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A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő 
néven, ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi 
építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a 
tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy 
előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, 
létrehozott tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok 
minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép 
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a 
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt 
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes 
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, 
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a 
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek” 
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan 
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer. 
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet 
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a 
fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy 
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, 
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy 
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli. 
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1. A település, a falu és a város 

1.1 A település fogalma 
 Társadalmi csoport lakó- és munkahelyének térbeli együttese. 

1.1.1. Lakóhely fogalma 
 Ahol az ember vagy embercsoport a testi épségének és anyagi javainak védelme 
érdekében alkalmas módon berendezkedik. Mindazon létesítményt, amely a lakóhelyet 
alkalmassá teszi e célok betöltésére HAJLÉKnak nevezzük. Lehet természetes és antropogén. 
 
HAJLÉK 
 Műszaki szempontból vizsgálva lehet: - természetes (barlang) 
  - földbe vájt  
  - mozgatható (jurta, sátor) 
  - helyhez kötött, mesterséges 
 
 Emberhez való viszony alapján: - ideiglenes (végleg magárahagyott) 
  - mozgatható 
  - időszakosan váltogatott (hegyi kunyhó) 
  - állandó 

1.1.2. Munkahely fogalma 
Ahol egy ember vagy embercsoport a szükségleteinek megszerzése céljából valamilyen 
tevékenységet folytat. 
 

1.2. A lakóhely és munkahely kapcsolata 
 Mozgó / állandó - munkahely / lakóhely. 
 Mozgó munkahely +állandó lakóhely, vagy fordítva = MOZGÓ TELEPÜLÉS 
 Állandó munkahely és lakóhely = ÁLLANDÓ TELEPÜLÉS 
 Ha nincs munkahely: a definíció értelmében nem beszélhetünk településről sem. 
 
A MOZGÓ TELEPÜLÉS 
 Hajlékai lehetnek: - ideiglenes (lombkunyhó) 
(állandó munkahely esetén) - mozgatható 
  - időszakosan váltogatott 
ÁLLANDÓ TELEPÜLÉSEK 
 Lehetnek: - magános (falusias magános) 
  - falu (falusias csoportos) 
  - város (városias csoportos) 
 
Tehát egy település lehet: - falusias vagy városias 
  - magános vagy csoportos 
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1.3. Magános és csoportos település jellemzői 
Ez formai, morfológiai osztályozás 
 MAGÁNOS TELEPÜLÉS JELLEMZŐI: minden egyes elemi lakóhelyegység 
elkülönül a szomszédos egységtől, s a hozzátartozó munkahelyegységgel érintkezik. 

CSOPORTOS TELEPÜLÉS JELLEMZŐI: az elemi lakóhelyegységek érintkeznek 
egymással, a munkahely máshol található, elkülönül a lakóhelyegységtől ugyanakkor a 
munkahelyegységek egymással érintkeznek. 
A csoportos település két részből áll: - a BELSŐSÉG a lakóhelyegységek utcákkal, 
  terekkel...stb megszakított együttese. 
  - a KÜLSŐSÉG az összefüggő munkahelyek 
  övezete, "munkahelyöv" (pl. szántóföld) 

1.4. A falu és a város  

1.4.1. A város fogalma 
 
Meghatározások: 
- Vidal de La Blanche: A város a falunál bonyolultabb, összetettebb jelenség. 
  Ez nagyon szubjektív 
 
 - Egyes stílusjegyek alapján ismerhető fel. 
  Milyen jegyek alapján? Ez is szubjektív 
 
- Jogászok által használt: a város külön jogállással rendelkező település. 
  Nem jó: azonos jogállás, de eltérő arculat  
  pl. Budapest - Fertőd 
 
 - Statisztikusok szerint: népességszámhoz köthető. 

Önkényes ( ld. Olaszország., Németország., 
Izland) 

 
- báro Richthofen: város - a nem mezőgazdasági jellegű település 
  
Ehhez kapcsolódik a népességszám ugyanis: 50 km-re már nem lehet földet művelni, el kell 
költözni - a falu növekedése megáll, nem növekedhet a végtelenségig, tehát csak a város lehet 
nagy népességszámú. Tehát a várost a nagy népességszám és a nem mezőgazdasági jelleg 
jellemzi, ezért jellemzi:  

- a mezőgazdasági terményekre való utaltság, 
behozatal 

  - nagyobb népesség és népsűrűség 
  - ezáltal zártabb, magasabb beépítési mód 
  - ehhez kapcsolódóan jelentős közművesítés 
 
Eltérő funkciók - mezőgazdasági, nem mezőgazdasági - miatt kialakul a területi 
munkamegosztás.  
A nem mindennapi szükségletet kielégítő intézmények - egyetem, kórház - nem alakulnak ki 
minden településen. Ahol van ilyen: központi funkció. A város a központi funkcióra 
specializálódott település. A központi funkció jelenti tehát a nem mindennapi igények 
kielégítését. A központi funkció intenzív területfelhasználással jár együtt (pl. azonos területű 
gyár és legelő, termelő-, eltartóképessége közötti különbség.) 
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  Tehát a város a területi munkamegosztás jellegzetes településformája, a területi 
munkamegosztásban a központi - a területet intenzívebben kihasználó, vagy/és nem 
mindennapi szükségletet ellátó - tevékenységre specializálódott település. 
 
 
 

2. A falusi települések alaprajzainak jellemzői 

2.1. A falvak alaprajzainak kialakulása 
 - mezőgazdaság, tulajdonviszonyok, természetföldrajzi adottságok 
 - kül- és belterület szoros kapcsolata 
 - külterület jelentős szerepe 
 - lakóhely - munkahely kapcsolata 
 - zártkertek 

2.2. A szabálytalan halmazfalu 

 
1. Halmazfalu (Mendöl Tibor nyomán) 

  
 JELLEMZŐI:  
- Organikusan nőtt településforma, melyben minden szabálytalan: a telkek állása, alakja a 

házak állása, a telektömbök alakja...stb. 
- nem az utca a meghatározó, hanem a természetföldrajzi környezet (pl. domborzat, 

vizfolyások...stb) 
 KIALAKULÁSA:  
-  keletkezhet szórványtelepülésekből besűrűsödés útján 
- valamint magános településből (demográfiai növekedéssel) 
 TíPUSAI:  
- speciális magyarországi típusa a kétbeltelkes falu. 
 
A kétbeltelkes falu kialakulása a magyarság életformájával függ össze. A külterjes, félnomád 
állattartás téli szállása két külön övezetből állt: lakósátrak övezetét a szabadban tartott állatok 
övezete vette körül. A sátrakat lakóházak, az állatok szálláshelyeit körülkerített ólaskertek 
váltották fel. A növénytermesztés erősödésével az eredetileg kétbeltelkes település 
homogenizálódik, a belső magban levő házakat is körülkerítik, s a nagyméretű ólaskerteken 
megjelennek a lakóházak. 
 

A HALMAZFALUBAN NEM SZABAD "RENDET" RAKNI !! 
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2. Hajdúböszörmény a XIX. században.  
A központban még fellelhető a kétbeltelkességre jellemző besűrűsödés 

 

2.3. Átmeneti típus: kerek vagy körfalvak (Rundlingok) 

 
3. Nagyméretű rundling alaprajza (Mendöl Tibor nyomán) 

 
 JELLEMZŐI:  
1. Kis rundling: 3-5 helység, több kijárata van a településnek, ezért képes fejlődni ---
halmazfalu lehet . 
2. Nagy rundling: 15 feletti helység, a településnek egy kijárata van -  védelmi szempontok. 
Ezért viszont nem életképes: ha a védelem már nem meghatározó tényező --- zsákfalu---nincs 
fejlődés. 
 SZERKEZETE:  
belső tér (anger), az állatok szálláshelye. 
belső telek , a lakóhely 
esetleg külső kert, de ez nem általános!    
 
 ELŐFORDULÁSA:  
Elba - Saale folyó között: etnikai határ volt a középkorban, fontos a védelem 
Elba - Odera vidéke 
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2.4. Szabályos alaprajzok 

2.4.1. Szalagtelkes falvak  
 
 JELLEMZŐI:  
Keskeny és viszonylag hosszú, szalag alakú telkek érintkeznek hosszanti oldalukkal s 
alkotnak sorozatot. 
 
 KIALAKULÁSA:  
X - XIV század, elsősorban Németország. 
 
 TÍPUSAI:  
- orsós utcájú falu 
- utcás vagy útifalu 
- többutcás szalagtelkes falu 
- vonzásos útifalu 
- sorfalu 

2.4.1.1. Orsós utcáju falu (Angerdorf) 

  
4. Angerdorf alaprajza (Mendöl Tibor nyomán) 

 
 JELLEMZŐI:  
- szalagtelkek két sora zár közre egyetlen utcát, mely a közepén kiszélesedik 
- két kijárata van 
- a szántóföld elkülönül a belsőség szalagtelkétől 
- A kiszélesedő terület az Anger, amely beépülhet: 
 - templom vagy középület kerül rá 
 - felparcellázás során, ekkor két részre szakad az utca 
 ELŐFORDULÁSA:  
- Északnémet sikság 
- Szlovákiában, de itt városok (Kassa, Eperjes) magjában 
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5. Kassa angerszerű központi tere (Forrás: fotojulius.at) 

 
 

2.4.1.2. Utcás falu (útifalu: X. - XII. század) 

 
6. Egyutcás szalagtelkes falu (Mendöl Tibor nyomán) 

 
 JELLEMZŐI:  
- Ugyanazok, mint az orsós utcájú falunál, de az utca nem  szélesedik ki 
- lehet zsákutcaszerű is, bekötőúton (védelem!)---zsákutcás falu 
- lehet egysoros beépítésű is 
 
 KIALAKULÁSA:  
- közlekedés iránti igény növekedésével 
- feudalizmus idején, amikor még volt szabad sík terület 
 
 ELŐFORDULÁSA:  
- Németország K-i részén, majd később: Magyarország, Csehország, Lengyelország 
 
 
 
 
 
 



 9 

 MÓDOSULT FORMÁI:  
- csűrös zárt forma: a telek hosszanti oldalán: lakóház. Erre merőlegesen - az úttal 
párhuzamosan telek végében: csűr. Ezek egybe is épülhetnek. Németország, majd Ausztria és 
Magyarország. 
Elterjedése hazánkban: Bakony falvai 
 

 
7. Útifalu, zárt csűrös forma (Mendöl Tibor nyomán) 

 
 
- sikátoros forma: a lakóház növekedésével alakul ki, mivel a telkek nincsenek elkerítve. Ok: 
a család létszámának növekedése. Palócföld. 
 
 

2.4.1.3. Többutcás szalagtelkes falu 

 
 

8. Többutcás szalagtelkes falu (Mendöl Tibor nyomán) 
 
 JELLEMZŐI:  
- lehet szabálytalan alakú is 
  
 KIALAKULÁSA:  
- népességnövekedéssel 
   
- a belső legelő vagy a szántóföld területéből nyitott új utcákkal 
- halmazfalu mérnöki átalakításával 
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2.4.1.4. Vonzásos útifalu 
Az egy utcából álló kétoldali beépítésű falu.  
 JELLEMZŐI:  
- csak az számít, hogy egy utcából áll, az egyéb morfológiai jegyek háttérbe szorulnak.  
 

2.4.1.5. Sorfalu   
 JELLEMZŐI:  
- az eddig tárgyaltaktól különbözik abban, hogy az utcája  későbbi eredetű, átszeli a falut.  
- a falu nem utat követ, hanem patakot, völgyet, domborzatot...stb. 
- a szalagtelken rajta van a külsőség, a külterület is.  
  
 KIALAKULÁSA:  
- későbbi mint az utcás falu, mert akkor keletkezett, amikor a népesség már elfoglalta a 
síkságokat, dombokat és így  - a népességnövekedés miatt - ide kellett telepedni. 
  
 
 TíPUSAI ( XII - XIII.sz.): erdőtelkes, láptelkes 
  
- Erdőtelkes 
 
 JELLEMZŐI:   
- szélesebb szalagtelkek 
- a telkek elvégződésénél lehetséges a görbe vonalú elhatárolódás (természeti determináns) 
- általában kettős sorú 
 
 ELŐFORDULÁSA: 
- erdős hegyvidékeken 

 
9. Erdőtelkes falu (Mendöl Tibor nyomán) 
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10. Regéc látképe – erdőtelkes falu 

 
- Láptelkes 

 
11. Láptelkes falu (Mendöl Tibor nyomán) 

   
 JELLEMZŐI:  
- széles szalagtelkek (vízelvezető csatornák miatt) 
- telkek elvégződésénél egyenes vonalú összefüggő vonal jön létre. 
- egyes sorú szalagteleksor 
 
 ELŐFORDULÁSA.:  
- elsősorban Hollandia és a Pó-alföld 
 
sugaras erdőtelkes 
    
 JELLEMZŐI:  
- tagosított szántóföld 
- sugaras szerkezet 
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2.4.2. Sakktábla (teleklábas rendű) alaprajzú falvak  

 
 

12. Sakktábla alaprajz, teleklábas rend (Mendöl Tibor nyomán) 
  
 KIALAKULÁSA:  
- Magyarországon:  XVIII - XIX.sz - a török pusztítás után mérnöki tervek szerint 
újjáépítették a falvakat 
 
 JELLEMZŐI:  
- egyenes, egymással merőleges és II utcák 
- derékszögű telektömbök 
- a telkek téglalap alakúak és a telektömböt a telkek kettős sora  alkotja: ez a teleklábas 
rend. 
- a telkek utca felőli részét a ház és a gazdasági épületek, a telektömb belső részét pedig a kert 
foglalja el. 
 
 ELŐFORDULÁSA:  
- Magyarországon: Csongrád-, Békés megye, Duna - Tisza köze 
- Latin-Amerika, USA mormon telepek, Izrael 
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3. Városok alaprajza 
 

3.1. Általános jellemvonások  
 

3.1.1. Jellemzők 
 1. Külsőség szerepe kicsi, belsőségé nagy, csak ez lényeges számunkra: 
   - utcahálózat 
   - telekbeosztás 
   - beépített terület peremvonalának kérdése 
  
 2. Hosszú életű az alaprajz, inkább a funkció változik 
 3. Funkcióváltozással kapcsolatos: - változik a népesség (migráció) 
   - a foglalkozási szerkezet is 
 4. Épületállomány változása lassúbb, kivéve katasztrófák esetén 
 5. Alaprajz  - épületállomány esetén is gyakran megmarad 
   
  Új alaprajz: 

- ha a népesség teljesen kicserélődik, pl. 
pusztulás után 

   - lehet hódító nép betelepülésekor 
   - tervszerű változtatással (Andrássy út) 

- elpusztult város helyén, az új közlekedési, 
egészségügyi...stb. igények kielégítése céljából 
(Novgorod) 

 

3.1.2. Alaprajzváltozatok – többféle, mint a falunál  
  
 Ez a keletkezéssel függ össze: 
    
  - faluból növő - nőtt - város: 
   - népesség-, terület-, funkcióváltozás 
   - az alaprajzot örökli a falutól 
  - alapított városok: 
   - eleve városi funkciók 
   - létrejöhet városi magános településből  

(várkastély, kolostor, bánya...stb.) - ez  
tulajdonképp nőtt város is lehetne 
- igazi alapított városok, a későbbi külvárosok 
kivételével tervszerű alaprajzú, de ezek az 
alaprajzok változatosak, mint ahogy a funkciók 
is. 
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13. Bad Wimpfen – 7000 lakosú német kisváros, összetett, középkori alaprajzzal 

3.1.3. Összetettebb városalaprajzok  
 - hosszú idő alatt kialakult nagy méret miatt: a város ti. nem a saját termőhatárából él, 
ezért terjeszkedhet. 
 - e növekedés során: más térszínekre is kiterjed, mint amin eredetileg kialakult. Az 
alaprajz alkalmazkodik a természeti környezethez, így a város alaprajza összetettebb lesz. 
 
