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Bevezetés 

 

 Az emberiség kezdettől fogva településeken, csoportokban, társadalmat alkotva él és 

dolgozik. A történelmet városok ezreinek felépülése, virágzása majd bukása kísérte. Meggyesi 

Tamás egyik könyvében egy egyiptomi hieroglifára hívja fel a figyelmet, mely a város szót 

egyszerűen és mégis rendkívül kifejezően jelöli: egy körként, benne egy kereszttel.1 A város 

szerinte tehát nem más, mint egy sűrűsödés, egy csomópont, ahol kereskedelmi, közlekedési 

útvonalak találkoznak, ahol árucsere zajlik, ahol helyet kap a kultúra, az egyházi és világi 

hatalom, mindez ellenőrzött módon, védett keretek között, erődítéssel körbevéve. A XX-XXI. 

századra ez a jelentés átalakult, átvitt értelemben azonban mindig is érvényes marad: a város 

központ, egy kijelölt, kitüntetett hely, ahol emberek és funkciók sűrűsödnek meghatározott 

területen. 

Az urbanista munkája egyre rétegzettebbé válik az idők folyamán, s bár fiatal, alig 

150-200 éves tudomány képviselője, feladatköre mára jelentősen kibővült. Az egykor 

organikusan, pusztán a józanész által irányítottan fejlődő települések egyre intenzívebb 

terjeszkedésének kordában tartása az élhetőség alapfeltétele lett. Ma olyan szempontok szerint 

szeretnénk élni, melyek az urbanisztika születéséig még meg sem fogalmazódtak. 

Munkahelyi, lakókörnyezeti elvárásaink kiterjednek a biztonságra, a kényelemre, az 

esztétikára, közlekedni szeretnénk, szabadidőnkben szórakozni, regenerálódni, világot járni, 

mindezt energia-hatékony, környezettudatos, gazdaságosan fenntartható módon. 

Igényrendszerünk egyre magasabb szintekre kapaszkodik, melyeknek megfelelni egyre 

nehezebb. Az ökologikus szemléletű várostervezés megpróbál választ adni arra a bonyolult 

kérdéskörre, miként elégíthetjük ki magas szintű és energiaéhes igényeinket oly módon, hogy 

Földünk és környezetünk a lehető legkisebb mértékben károsodjon, s azt utódaink is teljes 

értékűen használhassák. Dolgozatomban szeretném meghatározni, hol tartunk most e 

szemlélet megélésében, alkalmazásában. Van-e Magyarországon ökologikus 

településfejlesztés, mely túlmutat az egyes épületre redukálódó – amúgy vitathatatlanul 

hasznos és szükséges - ökoépítészet léptékén? Mik azok a lehetőségek, melyeket kihasználva, 

azokra apránként építkezve, relatíve kisebb anyagi ráfordításokkal alapozhatjuk meg az 

                                                 
1 Meggyesi Tamás: A 20. század urbanisztikájának útvesztői. TERC, Budapest, 2005. 
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ökológiai szemléletű, fenntartható fejlődést hazánkban, szűkebb lakókörnyezetünkben. 

Kutatási eredményeimet nemzetközi és hazai példákkal szeretném alátámasztani. 

 

 

Mi az öko-város, az ökologikus városfejlesztés, várostervezés? 

 

 Az ökologikus városfejlesztés fogalma napjainkban már nemcsak divatos 

szóhasználat; valós problémamegoldó urbanisztikai szakiránnyá nőtte ki magát. Ez az újfajta, 

komplex látásmódot igénylő tervezési felfogás némelyest szembemegy a hagyományos 

urbanisztikai és településtervezői elvekkel, némelyest megújítja, kiegészíti, teljesebbé teszi 

azt. Más oldalról közelít a felmerülő problémákhoz, az elérendő célokhoz, a kívánt 

állapotokhoz, új tervezési tényezők beiktatása által. A vizsgálat és a tervezés során 

figyelembe kívánja venni az urbánus táj, az emberiség, a települések társadalmi viszonyainak 

kapcsolatát a természetes környezettel s annak teherbíró képességével. Lukovich Tamás 

szerint a szabályozás előfeltétele a megértés, amelyet adott dolog illetve folyamat leírásának 

és megmagyarázásának eredményeként nyerhetünk el.2 Tehát a vizsgálatok során, kérdéseket 

fogalmazunk meg, s ezekre a kérdésekre válaszokat keresünk. A felállított modell alapján 

következtetéseket vonunk le, melyek figyelembevétel előírásokat alkotunk a kívánt célok 

elérésének érdekében. Az ökologikus szemléletű tervezés szakértő gyakorlásához tehát 

mindenekelőtt alaposabban meg kell ismernünk és értenünk az ökológia, valamint az 

ökováros fogalmát. 

Az ökológia tudománya az élet földrajzi feltételeivel, azok hatásaival és az élő 

szervezetek reakcióival, kölcsönhatásaival, alkalmazkodásával foglalkozó tudomány.3 Az 

élőlények és életterük kapcsolatát, egymáshoz való viszonyukat vizsgálja. Szemléletmódját 

determinálják az élőlények, melyeket prioritásként kezel. Az ökológia az egyed feletti, ún. 

szünbiológiához tartozó tudományág, melyben számos alrendszert alakítottak ki 

(beszélhetünk például vízügyi vagy mezőgazdasági, újabban mérnökökológiáról is). Szokás 

továbbá környezetbiológiaként is hívni, bár ez az elnevezés az utóbbi időkben háttérbe 

szorult. Az ökológia ökoszisztémákkal foglalkozik, ami a komplex környezeti rendszert 

jelenti, tehát a társulás (biocönózis) és az élőhely (biotóp) együttesét. Leegyszerűsítve ez nem 

más, mint adott élőlények közössége és az általuk belakott tér.  

