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„Zöldmezős beruházásokat végzünk, melyekre 
nincs szükségünk; pénzből, mely nincs a 
birtokunkban; azért, hogy városokat alkossunk, 
melyeket a jövőben többé nem engedhetünk 
meg magunknak.” (BACHMANN, G. 2008:4) 

 

1. Bevezetés 

1.1. Témaválasztás 

A barnamező-kutatás tőlünk nyugatra (Nyugat-Európa, USA) az elmúlt évtizedekben egyre 

jelentősebb részét képezte a terület- és településfejlesztés, illetve a városrehabilitáció kapcsán 

felmerülő kérdéseknek. Magyarországon mindez valamivel több mint egy évtizedes múltra 

tekint vissza, mely tény már önmagában is indokolhatja a további hazai kutatások 

szükségességét.  

A barnamezők jóval színesebbek, mint elsőre gondolnánk. És noha régóta tisztában vagyunk 

létezésükkel, időről-időre mégis újabb és újabb kihívások elé állítják a tudományt. 

Kialakulásukban és rehabilitációjukban napjainkban olyan jelenségek szupraponálódó 

változásai játszanak szerepet, mint a szuburbanizáció, a technikai modernizáció és a 

globalizáció (KIL, W. 2004:14). A barnamező-felfogás történetét kísérő szemléletmódváltások 

rejtik magukban a téma érdekességét, melynek következtében a funkciójukat vesztett területek 

napjainkra a hosszútávon fenntartható településfejlesztés kulcsfontosságú elemévé váltak.  

A barnamezők képzetünkben jellemzően negatív tulajdonságokkal társulnak, és csupán az 

utóbbi 5-10 év folyamán jelentek meg egyre gyakrabban „lehetőségként”, nem pedig 

„problémaként”. Ebben több tényező játszott szerepet, mint például a fenntarthatóságra való 

törekvés és a környezettudatosság terjedése. A rehabilitáció a takarékos területhasználat 

keretein belül napjainkra olyan szorosan összefonódott aktuális témákkal, mint a népesség 

elöregedése és a zsugorodó városok, hogy sok esetben szinte megkerülhetetlenné vált a 

gyakorlat számára. Mindezt felerősíti Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, az 

európai standardokhoz való alkalmazkodás, melynek során akarva-akaratlanul nyitottá válunk 

a régi-új felfogások és gyakorlati módszerek felé, melyek hazai alkalmazása legkevésbé sem 

zökkenőmentes. 

A dolgozat igyekszik átfogóan tárgyalni a témát, melynek során mind elméleti, mind pedig 

gyakorlati szempontból közelít. A szerző a harmadik fejezetben részletekbe menően elemzi a 

barnamező fogalmát, és indokolja egy kiterjesztett definíció létjogosultságát. Ez a 

meghatározás képezi a további vizsgálatok alapját. Mindennek ellenére újra és újra 
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megjelennek a hagyományos értelmezés, valamint – a részben abból eredeztethető – 

információhiány korlátai. 

A barnamező-rehabilitációt jellemzi a nyugati minták követése, valamint ezzel össze-

függésben egyfajta időbeli eltolódás az alkalmazott módszerek terén. Ez az oka annak, hogy a 

tanulmány felépítését tekintve is nyugatról halad keletre, melynek főbb gócpontjait az USA és 

az EU, azon belül pedig hazánk képezik. Ezáltal fontos szerepet kapnak a nyugaton bevált 

gyakorlati példák, valamint a hazai helyzetkép bemutatása, azonban a barnamező-felfogás 

aktuális szemléletmódváltása áll a fókuszban. 

1.2. Célkitűzések és szerkezeti felépítés 

A disszertáció célja, hogy bemutassa a barnamező-szemléletet jellemző változás főbb jegyeit, 

a kutatás jelenlegi állását és a rehabilitációs gyakorlat tapasztalatait, illetve sokszínű 

lehetőségeit. Mindezáltal pedig rámutasson a barnamezős területfejlesztés gyenge pontjaira és 

kiaknázatlan lehetőségeire Magyarországon. A dolgozat szerkezetileg három nagyobb részre 

tagolódik, ahol egy elméleti alapokra épülő fogalom- és modell-alkotáson keresztül jutunk el 

a revitalizáció külföldi és hazai gyakorlatához. 