  Például:  1. szigeten alakult: Párizs;  
 

 
14. A szigeten kialakuló Párizs a középkorban 
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2. völgyben kialakult hegyre felkúszó vagy 
fordítva; Vár - Krisztinaváros - Viziváros 
eltérő alaprajza 

 
15. A Budai vár és környéke (Mendöl Tibor nyomán) 

 
 - ugyanakkor azonos térszín esetén is gyakoribb az eltérés, ennek oka: 

- hosszú idő: változó ép. tud., igények, 
funkciók, más divat..stb. 

   - közlekedés változása 
- szomszédos rurális területek bekebelezése, 
szintén heterogén alaprajzot eredményez 
Például: Bp. - Rákospalota, Soroksár; Sopron - 
Bánfalva 

3.1.4. Az utcahálózat sajátosságai  
  
 1. Tervszerű (tervezett) - előbb alakul ki az utca, majd a házak 
  - lehet szabálytalan is:  
   - pl. Komló 
   - körutak: Bp., Szeged 

- középkori városok utcái: esztétikai igény +  
esetleg a védelem miatt ( utóbbi vitatott) : 
Buda 

 
 2. Tervszerűtlen - ez viszont lehet egyenes is: 

- gyors növekedés, egyenletes térszín esetén, 
amikor az akadálytalan közlekedés a fő 
szempont (pl: Váci út, Fehérvári út) 

 
A tervszerűség a városalaprajzokban is megjelenik! 
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3.2. Tervszerű (tervezett) városalaprajzok 
 
- teljesen szabályosak:  
- USA, D-Amerika: sakktábla alaprajz 
   
a külső jegyekkel vigyázni kell, nem egy skatulya, pl: Krakkó és Kolozsvár is részben 
sakktáblás, de középkori eredetű  
  ez nem ugyanaz, mint az amerikai  Chicago! 
 
- vannak - nem tervszerű - kivételek is: Kaposvár ÉK szabályos dűlőutak beépülése során 
alakult ki 
 

3.3. Tervszerűtlen városalaprajzok 
Fokozatos növekedéssel, mely lehet:- besűrűsödés 
  - vagy fordítva: kifelé terjeszkedés 
 
Mindkét esetben: az alaprajz igazodik a már meglevő - természeti vagy ember által alkotott -  
térbeli elemekhez 
 a., az alaprajz természeti adottságokhoz (kultúrtáj) igazodása 
   

- pl. platóra épült település növekedik, kitölti a platót, 
majd befelé sűrűsödik. Határa a plató szabálytalan pereme 

       
 b., emberi létesítményekhez (műtáj) igazodás 
 
  1. pl.: kifelé terjeszkedés során az utak mentén, csápszerű 
  terjeszkedéssel 
  2. de lehet befelé sűrűsödés esetén is: 
  - a városfal előbb megépült, csak később töltötte ki  
  a város a területet ( az ókorban ez gyakori). A  
  városfal közelében a városfalat követő íves, görbe  
  utcák alakultak ki.  
  Pl.: Madrid XIII. századi - már nem létező -   
  városfala az utcahálózatban ma is jelen van. 
 
A tájelemhez valóigazodás bekövetkezhet azonban tervszerű fejlődés esetén is! 
 
TERVSZERŰ (TERVEZETT) VÁROSOK IGAZODÁSA A TÁJELEMEKHEZ 
 Felismerhető arról, hogy: 

- valamennyi eleme igazodik a tájelemhez, azaz nemcsak 
azok, amelyek erre  kénytelenek ( az előbbi példával: 
nemcsak a városfalközeli ill. platóperemi utcák).   
Példák: 

- Bern: az egész város utcahálózata az Aare 
folyó vonalát követi 
- St. Gallen: síkon - magányos város kolostor 
körül alakult ki a város, melynek utcái a 
kolostor vonalát követik. 

   - Buda 
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16. Bern az Aare folyóval. Az utcahálózat követi a folyó kanyarulatát. (Mendöl Tibor nyomán) 

 
17. St. Gallen a kolostorral 

3.4. A városrészek kapcsolódása 
 
 Pl: Pest: - folyóparti, ezért félkör alakú 
  - középkor: városfal (pl. Kecskeméti kapu) 
  - külvárosok, sugárirányú utak kialakulása 
  - XIX. sz.: falak gátló hatásúak (közlekedés), elbontják 
 Ez eddig nem egyedi jelenség, eléggé általános 
  - falhoz tapadt telekkörből kialakul a mai Múzeum krt. 
 Ez már típusos jelenség, ami azonban egyedi: 
  -  a sugárutak közötti területek kitöltése a legyezőszerűen 
  terjeszkedő külvárosok által: 
  - Józsefváros pl. tervszerűtlen dűlőutakra épült,  
  míg Lipótváros tervszerű sakktábla alaprajzú 
 Egyéni jelenség tehát, a terület sokféle kitöltése. 
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18. Budapest sugaras körgyűrűs szerkezete, eltérő alaprajzú városrészekkel 

 
A VÁROS PEREMVONALA - különböző lehet 
  
 Futása függ: - természeti táj, térszín, városfal léte 
  - négyzet alak: akadályok esetén, térszíni hatások 

de síkságon is megfigyelhető: itt inkább divat miatt 
  - kör: a leggazdaságosabb (kerület/terület arány!) 
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4. Településtörténet – városalaprajzok 
 

4.1. Ókori alaprajzok 

4.1.1. Európán kívüli alaprajzok 

4.1.1.1. Szabályos alaprajzok 
  
 Ázsia 
 - Egyiptom:  3 - 4 ezer évesek: Kahun, Tel-al- Amarna egy része 

egyenes, merőleges és párhuzamos utcák, szabályos 
városfalak 

   
 - Babilónia: ugyanezek a jellemzők, csak fiatalabb: i.e. IV sz. 
 - India: ÉNY-on: Mohenjo Daro 
 - Kína: Főleg É-on: sakktábla alaprajz. Peking: szabályos és  
  szabálytalan együtt, vegyes alaprajz 
 - Japán: sakktábla alaprajzú: Kyoto és Nagasaki 
 - ezenkívül vannak emlékek: Indonézia, Hátsó - India...stb 
 
 Amerika 
 - Mexikó: maják: Chitzen Itza 
  aztékok: Tenochtitlan - ezek is szabályosak 
 - Peru inkák: Cuzco belvárosa szabályos 
 

4.1.1.2. Szabálytalan alaprajzok 
 ugyanezeken a területeken megfigyelhető, tehát a két típus együtt volt jelen. 
 
RADIOKONCENTRIKUS ALAPRAJZ (sugaras körszerű) 
 - erről elég keveset tudunk 
 - előfordulása eddig Kisázsia, Szíria területén ismert 
 
VEGYES ALAPRAJZTÍPUS: SZABÁLYTALAN ALAPRAJZ RADIO KONCENTRIKUS 
FŐUTCARENDSZERREL 
 - falusias jellegű város,  funkcionális értelemben óriásfalu 
  
 - nőtt város, funkcionális értelemben is város, de a kicsi halmazfalu alaprajz a a 
 városmagban megmaradt. 
  

- orientális zsákutcás alaprajz: befelé sűrűsödés, széles telkeken új utcák nyitása, 
zsákutcák kialakulása. Zsákutcák áttöréssel összeérhetnek, ekkor zegzugos utcák 
keletkeznek.  

 (arab világ településeire jellemző, de VI: sz: arabok Ibériában - spanyol városokra is, 
 Balkánra is jellemző, szintén az arabok miatt) 
 - egyes elemzők ezt a típust kétfelé bontják: 
  1. derékszögű utcamegtörések 
   - a telektömbök négyszögek, vag ha sokszögek 
   akkor is derékszögekből állnak 
   - csak gyalogosközlekedésre alkalmas 
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   - Bari, Tanger 
  2. tompaszögű utcamegtörések 
   - a háztömbök sokszögek 
   - szekérközlekedésre is alkalmas 
   - Baku, Tbiliszi, Rodosz 
 
 Mindkettőre jellemző a sok zsákutca teresedésekkel, törésekkel. 
 
Ez a tipizálás azonban a mai várostérképek, alaprajzok alapján történt, nem tudjuk pontosan, 
hogy ezek az alaprajzok mikor keletkeztek, s hogyan öröklődtek át a mai városalapzatra 
 
Bizonyos esetekben azonban kétségtelenül megállapítható, hogy ez az alaprajz később alakult 
ki, egy korábbi, szabályosabb alaprajzformát váltva fel: 
 Példa:  

- Isztanbul orientális zsákutcás alaprajza Bizánc eleste után- a török időkben- alakult 
ki. 

 - Damaszkusz is ilyen, itt a római korú sakktábla alaprajz még ma is kirajzolódik az 
orientális zsákutcás alaprajzban 

- Spanyol városok egy része: a rómaiak által lakott szabályos alaprajzú városok a mór 
uralom idején átalakultak orientális zsákutcássá - Sevilla 

 

4.1.2. Európai városalaprajzok 
Mi maradt meg az utókornak? 
 Egykori görög városok közül 
  - ásatások szerint: szabálytalan alaprajz, régi (Théra) 
  Pergamon: fiatalabb, hellenisztikus 
  Kevés utcaalaprajz maradt fenn, ezek viszont görbék, 
  szabálytalanok 
 

- előfordul teljesen szabályos, sakktábla alaprajzú város is, 
valószínűleg Hippodamosz (ie V.sz) "találmánya" 

  Milétosz ilyen, de ezt nem Hippodamosz tervezte 
  Priene is hasonló szerkezetű város. 
  Ezek fejlődése különböző volt, erről még lesz szó !! 
 
  - A sejtes alaprajz előfordulása Görögországban 

- platón levő város teljes alaprajzában, ha 
a város nem terjed tovább a síkságra 
- egy kiterjedtebb város platón ülő eredeti 
magjában. Ez a platón előforduló 
városmag az akropolisz. 

Megint más kiindulópontként szolgálhat az ókori mediterrán városalaprajz formák 
kialakulásának  megítéléséhez a Krétán feltárt Knosszoszi palota: 
 
  - városnak is tekinthető, de: 
  - tulajdonképpen egy zárt udvarú kerített udvarház  
  monumentális példánya, amely valószínűleg az óvilági 
  szárazövben jött létre és terjedt el. 

- ugyanez a derékszögű, négyszög alakú mag figyelhető 
meg egyébként Peking "tiltott városában" is, s ez lehetett 
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az elindítója Peking sakktáblaszerű alaprajzú 
főúthálózatának. 
nem bizonyított összefüggés lehet 
- ugyanilyen szerepe lehetett a templom városrészeknek 
Indiában: Madura - az egész város alaprajzát meghatározza 
Srirangar - koncentrikusan befelé sűrűsödő: 7x- es 
városfal. 

  Mezopotámiában: Ur, Babilon 
 
  - ha a védelem fontossá vált: 
  - hegytetőre település, igazodás a természeti feltételekhez, 
  szabályosság megszűnése. 

- udvarház jelleg: a házak a falhoz tapadnak - központi tér 
alakja szabálytalan. 

  - további fejlődéssel: besűrűsödés - sejtes alaprajz formái 
  Valószínűsíthetően Trója lehetett ilyen. 
 

4.1.2.1. Etruszkok 
 - városszerű településeken szabályos és szabálytalan formák is. 
 - legtöbb település platótetőn, hegytetőn: több a szabálytalan alaprajz. 
  (érdekesség: városalapítási ceremónia) 
 - 2 tengely: É-D cardo, K-NY decumanus -- hatás a római településszerkezetre 
 - fal, 4 kapu 
 - Róma:  castrum (római tábor) 
  colonia (gyarmatvárosok) alaprajzaira hatással volt. 
 
Környező népek 
 - GALLOK 
  - hegytetőn ülő, kőfallal megerősített települések 
  - oppidum: amit nem a rómaiak építettek 
  - szabálytalan alaprajz, nem tudni miért. 
 
 - IBÉREK - főváros: Illibeus ( a mai Perpignan közelében, E-F határ) 
  - teraszfelszínen, szabályos alaprajz 
 
A HIPPODAMOS FÉLE ALAPRAJZ ÉS AZ ETRUSZK ALAPRAJZ KÖZTI ÁTMENET  
 
 Hippodamos, kezdeti stádium:  
  - sakktáblaszerű rend ellenére amorf 
  - nincs a városnak élesen lehatárolt pereme 
  - pl: Milétosz 
 Fejlődés 2 irányba: 1. Selinus - szicíliai város 
  - merőleges a 2 főutca ( vö. cardo, decimanus) 
 Kérdés: hogyan került GR-ből I- ba? 
  - lehet, hogy függetlenül alakult ki 
  - görög gyarmatosítás után 
  2. Priéne 

- itt már a 2 főút találkozásánál megjelenik a főtér, az 
agora 

 További fejlődés során - négyszög alapú keretbe szorítás, ez azonban már római  
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római castrum: 2 főút, 4 kapu... ugyanez jellemző a 
későbbi coloniákra is. 

  - a két főút kereszteződésében: forum (vö.agora) 
  - jellemzi: 4 oldalán teljesen zártan épület keretezi 
  - árusítóhelyek, bazilika (törvényhozás) 
A mai városok közül is sokban fellelhető az egykori római castrum, amely így az európai 
városok alaprajzának fejlődéstörténetében jelentős láncszemet tölt be. 
Ez azonban ennek ellenére nem sok:  
 - középkorban sok castrum alaprajz eltorzult, nem felismerhető 

- gyakran nincs térbeli egybeesés a castrumok és a középkori városok között, tehát 
sok ilyen város nem örökölhetett közvetlenül római korú alaprajzot. 
- inkább arról van szó, hogy a castrum alaprajznak, mint hagyománynak az elemei 
éltek, élnek tovább Európában-ban és az európai gyarmatokon.  

 
 
  

4.2. Középkori alaprajzok 
 
Mi mentődött át a római kori alaprajzokból? Nagyon kevés, szinte semmi: 
 
 1. Sok esetben a kontinuitás csak látszólagos, a város nem pontosan a római kori 
település helyén fekszik pl: Bonn, Limoges 
 2. Vannak olyan települések ahol bizonyíthatóan római kori településen felszik a 
középkori város, de az alaprajz teljesen megváltozott, nincs kontinuitás. pl. Trier 
Átlós utcák, villás elágazások - ez valószínűleg nem római kori. 
 3. Az alaprajz mindenhol módosult, ezért ott is nehéz felismerni ahol viszonylag sok 
emlék megmaradt azokból az időkből. 
 4. A szabályos castrum (decumasus, cardo stb.) kevés helyen jelenik meg: Firenze, 
Torino, Como, Nápoly 
 

4.2.1. Középkori városok kialakulása (újjáalakulása) 
 
1. püspökvárak továbbélése, vagy kialakulása, s ezekből, ezek körül kialakuló, újjáéledő 
városok 
 a., kivételek is vannak: Bécs városmagja a középkorban: castrum helyén  
 kialakult majorsági udvarház, míg a Stephansdom a castrumon kívül   
 helyezkedik el. 
   
 b., vannak olyan városok is melyek püspökvárosai helyén soha nem volt  
 római település  (Limoges), esetleg nem is tartott addig a római birodalom  
 (Osnabrück) 
   
 c., Másrészt a római települések helyén keletkezhettek - keletkeztek olyan  
 városok is, melyek soha nem voltak püspöki székhelyek (Bregenz), hanem  
 uralkodói udvarház mellett nőttek fel (Zürich) 
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2. Római város romjain tervezetlenül, fokozatos növekedéssel, tehát szabálytalan 
utcahálózattal alakul ki.  
 
A szabályos és szabálytalan alaprajzformák egyaránt tovább élnek a középkorban újonnan 
keletkezett városokban, akár római település helyén jöttek létre, akár nem. 
A középkori ember elképzelése más volt a szabályosságról: a római castrumnál sokkal lazább 
szabályosságot képzelt  el, de ezek a lazább formák is csak a 13 - 14. században terjedtek el. 
 
A települések kialakulásáról elég eltérőek a vélemények sok a tisztázatlan kérdés pl. a 
települések szabályosságának kialakulásáról..... 
 