                                                 
2 Lukovich Tamás: A posztmodern kor városépítészetének kihívásai. Szószabó Stúdió, Budakalász, 1997. 
3 A településokológia fogalmát Pécz Tibor jegyzete alapján határoztam meg. 
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 Az ökovárost már sokkal nehezebb konkrét definíciókkal meghatároznunk, mint ahogy 

azt az ökológia esetében tettük. Több konkrét szakterület találkozik egymással, így a 

természettudományos, a műszaki vagy épp a közgazdasági szemlélet együttesen alakítja ki az 

ökologikus város fogalmi rendszerét. Az ökologikus várost elsősorban a fenntarthatóság, az 

élhető környezet jellemzi. Célja, hogy a város működéséhez, a modernkori aktív és mobilis 

emberi élethez szükséges energiamennyiséget a környezet lehető legminimálisabb mértékű 

terhelésével használja fel, mindezt erőforrás-hatékony módon. A zöld energiaforrások 

megújuló energiát állítsanak elő, a felhasznált energia pedig visszaforgatható legyen. Az 

ökologikus város alapelve, hogy az energiaáramlás minél inkább zárt láncot alkosson, 

tekintettel az újrafelhasználás elsőbbségére, a hulladéktermelés redukálására a 

hulladékgazdálkodás fontosságára, a nem megújuló, fosszilis energiákkal való takarékosságra, 

azok alternatív energiákkal való kiváltására. Célja minimális mértékűre csökkenteni a 

termelési, a gyártási és a fogyasztási hulladékokat, veszteségeket. A körfolyamat azonban 

tágabb értelemben is értelmezhető, kiterjeszthető az energia képzete alól. Például 

ivóvízkincsünk megőrzésében is komoly segítség lehet a fűtésre, öblítésre, mosdásra használt 

víz újrafelhasználása, visszaforgatása, akár lakáson belül is. Gondoljunk csak bele, mennyi 

vizet spórolhatna csak egy család, ha a korábban általa elhasznált vízzel öblítené le toalettjét. 

E kettős rendszerek utólagos beépítésére persze rendkívül korlátozott lehetőségek állnak 

rendelkezésre (például egy 5-10 szintes panelház esetében), s egyelőre anyagi megtérülési 

mutatójuk is alacsony. Épp ezért fontos az előregondolkodás kikényszerítése a 

koncepcióalkotás és a tervezés fázisának során. A szelektív hulladékgyűjtés ma Magyarország 

legnagyobb részén gyerekcipőben jár, pedig a hulladékgazdálkodás nemcsak fenntartható 

jövőt, de okosan befektetve profitot, gazdasági hasznot is hoz. Nyugat-Európában mára 

kialakultak a primer hulladékok feldolgozására és újrafelhasználására szakosodott iparágak, 

vállalkozások, az előállított minőségi anyagok pedig piaci áron értékesíthetők. 

Egy város élete – mint azt már a bevezetőben említettem - rendkívül összetett, melyet 

általában a relatív kis területen való népességi és beépítési sűrűsödés, koncentráció jellemez. 

Persze ezen értékek kultúránként eltérőek, néhol szélsőségesen. Mendöl Tiboor szerint a város 

egy embercsoport lakó és munkahelyének térbeli együttese. Beluszky Pál a definíció két 

elemét további kettővel egészíti ki, miszerint a város a lakó- és a munkahelyi funkciók mellett 

helyet ad rekreációs helyeknek és szolgáltató intézményeknek, a négy elem közti kapcsolatot 

pedig a közlekedés hálózata hivatott biztosítani. Bár itt már felmerül az ember mobilitási 

igénye, a fenti meghatározások statikus modellt vázolnak fel a városról. Tóth József közismert 

tetraédere már dinamikus állapotában írja le a települést: adott földrajzi környezetben, annak 
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elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő gazdasági, társadalmi, műszaki (infrastrukturális) 

struktúrák rendszere. A lényeges elem itt a folytonos aktivitáson, a kapcsolatrendszereken 

van. A város egyensúlya korántsem olyan stabil, mint azt évszázadokkal ezelőtt gondolták. 

Ma nem véd meg minket kőből felépített, erődített városfal a külső hatásoktól, hiszen a 

technológiai fejlődéssel, a telekommunikációs és információs hálózatok globális 

kiterjedésével szemben jóformán védtelenek vagyunk. 

A települések érzékeny egyensúlya párhuzamba állítható a természettel. Amilyen sok 

tényezőtől függ egy városi környezet minősége, kulturális, civilizációs foktól kezdve a 

műszaki, gazdasági fejlettségen keresztül a helyi és helyzeti energiákig bezárólag, olyan 

soktényezős az urbánus tájakat körülvevő rurális táj környezetének egyensúlyi rendszere is. 

Gyakorlatilag valamennyi emberi tevékenység közvetett vagy közvetlen hatást gyakorol 

épített környezetére, legyen az akár épített kultúrtáj, akár meghódítatlan természetes vidék. A 

környezettudatosságnak, a természetvédelemnek hangsúlyt kell kapnia napjaink 

életfelfogásában. Környezetünk terhelhetősége véges, a fejlett országok lakóinak 

„ökolábnyoma” irreális méretűre nőtt.4 Persze az ökologikus szemléletmód is 

viszonylagosságokkal küzd, a kulturális berendezkedés, az ideológia, a történelmi 

hagyományok, az épp aktuális gazdasági és politikai helyzet nagyban befolyásolja adott 

ország és polgárai felfogását. Elvárható-e egy, az éhező fekete Afrikában az ivóvíz drasztikus 

hiányával, éhínséggel és járványokkal dacoló embertől, hogy – Nyugat-európai értelmezés 

szerint - ökologikusan élje az életét? Holott lehet, hogy a mindennapok gyakorlatában ő 

mindennapi harcait megküzdve környezettudatosabb, mint mi, akik egy jóléti világba 

csöppenve beleszülettünk a technikai eszközökkel felszerelt, motorizált társadalomba. 

