a legkorszerűbb  

  technológia jelenik meg az ipari zónák építészeti terveiben. (A vidéki 

  ipari építkezések során gyakran ismétlődő koncepciók születtek az 50-

  es és 60-as években.) 

 üzleti park (business park): ezekre is jellemző a ritkán lakott minőségi 

  környezet. Felsőfokon specializált munkaerővel elégítik ki a   

  kereskedelmi vállalatok minden igényét. Háromirányú funkciójuk van: 

  feldolgozás, kereskedelem és szolgáltatások. (Sok példáját találhatjuk a 

  párizsi régióban, különösen a repülőterek közelében.) 

 üzleti inkubátor központ (business incubation center) 

 

4. Példák: 
 

4.1. Szilícium – völgy 

1. Szilícium – völgyben épült vállalatok látképe 

 

 A Szilícium-völgy egyike a legrégebbi és legnagyobb csúcstechnológiai 

termelési koncentrációknak. Viszonylagosan kis terület, 15 km széles és 

megközelítőleg 50 km hosszú. San Franciscotól délre terül el. Központja a Santa 

Clara megyében lévő Palo Alto és San José között található. Az 1940-es években 

Santa Clara megye nyugodt mezőgazdasági terület volt 
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 A „grófság” nagyvárosa ekkor San José 68 ezer lakossal, amely egyben 

gazdasági központ is volt élelmiszeriparral, gépgyártással és szolgáltatásokkal. A 

környezetéből kirítt Palo Alto, hangulatos egyetemi város, 20 ezer lakossal 35 km-re 

északra San José-tól.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A városok elhelyezkedése 

 Az ottani egyetemet a vasútmágnás szenátor Leland Stanford alapította 1885-

ben. Közel 20 millió dollárt áldozott az új egyetemre, és 36 km2-nyi földet adott 

haszonbérbe a campus céljaira. Mindenekelőtt feleleveníthetjük a Stanford Egyetem 

szerepét, amely kutatóhálózatot hozott létre, az 1960-as években legjobb amerikai 

egyetemek rangjára emelkedett és nagy súlyt fektetett a mikroelektronikai 

kutatásokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Az első egyetemi épület 
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 Fred Tarman professzor, aki később az egyetem alelnöke lett, döntő szerepet 

játszott a kutatási létesítmények és a Szilícium-völgy fejlesztésében. A professzornak 

meggyőződése volt, hogy az egyetemnek ki kell építenie kapcsolatait a korszerű 

technológiájú iparral. Kihangsúlyozta, hogy a helyi ipar is profitálni fog ezekből a 

kapcsolatokból. 1951-ben megalapította a híres „Stanford Ipari Park”-ot.  

 Az első társaság 1951-ben került az Ipari Parkba. 1955-ben a vállalatok 

mintegy fél millió dollárt hoztak, ez az összeg 1965-re 2 millióra rúgott. 1981-ben a 

bérleti jog és a területi elhelyezkedés összesen 24 millió dollárt hozott az egyetem 

számára közvetlenül felhasználható bevételként. 1980-ban már 90 vállalt volt bérlő, 

amelyek megközelítőleg 2500 főt foglalkoztattak. Mindegyik a csúcstechnológiai 

tevékenység köré szerveződött. 

 Az elektronikai ipar története 1912-ben Palo Altoban kezdődött, erre épült a 

helyi iparosítás is. A regionális gazdaság növekedésének legdinamikusabb időszaka 

egy forradalmian új iparág megszületéséhez kötődik: a félvezető iparhoz. William 

Shockley - a tranzisztor egyik feltalálója - 1955-ben megalapította saját társaságát, a 

Shockley Transistor Companyt Palo Alto-ban, maga köré gyűjtve a Keleti Part 

laboratóriumának nyolc fiatal és kiváló kutatóját, és elkezdték a félvezetőipar 

fejlesztését Észak - Amerika nyugati részén. 