 

4.2.2. Történeti áttekintés 
 
 Piachelyek, kereskedelmi helyek:ideiglenes kereskedőtelepek, állandó (később) 
(várszerű ig.- i központoknál: távolsági kereskedelem szerepe 
pl: apátság, püspökség, királyi vár)    
 E piachelyek és az eredeti magként szereplő várszerű igazgatási központok, majd a  
falvak térbeli és jogi összeolvadása (12.sz.) hozta létre a funkcionális szempontból sokrétű , 
teljes értékű városokat, melyeket egy városfal vett körül. 
 Ezek mintájára  később (13.sz) keletkeznek olyan városok is , melyek már a kezdettől 
fogva nem várszerű igazgatási központok, vagy egyéb településmagok mellé telepedett 
későbbi kereskedőhelyek, hanem minden értelemben teljes városok, ahol már megjelennek a 
fő funkciók, arculat...stb. 
 A kereskedők nőtt, vagy alapított piachelyei azonban kialakulhattak a várszerű 
igazgatási központoktól távol ugyanakkor nem minden ilyen központ körül volt ilyen ipari-
kereskedelmi funkciójú piachely (vö: mai önálló kolostor - nincs város). 
 
DE: nem lehet általánosítani, hogy a kormányzati funkciót követi a kereskedelmi - ipari 
 

4.2.2.1. Alaprajzi jellemzők – tervszerűtlen alaprajzok 
- részben egykori falvak, melyek minden szempontból fokozatosan fejlődtek várossá, 
de úgy, hogy megőrizték eredeti alaprajzukat.  

 - terjeszkedés tervszerűtlenül és szabálytalanul 
 - ebből: nőtt város 
 

4.2.2.2. Alaprajzi jellemzők – Átmeneti – radiokoncentrikus – alaprajz  
 
 Ez lehetett tervszerű ( főleg a renaissance utáni időkben) és tervszerűtlen is. 
 
 1. Hogyan keletkeztek? 
 
Középkor: városok csak is a feudális úr által birtokolt területen jöhettek létre. 
 Nem egy falu alakul át, hanem önállóan jön létre. Miért? 
  Iparosok, kereskedők éltek itt s ennek oka a következő:   

- ők is adóztak a földesúrnak de másképp: nem robot, hanem árú, majd 
pénz 
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  - más körülmények között élnek, mint a jobbágyok, ezért a földesúr 
  elkülöníti őket. 
  - ugyanis a kül. foglalkozású és jogállású embereket így könnyebb 
  ellenőrizni 
  - a földesúr tehát engedélyezi, hogy ezek az emberek letelepedjenek a 
  birtokon, ezért:  
  - az alapított városok aránya nagy, sok ilyen város, mely később  
  szabadságjogokat vív ki, önállóság, jogok...stb 
  - először: mezővárosként 
 
 
 Mezőváros 
  
 Elhelyezkedése: 
  - esetleg egy meglevő falu mellett 
  - régi városias magános település mellé, köré...stb (védelem) 

 - a földesúrnak is érdeke, hogy a városnak jól menjen a sora: 
bevételek, ha jó a stratégiai, kereskedelmi fekvés 

   
 Szerkezete:  
  MAG: jogilag kiemelkedik - a feudális úr lakhelye. Térbelileg ált.-ban 
  egyben van a mezővárossal, annak ellenére, hogy fal veszi körül. 
   ( a mezővárost még nem, még nyílt település) 
 

 Néha lehet szabálytalan is: ősi mag + eleinte időszakosan telítődő 
piactér ( búcsú, törvényhozás) --- sugárirányban szétfutó utakkal. Az 
alap tervszerű volt a fejlődés azonban nem. 

 
 Ennek ellenére a radiokoncentrikus: formák kialakulása általános volt. 
 
MA:  

- Sok radiokoncentrikus város található Angliában: mai kisvárosok, általában jól 
kivehető a belső maggal 

 - tervszerűtlenül fejlődő nagyvárosok központjaiban is kivehető a belső mag 
  PL: Bruges, Gent - világi hat + piac 
 - uralkodói udvar vagy földesúri major + piactér ezek előtt: Aachen 
 - egyházi hatalom, püspökvár előtti piactér: Trier, Mechelen 
 - tervszerűtlenül nőtt Auxerre és Párizs bal partja is. 
 - régi orosz városokban is RK alaprajz: Moszkva, itt a mag a mai Kreml. 
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Azonban a piactelepülés, amelyből később város fejlődik, nem minden esetben 
radiokoncentrikus. alaprajzzal nő a mag körül. 
 

1. pl. ha a mag térben elkülönül: hegytetőn fekszik, teraszon, s ennek lábánál nő fel a 
piactelepülés, ill. a város. 

 Például: 
  - várkastély, világi hat: Lisszabon, Newcastle, Linz, Graz, Pozsony 
  - Püspökvár: Győr, Veszprém, Nyitra 
 

 
19. Veszprém – jól kivehető a környezetétől elkülönülő genetikus mag, a Püspökvár 

 
2. a genetikus mag - noha nem ilyen helyzetű, m. az előbb, mégsem központi 
helyzetű a  kialakult városban. Ez gyakori sík térszínen emelt várkastélyok, vizi 
várak, vízparti erődök  esetében  

 Például: 
  Koppenhága, Lille, Mo- on az árvíz előtti Szeged. 
 
 3. egyéb módosulások:   
  Radiokoncentrikusság kialakulása Párizsban a Szajna átkelés miatt 
  Erfurt: a Gera folyó ívét követve + sugárutak 

 
20. Párizs és a Szajna. Az eredeti alaprajz már nem lelhető fel. 
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4.2.2.3. Alaprajzi jellemzők – Tervszerű alaprajzok 
 
 
 1. szabálytalan formák 
 2. szabályos vonások 
 3. speciális alaprajztípusok 
  
 
A fő vonások mindkét esetben tervszerűek, tulajdonképpen nincs is éles határ a kettő között, 
gyakori átmenetek, csak elviekben létezik ez a tipizálás, inkább arra világítunk rá, hogy 
melyek a szabályos és szabálytalan formák, jegyek, s ezek milyen tényezőkre vezethetők 
vissza. 
 
 
SZABÁLYTALAN FORMÁK 
 
Például, ha a tervszerűen alapított középkori város római település helyét foglalja el. 
  

- sakktábla alaprajz többé-kevésbé átöröklődik, de lazább, nem merev, esetleg ferde, 
görbe utcák, melyek nem biztos, hogy átérnek a településen 
- nincs olyan középkori város mely teljes mértékben örökölte volna a castrum minden 
vonását 

 - szabálytalanság a tervszerűségben: a tájelemekhez való igazodás: 
 
 1. természetes dominánshoz 
   
  - Bern, Buda 

de: tervszerűség csak akkor, ha nem csak a "külső" utcák, ha csak azok, 
az: tervszerűtlenség  - ekkor nem beszélhetünk dominánsokról - 
jelentése. 

   
 2. architektonikus dominánshoz 
 
  - St.Gallen  
 Tipusai:  1. villás kétágas 
  2. sugaras:  ált.- ban radiokoncentrikus tervszerű alaprajz renaissance 

előtti 
  a., az ősi mag a város centrumában: tervszerű útvonalvezetés 

 b., ha a városmag- ősi mag -nem a centrumban van, nem lesz   
radiokoncentrikus alaprajz, de ettől még a mag domináns maradhat. 

 
Tehát az architektonikus domináns az antik szabályszerűségét oldja fel:  
  Trier, Nantes, Dion. 
   - castrumalaprajz volt, de eltűnt a középkorban. 
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Eddig 2 tényezőt láttunk, amelyek szabálytalan vonásokat hoztak létre az alaprajzban: a 
természetes és az architektonikus domináns. Ezek tervszerű alaprajzokat eredményeztek. 
Azonban szabálytalan vonások tervszerűtlenül is létrejöhettek.  
 
- Több település összeolvadásából:  
 - pl:  a falu és a mellételepült város összenőnek, majd függetlenednek a  
 hűbérúrtól 
 - közös városfal építése 
  Például: :  Laon: oppidum , püspökvár + kereskedőtelep 
   Braunschweig: ld. a pl. 
 
 - Egyetlen település fokozatos bővülésével 
  Pl: Strasbourg  
   - itt viszont a castrum eredetű mag felismerhető, a  
   középkorban hozzánőtt újabb városrészektől elkülöníthető  
 
 
SZABÁLYOS VONÁSOK 
 
 1. Egyutcás város 
  - 2 kapu, melyet összeköt az egyetlen főutca ( Rolle - Svájc) 
  - az utca nem feltétlenül egyenes 
  - piac: az utcán:   
   - az utca kaputól kapuig kiszélesedik 
   - Angerszerűen szélesedik ki ( Kassa, Eperjes) 
 
 2. Bordás, majd létrás alaprajz 

 
21. Bordás alaprajz (Mendöl Tibor nyomán) 

 
22. Létrás alaprajz (Mendöl Tibor nyomán) 
 

  - 1 főutcából 2 irányba merőlegesen futó mellékutcák ágaznak ki 
  - ált.-ban 2 kapu 
  - lehet szabálytalan alakú is 
  - mellékutca is vezethet kapuhoz 

- később egy második főutcával a bordák látrákká alakulnak, létrejön a 
létrás alaprajz 
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 3. Meridián forma (v. orsós utcahálózat) 
  - a bordásból feljődik tovább: több főutca, de csak két kapu 
  - sok főút, két kapu 
  - a "bordák" nem feltétlenül futnak végig 
   Pl: Buda, Székesfehérvár 
   Nem összetévesztendő az Angerdorffal!!! 
 
 4. Útkeresztes alaprajzforma 
  - 4 kapu 

- egymást derékszögben metsző, de nem feltétlenül egyenes vonalú 
főutak 

  - a főutak is csak kb. 3m szélesek voltak 
 
Ezek az alaprajzok a kis népességű piactelepülésekre voltak jellemzők, a népességnövekedés 
új alaprajz kialakítását igényelte. 
 
 5. Sakktáblaszerű típus 
  - olyan területen, ahol soha nem volt castrum 

 - A teljes jogú, nagyméretű városok kialakulásával jelenik meg ez a 
forma körülbelül a 13. századtól 

  
  2 típusa van: 
 
  1. korai - Ny-európai – típus (Bastide) 

 
23. Bastide alaprajz 

- keskeny, hosszú telektömbök közé zárt párhuzamos 
főutak 

   - mellékutak szerepe jelentéktelen 
  2. kései típus (14 - 15.sz) 
   - a német kolonizáció eredményeként jöttek létre 
   - szabályosabb, négyzet alakú telektömbök: "rácsalaprajz" 
   - egy v. két telektömb kimarad: tér, terek  

- több tér esetén elkülönül a világi és az egyházi hatalom 
/ élet 

- a határvonal általában ovális (Krakkó), de lehet négyzet 
alakú is (Tallinn) 

Ritkán tervszerűtlenül is létrejöhetnek: Egyutcás--bordás--bordákat összekötő, az eredeti 
főutcával párhuzamos utcák kialakulása...stb. Ez a példa is azt mutatja, hogy gyakran nincs 
nagy különbség szabályos és szabálytalan tervszerű és tervszerűtlen között. 
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SPECIÁLIS ALAPRAJZTÍPUSOK 
 

Csatornás alaprajz 
 

 
24. Amszterdam csatornás-sávos alaprajza (Mendöl Tibor nyomán) 

 Pl: Amszterdam 
   - kialakulása: láptelkes faluból -- csatornák építése, majd a 
   növekedéssel utcává alakítása 
  Velence: a csatornák elrendezése szabálytalanabb 
  Szentpétervár: Amszterdam mintájára épül - tervezett 
 
 Renaissance alaprajzok 
 
E korok a városi alaprajz fejlődése tekintetében már kevés újat hoztak. Inkább a meglévő 
jegyek kombinációja jellemző. 
 
  Ellentétes irányú változás:  
   - szabályosság iránti igény visszatér (vö: ókor - középkor) 
   
  Jellemzők: - geometriai szabályosság, antik példák, de új formák 
   - gyakran csak esztétikai igyény, célszerűség = 0 
    
  Palma Nuova (16.sz) 
   - a kevés megvalósult renaissance városok egyike 
   - csillag alak - vö: védelem , az utcák igazodnak 
  Van sakktábla utcahálózatú csillagalakú város is! 
  Csillag alak: Oslo és Uppsala egy része 
 
Az alaprajz elv azonban mindvégig az antik marad, s ugyanez az antik alaprajz kerül előtérbe 
az ekkor meginduló gyarmatosítások során is. 
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4.3. Újkori városalaprajzok  

4.3.1. Antik sakktáblás jelleg 
 
 1. É- Amerikai városok Chichago, Salt Lake City, Montreal, Mexico City 

kivéve a legnagyobbak (Boston, New York) - itt csak a 
mag ilyen 

    
  Monotonitást feloldandó: 
   - terek: Philadelphia 

- átlósan futó főútvonalak (Detroit, Chichago, 
Washington) 

   - sajátos: legyezőszerű sakktáblás ( New Orleans) 
  
 2. D- Amerika:  Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago 
 
 3. Ausztrália:   Sydney, Melbourne, Adelaide 
 
 
 

4.3.2. Renaissance majd barokk szabályosság  

 
25. Palma Nuova – a csillag alakú reneszánsz város 
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 1. az architectonikus domináns új szerepet kap:  
  a szabályosság előidézője lesz (Vö: középkor) 
  Kialakul a geometrizált, szabályszerű utcakép 
  Például: 

- Róma: Piazza del Poppolo - a városkapu mögötti térhez 
szabályosan fut össze három sugárút. Architektonikus 
domináns ebben az esetben a városkapu 
- Versailles: kastély előtti térből kiinduló nyílegyenes 
sugárutak 
- Karlsruhe: abszolutizmus idején -18. sz. - jött létre, 
ekkor: erős uralkodóházak, nagy székvárosok alapítása, 
domináns kastélyokkal (ilyen Szentpéterváron is) 
- több országban is: Spanyolország, Portugália, Nagy-
Britannia, Finnország 

 
Tehát megfordult a helyzet: a fent említett városok kivételével, nőtt városok jellemzik ezt a 
kort. Kevés alapított város. Miért? Mert a jó helyek már foglaltak 

- új városok csak "papíron", vagy csak 1-1 tér, terület 
alakul át  
Például:  

    Párizs: Étoile tér 
 

 
26. Róma: Angyalvár, Vatikán. Piazza del Poppolo 
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27. Versailles, sugárszerűen összefutó utak 

 

 
 

28. Karlsruhe 
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4.3.3. 19.- 20. század 
 
 
  - nőtt városok 
  - ipar 
  - városiasodás - városodás 
  - alapított város ritka, csak a XX. sz:  
   szocialista iparvárosok  
   új fővárosok: Canberra, Brasilia, Abuja 
 

 
29. Canberra 

 
 
 
 

 
30. Braziliaváros 
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30. Abuja 

 
A 19. sz-i városfejlődés nem hoz tipikusan új alaprajz elemeket. 
Az ekkor épült városrészek egyes szempontból tervszerűtlenek, másból tervszerűek. 
 
 1. Tervszerűek:   
  - egyenesvonalúság ideálja miatt a renaissance-tól kezdve. 
  - nincsenek görbe utcák, illetve ritkán a kertvárosokban 
  - régebbi görbe utcák kiegyenesítése ( esztétika, közlekedés) 
  - közlekedés: házak, háztömbök áttörése. 
 
 2. Tervszerűtlen: külvárosi övezetek mellékutcáinak együttese  
 

 
31. Barcelona 19. századi városrésze 
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Az utcák külön-külön egyenesek, sőt a közel levőek párhuzamosak is, azonban összességében 
nem alkotnak összefüggő képet. 
 
 Sok középkor óta fennálló városban:  
  - mai alaprajzában kirajzolódnak az egykori   
  középkori városfalak ( elbontott) 

 - még inkább kirajzolódik a 16-18. századi bástyás-csillagsáncos 
erődítési övezet helye, tehát az a terület ameddig a 19.sz előtti város 
kiterjedt. 