A jogi és gazdasági eszközök, valamint azok változásának bemutatása. Az elméleti alapok 

első felében  a barnamezők jogi hátterére, illetve a finanszírozási és fejlesztési programokra 

(2. fejezet) helyeződik a hangsúly. Példaképp az USA és az EU, valamint ez utóbbin belül 

Nagy-Britannia, Németország és Magyarország, vagyis Nyugat- és Kelet-Közép-Európa, a 

régi és az új uniós tagállamok kerülnek összehasonlításra. Az alfejezet szemlélteti a 

rendelkezésre álló, alkalmazott jogi és gazdasági eszközrendszert jellemző eltéréseket az 

egyes területeken, valamint felhívja a figyelmet a fogalomalkotás, valamint a jogi és 

gazdasági eszközök közötti összefüggések hiányosságaira. 

A barnamező egységes fogalmának és jellemző jegyeinek meghatározása. Az elméleti alapok 

második felében a szerző azon jelentősebb barnamező-felfogások elemzésével (3. Fejezet) 

foglalkozik, melyek a napjainkban használt fogalmak kialakulásához vezettek, illetve azokat 

befolyásolták. A cél itt a helyzetfeltárás, az egymás mellett élő, eltérő szemléletmódok, illetve 

azok hátterének bemutatása, valamint ezáltal a barnamező-fogalom változó jellegének és az 

ide sorolható területi kategóriák bővülésének, mint természetes folyamat, érzékeltetése. 

Ezekre alapozva történik javaslattétel egy általános, átfogó barnamező-definícióra, mely a 

további vizsgálatok alapját képezi. 

A barnamező-rehabilitáció törvényszerűségeinek bemutatása. A második nagyobb egységet 

az elméleti alapokra épülő rehabilitációs gyakorlat (4. fejezet) képezi. A vizsgálat alapját egy 



Bevezetés 

 
13 

adatbázis alkotja, mely külföldi, bevált gyakorlati példákat tartalmaz. A szerző itt az 

összegyűjtött adatbázis elemzése által kíván rámutatni a revitalizáció sokszínűségére és egyes 

törvényszerűségeire. A rehabilitáció alternatívájaként szóba kerül a köztes használat is, mely 

hazai viszonyok között ugyancsak újszerű jelenségnek számít. 

A hazai helyzetkép bemutatása és a külföldi tapasztalatok alkalmazási lehetőségei. A 

harmadik rész kizárólag Magyarországgal foglalkozik, alapvető célja pedig a hazai viszonyok 

(5. fejezet) ismertetése, elemzése, valamint az első két fejezetben szerzett tapasztalatok 

megfogalmazása hazánkra nézve. Mindennek érdekében sor kerül a rendelkezésre álló, hazai 

felmérések eredményeinek felülvizsgálatára és kiegészítésére saját kutatási eredményekkel – 

országos, regionális és települési szinten. Ezeket alapul véve kerül sor a barnamezők területi 

előfordulásának és kiterjedésének bemutatására Magyarországon. A dolgozat zárásaképp, a 

második fejezetben megfogalmazott definíció alapján, egy hazai mintaterület – Pécs város – 

elemzésére kerül sor. 

1.3. Módszertan 

A dolgozat jelentős részben külföldi szakirodalom feldolgozásán, értelmezésén és elemzésén 

alapszik. Mindez elkerülhetetlennek bizonyult a téma feldolgozása érdekében, hiszen az 

alapműnek számító írások tetemes része angol nyelven áll rendelkezésre, valamint arányaiban 

véve is kevés a hazai szakirodalom. 

A kutatómunkát megnehezítette az információhiány, illetve a barnamezőkről alkotott nézetek 

sokszínűsége. A szükséges információk beszerzése ennek megfelelően sokrétű gyűjtőmunkát 

igényelt. A barnamező-kutatás fontos jellemzője, hogy erőteljesen praxisorientált, amely 

nélkülözhetetlenné tette a szakértői interjúkat (Difu/Berlin, LEG NRW1/Dortmund, Red Rose 

Forest/Manchester, HM Infrastrukturális Ügynöksége/Budapest, Pécs MJV Önkormányzata), 

valamint a terepbejárást. Ennek köszönhető, hogy a dolgozatban szereplő fényképek szinte 

kivétel nélkül saját felvételek. 

