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A településfej lesztés- ingatlanfej lesz-
tés témakörnél k i tértem azok hatása-
inak határaira. 

„A városfej lesztés mindig egy na-
gyobb területen valósul meg, legki-
sebb egysége a telektömb. Néha a 
pontos területe nehezen definiálható
míg az ingatlanfej lesztés mindig ki-
sebb ,  pontosabban meghatározható 
akcióterületet határol.”
[01] [02]

Megemlítettem, hogy bizonyos giga 
ingatlan beruházások településfej-
lesztés i  értékkel  bí rnak. Véleményem 
szer int léptékében kisebb hatásokkal 
,apróbb méretű ingatlanfej lesztések 
is  tudnak olyan energiát generálni , 
melyek egy dominó effektust válthat-
nak k i .  Az i lyen beavatkozásoknak 
pontos felmérésen, környezet anal í -
z isen, 

TÉZIS I.
A TUDATOS, KÖRNYEZETÉRE 
VÁLASZOLÓ,ÉRTÉKEIT 
HASZNÁLÓ 
INGATLANFEJLESZTÉS 
TOVÁBBI FEJLESZTÉSEKET 
INDUKÁLHAT.
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tézis I_városok belső perifériái

[01]-Bajnai László előadásai alapján 
amit a PTE PMMIK Településmérnök 
Msc képzés során hal lgattam

[02]-Bajnai László 2007.
Városfej lesztés,
Scolar Kiadó, Budapest

társadalom vizsgálaton, pénzügyi 
tervezésen kel l  végigmennie, hogy 
egy értékes,  környezetbe i l lő,  annak 
értékeit  felhasználó ingatlanként, 
épületként jelenjen meg.
Az így megtervezett,  a település de-
f in ícióiból k i induló, annak minden 
egyes elemét f igyelembe vevő épí-
tészet i  alkotás jól  működhet az adott 
környezetében, ha a megál lapított 
paraméterek mel lett  készül  el  és nem 
egy sablonmegoldás eredménye.
Az így létrehozott alkotás vélhetően 
megfelelő működése hasonló i rányú 
és átgondoltság -  ha feltételezzük 
hogy pénz és s ikeror ientált  v i lágunk 
egy k ics i t  v isszavesz a maga kapzs i -
ságából -  projekteket eredményez 
amik egy „hátrányosabb” területen 
is  élhető kereteket teremtenek egy 
társadalmi lag szegényebb környe-
zetbe.
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TÉZIS II.
GYORS KÖZÖSSÉGI 
EREDMÉNYEK 
REALIZÁLÁSÁHOZ
IDEIGLENES ÉPÍTÉSZETI 
BEAVATKOZÁSOK
SZÜKSÉGESEK
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tézis II_városok belső perifériái

Bevezető gondolataimban kitértem 
rá hogy napjaink közterei  mi lyen 
nagy feladatot v iselnek vál lukon. 
A történelem korábbi szakaszaiban 
nem volt  i lyen meghatározó szerepe 
mint napjainkban. Azonban nincs az 
a pénz, az gondolat i  lehetőség mely 
elég lenne egy -  egy terület haszná-
latának fokozásához. A terek ál lan-
dóan változnak, ez köszönhető az 
igényeknek és a funkcióknak. Ezek 
alapján nem lehet elégszer hang-
súlyozni  hogy mi lyen fontos a meg-
felelő sz intű, élhető közösségi terek 
k ialakítása. Sajnos számos olyan kö-
zösségi felület található mely fekvé-
séből,  funkciójából és számos más 
ok miatt nem működik jól ,  nem tör-
ténik társadalmi ér intkezés rajta. Az 
i lyen területek egyszerű, új  és nagy 
értéket hozzáadó lehetősége az ide-
iglenes beavatkozás mely még nem 
képzi  a városfej lesztések elfogadott 
fegyvertárát azonban annak gazda-
sági és társadalmi előnyei nagy ha-
tással  lehetnek. Kisbefektetéssel  em-
berek számára vonzó jelenség, mely 
megmozgatja őket mind test i ,  mind 
szel lemi értelemben, így könnyen, 
hamar tudunk eredményt elérni  és 
következtetni  vélhetően a s ikerre,az 
újból i  térhasználatra vagy rossz eset-
ben a kudarcra, mely egy újabb, ta-
pasztalatokkal gazdag beavatkozást 
kész í thet elő.