Nekünk magától értetődő a közműveken akadálytalanul áramló tiszta ivóvíz, a villany, az 

élelmiszertöbblet, a mobiltelefon és lassan már az autó is. Érdekes, egyben elszomorító, hogy 

azokban az elmaradott országokban, ahol olajat találtak és egy profitérdekelt multinacionális 

vállalat megkezdte a kitermelést, sohasem javult, épp ellenkezőleg, jelentősen romlott az 

általános életminőség; a vagyoni különbségek nőttek, a kizsákmányolás következtében egyre 

többen kerültek a létminimum alá, mindennapos megélhetési gondokkal, élelmiszer- és 

ivóvízhiánnyal küzdve. Mi történt a kezdetben beígért segélycsomagokkal, miért maradoztak 

                                                 
4 Az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak 
mekkora mennyiségre van szüksége földből, vízből, élelmiszerből, energiából és egyéb természetes 
alapanyagokból önmaga fenntartásához és az általa megtermelt hulladék és szennyező anyagok elnyeléséhez. 
Pontos adatok helyett inkább jelzésértékű értékek jellemzik, melyek országokra és egyénekre egyaránt 
kiszámíthatóak, bár a közös háztartásban élő fogyasztók elkülönítésére nem igazán alkalmas. A modelleket a 
becslések nagyarányú jelenléte miatt folyamatosan pontosítják. Fő célja a figyelem felkeltése az energiatudatos 
életmódra. Forrás: www.okolabnyom.hu, www.wikipedia.hu 



7 
 

el sorban a felzárkóztató programok, a szakképzések, az iskolaépítések, az egészségügyi 

szolgáltatások és a gyógyszerek?5 

 Ha megnézzük az egyes országok ökológiai lábnyomát egy főre vetítve, megdöbbentő 

különbségeket tapasztalunk. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az olcsó 

üzemanyagárak jóvoltából nagyfogyasztású gépkocsikkal autóznak az emberek, ahol a 

vasúthálózat 99%-a dízelüzemű, az ökolábnyom értéke 2004-ben elérte a 9,57-es értéket, 

ezzel toronymagasan megelőzve minden más országot. Egyes országok környezeti 

terhelésének legfőbb okai a motorizációs fok, a gazdasági berendezkedés. A kialakult 

településhálózati és településszerkezeti rendszer esetenként párhuzamba állítható az előbbi 

tényezőkkel, hiszen Amerikában könnyűszerrel tesznek meg nagy távolságokat a családok 

autóik valamelyikével, így településeik is kiterjedtekké válhattak, jelentős távolságokat 

létrehozva városrészek között. Egy átlag amerikai autóval jár dolgozni, bevásárolni, s a 

lakóhely, a tájban szétterpeszkedő kertváros rendszerint távol esik mind a munkahelytől, mind 

a gyakorlatilag csak autóval megközelíthető bevásárlóközponttól. Ezek persze súlyos 

sarkítások, de elgondolkodtató az a fénykép, ahol jól látszik. hogy minden második belvárosi 

telek beépítetlen, a burkolt felület kizárólag parkolásra szolgál. A városfejlesztés nehezen tud 

egy ilyen szerkezeti problémahalmazzal mit kezdeni, s bár az üzemanyagárak emelkednek 

Amerikában is, az ottani életmódváltásra még minden bizonnyal évtizedeket kell várni. 

  

 
1. ábra: Az egyes országok ökológiai lábnyoma. Forrás: www.wikipedia.hu 

 

 

                                                 
5 A témával részletesen foglalkozik A hülyeség kora (eredeti cím: The Age of Stupid) c. film Franny Armstrong 
rendezésében. 
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Európa talán szerencsésebb helyzetben van, hiszen itt olyan alapokon nyugszik 

településrendszerünk, mely legtöbbször több száz éves múltra tekint vissza, mikor nem 

ismertek semmiféle motorral hajtott járművet vagy gépet. Földrészünk területileg is kisebb, a 

távolságok könnyebben áthidalhatók. Ennek ellenére jól megfigyelhető trend, hogy a fejlett 

országok motorizációs indexe magasan van, s a gépjárműhasználat mindmáig emelkedő 

tendencia a kevésbé jó gazdasági helyzetben levő országokban is. Az általános jólét, a 

fogyasztói társadalom mindennapjainkat is átformálták. Még belegondolni is rossz, hány 

műszaki termékhez ragaszkodunk kényszeresen, jobban a kelleténél. Kétségbeesünk, ha 

elromlik a mikrohullámú sütő, ha otthon felejtjük az okostelefonunkat, ha hiba lép fel az 

internetszolgáltatásban. Eladták nekünk a technikát, s miután rá lettünk hangolva, ráutaltak 

lettünk, már nem tudnánk létezni nélküle - vagy csak igen nagy lemondások és 

kompromisszumok árán. A technológiai fejlődés, a technika természetesen egy jó dolog, csak 

okosan kell használni. Hallottam már olyan esetet, mikor a sofőr a GPS navigációra hallgatva 

inkább balra hajtott, holott a tábla egyértelműen jelezte, hogy a célirány jobbra található. 

Fontos a fejlődés, jó dolog élni a technika adta lehetőségekkel, de meg kell találnunk azt az 

érzékeny egyensúlyt, amely esetén még fenntartható a rendszer. Úgy állítunk elő újabb és 

újabb termékeket, hogy kidobjuk a régit, nem cseréljük, nem javítjuk. Ez a rendszer így nem 

fenntartható, csak ha vissza tudjuk forgatni a használt és kiselejtezett termékek nyersanyagát. 

Fogyasztási igényünknek alkalmazkodnia kell a Föld teherbíró képességéhez. 