 A Szilícium-völgy a befektetőknek is fontos területévé vált, alapvetően a 

kockázati tőke kategóriában. A kockázati tőkében legjobban érdekelt társaságok 

megközelítőleg egyharmada a Szilícium-völgy közelében található. Az 1950-es, 

1960-as években egy csúcstechnológiai vállalat indításához hozzávetőlegesen 

1millió dollár kellett. A vállalatok könnyen megjelenhettek a piacon termékeik 

újdonságértékének köszönhetően. Valójában a kockázati tőke igény és kínálat 

egyensúlyban volt. 

 A Szilícium-völgy félvezető iparában az alkalmazottak száma 

figyelemreméltóan növekedett 1964 és 1985 között: 1178% 22 év alatt. Ezzel 

párhuzamosan, a vállalatok száma az ágazatban 7-ről 136-ra nőtt. A félvezető 

termelésnek ez a terjeszkedése az ipar fejlődésének felívelésével és lehanyatlásával 

járt együtt. A félvezető ágazat részaránya az összes csúcstechnológiai ágazat 

termeléséből meghaladta a 15,6%-ot 1967-ben és a 22,3%-ot 1982-ben. 
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4. Az alkalmazottak és a vállalatok száma a félvezető gyártásban Santa Clara 

megyében 1964 és 1985 között 

 A szilícium-völgyi agglomeráció gazdaságát tovább erősítette a helyi városok 

növekedése. Ez a népesség képezte bázisát az intenzív munkaerőpiacnak az 

elektronikai szektorban. Összességében 1940 és 1980 között a „megye” népessége 

több mint 1 millió lakossal növekedett, növekedésének mértéke jóval meghaladta 

Kaliforniáét és az Egyesült Államokét. Santa Clara megye népessége 1 295 000 fő 

volt 1980-ban. Egyrészt nagy számban települtek le mérnökök, technikusok, akik 

folyamatos, magas szintű, nagy mobilitású helyi munkaerőpiacot teremtettek. 

Másrészt erős a bevándorlás, akik gyengén képzett munkaerőt jelentettek. 

 Az urbanizáció is robbanásszerű volt 1955-1975 között 325 ezer új lakást 

építettek. 1975-ben a lakások 83%-a az ipari parkban volt. A városi növekedés 

először Palo Alto és a Stanford Egyetem körül zajlott le. Az elektronikai ipar azután a 

csatlakozó Montain View és Sunnyvale települések irányába fejlődött, majd fokról-

fokra délre, Santa Clara és Cupertino felé. A közhatalom gyorsan felismerte a 

megszületett új ipar fontosságát, és vonzó ipari ingatlan-politikát folytatott.  

 

5. A terjeszkedés helyszínei 
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 Az 1960-1970-es években San Joséba települt Santa Clara „megye” teljes 

népességének több mint 50%-a. A 70-es évek végére 70 ezer fő fölé emelkedett a 

Palo Altoban dolgozók száma, de közülük csak 11 ezren laknak ott. San José a 

Szilícium-völgy „alvóvárossá” vált. Erős egyensúlyzavar alakult ki a völgy északi és 

déli része között. Északon koncentrálódott a népesség és az ipar, a völgy déli része 

természeti zóna maradt. Ehhez a jelenséghez járult hozzá az északi városokban az 

ipari ingatlanok dinamikus fejlesztése, miközben a lakásépítés üteme lelassult. Santa 

Clara megye már nem rendelkezett elegendő lakással. 1980-ban 670ezer 

munkahelyre 480 ezer lakás jutott. Térbeli egyenlőtlenségek alakultak ki az 

iparosodott Észak és a többnyire lakófunkciójú Dél között. A törzslakosság (azok is, 

akik az elektronikus iparban voltak foglalkoztatva) hajlandóak voltak harcolni a jobb 

életkörülményekért. 

 Az urbanizációs válságot a helyi lakosság közvetlenül érzékelte. A környezet 

minősége erősen romlott, a természetes táj eltűnt, a völgy termelési és parkoló 

zónává alakult. A negatív külső jelek szaporodtak: légszennyeződés, vízszennyezés, 

szemét felhalmozódás, a lakásárak megnövekedése, a szabad területek csökkenése. 