„Nincs az a pénz, az 
gondolat i  lehetőség 
mely elég lenne egy 
- egy terület hasz-
nálatának fokozásá-
hoz. A terek ál lan-
dóan változnak, ez 
köszönhető az igé-
nyeknek és a funkci-
óknak. „
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Az egyre növekvő global izáció és a 
mögötte hagyott problémák folya-
matosan bővülnek. Az egyik legna-
gyobb feladatunk a szegregációs 
területek felszámolása.
Ezen területek lakói  sok baj jal  küsz-
ködnek de a legfontosabb az embe-
rek hozzáál lása az élethez, a változni 
akaráshoz.
A beavatkozás feladatunk a közös-
ség, minden ér intett  akt iv izálása, 
meggyőzni  a feladat fontosságáról , 
az ő feladatairól  és az ehhez kapcso-
lódó lehetőségekről .  Minden résztve-
vőnek van felelőssége. A tel jes folya-
mat nem lehet s ikeres ha ezeket a 
felelősségi

TÉZIS III.
KÖZÖSSÉGI 
SZÁNDÉK,CSELEKVÉS,CÉL.
MEGFELELŐ MOTIVÁCIÓ MEL-
LETT A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSNAK 
EGYENSÚLYBAN KELL LENNIE A 
HELYIEK TÖREKVÉSEIVEL. 
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tézis III_periféria a város széléni

szerepkörök nincsenek let isztázva 
mert így a folyamat alól  sokan kibúj-
hatnak.
A megfelelő, folyamatos kommuniká-
ció, melyen keresztül  a legjobban le-
het megfogni az embereket k iemel-
ten fontos.

Bármennyire is  segíteni  szeretnénk 
az i lyen helyzetbe került  emberek-
nek nem szabad elfelejtenünk hogy 
a külső segítség mértéke nem halad-
hatja meg a fej lesztéseknek a hely i 
emberek által  hozzáadott értékét.
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A falvak ma gazdasági,  társadalmi és 
így ezekhez kapcsolódva építészet i 
válságban vannak. Léteznek k ivéte-
lek melyek a hely szel leméből,  adott-
ságaiból előnyt tudnak kovácsolni  - 
szuburbia,egyediség: bor -   azonban 
ezek száma kevés.  
A ma, de inkább a jövő falvának a 
múltban s ikeres karaktereit  kel lene 
új ra visszahoznia egy egységes, és 
mindenképpen össztársadalmi sz in-
ten támogatott folyamat mentén. 
A társadalmunk folyamatosan vál-
tozó értékrenddel ma már elért  egy 
olyan sz intet ahol a környezete új ra 
fontos kezd lenni ,  habár ezt a folya-
matot a gazdasági nehézségek las-
s í t ják.

TÉZIS IV.
AZ FALUSI „INNOVÁCIÓNAK” 
A MÚLTBÓL KELL MERÍTENIE 
HOGY A FALU ÚJRA FEJLŐDNI 
TUDJON ÉS ELÉRJE SAJÁT 
„MÚLTJÁT[01]” 
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tézis IV_falu mint periféria

Véleményem szer int a falunak új ra 
egy öko(logikus) gondolkodást kel-
lene a legnagyobb értékének tarta-
nia amire egy város nem képes így 
a várossal  szemben, az ott  élő tár-
sadalom mely egyre inkább foglal-
kozik a környezet barát,  „földbarát” 
értékrenddel,  pol i t ikával és az ahhoz 
szorosan kapcsolódó építészet i  lehe-
tőségekkel több esetben a falut vá-
lasztaná.
A falu így új raszervezheti  mind tár-
sadalmát, mind gazdaságát,  így az 
építészet i  megújulása is  megtörtén-
het.
Ehhez a megfelelő utat nem kel l  k i ta-
lálni ,  csak fel  kel l  idézni!

[01]-A „múlt” ebben az esetben a 
falu összetett ,  s ikeres gazdálkodá-
sát,  társadalmi rendszerét és tudatos 
építészet i  formálását takarja.
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Az ócsai feladat hasznos-
ságát abban látom hogy 
megkísérelte egy olyan tár-
sadalom-építészet (városépí-
tészet) kontextusban létre-
hozni  az ideál is  feltételeket 
egy településnek a társa-
dalom egy meghatározó 
részének,akik már senkire se 
számíthatnak,mert a  társa-
dalom per i fér iájára kerültek.
Az összetett gondolkodás új 
értékek előtérbe helyezését 
is  elősegítette. Az ide költö-
ző embereknek életformát 
kel lett  javasolni  az elképzelt 
f iz ikai  keretek indokolásával. 
Ez az együttes gondolkodás, 
megfelelő szakemberekkel 
közösen a területek, lehető-
ségek ideál is , fenntartható 
használatához vezethet.

TÉZIS V.
MINDEN FIZIKAI KÖRNYEZETHEZ 
EGY MEGHATÁROZOTT 
ÉLETFORMA TARTOZIK.
AZ ÚJ TELEPÜLÉSEK TERVEZÉ-
SÉVEL EGY IDŐBEN A BEKÖL-
TÖZŐK SAJÁTOSSÁGAINAK,A 
TÁRSADALOM JELLEGÉNEK ÉS 
TÁVOLABBI CÉLJAINAK MEG-
FELELŐ ÉLETFORMÁT IS CÉLSZE-
RŰ MEGHATÁROZNI.[01] 
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tézis V_falu mint periféria

[01]- Kleineisel   János egyik gondo-
latának átértelmezése egy kis f ino-
mítással

Kleineisel   János 1981.
Házak, varosok, társadalmak,
Gondolat könyvkiadó, Budapest
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