  - Ez egy éles határvonal: 
   - belül: középkorias, szűk görbeutcás hálózat 
   - kívül: egyenes, széles utcájú városrészek 
  - Ugyanez a határvonal megjelenhet jelentős útvonalként   
  (Kiskörút), vagy parköv is kialakulhat a volt városfal helyén 

 - egykori városfal egyes kapuinál: kilépő utca sugarasan szétágazó 
országutakban folytatódott 

- ezek később: fő sugárutak (pl: Kecskeméti kapu: Üllői, Baross, 
Ráday u.) 
- van ahol nem ágazik szét, csak egy út megy tovább, de az majd 
később a külvárosoknál szétágazik (pl: Hatvani kapu - Astoria- 
Rákóczi út- Keletinél) 

 

 
32. Budapest 
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Összefoglalva: az ilyen óriási város radiokoncentrikus. alaprajzú lesz, de a városrészek 
alaprajza mindig egyedi marad, mint ahogy egyedi a város szüntelenül előrenyomuló 
peremvonala - határa - is. 
Ez az előrenyomulás - tervszerűtlen növekedés - már a városfalak elbontása előtt elkezdődött, 
de amíg a 18. századi modern városépítészeti felfogásban megjelenik a tervszerűség és a 
művészi értékek iránti, addig a 19 - 20.században szinte csak tervszerűtlen  városnövekedés, 
vagy ha tervszerű akkor sakktáblaszerű: Barcelona külvárosai. 
 
 
 18. századi tervszerűség: pl Bath (GB): 
  - félhold alakú tér, tér 
  - a városnövekedés során igazodás a természethez) 
 19 - 20. század:  - tervszerűtlen növekedés, szétterülés 
  - 20.sz: elővárosok, bolygóvárosok-szatellitvárosok  
 Ez nem alaprajzi probléma, itt a funkció kerül előtérbe: munkahelyöv, lakóöv...stb -  
 
Az utcahálózatban nincs új elem, viszont a telek beépítésének a módja megváltozik:  
   

 - nagy beépítettségi szint helyett kisebb telekkihasználtság (benapozás, 
egészségügyi előírások) 

  - telektömbök keretszerű beépítése (rajz) 
  - majd helyenként megjelenik a sávos beépítési mód  
 

4.3.4. A 20. század városépítészete 
 

1. I. világháború: nagy szegénység, de a károk kisebbek, mint a másodiknál  
2. II. világháború ! komoly károk, gazdasági világválság 
3. Újjáépítések: a lerombolt városrészek helyére újragondolt építések ! akadályozta a 

szegénység ! egyszerűsítés, , ideologizált beépítés 
4. 2 folyamat: 

a. városodás: a településhálózaton belül sűrűbb a városok elhelyezkedése 
b. városiasodás: a település jellege lesz városias 

5. Városhálózat átalakulása ! új központok: 
a. tervezettség 

6. Bolygóvárosok, kertvárosok, elővárosok, lakóvárosok kialakulása 
a. Pl.: Budapest: a szomszéd városok, falvak ránőttek (Érd stb.) inkább: 

összenőttek, hiszen Budapest is növekedett. Funkcionálisan a városhoz 
tartoznak, de hivatalosan nem. 

7. Megnőnek a közellátási igények ! több funkció, amire város szervezhető. Általában a 
város előbb van, mint a funkció, tehát a funkció szerveződik a városra, nem a város a 
funkcióra, ill. ez ritkább: pl. tervezett szocialista városok 

 

4.3.4.1. A modern városépítészet kialakulása 
1. A historizáló építészet mögött szociális feszültségek: 

- A 20. sz. elején úgy tartották, hogy bűnös a historizáló építészet, mert csak a 
külsőségre ad, a komfortra nem 
- Az 1900-as évek elején szigorúan bírálják a lakásépítést ! szecesszió 
 

2. Szecesszió (1890-1920 között): 
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- Átvette a késő historizmus elveit, de a „sallangokat”, a historizáló díszítést 
elhagyta ! helyettük szecessziós motívumok 
- A Késő-historizmus stílusalakítását, térszervezését megtartja 
- Az épületek követik a rendeltetést, de még mindig nem a szociális értékeken a 
hangsúly 
- A népi és nemzeti értékek felé fordul (Pl. Sopron – Petőfi Színház) 
- Szecessziós városépítészet nincs, a festői városnak nincsen stílusa, ötvözi a 
stílusokat (C. Sitte) 
 

3. Modern építészet: 
- Kiindulópont a szociális érzékenység: embereknek megfelelő lakások és épületek  
- Szakít a korábbi elvekkel: egyszerre indul: 

- Le Corbusier – Svájc, francia vonal 
- Bauhaus – Németország (olcsó és puritán): Gropius, Mils Van De Rohe 

- önálló építészet 
- Angliában és Hollandiában is 
- Elvek: 

- Racionális 
- Funkciónak, rendeltetésnek megfeleljen !funkcionalizmus 
- Konstruktivizmus ! a szerkezetet tükrözze, acélvázból, szerkezetből 
kiinduló építészet 
 

4. Fejlődési vonal: 
- 1882 - Ciudad Lineal: a lineáris város első példája. Madrid körüli gyűrűn a 
vasútvonal mellett lakótömbök 
- 1898 - Garden City (E. Howard): kertváros modellje, központ körül 6 
szatellitváros. A „szétfröccsenő” város előképe. 
- 1903 - Letchworth Garden City (R. Unwyn, B. Parker): első megvalósult 
kertváros. Zártsorú beépítés és hobbitelkek ! lazább beépítés 
- 1904 - Une cité industrielle (Tony Garnier): ideális városterv: funkciók 
elkülönítésén alapul. A monofunkcionális lakótelep alapja 
- 1906 - Hampstead Garden Suburb: kertváros. Zártsorú beépítés, városias 
karakter, alacsony szintszám. Kiemelt tereket összekötő utcák 
- 1918 - Welwyn Garden City: park-sugárút az iparterülettől, építészeti egység 
- 1922 – magasházas beépítés (Walter Gropius): modern város hatékonysága 
ugyanolyan benapozási viszonyok mellett magasabb beépítés és több zöldfelület ! 
kedvezőbb környezet 
- 1922: Ville Contemporaine (Le Corbousier): lakótelep városi méretben. A Ville 
Radieuse mintájára. Lineáris város és a térség strukturált rendszere. A modern 
város alapja 
- 1929 – Magnyitogorszk (Leonyidov): lineáris város, azonos négyzettömb 
rendszerrel. középen beépített terület, a 2 szélső sáv zöldterület, rekreáció 
- 1929 – Magnyitogorszk (Miljutyin): lineáris város modell. Volga mentén sávosan 
zöldterületek, lakóterületek, autópálya, vasút és iparterület  
- 1930 - Radburn: USA. elválasztott gyalogos és autóközlekedési rendszer. 20-20 
telkes tömbök: a tömbök hossztengelyében autómentes zöldfelület, melyen 
keresztül gyalogosan megközelíthetőek a lakások és a közintézmények. Tipikus 
amerikai kertváros 
- 1932 – Bradacre City (Frank Lloyd Wright): amerikai kertes lakóváros modellje. 
Önellátó farmgazdaságra épülő ideális város. Parkokkal övezett admin., hivatali és 
egyéb épületek, kereskedelmi központok köré szervezett központrendszer 
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- 1933 – Athéni Charta: a modern város alapelvei 
- 1950 - Chandigarth, India (Le Corb.): Szabályos téglalap alaprajzú 
szupertömbök. Elválasztott körúti és gyalogosforgalom. A tömbbelsőkben tágas, 
összefüggő zöldfelületek. 
- 1950 - Dunaújváros: Vasmű és körülötte új város. Szocialista iparosítás. 
Lakótelep – lakáshiány megoldása. Pontházak, sávházak, keretes beépítésű tömbök 
rendszere, tágas zöldfelületek 
- 1954 – Brazíliaváros: alapított város, az ország középpontjában. Központi 
tengely, madárforma, szimmetrikus településszerkezet. Táji adottságokhoz 
illeszkedő, reprezentatív. 
- 1954 – Baronbackarna (Svédország): meandervonalon kialakított, 
forgalomszétválasztás Radburn módjára. Elkülönített lakóudvar-kertek és közös 
parkok. Utak felé megnyitott udvarok. 
- 1955 – Park Hill: Deckrendszer: összefüggő rendszerként közvetlen 
gyalogoskapcsolat az épületek között. Megastruktúrák 
- 1960 – A deck. Toulouse le Miraille. Strukturalista város: összefüggő hálózatra 
felfűzött lakóházak, zöldbe ágyazva  
- 1960 – metabolikus város: lakások kialakítása. Hatalmas oszlopok (vertikális 
magok) közé függesztett gerendákból felépített megastruktúrák 
- 1965 – South Hampshire: derékszögű rendszer. Az úthálózat  és a funkciók 
összefüggése 
- 1967 - Runcorn: új angol városok második generációja. 8-as forma, önmagába 
visszatérő városszerkezet. A hurkokkal párhuzamosan futó köz- és vasúti hálózat. 
A hurkok külső oldalán lakóterület, iparterület. Tömegközlekedés 
- 1970 – Füredi úti lakótelep, Budapest: Az első olyan lakótelep, mely 
nagykapacitású tömegközlekedési rendszerre épült (Örs vezér tér). Kereskedelmi 
központ, alapfokú ellátási intézmények 
- 1970 – Milton Keynes: angol város, raszter ! környezeti egységek. 
Hierarchikusan felépített városközpont-alközpont-lakótelepközpont rendszer. 
- 1970 – Újpalotai lakótelep: strukturált telepítési rendszer, variálhatóság 
- 1974 – Marcalváros lakótelep, Győr: strukturalista. Deckrendszer szervezési elve 
- 1976 - Macchu Pichu Charta: városfejlesztés modern elvei. Vegyes 
területhasználat ismételt megjelenése. Lineáris modellek gondjai. helyi 
sajátosságok, történeti értékek megóvása, egyéniség. Környezeti egységek 
- 1982 – Városmodell (Leon és Rob Krier): kontextualista iskola. Organikus város 
és környezetfelfogás, települési mértékben. 
- 1983 – Középső Ferencváros rehabilitációs terve: sűrű városias terület 
újjáélesztése. Városi közterek újjáélesztése. Minőségi közterek. 
- 1985 – „kollázs-city”: az újonnan kiépülő városrészek – mint önálló rendszerek – 
egymásmellettisége határozza meg a város fejlesztését. Komplex egységek. 
Kiterjedt struktúrák kapcsolatán alapuló várostervezés. Pl. Budapest: lakótelepek 
gyűrűje.  
- 1994 – „Generic city”: „jelleg nélküli város”, hasonulás ! identitásvesztés.  
- Műemlékvédelem, történeti városok rekonstrukciója: külön óra 
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4.3.4.2. A II. világháború után 
 
Népességnövekedés: 

A fejlődő országokban nagyobb 
A városi lakosság aránya 1920-1970 között megduplázódott 
Felgyorsul az emberek foglalkozási viszonyainak megváltozása 
Falusi népesség városokba áramlása 
Erőteljes agglomerálódás 
Lakásépítés jobbá, komfortosabbá válása 
Közművek kiépítése 

 
Nyugat-Európa: 

A lakosság növekedése eleinte lassú, majd csökkenő népesség 
A városodás üteme nagy 
Első feladat: a II. világháború utáni romok felszámolása 
Nagy károkat szenvedett: Köln, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, Rotterdam, La 
Havre, Coventry 
 
Újjáépítés: 

Lakásépítés szükségessége 
Közművek és közlekedési hálózat korszerűsítése 
A meglévő városok erőteljesen terjeszkednek 
A városokból kivezető utakra elővárosok fűződnek fel 
Alvó- és szatellitvárosok kialakulása 
Új városok építése iparvidékeken, a munkahelyek mellett 
 

Anglia: 
Légitámadások 
Mozgatóerő: lakáshiány felszámolása 
A városépítési tervet átalakítják: kevesebb zöldfelület 

8 szatellitváros London körül 
- 60-80 000 lakos, 6-7 km. átmérő 
- egyemeletes, kertes családi házak 
- lakosságszámnak megfelelően állapítják meg az iparterület 
nagyságát, üzemi típusépületek tervezése 
- közúti és vasúti kapcsolat Londonnal és az országos 
hálózattal 
- az alaprajz szabad 
- a belső egységeket belső útvonalhálózat határolja le, 
melyek zöldterületeken haladnak át ! a lakóegységek 
között széles, beépítetlen területek 

Coventry újjáépítési terve: 
- egyik legrégibb város, középkori beépítettségű volt 
- tágították a beépítés határát, de megtartották a tömör beépítést 
- az új lakóterületen új lakónegyedek, széles zöldsávokkal 
elválasztva 
- a belső területen korlátozták a beépítést 
- a belső úthálózatot gyűrűs-sugaras rendszerben alakították ki, 
részben a meglévő nyomvonalak felhasználásával 
- gyalogos- és kerékpáros-forgalom számára független úthálózati 
rendszer 
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- az ipari üzemek az új iparterületekre települtek át – védőterületek 
választják el a lakóterületektől 
- a városközpont három részre tagolódik: 

kiszolgáló ipari-raktári 
kereskedelmi 
adminisztratív-kulturális 

i. v. Új városok máshol is: 
2. Cumbernauld (Glasgow szatellitvárosa) 
3. Milton Keynes: új város London mellett 

 
 

Franciaország: 
Jobbára kisebb-nagyobb új lakóegységek a meglévő városok mellett 
Nagyvárosok infrastrukturális fejlesztése 
Egy-két új város: ipartelepek mellett (pl. atomerőműnél). Szinte mindig olcsó, 
házgyári házak 
Le Havre: teljes újjáépítés 

Központ: derékszögű úthálózat, tömbszerű beépítés, zárt utcakép, 
egységes kép, tengerrel párhuzamos sétány 

Párizsi régió 
- Az ország népességének kb. 1/5-e koncentrálódik ezen a területen 
- Lakásépítés a külső övezetekben: egyre kijjebb fekvő területek 
- A II. vh. után: Lakótelepek a földszintes családi házak övezetekben is 
- A párizsi agglomeráció ellensúlyozására „egyensúlyvárosokat 
terveznek: Lille, Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseilles, Toulouse, 
Bordeaux, Nancy – ezek viszont országos ellenpontok, nem a régióban 
vannak. 
- Regionális központok, társközpontok kialakítása ! az aránytalanná vált 
városhálózat ellensúlyozására 

 
33. Párizs – La Défense negyed 

 
Svédország: 

- Nagyméretű városodás (1970-ben a mezőgazdasági népesség arány 10% alatt) 
- Lakásépítés, olcsó területeken: a meglévő városi területektől 15-20 km-re, 
könnyen megközelíthető helyeken ! „lakó”-települések ! ingázás 
- Városok belső területe is tömörödik 
- Lazább, szabadon álló beépítésre térnek át sok helyen, a sávos, tömbszerű 
beépítések között 
- Kevert beépítési forma: az egyszintes házak mellett 2-3 szintesek, családi házak 
és tömbházak egy helyen 
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- Terepvonulatokhoz illeszkedő úthálózat 
- Esetleges utcavezetés ! több irányban íves blokkok 
- Nem törekszenek az egységek szigorú elhatárolására 

Például:   
- Stockholm: külső területeken lakásépítés, parksávokkal elválasztva a 
belső területektől. Új negyedek: központjuktól gyalog jól 
megközelíthetőek a lakóházak  
- Vällingby – tervezési alap: a lakosság fele helyben dolgozik, másik 
fele a városban. D-en és É-on 2 ipartelep, vasút a város közepén halad 
át. Az iskolák és a kereskedelmi központok behálózzák a várost. Kevert 
beépítési mód: szabadon álló és tömbszerű, alacsony beépítésű területek 
és magas beépítésűek váltják egymást. Az elrendezés a 
terepviszonyoknak megfelelő, látszólag esetleges. A táj és a beépítés 
összehangolása. 

Finnország: hasonló Svédországhoz, de oldottabb, lazább szerkezet. Pl. Helsinki 
szatellitvárosa, Tapiola. 

Benelux államok: Rotterdam: újjáépítés. A központ a régi központ helyén, új központi 
vasútállomással, a régi utakat kiszélesítettékó.  

Volt Szovjetunió: szimmetrikus, zárt elrendezésre törekednek, az új városoknak, 
városrészeknek igyekeznek monumentális jelleget adni. 