A szerző továbbá 2010/2011-ben abban a megtiszteltetésben részesült, hogy egy tízhónapos 

DAAD-ösztöndíj keretében folytathatott vizsgálatokat a dortmundi székhelyű Institut für 

Landes- und Stadtentwicklungsforschung vendégkutatójaként. 

A jogi keretek vizsgálatának alapját a téma szempontjából releváns jogszabályok (pl. 

CERCLA, SARA, ROG) és hivatalos dokumentumok (pl. Európa 2020 Stratégia, Lipcsei 

Charta, ÚMFT) képezték. A finanszírozást és a kutatás-fejlesztést a barnamezőkkel 

                                                 
1 Napjainkban: NRW Urban. 
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foglalkozó támogatási programokon, hálózatokon (pl. NICOLE, NORISC, RESCUE, 

INTERREG, COBRAMAN, CircUse) keresztül mutattuk be. 

A definíciók elemzése során a hazai és a nemzetközi meghatározások közül az ismertebbeket, 

illetve a kevésbé ismerteket egyaránt vizsgáltuk. A felmerülő egyes típuselemek kigyűjtése és 

összegzése, valamint a szerző saját tapasztalatai nyomán összeállt egy lista a barnamezők 

legfontosabb jellemzőiről. Ezt követően a tulajdonságok egyenként kerültek elemzésre, 

melynek egyrészt az volt a célja, hogy azok valóságalapját, helytállóságát megállapítsuk. 

Másrészt, ezáltal próbált a szerző úgy kialakítani egy meghatározást, hogy a lehetséges 

kritériumokat mérlegelje, lehetőség szerint rangsorolja, melyek tartoznak az alapvető, illetve a 

lehetséges, ám nem minden esetben feltételül szabható, a barnamezőt jellemző tulajdonságok 

közé. Az, hogy a dolgozat az esetlegesen vitás pontokra helyenként egyenként is kitér, 

lehetővé teszi a disszertáns által kialakított végső következtetés lehetőségekhez mért szilárd 

megalapozását. 

Az értekezésben használt fogalmak közül a „barnamező”, valamint a „zöldmező” 

egyértelműen bemutatásra kerülnek. Ezeken kívül – a szennyezett területek esetében – 

többször előfordul a „kármentesítés” kifejezés, mely alatt környezeti kármentesítés értendő. 

A rehabilitációs folyamat jellemzőinek analíziséhez a szerző hosszantartó kutatómunka során 

19 európai országból2 gyűjtött össze egy 416 bevált gyakorlati példát tartalmazó adatbázist, 

mely elsősorban már publikált, szekunder adatsorokon alapul (pl. barnamező-fejlesztési 

projektek, tervek). Az egyes barnamezők utalásokon, hivatkozásokon keresztül vezettek 

egymáshoz, melyet célzott keresés egészített ki. Az adatsor (I. melléklet) az alábbi 

jellemzőket tartalmazza:  

• terület neve; 

• területi elhelyezkedés: nagyobb, ismertebb helyszínek esetében település, illetve -rész, 

kisebbeknél továbbá legalább utca és lehetőleg házszám; 

• eredeti és új funkció: az összehasonlíthatóság érdekében 6-6 nagyobb kategóriába 

csoportosítva; 

• felhagyás ideje: általában évszám vagy időszak; 

• rehabilitáció ideje: ez az adat a minta 93%-ánál, vagyis 388 terület esetében állt 

rendelkezésre. 