Szükségessé vált a területfelhasználás (ipari és lakó) újbóli átgondolása, a 

népsűrűség korlátozása. A területhiány egyre inkább a munkaerőhiány okává vált: az 

ipar, különösen a mikoelektronikai ipar, már nem talált elegendő képzett munkaerőt. 

A termelés decentralizálása járult hozzá a régió kiegyensúlyozottabb társadalmi-

gazdasági struktúrájához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vállalatok a völgyben 
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7. A csúcstechnológiai termelési koncentráció 



10 

 

4.2. Technopark 

8. Tömegformálás a parkban 

 Technopark a gazdasági övezetek világának tagja, amely a Dubai World alatt 

működik, amely az egyik legnagyobb holding a világon. Van speciális kommunikációs 

hálózat, mint például a teljes körű ügyintézés, és egy különleges gazdasági övezet, 

elmondható tehát, hogy a Technopark számos előnyt kínál. 

 

 A Technopark célunk, hogy vezető szerepet töltsön be az új technológiák 

kutatásában és fejlesztésében, illetve egy olyan környezet létrehozása, ahol az 

élvonalbeli vállalkozásokban a vezető akadémikusok és kutatók együtt tudnak 

működni. Ezek a cégek szakértői csoport által irányítottak, és kapcsolatban vannak 

tekintélyes tudományos és a technológia szervezetek hálózatával, Technopark 

ehhez egyedülálló hely lehet. 

 

 A Technopark Jafza nyugati részén található Dubaiban. Speciálisnak 

mondható technológiai parkról van szó, mivel határai közé tartozik egy 

világszínvonalú tengeri kikötő és a nemzetközi repülőtér, valamint közúton és 

vasúton is megközelíthető a félszigeten belül. 

9. Homlokzati kialakítás 
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10. Földrajzi elhelyezkedés 

 

A park speciális gazdasági zónaként, teljes körű ügyintézés mellett kínálja a 

következőket: 

- 100%-os külföldi tulajdonjog 

- 0%-os társasági adókulcs 

- Tőke és a nyereség is hazaküldhető 

- Nincs valutakorlátozás. 

- Nincs korlátozás a külföldi alkalmazottak felvételére 

- Hosszú távú szerződések akár 15 évre. 

 

 Technopark egy kivételes hely, ahol lehet élni és dolgozni. Nemcsak vonzza a 

közvetlen befektetést a gyártásban, a kutatásban és a fejlesztésben, hanem utat ad 

az alkalmazott tudomány és a technológia területének. A park főbb jellemzői: 

 

- 21 millió négyzetméter földterületen helyezkedik el, melynek mintegy 30 

százaléka nyitott térben foglal helyet. 

- A világ legfejlettebb szervezeteinek előmozdítása az új technológiák közös 

kutatásában és fejlesztésében. 

- Célja, a nagyobb tudás ápolása a jövőben, a folyamatos innováció és a 

haladás elősegítésével. 

 



12 

 

11.Beépítési javaslat 

 

 

4.3. Milton Keynes  

Milton Keynes, egyik London és Birmingham közötti új város (“New Town”). 

A részlet, az 5000 lakosra tervezett városnegyed, 1967-es keltezésű előzetes 

sématervét mutatja be. Az eredetei javaslat még tömegközlekedési eszközökre és az 

utaktól független “monorail”-re épült, ami azonban az 1970-ben elkészült végleges 

tervből már teljesen kimaradt. A 250 000 lakost magába foglaló város útjait a 

sakktábla mintáját követve fektették le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. A tervezett alaprajz 
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 A kivándorlás a fejlett országok nagyvárosaiból két település típust hozott 

létre. Amerika metropolisait elsősorban a nagyberuházók által épített, ritka beépítésű, 

magántulajdonban lévő, kertes, családi házak sorozataiból álló települések, a régi 