 

 

Napjainkban divatos és hangzatos kifejezések az ökoépítészet és a passzívház, mely 

fogalmak az ökologikus várostervezés alapját képezik. Ökologikus szellemben házat tervezni 

nemcsak divat, hanem presztízs is egyben, gazdaságossági, környezeti haszna pedig 

kétségkívül túlmutat a rövidtávú, profitorientált gondolkodáson. Ahogy az urbanisztika 

tudománya túllép egy ház tervezésének, kivitelezésének, tehát egy építészeti produktum 

megalkotásának léptékén, úgy emelkedik az ökoépítészet fölé az ökologikus szemléletű 

várostervezés. Egy település építmények illetve épületek halmaza. Függetleníteni magunkat 

nem tudjuk tőlük, nap nap után elhaladunk előttük, ki-bejárkálunk bennük. Az ember és a 

tervező terekben és térfalakban gondolkodik, szeme előtt az organikus települési szövet lebeg. 

Az egyes épületek önmagukban hiába alkotnak értéket, teljes jelentésüket csak a beépítés, a 

helyükre való illesztés során nyerhetik el. Ezzel nem kívánom csorbítani az építészek 

tekintélyét vagy munkájukat degradálni, ellenkezőleg: illeszkedő, esztétikus, minőségileg 
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magas szintű, fenntartható épületet tervezni az egyik legnagyobb kihívás, és persze gyönyörű 

feladat. 

A fenntartható fejlődés címszava először az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-

ben kiadott Brundtland-jelentésében szerepelt. A fogalom egy olyan fejlődési folyamat 

irányelvét körvonalazza, ami kielégíti a jelen kor szükségleteit anélkül, hogy csökkentetné a 

jövő generációk képességét abban, hogy ők is kielégíthessék majd saját szükségleteiket, 

továbbá olyan optimális környezethasználatot határoz meg, melynek során érvényesülhet 

továbbra is a gazdasági fejlődés, a társadalmi egyenlőség és az igazságosság. A fenntartható 

városról Az Új Athéni Karta is ír, melyet a Várostervezők Európai Tanácsa (CEU) 

fogalmazott meg 1998-ban, több mint hat évtizeddel a korszakalkotó Athéni Karta után.  

 

Ökovárosra ma már egyre több példát találhatunk, ha elkezdünk az interneten 

kutakodni. Kína és az Egyesült Arab Emirátusok is elkezdték saját, modern, tervezett, 

ökovárosuk kiépítését, de városrész léptékű fejlesztésben már Budapestet is megemlíthetjük. 

Az ökologikus városépítés azonban nem feltétlenül jelent ökovárost vagy nulláról való 

indulást, persze erre is találunk példát (Masdar, Xeritown). A környezettudatos, 

fenntarthatóságot szem előtt tartó településtervezés ennél sokkal árnyaltabban jelentkezik 

életünkben és az urbanisztika világában. Nem biztos, hogy egy papíron megálmodott, teljes 

egészében újépítésű együttes ki tudja elégíteni a helyiek valamennyi igényét, hiszen egy 

terület belakásához, a helyi identitás, hangulat kialakulásához hosszú időre, akár évekre, 

évtizedekre lehet szükség. Előremutatóbb, járhatóbb út nagy valószínűséggel a már meglévő, 

történeti, organikus fejlődésű vagy épp az idők során tervezett illetve áttervezett városok 

egyes térben vagy műszaki értelemben lehatárolt, adott részeinek megújítása 

ökoszemléletben. 

 Skandináviában magától értetődő a természet közeli lakókörnyezet. Amíg Észak-

Amerikában precízen megtervezett kertvárosok díszletéül szolgál a zöld, addig Észak-

Európában a természetes táj ad hiteles otthont a lakóterületeknek. A tájba illesztés optimális 

esetben előremutató, igényes tervezéssel, gondosan megtervezett infrastruktúra- és 

közműhálózattal, energiaellátással biztosított. A zöld környezet mellett a lakásokat magas 

építészeti minőségük és használati értékük teszi vonzóvá. A beépítés sűrűsége ideális, a 

koncentrált beépítést ellensúlyozza az alacsony építménymagasság, az energiaellátást pedig 

helyi hatáskörben oldják meg a rövid utak elve alapján (tömbfűtők). 
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Az ökologikus szemlélet kapcsolatrendszerei 

 

 A következőkben az ökologikus szemléletű városfejlesztés egy-egy konkrét 

szegmensére térnék ki. Szántó Katalin és F. Holényi Magdolna Ökologikus 

településfejlesztésről szóló egyetemi jegyzete négy fontosabb alrendszerrel foglalkozik a 

települések, praktikusan a városok külső rendszerekkel való kapcsolatait vizsgálva. Ezek a 

közlekedés, a víz, az energia és az anyag. A felsorolt alrendszerek fontossága 

megkérdőjelezhetetlen, környezettel szembeni igényük és rá gyakorolt hatásuk számos 

kérdést és problémát vet fel. Vizsgálatuk, szem előtt tartásuk az ökologikus tervezéshez 

elengedhetetlen. Nem szeretnék az imént említett vázlattal párhuzamosan haladni, azonban a 

választott kutatási téma megkövetel átfedéseket. Jómagam a kifejtendő elemeket egyéni 

szempontok szerint határoztam meg. 

 

 

Közlekedés 

 

Elsőként a közlekedéssel szeretnék foglalkozni, mely egyre nagyobb városalakító 

tényezővé nőtte ki magát az idők során, s legyen szó akár közúti, akár kötött pályás, akár vízi, 

akár légi közlekedésről, társadalmunkra, környezetünkre, természetes és művi 

ökoszisztémákra gyakorolt hatása konkrét minőségi ítélettől függetlenül jelentős 

Magyarországon 2006-ban 1000 főre körülbelül 300 személygépkocsi jutott, mely 

érték az Európai Unióban alacsonynak számít. A jelenlegi 27 tagállam átlagos motorizációs 

rátája 460 körül mozgott 5 éve, de Olaszország vagy Németország bőven 500 

személygépkocsi / 1000 fő értéket produkált, s bár az üzemanyagok ára felfelé szökik, 

feltehető, hogy e növekvő tendencia még nem ért a végére, az autók száma tovább 

gyarapodik. Félő, hogy a benzin és gázolaj magas ára egyfajta vagyoni cenzust fog alkotni a 

fejlett országokban, s az autózás a tehetősök luxusa lesz. Azok fogják autóikat nap, mint nap 

beindítani, akiknek nélkülözhetetlen munkaeszköz és kerül, amibe kerül, használniuk kell, 

továbbá az a vállalkozói és szolgáltató réteg, akik számlázandó díjukba beleszámítják a 

megnövekedett költségeket vagy épp leírhatják azt adójukból. 