 
34. Novgorod – a nyugati városrész  monumentális lakótelepe  

a központi városrész területének többszörösét teszi ki 
 
 
Lengyelország - Varsó: a városközpont rekonstruálása a háború után, mellette új 

városközpont emelése. Sok helyen lazították a városszerkezetet. Körútrendszer 
kialakítása, iparterületek, lakóterületek és zöldfelületek létrehozása. 

 
Egyesült Államok: az USA nagyvárosaihoz hasonló felépítésű városok: derékszögű 

úthálózat, zsúfolt központ felhőkarcolókkal. 
- Városfajták: 

Központi szerepkörű városok 
Szatellitvárosok, elővárosok 
Városi jellegű lakótelepek: 

ipari 
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kereskedelmi 
vegyes jellegű 

Egyetemi városok 
Üdülővárosok 

Nagyságrend: 
Néhány száz lakostól 
Városagglomerációkig 
Megalopolis: keleti partvidék: összefüggő városképződmény Bostontól 
Washingtonig 

Városrekonstrukciók: 
Kifelé áramlás ! A városmagok kiürülnek, életképtelenné válnak ! 
városmagok revitalizációja:  
Pl. Philadelphia: az adminisztratív, kereskedelmi és kulturális központ 
státusának helyreállítása. Komplexum irodaházakkal, szállodákkal 
üzletekkel (Penn Center), parkolóhelyek, a közlekedés modernizálása, az 
épületek felújítása 

Új városok: az ipari területektől bizonyos távolságban 
A lakóterületen csak a kiszolgáló üzemek és a könnyűipar. Az átmenő és 
a helyi forgalom elkülönítése 
Pl. Reston: kis laksűrűség, csak szellemi munkahelyek, a terület 1/5-e 
rekreációs célokra. 

India:  
Corbusier elvei alapján megvalósult új város: Chandigarth - Pandzsab fővárosa. 
 derékszögű elrendezés ! útvonalrendszer parksávokkal ! szektorok 

többlépcsős központrendszer 
 

Városépítés Magyarországon 
- erőltetett iparosítás 
- ipari területek urbánussá válása ! városi lakosság arányának növekedése 
- 1950-es közigazgatási reform 
- budapesti agglomeráció 
- régi városok növekedése és új városok kialakítása 
- községek felgyorsult várossá nyilvánítása, háttér nélkül 
- pusztai lakosság elvándorlása, kihalása 
- ingázás, távolsági ingázók 
- házgyárak és kockaházak 

 
Mai magyar városok 

A funkció fontossága: 
Ma legalább olyan fontos, mint az alaprajz 
Lakóövezetek, munkaövezetek stb. kialakulása 
 
 
 
 

Megnő az egyes funkcionális-ellátó területek jelentősége: 
Egészségügy 
Inkább kisebb lakóterület ! kisebb beépítettség legyen egy területen ! a 
lakóparkokban most 10-20%-os beépítettség van ! a termőföld védelmével 
ütközik ! aki nagyobb házat akar, annak nagyobb területet kell bevonnia, hogy a 
beépítési határt tartsa 
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Egyéb szempontok: 
A lakosság közérzetének javítása 
Település átszellőzöttsége 
Telektömbök között zöldterület, pl. Sopron egyes részein 
Bp.: Gangos, zárt rész, csak rövid ideig süt be a nap (ezek a területek haladnak a 
„gettósodás” felé) 

Alapított városok: 
Tervezett alaprajz, de sokszor nem szabályos 
Ideológia ! szocialista iparvárosok 
Szocialista iparvárosok: Kazincbarcika, Dunaújváros, Tiszaújváros, Komló, 
Oroszlány, Várpalota 
Telepes lakásépítés, panelek (Komló, Dunaújváros) 
A nagyvárosoknál ideológiai okok miatt is kellett paneleket építeni 
Funkcionális tagozódás: a funkció kerül előtérbe 
Sopron: a népesség kb. 1/5-e él panelban (országos átlag: 11%) 

Mai Magyarország: 
Nagyjából kialakult a településhálózat: nem jönnek létre új települések 
Városodás még van: minden kistérségnek városi központja legyen 
Magyarországon a vidéki központok nem tudnak igazán megerősödni Budapesttel 
szemben. 

 
35. Dunaújváros az 50-es évek végén (Forrás: fortepan.hu) 
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4.3.5. Magyar városok alaprajzi jellemzői 
 
 Sopron: utcák vezetése középkori elemekkel ( Új utca) , 2 kapus-főutcás  
 "meridián" szerű 
 Pécs: utcahálózat követi az egykori városfalat 
 Székesfehérvár: meridián utcahálózat: 2 kapu 2 főutca 
 Kaposvár: szalagtelkes faluból, dűlőutak mentén nőtt város 
 Miskolc: szintén falusi eredet -- Alaprajz: hosszú keskeny. A belváros  
 valószinűleg körül volt kerítve. 
 Eger: középkorban 4 városfal 

Debrecen: több településből nőtt össze, a középkorban multifunkcionális városként 
létezett 
Alföldi városok ( Kecskemét, Békéscsaba, Hódmezővásárhely): falusias alaprajz, a 
külváros ma is faluszerű. Csak a 19. században volt jelentős fejlődés. 
Kivétel:  Szeged: 1879.évi árvíz után új alaprajz: 2 párhuzamos körút+sugárutak, 
részleteiben viszont sakktáblaszerű. Ez azonban nem érvényesül tisztán: körutak 
metszépontján furcsa hegyesszögek lennének ezért a közeli utcák idomulnak. Tehát: 
radio-koncentrikus és sakktáblaszerű alaprajz együtt jelenik meg, helyenként (1-2 
utcában) régi (szalagtelkes) alaprajzi motívumokkal.  

 
 

5. Az urbanizáció folyamata 
 

5.1. Alapfogalmak 
A) VÁROSODÁS 

– a városok számának ill. a városlakók számának/ arányának növekedése  
– mérése: A városi népességnek az össznépességhez viszonyított aránya 

  →→→→ MENNYISÉGI 
B) VÁROSIASODÁS 

– a városi életforma terjedése 
– mérése: infrastrukturális mutatókkal 

 → MINŐSÉGI 

 
36. Urbanizációs szakaszok 
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• Magterület: a város belső területe 
• Gyűrű: a város környéki települések 
• FUR: funkcionális urbánus régió, vagyis a magterület és a gyűrű együtt 

 
 

Az ipari forradalom jelentős változást hozott a fejlett világ településhálózatában: megjelent 
az újkori urbanizáció, mely a települések eddig soha nem látott terjeszkedését, 
méretnövekedését eredményezte. 
Az urbanizáció kettős tartamú folyamat: értjük alatta egyrészt a települések méretbeni 
növekedését (terület, lélekszám), másrészt a település arculatának és funkcióinak 
változását, városiasabbá válását (pl. építménymagasság, laksűrűség, szolgáltatás). Ez 
utóbbi – településnek városias formát adó - folyamatot magyarul városiasodásnak is 
nevezzük. Nem összekeverendő a városodással, ami viszont a városi jogállású/jellegű 
települések számának növekedését jelenti a településhálózatban. Ez a folyamat zajlott le pl. 
a 90-es években a rendszerváltozás utáni Magyarországon, amikor a városi jogállású 
települések száma radikálisan – kétszeresére – növekedett 
Az urbanizáció Nyugat-Európából indult az ipari forradalommal egy időben. Fő jellemzője 
a társadalom térbeni átrendeződése, koncentrálódása valamint a foglalkozási szerkezet 
átalakulása. E térbeli és társadalmi-gazdasági folyamatok változása alapján az urbanizáció 
folyamatát az alábbi szakaszokra oszthatjuk: 

 

5.2. Az urbanizáció folyamata 

5.2.1. A klasszikus urbanizáció 
A gépi tömegtermelés bázisán kialakult ipari forradalom, nem csak a termelésben hozott 
létre koncentrációt, hanem a társadalom területi elhelyezkedésében. A kedvező földrajzi 
helyzetű városokban az ipar rohamosan fejlődésnek indult: ehhez a munkaerőt a rurális 
térségekből idevándorló munkaerő szolgáltatta. Az agrárszektorban ugyanis a gépesítés 
során jelentős munkaerő szabadult fel, mely a növekedésnek indult iparban tudott 
elhelyezkedni. Vagyis átrétegződött a foglalkozási szerkezet: az agrárszektorról az iparra 
helyeződött át a hangsúly.  
Ez természetesen a társadalom területi elhelyezkedését is jelentette: az agrárszektor 
színterei a falvak helyett az ipar fellegvárai a városok kerültek előtérbe. A városokba 
áramlás soha nem látott méreteket öltött, a népességszám ezekben a városokban 
megtöbbszöröződött. A városok területe is megnőtt. A gyors beáramlás miatt a település-
alaprajzok igen gyakran leegyszerűsödnek a sakktáblás rendre, megjelennek a gyorsan 
felhúzott bérházak, a gyárak melletti alacsony komfortfokozatú munkástelepek. Az 
infrastruktúra-fejlesztés nem képes követni a „fejlődést”, katasztrofálisállapotok 
uralkodnak a városokban: nincsenek vezetékes hálózatok, hiányoznak a közkutak gyakori a 
vízhiány, az elsőgenerációs betelepülők hozzák magukkal szokásaikat: az alagsorban  - 
ahol gyakran emberek is éltek (szuterén), háziállatokat (sertést is!) tartanak. Állandósulnak 
a szmogok, a légszennyezés mellett a vizek szennyezése is mindennapos jelenség. Fekete 
Afrika fővárosaira, kikötővárosaira jellemző ez a szakasz: a vidékről beáramló 
néptömegek, a túlzsúfoltság, az infrastrukturális rendszerek katasztrofális állapota, a 
bűnözés jellemzi ezeket a településeket. 
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5.2.2. A szuburbanizácó  
Az urbanizáció másodok szakaszában – ez a szuburbanizáció -  a migráció tovább 
folytatódik, a városok tovább nőnek: megjelennek az elővárosok, kialakul a szuburbia. A 
nagyobb központi települést több kisebb alvóváros, bolygóváros veszi körül.  
A szuburbanizáció első szakaszában a központi település és az azt körülvevő szuburbia 
népessége is növekszik. A népességmozgásra jellemző, hogy még mindig jelentős a 
városba áramlás, ugyanakkor a központból megindul a kiáramlás a szuburbán területek 
felé. A belső területeken ugyanis egyre rosszabbak lettek az életkörülmények, így 
elsősorban a tehetősebb társadalmi rétegek kitelepülésével kialakultak  az elővárosok, 
megjelentek  az első kertvárosok. Ezt a folyamatot a társadalmi rétegződés mellett a 
közlekedés fejlődése is elősegítette: a vasút és a városi tömegközlekedés megjelenése és 
fejlődése jelentősen javította a központi fekvésű városok elérhetőségét.  
A területi növekedéssel és társadalmi differenciálódással együtt jelent meg a területi 
differenciálódás is: Burgess vázolta fel először az ipari város övezeti rendjét. Az övezetek 
kialakulása egyúttal azt is jelenti, hogy megjelent a differenciált területhasználat: bár még 
megmaradnak a korábban épített gyárak melletti munkástelepek, egyre inkább elkülönül az 
ipari övezet, és a lakóövezet. A területi és társadalmi differenciálódás eredményeként belső 
(szegényebb) és külső (gazdagabb) öv alakult ki. 
A foglalkozási szerkezet ismét átalakult, és ez szintén nyomot hagyott a városszövetben, 
területhasználatban. A növekvő népesség – vagyis: a kereslet – hatására az eltérő 
igényekhez is igazodva differenciált szolgáltatások jöttek létre. A folyamatosan átalakuló 
belső munkahelyövben megjelentek a pénzügyi szolgáltatók, kereskedelmi egységek. A 
lakóterületeken a helyi ellátás szolgáltatói jelentek meg. De előrelépés történt a 
közszolgáltatások terén is. A polgári közigazgatás kialakulásával új szerepbe kerülő városi 
önkormányzat infrastruktúrát fejleszt, közterületeket, közparkokat hoz létre, közkutakat 
létesít, és közintézményeket épít. Vagyis kialakult – és rohamosan fejlődött- a harmadik 
(tercier) szektor, a szolgáltatás. 
A szuburbanizáció második szakaszában a település-együttes növekedése tovább tartott, a 
migrációs folyamatok azonban megváltoztak: vidékről még mindig jelentős számú 
népesség áramlott a belső területekre, ez azonban már nem fedezte a belső területekről az 
elővárosokba kiáramlás okozta népességfogyást: vagyis a belső területek népessége ebben 
az időszakban már csökkent, a külső zóna népességszáma és területe azonban óriásira 
duzzadt. Ebben szerepet játszott az individuális közlekedés –személyautó – elterjedése, és 
a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlődése. Mindezek ellenére ebben az időszakban 
jelentek meg a közlekedési hálózatok kapacitáskorlátai, és vált jelentős mértékűvé a 
közlekedésből származó környezetszennyezés.  
Budapest az 1990-es évek elején érte el ezt a korszakot, azóta a főváros népességszáma 260 
ezer fővel csökkent, ugyanakkor az agglomerációé közel 400 ezerrel nőtt. Mindennapossá 
váltak a közlekedési dugók, főleg az autópályák bevezető szakaszain és az M0 körgyűrűn. 
A város határai eltűntek, egybemosódtak az elővárosokkal. 
 

5.2.3. A dezurbanizáció 
Az urbanizáció harmadik szakaszában a negatív hatások felerősödtek, megindult a 
népességfogyás. A közlekedési hálózatok kapacitáskorlátai a központi területen és az 
elővárosokban is elviselhetetlenné váltak. A környezetszennyezés tovább nőtt, annak 
ellenére, hogy ebben az időszakban már megjelent a tudatos környezetvédelem. 
A belső területek elértéktelenedtek: romló környezeti állapot, elhanyagolt, vagy sokszor 
elhagyott épületek jellemzik. Gyakori az üres bérházak, boltok látványa. A belső 
városrészek lakóterületeit a legszegényebb társadalmi rétegek lakják, a tehetősebbek 
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elhagyják nemcsak a belső városrészeket, de az elővárosokat is, városi környezet 
hanyatlásnak indul.  
E folyamatnak gyakran gazdasági előzményei vannak. A dezurbanizáció napjainkban 
megfigyelhető folyamat: Detroit a gazdasági válságnak – és elsősorban az autóipar 
válságának – köszönhetően a 21. században vesztette el népességének 60 %-át. A település 
egyes lakóterületei teljesen elhagyatottak, az egykor virágzó kertvárosokban a lakóépületek 
1 dollárért sem találnak gazdára. A város teljesen eladósodott, a közszolgáltatásokat sem 
képes finanszírozni, a működtetéshez kormányzati beavatkozás szükséges. 

 

5.2.4. A reurbanizáció 
Szemben az korábbi folyamatokkal nem szerves társadalmi-gazdasági fejlődés, hanem 
tudatos társadalmi beavatkozás során jön létre. A szuburbanizáció második szakasza és a 
dezurbanizáció ugyanis már a városi élet hanyatlását, patológiás tüneteit jelzi, melyet csak 
tudatos társadalmi beavatkozással, tervezéssel lehet kezelni. A reurbanizáció lényege 
elsősorban a belső területek megújítása, revitalizálása. Ez jelentheti a kereskedelem és 
szolgáltatás visszatelepítését a városszéli bevásárló-centrumokból, értéknövelő és 
funkciógazdagodást eredményező barnamezős beruházásokat, belső lakóterületek 
revitalizációját, ezzel együtt a társadalmi átrétegződését is. Ez utóbbira jó példa Budapest-
Ferencváros belső területeinek tudatos, összehangolt, a városszövetet megújító 
revitalizációja. Ezeken a területeken elsősorban a magas státusú fiatalabb, valamint a senior 
korosztály jelenik meg.  
Ez a szakasz még csak a fejlett országokban figyelhető meg, nem csak a financiális háttér 
biztosítása, hanem a meglévő szakmai, szervezeti háttér és kultúra miatt is. 
A foglalkozási átrétegződésben a 4. szektor (K+F, Kutatás-fejleszés) szerepe megnő. A 
nagyvárosokban megjelennek a technológia-transzfert közvetítő intézmények, tudományos 
parkok. Nő az egyetemek szerepe,a kutatás és fejlesztés a felsőoktatás és az gazdaság 
összefonódásában érhető tetten. A gazdaság szereplői tevékenyen részt vállalnak a település 
fejlesztésében, település és termék neve sokszor elválaszthatatlanná válik egymástól. 
 