A továbbiakban a barnamező-rehabilitáció térbeli, időbeli, valamint gazdasági összefüggéseit 

vizsgáltuk statisztikai adatok segítségével. A 212 település – elővárosok nélküli – 
                                                 
2 Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, 
Lengyelország, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, 
Svédország, Svájc. 
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népességszám-adatai a legtöbb esetben az Eurostatra alapozó, ám annál több adatot 

tartalmazó http://www.citypopulation.de honlapról származnak. Kivételt képeznek ez alól a 

holland települések, valamint Marklowice, ahol a holland (CBS), valamint a lengyel 

statisztikai hivatal (STAŃCZAK, J. – ZNAJEWSKA, A. – DANIŁOWSKA, A. 2014) adataira 

támaszkodtunk. A népességszámok vagy az utolsó, 2011-es cenzus eredményei vagy annál 

frissebb, az elemzés időpontjában aktuális, hivatalos becslések. 

Külön alfejezetben vizsgáltuk a barnamező-rehabilitáció és az adott térségek gazdasági 

fejlettsége között összefüggéseket. Annak érdekében, hogy a gazdasági fejlettség mérhető, az 

adatok pedig összehasonlíthatóak legyenek, egy mutatót alkalmaztunk. A regionális 

gazdasági sűrűség, mely az egy főre jutó, vásárlóerő-standardon (PPS) mért NUTS 2-es 

szintű regionális GDP (2011) és népsűrűség szorzata, számításánál az Eurostat adatbázis 

szolgált forrásként, ebből kifolyólag Svájc és Liechtenstein nem képezte az elemzés részét. A 

vizsgálat alapját 104 európai régió alkotta. A NUTS 2-es régiókódokat a 2010-es 

módosításokat figyelembe véve dolgoztuk fel. Nagy-Britannia régióira az Eurostat legfrissebb 

népsűrűségi adatai 2010-ből származnak. Ezalól egyedül Merseyside (kód: UKD7) képez 

kivétel, 2012-es számadatokkal, a többi forrás 2013-ra datálható. 

A számítások elvégzésére az adatsorok kiterjedéséből kifolyólag az SPSS statisztikai program 

segítségével került sor. A különböző aspektusú vizsgálatok eredményeit Excel-diagramok 

szemléltetik. A dolgozatban szereplő egyéb ábrák az Inkscape, illetve az Adobe InDesign 

grafikai programokkal készültek. A térképi alapú területszámításokhoz a Quantum GIS nyílt 

forráskódú térinformatikai szoftvert alkalmaztuk. 

A hazai barnamezők áttekintésekor a dolgozatban összesítésre kerültek a jelenleg 

rendelkezésre álló felmérések adatai, melyet a jelölt saját kutatási eredményekkel egészített 

ki. Ez utóbbi országos szinten egyrészt egy 2011-ben végrehajtott kérdőíves felmérés 

eredményeit tartalmazza. A 3152 db magyar település listáját, valamint jellemző adatait a 

KSH 2010-es Magyar Köztársaság helységnévkönyve adattáblája (KSH 2010) alapján 

gyűjtöttük ki. Ezek közül kerültek kiválasztásra: 

• a fővárosi kerületek (23 db); 

• a városok (népességszámtól függetlenül), melyek közül többen Integrált 

Városfejlesztési Stratégiával (IVS) rendelkeznek, ami sok esetben megkönnyítette az 

adatszolgáltatást (326 db); 

• 5000 főnél népesebb községek (25 db); 

• egyéb – nem városi jogállású – települések, melyek egyéb források alapján 

feltehetőleg érintettek barnamező(k) által (80 db). 

http://www.citypopulation.de/
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Utóbbi esetben az egyik ilyen forrást a 2011 januárjában végzett felmérés képezte, melynek 

keretében az ország 174 kistérségének (Budapest nélkül) munkaszervezeteit kérdeztük meg, 

van-e tudomásuk olyan településről a kistérség területén, melyet érinthet a téma. A kapott 

válaszok alapján további 40 település került kiválasztásra. Ezt követően a vizsgálni kívánt 

települések listáját összehasonlítottuk a hozzáférhető barnamező-felmérések által említett 

településekkel. Ennek során ugyancsak 40 települést sikerült meghatározni, melyek addig 

nem szerepeltek a kérdőíves felmérés címzettjei között. 