Az egyre növekvő autóforgalom ellensúlyozására kezdték a közelmúltban újra 

intenzíven preferálni a nyugati államokban a közösségi közlekedést (vasút, városi vasút 

infrastrukturális és hálózati fejlesztése Svájcban, Németországban vagy Franciaországban) és 
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a károsanyag-kibocsátást nélkülöző egyéni közlekedést (kerékpár, hibrid vagy elektromos 

üzemű gépkocsik), mely szereplők forgalomban történő előnyben részesítésére ma már 

számos eszköz áll a közlekedésszervezők rendelkezésére. Ez a közösségi közlekedés, mint azt 

már neve is mutatja, nem egyenértékű a huszadik század elejétől elterjedő, a század közepén 

virágzó, mennyiségi szemléletű tömegközlekedésnek, ahol a cél az emberek mihamarabbi 

tömeges eljuttatása volt egyik pontból a másikba. A 2000-es évek a minőségi fejlődésről 

szólnak. A közlekedés igénye egyéb szempontokkal egészül ki, melyek a kényelem, a 

pontosság, a megfelelő és valósidejű tájékoztatás, a közbiztonság vagy az esztétika. Ma csak 

akkor lehet vonzó az egyéni közlekedéssel szemben a közösségi közlekedés, ha az imént 

felsorolt peremfeltételek is kielégítésre kerülnek, ha az ember autó nélkül is gyorsan és 

kényelmesen tudja megközelíteni a célját, minimális átszállással és gyaloglással. 

 

 

 
2. ábra: Az Európai Unió országainak motorizációs rátája 2006-ban 
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A BRT-rendszer 

 

A BRT (Bus Rapid Transit) kifejezés egy viszonylag új tömegközlekedési rendszert 

jelent. Az egyéb közúti forgalomtól elkülönített pályán az erre a célra kialakított autóbuszok 

gyorsabban, biztonságosabban és hatékonyabban közlekedhetnek, mint hagyományos társaik. 

A rendszer speciális infrastruktúra kiépítését igényli: a közúti forgalomtól elkülönített 

sávokat, emelt peronszintű, fedett vagy fedett-nyitott megállóhelyeket, melyeket az utasok a 

forgalom zavarása nélkül külön szintben tudnak megközelíteni, biztosítóberendezéseket a 

kereszteződésekben, valamint nem utolsósorban az e célra kialakított, speciális autóbuszokat. 

Ezek általános jellemzői az emelt padlószint, gyakorta hosszabb, duplacsuklós kialakítás. A 

BRT-rendszer nagy előnye, hogy a biztosított minőség, a nyújtott kapacitás, az átlagos eljutási 

idő megközelíti a városi gyorsvasutak illetve a metrók által produkált alacsony értékeket, de a 

hálózat kiépítésének teljes költsége jóval alatta marad egy felszíni, pláne egy felszín alatti 

kötött pályás hálózat kivitelezési költségeihez viszonyítva. Mindemellett a BRT megőrzi 

rugalmasságát, hiszen az autóbuszok nincsenek sínhez kötve, forgalmi terelés, bárminemű 

akadály esetén alternatív útvonalon, akár normál forgalomban is folytatni képes útját. A 

rendszer kiépítése gyakran a meglévő adottságokat felhasználva is kivitelezhető. A BRT 

kifejezést elsősorban Észak- és Dél-Amerikában használják, de Európában is egyre inkább 

meghonosodik. Angolszász területeken jellemzően a Busway megfelelőt használják. 

Az ázsiai és óceániai, valamint a Latin-amerikai földrész fejlődő országaiban a 

fizikailag elkülönített buszsávok hálózati kialakítása bizonyul a leggazdaságosabb, reálisan 

kivitelezhető megoldásnak a zsúfoltság enyhítésére és a progresszíven növekvő népesség 

fokozódó utazási igényeinek gyors és zavartalan lebonyolítására. BRT-rendszer üzemel 

többek között a brazíliai Curitiba városában, a columbiai Bogotában, mely csúcsórában 

rekordmennyiségű, 40-45 ezer utast szállít, busway Transjakarta elnevezéssel Indonézia 

fővárosában, az ecuadori Quitoban pedig trolibusz-hálózat működik BRT-rendszer keretében.

 Curitiba tartható a BRT úttörőjének, itt alakították ki ugyanis az elkülönítet buszutakat 

az 1970-es években. Ma már 27 járatból áll össze a város gyorsbuszhálózata. 

Bogota 2000-ben indította el BRT-hálózatát, mára 9 vonalon közlekedtetnek 

gyorsbuszokat. A zárt pálya az út közepén vezet, a megállók gyalogoshidakon keresztül 

közelíthetők meg. A 2x1 sávos pálya a megállóknál még 2 sávval bővül, hogy az expressz-

jellegű járatok a minden megállóban megálló buszokat akadálytalanul kikerülhessék. A chip-

kártyás jegyek kezelése terminálokon keresztül történik, érvényesítés után történhet a 

biztonságos beszállás emelt peronszintről. 
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Kína nem BRT-rendszereiről hangos, pedig ez idáig 11 db ilyen jellegű üzem épült ki 

szerte az országban. A legutóbbi Kantonban nyílt meg 2010-ben, mely a már meglévő és 

tervezett metróvonalakkal párhuzamosan működik. A 6 millió dolláros kilométerár nem 

alacsony, de a beruházás magas költsége az útvonalak megépítésén felül a megállók, a 

kapcsolódó gyalogos alul- és felüljárók, továbbá 5500 kerékpártároló kiépítését, ezen felül a 

szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokat és az ahhoz kapcsolódó berendezéseket is 

magába foglalta. S bár az összeg valóban magas, az utasszám is metróért kiált, BRT-rendszer 

kiépítése mégis gazdaságosabb, olcsóbb, egyszerűbb és gyorsabb egy metró megépítésénél. A 

viteldíjak alacsonyak, már két jüanért (kb. 65 Ft) utazhatunk. A megállók az út közepén 

helyezkednek el, 4-5 méter szélesek, fedettek és dinamikus, valósidejű utastájékoztatási 

rendszerrel felszereltek. Az utasokat a nyílt pályától fizikai akadály (kerítés, automata 