Az urbanizáció folyamata természetesen időben, térben és formájában is változó: máskor 
és másképp zajlik Észak-Amerika , Kelet-közép Európa, és Afrika városaiban. Társadalmi-
gazdasági berendezkedés, kulturális hagyományok, vagy a történeti előzmények egyaránt 
módosítják ezeket a folyamatokat. Ahogy mást jelent pl. a közlekedési dugó Los Angeles és 
Mumbai utcáin, ugyanígy más képet mutat a magas társadalmi státusú társadalom is. Maga 
az urbanizáció folyamata azonban mindenhol megfigyelhető. 
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6. Város és környezet 
 

6.1. A város kialakulására ható tényezők 
 

6.1.2. Helyi energiák 
- folyópartok (ivóvíz, közlekedés) (Pl. Nílus) 
- tájak, térszínek határvonalai (cserekereskedelem) (pl. Sopron) 
- természetes védelem (sziget, félsziget, hegytető stb.) 
- ásványkincsek (korfüggő) (Érc-hegység, angliai fekete négyszög, magyar alumíniumipar) 
- idegenforgalom, üdülés " természeti adottságok (Pl. Pompei, síturizmus) 
- védett öblök, torkolatok (pl. Pó-delta) 

 

6.1.3.Helyzeti energiák 
- meglévő városi intézmények (pl. kórház, egyetem, közig.) 
- vasút: megléte, hálózatban elfoglalt hely (pl. Amerika, Sopron, Pécs) 
- közúthálózatban elfoglalt hely (megközelíthetőség stb. Pl. Budapest, autópályák) 
- műszaki-közüzemi adottságok (Lakás, ipar, oktatás, munkahely, közmű, 
telekommunikáció) 
- épített környezet: esztétika, kultúra, építészeti értékek (műemlékek, történelmi múlt) 
- városlakók adottságai, képzettsége, szakértelme, helyi politika (kulturális, oktatási igény, 
rendezvények, tudatosság, genius loci)  
- az ország szempontjából betöltött hely (pl. végvárak, fővárosok, regionális központok) 

 

6.2. Település és természeti környezet kölcsönhatása 

6.2.1. Települések és a táj 
- Kezdetben: organikus, tájba simuló települések 
- Egyiptom: tájat meghatározó építmények, de nem a város maga nem képvisel erőteljes 
tájképi beavatkozást. Tájváltoztató hatású: öntözéses gazdálkodás 
- Görög-hellén kultúra: a környékkel, a természettel egységet képező város. A természeti 
elemek és a város harmóniában alkot tájat. 
- Róma: nagy városépítés, „metropolisz” – Róma; városok szerepkörei 
- Középkor: újra organikus folyamatok, az ókori városok „felélése”. A legurbánusabb 
terület Bizánc és az arab kalifátus 
- Reneszánsz, barokk: „mikrotáj” létrehozása, eleinte nem figyelnek a tájba illesztésre. 
Kompozícióban gondolkodás 
- Újkor: városodás, városiasodás. Rohamos környezet átalakítás, városkép harmonikussága, 
később a város összhangja a környezetével és a tájjal. Ugyanakkor sok helyen nem veszik 
figyelembe a természeti adottságokat ! telepített városok ! környezeti, infrastrukturális 
gondok. A város környezetére gyakorolt hatása megnövekszik. 
- 20. század: Metropoliszok, megalopoliszok kialakulása, tájban szétterülő városok. 
Bádogvárosok, lakótelepek. Sérülékeny harmónia. A környezeti problémák figyelmen kívül 
hagyása, majd elhárításának, mára megelőzésének igénye. 
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6.2.1.1. Települések ás táj kapcsolata Magyarországon 
- A rómaiak után „romok kontinuitása” 
- A magyar állam első városai: Esztergom és Fehérvár 
- A XIII. századig kevés valódi város, inkább csak erődítések 
- IV. Béla uralkodásától egyre több település kap városi kiváltságokat  
- A legtöbb város az ország peremterületein, a középső rész várostalan: XII-XIV. században a 
városiasodás fő mozgatója a kereskedelem, és a bányászat, külső támadás elleni védelem, a 
peremterületek megerősítése 
- Sokszor és sokáig periférikus helyzet: török hódoltság ! magyar városfejlődés válsága 
- Egyenlőtlen városhálózat 
- Budapest: gyors és nagyarányú népességnövekedés 
- Megyeszékhelyek 
- Tradicionális városok (pl. Sopron, Esztergom stb.) 
- Mezővárosok (középkor: oppidum – vásáros helyek városi funkcióval) (Vásárosnamény, 
Sátoraljaújhely stb.) 
- Kokszvárosok: vaskohászat, szénbányászat (Ózd, Salgótarján, Tatabánya stb.) 
- Erőltetett iparosítás (városok átstrukturálódása, városalapítás - „bezzeg-városok”) 
(Dunaújváros, Tiszaújváros, Kazincbarcika, Ajka, Komló stb.) 
- Az 1980-as évek óta a városok növekedése megállt, lélekszám csökkenése 
- 1990 után: Várossá válás, városi rangra emelés (pl. Fertőd) 
- Társadalmi-gazdasági körülmények megváltozása: városi munkahelyek számának 
csökkenése, megélhetési költségek 
 

6.2.2. A városok környezeti hatásai 
- Állandó, maradandó hatás (bányát lehet rekultiválni, „eltüntetni”), maximális igénybevétel 
! a természeti tényezőktől való függetlenítés szándéka ! az ember eltávolodása a természeti 
környezettől, művi környezet generálása (ld. technokratizmus) 
- A természetre gyakorolt hatás visszahat az emberre és a városra, az épített környezetre 
- Városfejlődés a környezetre gyakorolt hatás függvényében: 

Városiasodási szakasz: átmenet a preurbán állapotból a korai városi állapotba 
- Uralkodó: mezőgazdasági használat, rurális jelleg 
- Alacsony beépítettség 
- infrastruktúra alacsony fokú 
- növényzet pusztítása ! evapotranspiráció megváltozása, a felszíni lefolyás, a lerakódó 

hordalék mennyisége 
- korlátozott mértékű átalakítás ! a tágabb környezetre nincs nagyobb káros hatás 
- kb. a városrobbanás időszakáig 

Építési szakasz: középső városi állapotban való átmenet 
- Jelentős építkezések ! éghajlati hatások fokozottan érvényesülnek 
- Talaj eltávolítása, házépítés, burkolás, csatornázás, vezetékes hálózatok 
- Fokozott erózió, kisebb vízfolyások eltüntetése (pl. Ikva, Rák-patak) 
- Zöldfelület csökken, burkolt terület nő 
- Csatornázás hiányos ! csökken a beszivárgás, megnő az árvízveszély   
- Jelentős környezetszennyezés 
- Az iparosítás, városiasodás időszaka 

Fejlett városi szakasz: a késői állapotba való átmenet 
- Város növekedése lassul 
- Városbővítés és –felújítás: kevésbé intenzív építkezések, de folyamatosan   
- Csak a város üzemeltetése is környezeti károkkal jár 
- A fejlett városokra jellemző 
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6.2.2.1. Természetes talajtakaró megváltozása: 
- Termőterület kikerülése a mezőgazdasági hasznosításból: EU - 10 évente a 
termőterületek 2%-a. Pl. Anglia: 1990-es évek közepe - a földterület 10,6%-a beépített ! 
2016-ra kb. 12% lehet 

- Településeken belül megkülönböztethető: 
- Beépített területek (épületek, utak, ipar stb.) 
- Nyílt terek: parkok, kertek, sportpályák, vízfelületek (zöldterületek egy része) 
- Zöldövezetek (pl. Városi erdő) 
- Szélsőségek:  

- Amszterdam: Nyílt tér 7%, ezen belül zöldterület 23% 
- Zürich: Nyílt tér 67%, ezen belül zöldterület 80% 
- Befolyásolja a külterület aránya 

- Urbanizáció hatása (a tételek egymás hatását erősítik, ill. ok-okozati összefüggésben 
állnak):  

- Kultúrszint kialakulása: akár több m vastag ! mésztartalom növekedése 
!lúgos kémhatás kialakulása  

- Városi talajok (Urbic Anthrosols): 50 cm-t meghaladó mélységig bányászati 
meddő, városi hulladék és a város fejlődése során felhalmozódott feltöltések 
anyagát akkumulálják. (FAO) 

- Talajok eltüntetése: lefedés, elszállítás, elpusztítás 
- Vertikális és horizontális változás csökkentése 
- A talaj szerkezetének megváltoztatása: kultúrszint, mechanikai tömörödés ! 

oxigénhiány 
- A talaj vízháztartásának módosítása, szellőzésének korlátozása: burkolás, 

kultúrszint, tömörödés 
- A talaj kémhatásának megváltoztatása: kultúrszint 
- Szerves anyagok lebomlási idejének, a növények számára felvehető tápanyagok 

mennyiségének megváltoztatása 
-  

- A talaj szennyezése: 
- Szerves hulladék ! humusztartalom csökkenése, N és P talajba jutása 
- Sószórás: kolloidok peptizálása ! víztelített talaj képlékennyé válik ! 
kapilláris vízemelés nő, denitrifikáció erósödik ! lúgos kémhatás ! nehéz 
tápanyagfelvétel 
- Szennyező anyagok " ipar, közlekedés, tüzelés ! Természetes öntisztulás 
lehetetlen. Függ a beépítés sűrűségétől és a területhasználattól 
- Peszticidek " élelmiszerek, ipar, kereskedelem, kiskertek 

6.2.2.2. Morfológia módosítása 
- Pl. Jeruzsálem a Nyugati Falnál 15 m-rel a természetes szint felett; London – 

+3,5 m 
- Feltöltési tevékenység főleg az építési szakaszban, ill. katasztrófákat követően  
- Beavatkozások: 
- Szintkülönbségek csökkentése: pozitív formák eltüntetése, kisebbítése, negatív 

formák eltüntetése 
- Szintkülönbségek növelése: mesterséges dombok, töltések, támfalak, 

bevágások 
- Lépcsőzetes, teraszos lejtők kialakítása 
- Beépítés: mocsarak, lápok, folyó-, tó-, tengerpartok, árterületek 
- Keletkező formák: 
- Exkavációs (kimélyített, negatív) 
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- Planírozott (elegyengetett) 
- Akkumulációs (felhalmozásos, pozitív) 
- Pl. Rio de Janeiro (Copacabana, hegy), Hongkong (partvidék megnövelése, 

Csek Lap Kok sziget megnövelése háromszorosára) 
- Települési szilárd hulladék elhelyezése (függ: urbanizáció mértéke, gazd. 

fejlettség, életmód, életszínvonal): negatív formák feltöltése, pozitív formák 
létrehozása 

- Területek morfológiai osztályozása: 
- Természetes 
- Félig természetes 
- Mesterséges 

6.2.2.3. Hidrográfiai és hidrológiai rendszer megváltozása 
- Felszíni lefolyás növekedése " burkolás 

- Lefolyási tényező növekedése (növényzet hiánya) ! csúcsáradások lappangási 
idejének csökkenése 

- Mesterséges vízlevezetés ! természetes vízhálózathoz kapcsolódik 
- nagyobb áradások 
- árterek beépítése 
- felszínalatti vizek kitermelése ! vízkészletek és felszínalatti vízszint 

csökkenése ! depressziós tölcsér (pl: Bankok: vízszint -60 m) 
- ipar felhagyása ! talajvízszint emelkedése ! városok elöntése (pl. 

Birmingham, Hajdúböszörmény) 
- talajvíz minőségének megváltozása " sózás, hulladéklerakók, 

talajszennyezések 
- a természetes hidrológiai rendszer helyett városi hidrológiai rendszer alakul ki 

(pl. vízszállítás nagy távra) 

6.2.2.4. Városi klíma és a levegő szennyezettsége: 
Városklíma kialakulása: 

- Levegőszennyeződés: kondenzációs magok, gázok 
- Por: 1-500 µm 
- Aeroszolok: < 1 µm. Primer módon nem 

ülepednek, de kondenzációs magot képeznek. Szmog (redukáló füstköd, 
London) kialakulásához vezet. Forrás: tüzelés, közlekedés, utak felszíne 

- Gázok: fotokémiai reakciók következtében 
oxidáló (fotokémiai) szmog kialakulása (Los Angeles típusú füstköd) 

   
- Napsugárzás: kisebb lesz 
- Éves középhőmérséklet és meleg napok száma nagyobb: 
- Városi hősziget kialakulása: akár 200-300 m magasságig is kimutatható. Éves 
khm +1-1,5 oC. Kiterjedés függ a népesség növekedésétől, mértéke függ a 
népsűrűségtől 
- Szélsebesség kisebb, szélcsend többször (kivéve szélfolyosó) 
- Relatív páratartalom kisebb 
- Felhőzet, köd: nagyobb 
- Csapadék mennyisége, csapadékos napok száma nagyobb 

Okok: 
- Mesterséges felszín ! kisebb albedó, jobb hővezetés, nagyobb 

hőkapacitás 
- Érdesebb felszín !nagyobb hőbevétel, kisebb szélsebesség, csatornahatás 
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- légszennyezés 
- Sajátos légréteg kialakulása a városok felett: a városi tetőszint réteg és a 

városi határréteg között. Kupola, városi „toll” 
- Komfortérzet nagyobb, mint a külterületen 

6.2.2.5. Növény- és állatvilág megváltozása: 
- Természetes állat- és növényvilág eltűnése 
- Erdőterület csökkenése 
- Több a fény-, hő-, és nitrogénkedvelő faj 
- Uniformizáló, adventív fajok megjelenése: a természetes növényfajok aránya 

visszaszorul (utcafák, dísznövények, városi gyomok stb.) 
- Bevándorolt (hemerochor) fajok: 
- Archeofitonok: a mezőgazdaság következtében, még a középkorban vagy 

előtte, a Földközi-tenger vidékéről, Eurázsiából 
- Neofitonok: a középkortól, más földrészekről  
- Sok mediterrán és szubmediterrán faj 
- Városi környezethez alkalmazkodott állatfajok (feketerigó, molnárfecske, 

cinege, veréb, vetési varjú, denevérek, csótányok, patkányok, sün, nyest, 
kutya, macska) 

6.2.2.6. A tájkép átalakítása: 
- Komplex tájtípusok létrejötte: földhasználati jelleg 

szerepe 
- Kultúrtájak: UNESCO világörökség: 1992 óta 

kultúrtáj is, hosszú ideje tájátalakító tevékenység – 
ma is tart. Az ember és a természet közös 
munkájának eredményei, részleges beépítettség. 
Jellegzetesen egységesek, ez alapján topográfiailag 
körülhatárolható egységet alkotnak. Nem tartoznak 
ide a helyi jellegzetességeiket elvesztett 
metropoliszok, modern városok. 