városon kívül fekvő szuburbiák, kertvárosok övezik. Ezzel szemben az európait 

inkább a kormányzat és a közigazgatás által finanszírozott, tömeglakásokat is 

magukba foglaló szatelit, bolygó városok (New Towns) veszik körül. A szuburbia a 

középosztály kivándorlásával kezdődött, míg az Új Városokba inkább az ipari 

társadalom munkásait telepítették. Közös jellemzőjük, hogy mindegyikük az alvást, s 

a család otthoni életét szolgálja. Építészetileg ma már egyik fajta sem homogén, 

mindegyikükben megtalálhatjuk az ellentétes háztípusokat is. Az Új Városok (New 

Town) építése Angliában különösen a második világháború után vált általánossá. 

London körül, a zöld övezeten túl, nyolc ilyen Új Várost terveztek, melyet rövidesen 

hasonlóak követtek, országszerte. Ezeknek a régi városokat bolygóként körülvevő 

“satellite” városoknak a létszámát 30 és 50 ezer közöttire tervezték. A metropolisok 

kiegészítéseként kiépült Új Városokban inkább csak laktak, míg dolgozni ugyanúgy a 

régi városokba jártak, mint annak előtte. Az alváson, a háztartáson, a gyerekek 

nevelésén és az elemi szintű oktatásán kívül szinte minden egyes szükségletüket a 

hagyományos városban elégítették ki. Az első időszakban ezeknek az Új Városoknak 

a nagy része még családi házakból állt, alacsony népsűrűséggel (13/hektár). 1951-

ben azonban már 50 per hektár népsűrűséget fogadtak el, s a zöld övezeten kívüli 

területnek csak az 1/3-án állt családi ház, a többi területre 8-10 emeletmagasságú 

lakóházak kerültek. Az idők során egyre több magas bérházat emeltek a családi 

házak rovására, s a magánkertek helyére összefüggő zöld területeket telepítettek. A 

változások eredményeképpen e települések egyre inkább városnak tűntek, anélkül, 

hogy a városok megszokott, komplex funkcióit ellátták volna. Nem beszélhetünk 

többé kertvárosokról. Ily módon az angol Új Városok messze eltávolodtak nemcsak a 

Howard féle eredeti elképzeléstől, az önmagát eltartó, kertváros gondolatától, hanem 

az első, családi házra épült ritkán beépített településektől is. 

 Milton Keynes is egy ilyen nagyváros Dél- Kelet Angliában, melyet 1967-ben 

alapítottak. 
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13. Milton Keynes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Beépítési struktúra 
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15. Utcakép – növényvilág és parkolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Házak Milton Keynes-ben 
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5. Kiotói egyezmény: 
 

A Kiotói Egyezmény egy 1997-ben aláírt, a fejlett országokat tömörítő, 

nemzetközi egyezmény, amelyben a résztvevő, iparosodott államok kötelezik 

magukat arra, hogy széndioxid-kibocsátásukat az aláírást követő évtizedben 5,2 

százalékkal az 1990-es szint alá szorítják vissza. 

Az egyezmény 1997-es kidolgozása az ENSZ Klímaváltozási Konvenciójának 

(United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) keretében 

történt, célja pedig a légkör üvegházhatású gázkoncentrációjának stabilizálása volt, 

hogy a klímaváltozás és a globális felmelegedés előrelátható hatásait enyhíteni 

tudják. Az egyezmény 2005. február 16-án lépett életbe. 

2006 decemberéig 169 állam csatlakozott az egyezményhez, amelyek 

összességében a világ széndioxid-kibocsátásának 61.6 százalékáért felelősek. A 

viszonylag alacsony arány azért lehetséges, mert a világ legnagyobb légszennyező 

állama, az Egyesült Államok, valamint a szintén nagy szennyező, Ausztrália nem 

csatlakozott az egyezményhez. Más nagy szennyezők, mint például India vagy Kína 

csatlakoztak ugyan a Kyotói Egyezményhez, ám részükre kivételes elbánásmódot 

biztosít a dokumentum, és nekik jelenleg még nem szükséges a széndioxid-

kibocsátásukat visszafogniuk. 