üvegajtó) választja el. A buszsávokat gyakorlatilag visszaépítéssel alakították ki, tehát a 

meglévő forgalmi sávokból számoltak fel irányonként egyet-egyet. A nyomvonalon 

hagyományos autóbuszok közlekednek, melyeknek további előnyei vannak: a járművek 

kompatibilitásuk révén a város többi viszonylatán is bevethetők, de más, nem BRT-s 

viszonylatok is használhatják az éppen útba eső kiemelt megállóhelyeket. Az autóbuszokat 

több társaság üzemelteti, így tarifaközösség került bevezetésre. Az óránkénti 200-300 jármű 

levezénylése komoly szervezési feladat. A 2x1 sávos folyópályák a megállóknál 2x2 sávra 

szélesednek, mely lehetővé teszi az előzést és a kikerülést.  

Törökország is kialakította a maga minőségi autóbusz-hálózatát, Isztambulban Dél-

amerikai mintára.  Az első ütemben megépült szakaszt 2007-ben adták át Avcilar és Topkapi 

között, az első meghosszabbítást 2008-ban. A sikeres kezdet további fejlesztéseket indukált. 

Az isztambuli Metrobus - hasonlóan a többi BRT-üzemhez – szintén fizikailag elválasztott, 

zárt pályán halad, az egymást sűrűn követő járművek befogadóképessége a megnövelt, 26 

méteres hossznak köszönhetően jóval nagyobb egy hagyományos, 18 méteres csuklós 

buszénál, a hibrid meghajtás pedig többtíz százalékos üzemanyag-megtakarítást és 

alacsonyabb zajszintet eredményez. A terjeszkedő rendszer újabb szakaszait újabb beszerzésű, 

rövidebb csuklós autóbuszok szolgálják ki. A korábbi, a rendszert megelőző időszak 67 

perces eljutási időt 22 percre, azaz gyakorlatilag egyharmadára sikerült csökkenteni.  

A tömegközlekedés előnyben részesítése mára világszerte elterjedt gyakorlattá vált, 

melynek a BRT-rendszer egy fejlett, magas szintű, minőségi szegmense csupán. Világszerte 

megjelentek az egyszerű, útburkolati jelekkel jelölt és elválasztott buszsávok és az ún. HOV-

ok, amik tulajdonképpen elválasztott sávokat jelentenek nagy kihasználtságú járműveknek 

fenntartva, mint autóbuszok, tehergépjárművek, telekocsik (olyan személygépjármű, melyben 



14 
 

a sofőr mellett legalább két személy utazik). Jellegzetes európai kísérletek elkülönített 

buszsáv létrehozására elsősorban Németországban, Angliában és Svédországban történtek, de 

ezek nem hasonlíthatók egy konkrét, komplex ázsiai vagy amerikai BRT-rendszerhez. Európa 

az autóbuszok helyett jelenleg inkább új villamosvonalak építést és a vasútfejlesztést 

preferálja. Franciaországban a világháborúk után folyamatosan zárták be a villamosüzemeket, 

az 1990-es évekre mindössze két városban közlekedett csupán városi vasút, az elmúlt két 

évtizedben azonban reneszánszát éli a villamos. Párizsban, Lyonban, Nantes-ban, Bordeaux-

ban, Orléans-ban, összesen mintegy negyedszáz városban indult vagy indul hamarosan újra a 

villamosközlekedés, melyet az állam is jelentősen támogat, például tömegközlekedési adóval. 

A nagysebességű gyorsvasutak interkontinentális hálózati rendszerének kiépítése 

stratégiai fontosságú, hiszen egy kiterjedt, jó kapcsolatokkal rendelkező, bárhonnan bárhova 

rövid időn belül eljutást biztosító hálózat versenyképes lehet a kontinentális légi 

közlekedéssel szemben. Nincs becsekkolási idő, nincs szigorított ellenőrzés, a kényelmi és 

szolgáltatási színvonal könnyen biztosítható. Spanyolországban a vasútra pártolás tendenciája 

már megfigyelhető, hálózatuk bővítése pedig folytatódik. 

Létezik egy kvázi hibrid fejlesztési elképzelés is a közösségi közlekedés fejlesztésére 

Európában, melynek alapját az átszállások számának csökkentése, az utazási idők 

lerövidítése, a gyaloglási távok redukálása képezik. A koncepció lényege a különböző jellegű 

vasúti rendszerek közti átjárhatóság biztosítása, miszerint egy, az agglomerációból érkező 

zónázó személyvonat a város határához érve városi vasútként közlekedik tovább, elérve a 

belvárost pedig föld alá bújva, metróként érkezik a főpályaudvar alá, mely egyben 

intermodális csomópont is. Átmérős hálózati kialakítás esetén a szerelvény gyors utascserét 

követően továbbindul, s felszínre bukva villamosként, majd ismét nagyvasútként éri el külső 

végállomását. Az átjárhatóság feltétele a járművek, a pályák, az áramellátás kompatibilitása. 