- Történeti táj: tájátalakítás már lezárult. Kulturális 
nevezetesség a kultúrtájon belül. A táj különleges 
részlete. Építészeti örökség 

- Magyar tájtervezés kategóriái: 
- Termesztő: mező-, kert- és erdőgazdasági táj 
- Ipargazdasági táj 
- Települési táj 
- Üdülőtáj 

6.2.2.7. A városi ökoszisztéma: 
- Mesterséges: a természeti viszonyok és az ember tevékenységének együttes hatása 

adja 
- Függ a vidéktől: energia, élelmiszer, nyersanyag 
- Bizonyos mértékig független a természeti környezettől (évszakváltozás) 
- Sajátos (fizikai, kémai, biológiai) hatások 
- Termelő és fogyasztó organizmusok arányának felborulása (kevés termelő szervezet; 

a lebontó szervezetek nem képesek feladatukat ellátni) 
- Tértípusok (hasonló a területhasznosítási kategóriákhoz): 

- Falusi, mezőgazdasági zóna 
- Város körüli erdő 
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- Kertváros kertekkel 
- Ipari zóna 
- Városközpont 
- Új városrészek, lakótelepek 
- Parkok 
- Sportpályák 

- Városszerkezeti zónák: a tértípusok elhelyezkedése, egymáshoz való viszonya adja 
- Elvesztette önszabályozó képességét 
- Abiotikus és biotikus jellemzők megváltozása 

 

7. Zöldterületek, zöldfelületek 
 
A mai települési zöldfelületek kialakulása szervesen kapcsolódik a kertek történetéhez. 
Ameddig az emberiség nem került túl messze természetes környezetétől, addig a közemberek 
körében a “zöld” jelenléte alapvető volt, a megélhetés részét képezte. Díszkerteket csak a 
tehetősebbek engedhettek meg maguknak. Már az ókorban is találunk példákat a különleges 
kertekre, elég az ókori világ hét csodájának egyikeként számon tartott babiloni függőkertekre 
gondolni. Az évszázadok során a felső tízezer gyönyörű parkjai más és más kertépítészeti 
elvek alapján épültek, de csak kevesen használták őket. A főurak magánhasználatú parjai 
mellett az egyszerű embereknek is megvolt a maguk kiskertje a telek végében vagy a város 
szélén.   
A városiasodás kezdetével egyre több ember áramlott a városokba a megélhetést követve: e 
települések beépített területe ennek megfelelően egyre intenzívebb mértékben növekedett. Az 
1800-as évek elején, a fejlődő városokban dúló lakásínség miatt egymás után építették be a 
települések szívében lévő kerteket, majd az arisztokrácia kastélyparkjai is sok helyen 
beépítésre kerültek. Az emberek életkörülményei egyre romlottak: ezt ismerte fel ekkor a 
tehetős réteg. Először a főúri kertek egy részét nyitották meg a nyilvánosság előtt, később 
munkásaik számára a gyárosok és tőkések testi-lelki felfrissülést nyújtó parkokat építettek. 
Ebenezer Howard ideális kertváros-elképzelése szerint az élhető lakóhely szerves részét 
képezik a házi kertek és más zöldfelületek. Le Corbusier eszményi városképének (a 
„függőleges kertvárosnak”) szintén fontos eleme a növényzet: elképzelése szerint az egymásra 
tornyozott „villák” kötetlen formában helyezkednek el a tágas parkokban. Mára a település 
zöldfelületi rendszere a rendezés és fejlesztés kikerülhetetlen része, nem utolsósorban annak 
társadalmi jótéteményei miatt. 
 

7.1. Fogalmak 

7.1.1. Zöldterület 
A zöldterület egy területhasználati kategória, melynek főbb jellemzőit az OTÉK szabályozza 
(27. §). A belterületek beépítésre nem szánt területei közé tartozik, az állandóan növényzettel 
fedett közterületek kapják a tervekben ezt a besorolást, melyek a szabályozás szerint a 
település “klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a 
pihenést és testedzést” szolgálják. Ilyen közterületek a közkertek és a közparkok. 
Meg kell jegyezni, hogy a szabályozás szerinti feladatköröknek nem kizárólag ezek a területek 
tesznek eleget: a település zöldfelületi rendszerének többi eleme   
Fontos kérdés a megközelíthetőség és használhatóság: zöldterületeknek a közútról, köztérről 
közvetlenül, akadálymentesen elérhetőnek kell lenniük, tehát kerekesszékkel és babakocsival 
egyaránt. Zöldterületek területén kizárólag rendeltetésszerű használatukhoz szükséges 
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építmények, valamint a használati értékükhöz hozzájáruló, vednéglátó épületek helyezhetőek 
el úgy, hogy a terület maximális beépítettsége 3 % alatt maradjon. 
Az angol szaknyelvben a „green space” (zöld tér) elnevezés él, mely a mi zöldfelületünkhöz 
képest még bővebb fogalom. Külső és belső terekre egyaránt alkalmazzák , maga a kifejezés 
rávilágít a háromdimenziós szemlélet fontosságára, mely a település zöld kapcsán éppúgy 
érvényesül, mint más vonatkozásokban. 
 
 
 

7.1.2. Zöldfelület 
A zöldfelület lényegesen nagyobb kategória, mint a zöldterület. A zöldfelületek közé tartozik 
minden “tartósan vagy időszakosan növényzettel fedett felszín”, másként a települések 
“biológiailag aktív felületei”. Azaz ide tartoznak többek között az ún. zöldfelületi 
létesítmények, az erdőterületek, a telkek növényzettel fedett részei (mint például a kiskertek, 
konyhakertek), utcafásítások, növényekkel beültetett járdaszigetek stb. Biológiai aktivitásuk 
miatt ide sorolhatjuk a vízfelületeket is (patakok, folyók, tavak és partjuk).  
A belterületek mindegyik területhasználati kategóriájában szabályozzák a telkek legkisebb 
zöldfelület-arányát. Törvényi szinten az OTÉK 25. §-aadja meg a minimumértékeket, 
melyektől a helyi szabályozásban csak szigorúbb irányban térhetnek el. 
 
A zöldfelületek hálózata alkotja a település zöldfelületi rendszerét. Ide az OTÉK 9. §-a a 
telkek növényzettel fedett részeit, a zöldterületeket és az erdőterületeket sorolja. A zöldfelületi 
rendszer az ökológiai hálózat részét képezi, a településrendezési tervek készítésénél és 
betartatásánál is ennek megfelelően kell eljárni. A település zöldfelületeit nem elszigetelten, 
hanem rendszerben és a táji összefüggéseknek megfelelően kell szabályozni, alakítani. A 
település zöldfelületi rendszere főbb elemei elhelyezkedése szerint lehet mozaikos, gyűrűs, 
sugaras és az előzőekből kombinált. 
 
Tisztáznunk kell még a zöldfelületi létesítmények fogalmát. 
Zöldfelületi létesítménynek számít a település területén minden olyan közcélú terület, 
amelynek használatától elválaszthatatlan a növényborítottság, illetve a magasabb 
zöldfelületarány segíti rendeltetésének betöltését. Így a zöldfelületi létesítmények közé 
tartoznak közparkok, közkertek (azaz a zöldterületek); az üdülő- és véderdők (azaz az 
erdőterületek). Ide soroljuk az olyan szabadtéri létesítményeket, melyek rendeltetésének alapja 
a növényborítottság, például a sportpályákat, strandokat; a beépítésre szánt, különleges 
területeket, úgy mint a temetőket, állatkerteket; és a különleges beépítésre nem szánt területet, 
például a védőterületeket. 
 
A zöldfelületeknél szó esett az erdőterületek jelentőségéről. 
Az erdőterületek a település zöldfelületi rendszerének szerves részét képezik, az OTÉK-ban a 
beépítésre nem szánt területek között szerepelnek (28. §). A településrendezési szabályozás az 
erdőtörvénnyel (2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról) összhangban csoportosítja az erdőterületeket, így az erdőterületek 
rendeltetésük szerint lehetnek: 

védelmi, 
gazdasági, 
közjóléti erdők. 

Egy-egy erdőterület használata tekintetében általában nem csupán védelmi vagy gazdasági 
rendeltetésű: a kategóriák az adott erdőterület fő szerepét jelentik. A védelmi célú erdők közé 
tartoznak a védett és a véderdők. Előbbiek a természetvédelmi célokat szolgáló erdők (ide 
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tartoznak többek között a Natura 2000-es területek is), utóbbiak a például a vízvédelmi, 
műtárgyvédelmi, településvédelmi erdők. Műtárgyvédelmi erdő többek között az utak, 
vasutak mellett húzódó erdők, melyek a út hatásától (zaj, por, rezgés) védik a szomszédos 
területeket. A településrendezés vonatkozásában, szociális szempontból a közjóléti erdők a 
legjelentősebbek. A régebbi szabályozás egészségügyi-szociális, turisztikai, és oktatási-
kutatási célú csoportokba sorolta a köjóléti erdőket. Ma ehelyett gyógyerdő, parkerdő, tanerdő, 
kísérleti erdő és vadaspark kategóriákról beszélhetünk.  
 
 
 
Zöldfelületek funkciója: 
A hagyományos csoportosítás megkülönböztet: 
a. Termesztési célú zöldfelületeket, 
b. Kondicionáló célú zöldfelületeket és 
c.Természetvédelmi célú zöldfelületeket. 
 A termesztési célú zöldfelületek alapvetően a művelés alatt álló, alapvetően gazdasági célt 
szolgáló területek. Ilyenek a mezőgazdasági területek (szántók, kertek, szőlők, gyümölcsösök) 
és a gazdasági rendeltetésű erdőterületek.  
A kondicionáló zöldfelületek elsődlegesen az emberi életteret javítják klímamódosító, 
élettani/egészségvédő, esztétikai hatásukon keresztül. Ide tartoznak a közkertek, közparkok, a 
közjóléti erdők, a véderdők, a védő erdősávok, fasorok stb.  
A természetvédelmi célű zöldfelületek megnevezése magáért beszél: ide tartoznak a település 
területén a természetvédelmi területek ill. a védett erdők.   
 
Zöldfelületek hatása: 
A zöldfelületek emberi környezetre gyakorolt hatása igen sokrétű: az egyes tényezők más-más 
módon javítanak életkörülményeinken.  
A zöldfelületek által kifejtett hatásokat különböző szakirodalmak eltérően csoportosítják. 
Korábban Héder és Mészöly klimatikus, biológiai, egészségügyi és védő, valamint esztétikai 
és üdülési hatásokról beszélt, ma már a zöldfelületek hatásainak sokrétűségét jobban 
érzékeltető ökológiai, használati és esztétikai szerepről esik szó. A használati jelentőség más 
megközelítésben funkcionális (tényleges használati) és településszerkezeti (strukturáló) 
oldalként jelenik meg.   
A városi zöldfelületek szerepével rokonságot mutat és kiegészíti azt az erdőtörvényben az 
erdő feladatai között megfogalmazott néhány tétel, melyet kissé átfogalmazva a települési 
zöldfelületekre is elmondhatunk: „meghatározza a táj /település/ jellegét, szebbé teszi a 
környezetet, testi, lelki felüdülést ad …”. 
A települési zöldfelületek közvetlenül emberekre gyakorolt hatását az alábbiak szerint lehet 
összefoglalni: 
1. Klímaamódosító hatás 
2. Védő, egészségmegőrző hatás 
3. Esztétikai, rekreációs és szociológiai hatás 
4. Településszerkezeti hatás 
5. Kondicionáló hatás 
 
Klímamódosító hatás 
A zöldfelületek előnyös hatást fejtenek ki a hőmérsékletre és a levegő páratartalmára, mely 
csak akkor érvényesül, ha a zöldfelület alaprajza tömör, és területe legalább három-négy 
hektár. Az ennél kisebb méretűek csak közvetlen környezetükre hatnak.   
A klímamódosító hatás lényege a hőmérséklet szabályozásában/csökkentésében, enyhadó 
árnyék biztosításában, kellemes relatív páratartalom előállításában, a hűvösebb levegő 
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áramoltatásában és a széllökések erejének csökkentésében rejlik. Fákban és cserjékben 
bővelkedő életkörnyezetben lényegesen nagyobb az emberek komfortérzete, mint egy sivár 
kőrengetegben. Azoknál a településrészeknél, ahol a zöldfelület-arány nagyobb területeken 50 
% alatti, az emberek közérzete az előnytelen mikroklíma miatt jelentősen rosszabb, mint a 
kedvezőbb ellátottságú részeken.  
 
Védő, egészségmegőrző hatás 
A zöldfelületek hatékonyan csökkentik a városi levegő portartalmát, egyrészről annak 
megkötése által, másrészről a zölddel fedett területen lényegesen kevesebb por keletkezik. A 
Radó által idézett 1981-es KÖJÁL felmérés szerint Budapest területén akkor a városi fák a 
keletkező por mintegy 70 %-át (!) voltak képesek kiszűrni.  
A por lefogása által a porhoz kapcsolódó mikroorganizmusok terjedése is gátolt. A fás 
növények közül ilyen tulajdonságot fedeztek fel a lucfenyőnél és a nyugati tujánál. Ennél jóval 
ismertebb a növényzetnek a levegő kémiai összetételére gyakorolt „élőlénybaráti” hatása: 
fotoszintézis által csökkentik a szén-dioxid mennyiségét és oxigént bocsátanak ki. 
Elég meglátogatni egy közlekedési „ütőér” melletti területet ahhoz, hogy érezzük a 
zajszennyezés rossz élettani hatását, melytől ingerültek és szétszórtak leszünk. A forgalmas 
utak mellé kellő mennyiségben ültetett növényzet jelentős akadályt jelent a hang terjedésében, 
szétszórja azt, így mérsékelve a kellemetlen zajokat. Szentmártoni szerint mintegy 0,08-0,15 
dB/m  csillapítással lehet számolni. A mechanikai rezgések mérséklésére ugyancsak 
megoldást jelenthet szélesebb zöldsáv telepítése.   
A zöldfelületek egészségmegőrző szerepéhez hozzájárul, hogy kellemes mozgáslehetőséget 
biztosít. Vizsgálatok mutatják az összefüggést a túlsúly és a városi zöldfelületek közelsége 
között: ezek szerint, ha mozgásra csábító park vagy erdő van a gyerekek lakóhelye közelében, 
kisebb eséllyel fognak súlyfelesleggel küzdeni.  
 
Esztétikai, rekreációs és szociológiai hatás 
A fák látványa az embert ősidők óta megnyugtatja: már puszta léte által pihenteti a szemet és 
az idegeket. Radó Fuchs Emilt idézi, mikor leírja a zöldfelületek emberre gyakorolt hatását: 
„Maga a természet látványa is mindenkit a jóról jobbra vezet, innen bennünk az a vágy, 
mellyel erdő, kert és ültetvények iránt viseltetünk, mert kimagyarázhatatlan kellemes érzés, 
amely minket zöldellő lombok, sima pázsit, illatos virágok megpillantásával elfog” .  
Az idézet is bizonyítja, hogy a növényzet látványa, „esztétikai tulajdonságai” erős 
pszichológiai hatást gyakorolnak ránk. A zöldfelületek szociológiai szerepköre itt csatlakozik 
legerősebben a közismert kategóriákhoz. A szociológiai és pszichológiai vonatkozás igen 
közel áll egymáshoz, az e témakörökre kiélezett vizsgálatok sokszor a kettőt együtt elemzik. 
A közös vizsgálat jogos: ha belegondolunk, kellemes környezetben nyugodtabbak vagyunk, 
ezért türelmesebbek más emberekkel szemben, ez pedig kihat a kisebb-nagyobb közösségek 
működésére. A zöld növények látványa lecsillapít, javítja a koncentrációt, a zajszűrés által 
mérsékli a stressztényezőket. Mindez közvetetten visszahat az egészségre: bizonyított, hogy 
azokban a kórházi szobákban, melyek ablaka a környező parkra nyílt, gyorsabban gyógyultak 
a betegek. A parkban, erdőben sétáló ember elszakad a napi gondoktól, a szabadtéri sportok 
segítenek levezetni a felgyülemlett feszültséget. 
 
Településszerkezeti hatás 
Fontos megemlíteni a zöldfelületek, a fák városképformáló hatását: a növényzet feloldja a kő 
és a beton egyhangúságát, élővé teszi az emberformálta települési tájat. Visszahozza a 
természetet az attól szinte teljesen elszakadt, mesterséges világba. Összhangba hozhatja a 
különböző stílusú épületeket, mint ahogy Eger főterén a csendes-zöld fasor lombkoronája 
kiegyensúlyozza barokk templom és a szemközti szocreál épület disszonáns képét (1. kép). 
Példa ez a fák „kulissza-hatására”, de a növények keretet adhatnak létesítményekhez, 
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terekhez. A fasorok, allék kiválóan keretezik az utakat, vezetik az arra járót. A különféle fajok 
alkalmazása változatossá teheti a településképet, de ezzel az eszközzel óvatosan kell bánni, 
nehogy a látvány sokfélesége az egységes kép rovására menjen. A témában hasznos 
olvasmányt jelentenek Radó Dezső és Kubinszky Mihály  írásai. 
A városkép alakításához kapcsolódik a településszerkezeti szerep, mely a településrendezés 
kezébe ad eszközt élhetőbb lakóhelyek kialakítására. A zöldfelületek kiválóan oszthatják fel 
és egyúttal jellemezhetik a város/falu egyes övezeteit, továbbá lazítják a beépítést. Szerencsés 
esetben a helység zöldfelületi hálózata adhatja az emberi élettér gerincét – választóvonalakat, 
pihenőhelyeket, vonatkoztatási pontokat stb. –, így biztosítva élhető környezetet. Harmonikus, 
zöldfelülettel optimálisan ellátott és tagolt település azonban csak jól átgondolt tervezés 
eredményeként alakulhat ki, melyből a szociológiai vonatkozásokat sem szabad kifelejteni.    
 