A fenti kitételek miatt a szakértők komolyan vitatják a Kiotói Egyezmény 

hatékonyságát és értelmét, de kétségtelen erénye az egyezménynek, hogy “közös 

nevezőt” illetve “minimális alapot” biztosít a további nemzetközi diplomáciai 

tárgyalások számára. 

A jelenleg is hatályban lévő Kiotói Egyezmény 2012-ig van érvényben, és 

2007 májusában már megkezdődtek a tárgyalások egy következő egyezmény 

körvonalazásáról. 
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17. A jegyzőkönyvet aláíró országok 

A zölddel jelölt országok már ratifikálták, a barna színűek még nem tűzték napirendre 

a ratifikálást, a vörös színű (Kanada) visszalépett. 

 

6. Környezettudatos tervezés: 
 

Az elmúlt évek során egyre jobban bekerült a köztudatba a környezettudatos 

épületek koncepciója, egyre fontosabbá vált a környezettudatosság az épületek 

tervezésénél, kivitelezésénél, felújításánál. A hagyományos épületekhez képest a 

környezettudatos épületek vízfelhasználása, energiafelhasználása alacsonyabb, és 

kevesebb hulladék keletkezik az épület üzemelése során. Az ilyen épületek esetében 

ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a felhasznált anyagokra, ezek származására és 

összetételére, ezáltal az épületben tartózkodók számára egészségesebb környezet 

teremthető. 

A környezettudatos épületek elterjedése mögött több tényező áll. A 

hatékonyabb energia- és nyersanyag-felhasználás az üzemeltetési költségek 

csökkenését jelenti, így a környezettudatos épületek vonzóak lehetnek nem csak a 

tulajdonosok, hanem bérlőik számára egyaránt. Egyre több nemzetközi vállalat 

kötelezi el magát a környezettudatos épületek mellett, ami nagyban befolyásolja a 

cégek megítélését. A megfogható anyagi haszon, valamint a vállalat 

környezettudatos képének erősítése mellett fontos szerepet kap az előírásoknak való 

megfelelés is: az épületekkel szemben támasztott környezetvédelmi követelmények, 

melyek közül az energiahatékonyság kiemelt szerepet kapott, egyre szigorodnak. 

Az alacsony energia-felhasználás elérésére számos lehetőség létezik, például 

a még rendelkezésre álló természeti források optimális felhasználása, építőanyagok 
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és a technológia hatékonyságának javítása, újrahasznosítási lehetőségek figyelembe 

vétel. 

 

Az építőanyagok újrahasznosítása lehetséges közvetlenül (elsődlegesen), 

vagy közvetve (másodlagosan). Előbbi a nem sérült elemek ismételt beépítését, míg 

az utóbbi az anyagok alapanyagként való újbóli felhasználását jelenti. Az 

újrahasznosításnak általánosan három csoportja különböztethető meg: 

1. „anyagi újrahasznosítás” – az anyag ugyanazon célra kerül ismételten 

felhasználásra (pl. bontott acélelemekből új acél szerkezeti profilok gyártása); 

2. „melléktermékek használata” – valamely folyamat melléktermékének egészen 

más célra való hasznosítása (pl. salak betonba való keverése); 

3. „lehetséges újraalkalmazás” – újrahasznosítás utáni nyert alapanyag előzőtől 

eltérő feladatra való felhasználása (például műanyag fóliából vízszigetelő 

lemez gyártása). 

Az acélvázas épületeknél az 1. és a 3. csoport jöhet szóba, mivel a bontásból 

visszanyert építőanyagok nem melléktermékek. Egyes anyagok esetén előfordul, 

hogy két csoportba is sorolhatók (pl. alumínium ablakból új alumínium ablak, vagy 

fólia készítése). 

 

Az energiatudatos építés két fő stratégiája: 

- hőnyereségek növelése; 

- hőveszteségek csökkentése. 