Érzékletes példákat Németországban találhatunk. Az ún. S-Bahn (Stadtschnellbahn) például 

olyan elővárosi közlekedésben részt vevő nagyvasút, mely egyben városi közlekedésre is 

alkalmas. S-Bahn hálózat számos német, osztrák, dán és svájci közép- és nagyvárosban 

kiépítésre került, Münchentől kezdve, Stuttgarton és Frankfurt am Mainon és Berlinen át 

Bernig és Zürichig. A vonalak egymást keresztezik, a fonódó szakaszokon nem ritkák a 

néhány perces követési idők. Budapesten valami hasonló megoldást érhetnénk el például a 

gödöllői hév és a 2-es metró, vagy épp a székesfehérvári elővárosi vasútvonal és az épülő 4-es 

metró összekötésével, bár egy-egy elszigetelt vonal még nem nevezhető hálózatnak. Ráadásul 

komoly problémát okoz a különböző vonalak eltérő áramneme és a vezetékek alsó vagy felső 

elhelyezési rendszere. 
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Az alapvető elv tehát a közlekedésfejlesztésben az, hogy bizonyos utasszám felett 

gazdaságosabb és környezetkímélőbb kötött pályás közösségi közlekedés kiépítése és 

üzemeltetése, hiszen a dízelmotoros autóbuszok emissziós értékei minden törekvés ellenére 

nehezen csökkenthetők, s a vasút fenntartási költsége nem magasabb egy jól kiépített és 

gondosan üzemeltetett közúti hálózatéhoz képest. A különböző alternatív meghajtású 

járművek (földgáz, hidrogén, üzemanyagcellás, elektromos) még kezdeti, kísérleti fázisban 

vannak, a hibrid üzemű haszongépjárműveknél pedig egyelőre nehezen sikerül a szignifikáns 

fogyasztáscsökkentés elérése. Újabb és újabb szabványok születnek, de az elektromos üzemű 

járművek környezetkímélőbbek, az elektromotorok nyomatéka sokkal jobb gyorsulási 

adatokat produkál, a fékezéskor kinyert energia pedig visszanyerhető. 

 

 

 

Vonat, villamos, metró 

 

 Németország kötött pályás közlekedése alapjában véve eltér a magyar rendszertől. 

Nálunk kőbe vésett értelmezése van a személy- és gyorsvonatnak, villamos csak szigorú, 

átlagsebességét jelentősen csökkentő szabályrendszer szerint közlekedhet, metró pedig nem 

létesíthet kapcsolatot másik vasúttal. Stuttgart, Köln kiterjedt Stadtbahn-hálózattal 

rendelkezik. A rendszer lényege, hogy az agglomerációból érkező, valódi elővárosi nagyvasút 

a nyílt vasúti pályán éri el a város határát, ott áttér villamos üzemre, mely az elválasztott 

rendszer és a biztosított átjárók lévén gyors haladásra képes. A villamos végül elérve a 

belvárost föld alá bújik, s U-bahnként, azaz földalatti vasútként éri el a célállomást, vagy 

halad át a városon, mivel e járatok főként átmérős hálózatot alkotva csak utascserét végeznek 

a belső területeken. A tarifaközösség lévén érvényes jeggyel valamennyi városon belüli 

szolgáltató valamennyi közlekedési eszközét igénybe vehetjük célunk elérésére. 

 Érdekes e jól bevált rendszerrel összevetni fővárosunk közlekedését. Budapesten 

nemrég integrálták az elővárosi vasútvonalakat és jó néhány elővárosi autóbusz-viszonylatot a 

helyi közösségi közlekedés rendszerébe, így érvényes jeggyel vagy bérlettel már ezekre is 

felszállhatunk a város közigazgatási területen belül. Sajnos a szükséges átszállások számát 

még nem sikerült érdemben csökkenteni, amelyen nem javított a kettes metró korlátolt 

szemléletű felújítása, tovább ront a négyes metró tervezett nyomvonala. A piros metró 

összekötése a gödöllői hévvel évek óta olyan téma, mivel azonban az újonnan érkező 

metrókocsik kizárólag alsó áramszedővel fognak rendelkezni, a kérdés újabb évtizedekre 
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dobozba kerül. A négyes metró kelenföldi kapcsolata a vasúttal sajnálatos módon fel sem 

merült a tervezés során, pedig milyen jó is lenne, ha a Székesfehérvár vagy Pusztaszabolcs 

felől érkező elővárosi vonatok utasai átszállás nélkül utazhatnának be a város szívébe. 

Budapest villamoshálózata is komoly érvágásokat szenvedett az 1900-as évek második 

felében. A hálózat csaknem felét megszüntették, s ez által a vonalak illetve szakaszok közti 

átjárhatóságot is ellehetetlenítették. A fent említett BRT-rendszer vagy egy fonódó 

villamoshálózat véleményem szerint sokkal olcsóbban és egyszerűbb kivitelezhetőséggel 

oldotta volna meg a nagy forgalmú hetes vonalcsoport kapacitásgondjait, mint a négyes 

metró, melynek építése rendkívül negatív hatással bírt a város életére, tovább szövetében is 

maradandó károkat okozott. Mindennek tetejében gazdaságossági mutatói nem egyértelműek, 

tehát a fenntarthatóság tekintetében komolya aggályok merültek fel. 

 Városfejlesztési kérdések ezek a közlekedés alakítása révén. Bécsben és Prágában úgy 

hosszabbítanak meg metróvonalakat, hogy az új, külső állomások környéke még nem épült 

be. Az elv igen egyszerű és célravezető. Kiépítjük a vonalas infrastruktúrákat, jól működő 

közműhálózatot és kitűnő közlekedési kapcsolatokat, aztán az előkészített építési telekre 

várjuk az igényes befektetőket. Ezt nevezi ma az urbanisztika operatív városfejlesztésnek, 

melynek során az igényekre reflektálva, jó előkészítő és menedzsment tevékenységgel 

irányított keretek között zajlik a város minőségi fejlesztése. 