Kondicionáló hatás 
Szűkebb értelmezésben csak a klímamódosító szerepre vonatkoztatják, azonban az imént 
felsorolt hatások együttesen eredményeznek az ember számára kellemes életkörülményeket. 
Ebben a kedvező ökológiai, egészségügyi hatások éppúgy szerepet kapnak, mint az esztétikai 
élmények. Hatótényezőként a növényzet típusát, kiterjedését, elhelyezkedését, tagoltságát, 
fajösszetételét, bizonyos esetekben (például véderdőknél, parkoknál) korát lehet említeni. 
 
Irányelvek 
Léteznek zöldfelületi ellátottsági normák, melyeket a zöldfelületi rendszer tervezésekor 
figyelembe kell venni. Az 1977-es ÉVM-OTSH utasításra  hivatkozva a mai napig  legalább 
21-30 m2/lakos zöldterület létesítendő a településen, melynek 1/3-a az adott lakóterületen 
található közkert, 1/3-a sport- és pihenőhely, 1/3-a városi szintű közpark kell, hogy legyen. 
Részletesebben az OTÉK 25. §-ában, a beépítésre szánt területek övezeteinek használatánál 
adják meg a szükséges legkisebb zöldfelületet, a terület százalékos arányában.  
A településrendezés kisebb és nagyobb területegységei (városrészek, tömbök, telkek) 
zöldfelületarányának számítására az ún. Biológiai Aktivitásérték szolgál, melyet a 9/2007. 
(IV. 3.) ÖTM rendelet szabályoz. A szabályozásnál ugyanis nem a zöldfelület alapterülete, 
hanem annak megfelelő szorzótényezővel súlyozott értéke számít tényleges zöldfelületnek. 
Ezt korábban az ún. levélfelület-index segítségével számolták, mely a többszintes 
növényállományok biológiai hatását becsülte meg az alapaterülethez képest. A jelenleg 
használatos Biológiai Aktivitásérték ennél összetettebb: nem pusztán a növényállomány 
jellegét és minőségét veszi számításba, hanem annak településen belüli elhelyezkedését, a 
telek területhasználati besorolását is.   
A közparkoknak és közkerteknek (azaz zöldterületeknek) közútról, köztérről közvetlenül - 
kerekesszékkel és gyermekkocsival is - megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie. 
Ennek értelmében az olyan közterületi park, amelyet biztonságos gyalogátkelőt nélkülöző 
gyorsforgalmi út választ el a lakóterületektől, nem tekinthető teljes értékű közparknak. A 
zöldterületeken csak a rendeltetést szolgáló épület/építmény helyezhető el maximum 7,5 m-es 
magassággal, tehát pl. árnyat adó pavilon, kis büféépület, nyilvános illemhely. A közkert 
legkisebb zöldfelület-aránya a területének 60%-a, közpark esetében a terület 70%-a. A 
fennmaradó területet általában a park útjai és más, a használatot segítő létesítmények (pl. 
játszótér berendezése) foglalják el. 
A jelenleg érvényben lévő rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület 
alkalmas, amely legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is nagyobb, mint 80 m. E 
méretek azonban a közpark funkcióját, ebből fakadó területigényét tekintve túlzottan kicsik, 
alsó határértéknek sem felelnek meg. Ahhoz, hogy egy park-jelleggel kialakított területen 
kialakulhasson a közpark fő értékét és értelmét jelentő un. állományklíma átlagos feltételek 
mellett legalább 3-4 ha nagyságú egybefüggő területre van szükség. A 10.000 lakosúnál 
nagyobb településeknél, városokban szinte minden esetben létesíteni kell és fenn kell tartani 
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legalább egy, nagyobb, összefüggő területű, az egész települést ellátó városi szintű közparkot. 
Ha a város területe kiterjedt, több lakónegyedre oszlik, akkor a lakónegyedekhez 
kapcsolódóan több városi szintű park létesítése és fenntartása lehet szükséges.  
A városi közparkok elhelyezésénél figyelembe kell venni azt a követelményt, hogy a város 
lakóterületeinek bármely pontjáról valamelyik zöldfelületi létesítmény 20-25 perc alatt 
elérhető legyen. Ez azt jelenti, hogy csak gyalogos közlekedést feltételezve a városi közpark 
ellátási körzete kb. 1,5 km sugarú, tömegközlekedési eszközökkel jól feltárt, megközelíthető 
területeknél 3-4 km sugarú.  
 

7.2. Zöldfelületek típusai (felsorolás) 
Lakókertek: 

Termesztőkert (főleg falusi) 
Üdülőkert (főleg városi) 
Vegyes hasznosítású 
Közös használatú lakókert 

Közintézmények kertjei:  
Bölcsődék, iskolák, óvodák 
Kórházkertek 
Kereskedelmi létesítmények kertjei 

Közlekedési területek zöldfelületei 
Utak mente (közút, járda, kerékpárút stb.) 
Parkolók, megállók 
Védő funkció, árnyékolás 
Zöldsávok, zöldszigetek 

Sétányok, fasorok, fásított terek 

Közpark: 
Lakóterületi közpark 

városi közpark 
üdülőpark 
pihenőkert 

Temető: 
Szórványtemető 
Építészeti (architektonikus) 
Erdei 
Parktemető 
urnatemető 

sportpálya 

történeti kertek  

várkertek, templomkertek 

állatkert, botanikus kert  

játszótér: (ZT) 
építő játszókert 
vizes játszókert 
közlekedési játszókert 
kaland játszókert 
felnőttek játszókertje 
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kempingek 
üdülőkemping 
tranzitkemping 
állandó kemping 
téli, nyári, egész évben üzemelő 
kis (50-100), közepes (100-500), nagy (500-1000), óriás 

fürdők: természetes, mesterséges.  
Szabadtéri 
Nyitott sportuszoda 
Strandfürdők, pihenőfürdők 
Gyógyfürdők 
Komplex fürdők 

Üdülőerdők: 
Pihenőerdő 
Sétaerdő 
Kirándulóerdő 
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8. Tervezési metodika 
 
 

8.1. Stratégiai tervezés  

 
37. A stratégiai tervezés 

 
 
2 részből áll: 

- tervezés 
- megvalósítás 

A stratégiai tervezés elemei: 
- Mit tervezünk: 

- településpolitikai koncepció: kívánt, elvárt állapot. Nem 
számszerűsíthető 
- stratégiai cél: időben nem meghatározott, nem számszerűsíthető 

Értékek, érdekek 
meghatározása 

Szervezeti filozófia 

Küldetés 

Vizsgálat: 
- külső feltételek 
- belső feltételek 
- versenyanalízis 
- SWOT-analízis 

Stratégiai célok 

STRATÉGIA 

Stratégia és szervezeti struktúra 
illesztése 

Funkcionális célok 

Funkcionális stratégia 

Kontroll Visszacsatolás 

Te
rv

ez
és

 
M

eg
va

ló
sít

ás
 

Stratégiai 
alternatívák 

Akcióterv, terv kidolgozása 



 61 

- programcélkitűzés: a várt eredményt határozza meg, valamint a 
megcélzott változást (mit, mikor, mennyit). 

- Hogyan: 
- stratégia: a településpolitikai koncepció irányába vezető út 
általános megfogalmazása 
- Átfogó ágazati programok: az ágazatra vonatkozó stratégiai célok 
elérésének eszköze 

Alprogramok, tevékenységek:  
- az ágazati programok számszerűsíthető lebontása 
- alkalmas tevékenységek költségeinek meghatározása 
- alapja a költségvetés készítésének 

Lépések: 
- Értékek, érdekek meghatározása:  

- megőrzendő és létrehozandó értékek  
- a szereplők (lakosok, gazdasági szereplők, NGO-k, valamint a 
város mint szervezet) érdekei 

- Szervezeti, települési filozófia: a kívánatos jövőkép megalkotása, ez 
alapján a település küldetésnyilatkozata, „jelmondata” 

- Vizsgálat: a fennálló helyzet vizsgálata, ld. a tervezést megelőző 
vizsgálati fázist, ill. a különböző vizsgálati módszereket, analíziseket 
(SWOT, közösségi tervezés elemei, heurisztikus tervezés). 

- Stratégiai alternatívák: SWOT-analízis vagy más analízisek alapján 
Alapstratégiák: 

- Intenzív stratégiák: a meglévő adottságokra támaszkodva 
jelentős és összpontosított erőkifejtések tétele, pl. Salzburg 
Mozart, Sopron és környéke - Liszt 
- Integrációs stratégiák: erős együttműködés a környező 
településekkel (az adott településnél kisebb, nagyobb és 
azonos súlycsoportú településekkel), régiós, országos, uniós 
és egyéb szinten. Pl. uniós támogatások, Interreg programok, 
regionális pályázatok 
- Diverzifikációs stratégiák: új lehetőségek keresése, az 
értékek kiaknázása, pl. Pécs - kulturális főváros, 
világörökség 
- Védekező jellegű stratégia: az önkormányzat 
felelősségvállalásának csökkentése, kockázatok 
csökkentése. Pl. körjegyzőségek 

Stratégiai döntés: választás az alternatív lehetőségek közül, ill. az egyes 
részterületekre a megfelelő stratégia kialakítása, összehangolása. Pl.: regionális 
kulturális együttműködés a környező településekkel, és párhuzamosan a helyi 
gazdasági élet fellendítése, ugyanakkor az önkormányzat kiadásainak csökkentése 

 
Stratégiai analízis: egy fő célra építi rá az egész koncepciót. A stratégia 

kivitelezhetősége, a cél elérése. Pl: Sopron – turizmus, Pécs-kulturális főváros stb. 
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8.2. SWOT-analízis 
- Felméri a meglévő helyzetet, ami körülveszi a települést, ez alapján megpróbálja 
a legmegfelelőbb döntést meghozni. 
- Az eredmény a koncepció, melyhez programok csatlakoznak. 
-  jelenből következtet a jövőre: 
 
Erősségek Gyengeségek Jelen 

Lehetőségek Veszélyek Jövő 

38. SWOT analízis 
 
- Vannak külső és vannak belső feltételek, melyeket vizsgálni kell: 

- Belső feltétel:  
- erősségek: a település értékei, meglévő pozitívumai pl. 

műemlékek, zöldfelületek, nemzetközi szerep, díjak, 
kitüntetések, sikeres vállalkozások, ipari park stb. 

- gyengeségek: a település hátrányai, feldolgozatlan problémái, 
pl. illegális hulladéklerakás, közműolló, munkanélküliség, 
elhanyagolt városrészek, gazdasági pangás stb. 

- Külső feltétel:  
- lehetőségek: helyzeti előnyök, pályázatok, uniós források 
- veszélyek: helyzeti hátrányok, megvonható támogatások, 

adósságállomány, gazdasági helyzet romlása, szociális helyzet 
romlása 

-  
- Versenyelemzés: a tényezők mérlegelése ! fejlesztési stratégia meghatározása: 

 
 LEHETŐSÉG VESZÉLY 

ERŐSSÉG Offenzív (használd ki 
az erősséget, bővítsd a 
lehetőséget) 

Diverzifikált (használd 
ki az erősségedet, hogy 
elkerüld a veszélyeket) 

GYENGESÉG Változásorientált (építs 
a lehetőségekre, hogy 
ellensúlyozd a 
gyengeséget) 

Deffenzív (Csökkentsd a 
gyengeséget és kerüld el 
a veszélyt) 

39. SWOT versenyelemzés 
 
 
- Offenzív: „támadó”. Sok lehetőség és erősség van 
- Deffenzív: „védekező”: több gyengeség és veszély. Pl. elöregedő 

falvak 
- Váltásorientált: a lehetőségeket jobban ki kell használni. A 

gyengeségeket tompítani kell ! váltás 
- Diverzifikált: most erős a település, de később veszélyek léphetnek 

fel. „Sok lábon álló” stratégia kell. Ne csak az erősségekre építsen, 
mert az veszélyes lehet. A kevésbé erős oldalakat is be kell vonni. Pl. 
hajdani iparvárosok 
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8.3. Közösségi tervezés 
Társadalmi vonatkozást, legitimitást visz a tervezésbe. Közös nevezőt próbálnak találni. Sok 
ötlet. 

Elemei: 
- A teljes folyamat előzetes megtervezése  
- Mobilizálás: KONFERENCIA: a térség szereplőinek mozgósítása, 

felelősségvállalásuk elérése 
- MUNKACSOPORTOK (elképzelés, térképezés, Agenda-setting): a 

résztvevők tanulási folyamata, mely a problémák és elképzelések 
megvitatásán keresztül történik (Agenda-setting: napirend-kialakítás: 
mi kerül napirendre, milyen ütemezésben, hogyan hatnak egymásra a 
napirendi pontok, ill. a különböző csoportok napirendjei) 

- Problémák meghatározása, KONFERENCIA: egyetértés kialakítása a 
közös problémáknál 

- MUNKACSOPORTOK: változatok kiválasztása: a különböző 
tervváltozatok kialakítása és ellenőrzése 

- Konszenzusos terv: KONFERENCIA: egyetértés kialakítása a 
kiválasztott tervekről 

- MUNKACSOPORTOK: megvalósítási javaslatok: megvalósítási 
változatok kidolgozása 

- Megvalósítási döntés: KONFERENCIA: konszenzusos döntés a 
megvalósításról és az eredmények követésének és értékelésének 
módjáról 

- Monitoring: a megvalósítással párhuzamosan elindul 
- A szereplők folyamatos tájékoztatása: és a további aktív részvétel 

bátorítása 
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40. A közösségi tervezés 

Folyamat megtervezése 
 

KONFERENCIA 
Mobilizálás 

Munkacsoportok (elképzelés, 
térképezés, Agenda-setting) 

KONFERENCIA Problémák 
meghatározása 

Munkacsoportok: változatok 
kiválasztása 

KONFERENCIA Konszenzusos terv 

Munkacsoportok: megvalósítási 
javaslatok 

KONFERENCIA Megvalósítási 
döntés KONFERENCIA 

Monitoring 

A szereplők folyamatos 
tájékoztatása 
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8.4. Heurisztikus tervezés 
- Heurisztikus feladatmegoldás: Egyértelmű algoritmusok helyett próbálkozásokkal, 

a korábbi tapasztalatok felhasználásával működő feladatmegoldási módszer. 
- A régebbi ismeretek beemelése az új koncepcióba 
- Az ismeretlen tényezők „fekete dobozként” kezelése: nem a megoldás menetére 

koncentrál, hanem a bemeneti és kimeneti tényezőkre, valamint az ismert 
hatótényezőkre. 

- Próbaterv indítása (Pilot): a koncepció a régiekre támaszkodik, de az új ismereteket 
is beolvasztja. A pilot terv a lehetséges szabályozások tesztelését és a lehetséges 
fejlődést modellezi, regionális összefüggésben. A heurisztikus tervezést lehet a 
közösségi tervezéssel együtt is végezni. 

 

8.5. Átfogó tervezési modell 
Alulról felfelé: 

- Igénytől a költségvetésig 
- Költségvetési monitoring: megvalósítás és teljesítmény " költségvetési javaslat 

elfogadása 
Felülről lefelé: 

- A koncepciótól a programig 
- Koncepció kidolgozása és elfogadása 
-  

A tervezési modell szereplői: 
- Lakosság 
- Képviselőtestület és bizottságok 
- Polgármester, tisztviselők 
- Intézmények és önkormányzati osztályok 
- Költségvetési osztályok 
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