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A TELEPÜLÉS JÖVŐBELI MEGJELENÉSÉT – FENNTARTHATÓ – FEJLESZTÉSÉT AKKOR VAGYUNK 
KÉPESEK MEGTERVEZNI, HA A TERVEZÉST AZONOS IDŐTÁVRA, A TÁRSADALOMI, A GAZDASÁGI 

ÉS A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐRE EGYSZERRE KÉPESEK VAGYUNK KITERJESZTENI. 

 

A település folyamatos változásban lévő társadalmi, gazdasági, 
környezeti (épített és természeti) rendszer, és e alrendszerek 

egymásra hatása határozza meg, hogy a város milyen mértékben 
szolgálja a fenntartható település, mint jövőkép elérését. 

A fenntartható fejlődés városi/települési viszonylatban nem 
pusztán (épített) környezeti probléma. Hatékonyságát a fent 

említett három alaptényező viszonya befolyásolja.  
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AZ ALACSONY ÉS NAGY INTENZITÁSÚ TERÜLETEK SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK LEGFONTOSABB 
ESZKÖZEI A KAPCSOLATRENDSZEREK, A KÖZLEKEDÉS ÉS A VÍZHÁZTARTÁS  

 

Egy jól működő közlekedési hálózat, egy jó közlekedési 

kapcsolattal rendelkező terület mindig vonzza a vállalkozásokat, 
felgyorsítja fejlődést. Az intenzív, kemény funkciókat tömörítő 

terület lapvető feltétele egy ilyen jól kiépített rendszer. 

Ezzel szemben az érzékeny területeknél érdemes a gépjármű 
közlekedési felületeket minimálisra korlátozni, illetve az autó 
használok számára olyan kényelmetlen körülményeket 

teremteni, amely így közvetve akadályozza a beépülést. Ezek az 
alacsony intenzitású területek szolgálják a vízháztartás 

regenerálódást is.  
Tehát, amíg az intenzív területek „tartószerkezete” a 
közlekedési hálózat, addig az alacsony intenzitású területeké a 

vízhálózat.  
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AZ ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ KÖRNYEZET LÉTREHOZÁSÁNAK KULCSA, A 
TELEPÜLÉSEK/TELEPÜLÉSRÉSZEK SŰRŰSÉGE ÉS RACIONÁLIS TÉRBELI SZERVEZÉSE. 

 

A koncentrált beépítés jó adottságokat kínál a 

környezetbarát közlekedési hálózatok és egyéb 
infrastruktúra kialakítására. A nagy laksűrűség pedig a 

funkcionális gazdaság működéséhez szükséges „kritikus 
tömeget” is biztosítja. A koncentrált, egymástól jól 
lehatárolt települések között jobb lehetőség nyílik, 

összefüggő, szabad – ökológiailag is értékes – zöldterületek 
kialakítására. 

A koncentráltság természetesen nem fokozható a 

végletekig. A sűrűségnek fenntarthatósági szempontból, 
megvannak az alsó és felső határai is, amelyek nagy 
részben a beépítési formáktól, intenzitástól illetve a 

társadalmi, kulturális igényektől is függenek. 
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A FENNTARTHATÓ, IDEÁLIS VÁROSSZERKEZET KIALAKÍTÁSA SOHA NEM EGYETLEN 
BEAVATKOZÁS, HANEM AZOK SOROZATA A JELENLEGI TELEPÜLÉSSTRUKTÚRÁK ALAKÍTÁSÁRA, 
KONTROLLÁLÁSÁRA. 

 

Egy földrajzilag meghatározott és történelmi léptékben 
kialakuló térszerkezet pár év alatt nem szabható át. Mi 

több, a beavatkozások során különös tekintettel kell lenni 
a városszerkezeti, városképi hagyományainkra is, hisz 
építészeti örökségünk egyszeri és pótolhatatlan.  

Új városrész megépítése során - elvben - érvényesíthetők 
a fenntarthatósági szempontok, és egy átfogó 
városrehabilitációban is viszonylag széles körben lehet 

ezeket alkalmazni. Leggyakrabban azonban kisebb 
beavatkozásokra nyílik csak mód. Ezért, hogy e kis 

lépések is egy jobb struktúra felé vezessenek, fontos, 
hogy legyenek a konkrét döntéshozatalban is 
érvényesíthető világos célok, irányelvek. 
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A TÉRBURKOLATOK, AZ UTCABÚTOROK A VÁROSI KÖZTEREKEN VIZUÁLIS RENDSZERT 
ALKOTNAK. SZÍNEIKKEL ÉS FORMÁIKKAL KAPCSOLÓDNAK EGYMÁSHOZ ÉS AZ ÉPÍTETT 

KÖRNYEZET MÁS ELEMEIHEZ. A TÁRGYAKNAK ÉS KÖRNYEZETÜKNEK, A TÉRFALAK SZÍNEINEK, 
KARAKTERÉNEK EGYÜTTHATÁSA EGY VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK ALAPJA. 

 

Egy városban járva, az utcákat, épületeket nézve szerzünk 

vizuális élményt az adott településről. A színek szerepe nagy 
jelentőségű ezen élmény kialakításában. Az utcaképről nyert 
benyomásunkat javarészt az épületek, homlokzatok színe, 

formája és ezek harmóniája vagy éppen különbözősége 
határozza meg. 

  


	disz_ELEJE.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3

	oldalak_1_.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	3: JÖVŐKÉP
	Oldal 4
	Oldal 5
	6: KÖZTER
	7: ZOLDÉS ÉP.
	8: KONCENTRÁLT
	Oldal 9
	Oldal 10
	11: mestermű
	12: tort_terkep

	oldalak_1_.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	3: JÖVŐKÉP
	Oldal 4
	Oldal 5
	6: KÖZTER
	7: ZOLDÉS ÉP.
	8: KONCENTRÁLT
	Oldal 9
	Oldal 10
	11: mestermű
	12: tort_terkep

	OLDAL_arculat.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3

	látvány.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3

	oldalak_65_.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4

	kepek_disz.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11

	TEZISEK.pdf
	Oldal 1

	oldalak_70.pdf
	Oldal 4

	oldalak_70.pdf
	Oldal 4

	disz_ELEJE.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3

	oldalak_1_.pdf
	Oldal 1
	Oldal 2
	3: JÖVŐKÉP
	Oldal 4
	Oldal 5
	6: KÖZTER
	7: ZOLDÉS ÉP.
	8: KONCENTRÁLT
	Oldal 9
	Oldal 10
	11: mestermű
	12: tort_terkep