  

 

Energia 

 

 Napjaink digitalizált világában mindenre energiát használunk fel, melynek előállítása 

egyre költségesebbé válik, hiszen a nem megújuló források készlete kimerülőben van, ezzel 

arányosan pedig áruk is progresszíven emelkedik.  A következőkben szeretnék néhány 

fejlesztési irányt felvázolni, melyek egy átfogó, ökologikus városfejlesztési rendszerbe 

viszonylag egyszerűen integrálhatóak, s melyekre van már – ha nem is magyar, de külföldi – 

precedens.  

 

Biomassza erőmű 

 

 Számos biomassza erőmű üzemel már szerte a kontinensen, például München 

energiaellátásának több mint 10 százalékát már ilyen módon állítják elő. A biomassza szerves 
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anyagokból, hulladékból, továbbá külön e célra termesztett növényi nyersanyagból áll. A 

biomassza, mint energiaforrás egy széleskörű gyűjtőfogalom. Beletartozik a növényi eredetű, 

az állati eredetű, valamint a vegyes eredetű biomassza. Növényi eredetű nyersanyagok: 

- mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai – kukoricaszár, szalma, repce, 

napraforgó stb. 

- erdőgazdasági és feldolgozási hulladék – faapríték, nyesedék, fűrészpor 

- energetikai célra termesztett növények – fűfélék, fák, takarmánynövények 

Állati eredetű nyersanyagok: 

- elsődlegesek (zsírok, fehérjék, szénhidrátok) 

- másodlagosak (állattartás melléktermékei) 

Vegyes eredetű biomassza: 

- kevert megjelenés (trágya, kommunális hulladék) 

 

 A biomassza erőművek képesek kapcsolt módon üzemelni, egyszerre villamos áramot 

és hőenergiát is termelni. Ezen felül biogáz is kinyerhető erjesztés útján, a levegő megfelelő 

kizárásával, amelyből szintén elektromos- és hőenergia termelhető, levegő jelenlétében 

történő erjesztéssel pedig üzemanyag állítható elő.6 

 

 Véleményem szerint nem minden esetben nevezhető a biomassza tüzeléssel előállított 

energia környezettudatos energiatermelésnek. Pécs hőerőműjét immár biomassza erőműként 

reklámozzák, ahol fával és szalmával tüzelnek. Ez „bio, de nem öko”, ha nagyon egyszerűen 

és érzékletesen szeretném megfogalmazni fenntartásomat. „Bio”, mert növényi eredetű 

biomasszát alkalmaznak, s ez minden bizonnyal környezetkímélőbb az egykori szénégetésnél. 

A rendszer azonban nem ebben a formájában nem tartható. Óránként mintegy 50 tonna 

faanyag kerül eltüzelésre, melynek pótlásáról nem lehet megfelelően gondoskodni. Ez a 

famennyiség óriási, ezt az eljárást nem nevezhetjük ökologikus szempontból fenntarthatónak. 

Felmerül a kérdése, a természet megújítása megfelelő súllyal szerepel-e a program részeként, 

megtörténik-e a rekultiváció a tarvágott helyeken. Az esetlegesen elültetett csemetefák csak 

évtizedek alatt tudják elődeik szerepét teljes értékűen betölteni a helyi ökoszisztémában. 

Szerencsés, ha előre igazolható az elhasznált növényi nyersanyag eredete és utánpótlása, a 

rendszer körforgásának biztosítása. 

                                                 
6 Forrás: www.biomasszaeromuvek.hu 
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 Magyarország geotermikus energiahasznosítása ma még rendkívül alacsony, a 

hőszivattyús rendszer ráadásul nagyon költséges. Az ökologikus városfejlesztésnek túl kell 

mutatnia az egyes épületek egyéni energiatermelésén, ezeket össze kell kapcsolni egységes, 

szerves, kommunikálni képes hálózattá. Miért épüljön nullenergiás ház,  ha nem engedik azt 

bekötni az országos energetikai hálózatba? Miért termeljen több energiát annál, mint amit 

elhasznál, ha a felesleg adás-vételi lehetőség híján elvész? Az energia tárolása ugyanis nem 

gazdaságos és rettenetesen költséges. Magyarországon sok esetben a szemléletmóddal van a 

legalapvetőbb baj. Pornóapáti biomassza erőműjéről sorban válnak le a fogyasztók, mert nem 

tudják kigazdálkodni a magas energiadíjat. A szomszédos Ausztriában a mintául szolgáló 

erőmű gazdaságosan működik, de ott beszámítható a személyesen odaszállított nyersanyag. 

Ez Magyarországon csupán jogi és törvényi, előírási akadályokba ütközően nem 

megvalósítható. Hazánkban hiányzik a rendszerszemlélet a döntéshozói szinten. Pedig 

környezeti és kényelmi szempontból egyaránt a távfűtés a legelőnyösebb. Egy központi 

termelő egység képes előállítani akár több ezer lakóegység számára azonnal felhasználható 

villamos- és hőenergiát, amely kedvező esetben rövid utakon, a lehető legkisebb veszteséggel 

jut el a fogyasztóhoz, ahol ő ideális esetben szabályozhatja a beérkező energia mennyiségét. 

Ma számtalan településen kezdtek újra füstölni a korábban felhagyott kémények. Rövidtávon 

olcsóbb a fa, jelen gazdasági helyzetben pedig nehéz előbbre tekinteni. Szomorú, hogy a 

környezeti terhelés növekedése mellett a felelőtlen bekötések miatt a mérgezéses rosszullétek, 

halálesetek száma is drasztikusan megnőtt a korábbi évekhez képest.  

 

 

Külföldi példák 

 

Masdar 

 

Xeritown 

 

 

Befejezés 

 

Ökológiai szemléletű tervezés nem jelent, nem jelenthet korlátolt tervezést. Nem lehet 

visszatartó erő a fejlődésben. Az ésszerű, fenntartható mértékű fejlődés elősegítését kell, hogy 
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jelentse. Az ökológia minden jó szándékú törekvés ellenére azonban még sokszor csak színes 

ködkép, beteljesítésre váró eszme csupán, hiszen gyakorlati megélése látszólagos 

kényelmünkről való lemondással járna. 
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