 

A poszt-fosszilis korszakba történő átmenet néhány év múlva szükségszerűen 

megkezdődik. 

 

6.1. Xeritown – új fenntartható városi komplexum Du baiban  

 

A vizsgált terület nagysága 59 ha, 7000 lakosra tervezve, melyet 

szigetszerűen építenek be. A homlokzaton áttört felületek jelentkeznek, amely a 

vernakuláris beépítésnél gyakori, azaz a szélviszonyokat és a passzív árnyékolást is 

figyelembe veszik. A benapozását is tanulmányozták, a területre merőlegesen süt a 

Nap, ezért az optimális megvilágítás és árnyékolás a cél. Az épület magasságokat 

úgy alakították ki, hogy azok felfogják és átdobják a város fölött a meleg szeleket, 
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gondosan ügyelve a település átszellőztetésre – ezt nevezhetjük részben város 

aerodinamikának. A tájról elmondható továbbá, a helyenként felbukkanó dombok 

mellett, a dűnésség és egy-két mini oázist is találunk, ezek köré koncentrálódnak a 

városi szövetek. 

 

18. A városi beépítés keresztmetszete 

 

Láthatók a privát és publikus terek megjelenése, valamint a tetőről 

összegyűjtött csapadékvíz eljuttatása a térszín alatt a növényekhez, ezzel is növelve 

a város flórát és faunát. Az átmenő - átdobott szelek nemcsak hűtik a várost, hanem 

áramot is termelnek. Az épületek árkádos kialakítása részben árnyékolt közösségi 

terek létrehozását biztosítja, másrészt megtöri a szél útját, így az átszellőztetésben is 

meghatározó szerepet tölt be. Az épület formái turbulenciát okoznak a szabad 

terekben. A homlokzatok kialakítása a tájoláson alapszik. A közterületeket LED 

lámpákkal világítják meg sötétedéskor. A város alatt egy szürkevízhálózat is 

felfedezhető, azaz a visszaszűrt vizet hasznosítják, ezáltal körforgást hoznak létre 

hozva a szövetben. A közlekedést főként villamos- és buszforgalommal alakítják ki. 
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19. Utcaképek a településről 
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20. Városi struktúra 

21. Tervezési szempontok 
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7. Szinopszis: 
 

Szükséges és célravezető gazdasági törekvés lenne számos technopolisz 

létesítése, ahol a hallgatók már egyetemi tanulmányaik során kölcsönhatásba 

kerülnek az általuk választott tudományterülettel a gyakorlatban. A kapcsolat persze 

az egyetemek és a vállaltok kooperációján alapszik, azért is szükséges nagyobb, 

összefüggő terület, hogy mindez ne csak elméletben, de térben is egységként 

jelenhessen meg. A várostervezők feladata ilyen helyek kijelölése az oktatásban és 

gazdaságban vezető szerepet betöltő településeken. A tanulmányomban kitértem a 

technológiai parkok megközelítésére, azok jellemzőire, valamint néhány példa 

segítségével elemeztem azok megvalósíthatóságát. Napjainkban nemcsak szimplán 

a komplexumok létrehozása a cél, hanem üzemeltetésük is kiemelt fontosságú. 

Fokozatosan közeledünk az olaj utáni éra felé, ezáltal törekednünk kell a tervezés 

során a jövőbeni működés biztosíthatóságára is. Egyik lehetséges szemlét alapján a 

Földünk nyersanyagkészleteinek felhasználásával valósítunk meg megújuló 

energiaforrásokból üzemeltethető létesítményeket. Másik megközelítés lehet 

elkezdeni alkalmazni az alternatív energiákat, ezzel is kímélve légkörünket. 

Zárásként a közel-keleti országba, Dubaiba a fenntarthatóság jegyében tervezett 

várost, Xeritown-t mutattam be. Természetesen alapvető befolyásoló tényező a 

földrajzi elhelyezkedés, de számottevő kialakítás alkalmazható ettől függetlenül is. 
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