A fentiekben leírtak alapján egy 431 településből (valamint a fővárosi kerületekből) álló 

célcsoport képezte az empirikus felmérés alapját. A következő lépésben ezeket, valamint a 23 

fővárosi kerület (főépítészek, illetve a városrendezésért, -fejlesztésért felelős osztályok) 

önkormányzatait kerestük meg kérdőívvel (ld. II. melléklet). A kérdőív részben általános, a 

település/fővárosi kerület egészére vonatkozó információk felmérését célozta a helyi 

barnamezők fókuszba helyezésével, másrészt pedig részletes információkat volt hivatott 

szerezni az egyes barnamezőkre vonatkozóan. A válaszadási arány ugyan csupán 13,2%-os 

volt, azonban a válaszadók majd 90%-a nem szerepelt eddig barnamezős felmérésekben. 

Összesen 91 barnamezőről állnak így rendelkezésre (részletes) adatok. A kapott válaszok 

kiértékelését az értekezés 5.1.1. alfejezete tartalmazza. 

Ezen túlmenően a saját adatgyűjtésen alapuló országos szintű elemzés egy másik súlypontját a 

hazai katonai barnamezők képezték. A dolgozatban közölt adatok egy saját tanulmány (ld. 

OROSZ É. – PIRISI G. 2014) fontosabb eredményeit foglalják össze és 2012-re datálhatóak. A 

vizsgálat alapját képező adatok beszerzése sokszínű gyűjtőmunkát igényelt. A témában 

rendelkezésre álló információkhoz való hozzáférés a rendszerváltás óta sokat javult, azonban 

mindmáig nem optimális. A HM Hadtörténelmi Levéltárában nyilvántartott iratok csupán 

részben hozzáférhetőek, a szovjet hadsereg magyarországi jelenlétéről pedig nem áll 

rendelkezésre hiánytalan dokumentáció. A hazai katonai területhasználat történeti alapú 

rekonstrukciója ebből kifolyólag nem volt lehetséges. Ugyancsak hiányosak az ismereteink a 

HM ingatlanvagyon-gazdálkodása tekintetében, mivel a ZÁVKHI és jogutódjai3 máig nem 

közölnek részletes információkat. Mindezek következtében az elemzéshez használt adatok 

hivatalos, valamint alternatív forrásokból származnak. 

A katonai használatú területek számának meghatározása hivatalos források alapján: 

• A jelenleg még használt katonai területeket a Magyar Hadsereg hivatalos publikációi 

alapján azonosítottuk. 

                                                 
3 1995-ig Zárolt Állami Vagyonkezelő és Hasznosító Intézmény, 1996-2007-ig Kincstári Vagyoni Igazgatóság, 
majd 2008-tól Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.. 
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• Az 1990-ben átadott katonai objektumokat az ún. ZÁVKHI-lista tartalmazza. 

• 1990-2007 között 167 objektum került államiból önkormányzati tulajdonba. Az 

átadást kormányhatározatok rögzítették, az egyes területek pedig a helyrajzi szám 

alapján jól azonosíthatóak voltak. 

A begyűjtött adatokat alternatív források segítségével (pl. social media, internetfórumok, 

blogok, YouTube videók) egészítettük ki, melynek eredményeképp összesen 564 katonai 

objektumot sikerült beazonosítani. A következő lépésben az objektumok egyértelmű 

lokalizálása volt a cél, melynek során a katonai funkciójú területek tipikus morfológiájára 

alapozva a wikimapia.org és a Google Maps szatellit felvételei segítségével 499 objektumot 

sikerült kétséget kizáróan azonosítani – ezekkel dolgoztunk tovább. 

Ezt követően egyéb paraméterek (területnagyság, egykori és jelenlegi funkció, jelenlegi 

állapot, tulajdoni viszonyok, településközponttól való távolság) meghatározására került sor, 

ahol levéltári adatokra, önkormányzati tanácsok jegyzőkönyveire, településszerkezeti 

tervekre, valamint tematikusan kapcsolódó internetes fórumok utalásaira támaszkodtunk. 

A hazai barnamezők regionális szintű elemzéséhez a Kapos ITK Kht. tanulmánya (HŐNYI P. 

2006) szolgált alapul. Mivel a regionális szintű adatbázisok sokkal részletesebbek, mint 

bármely országos felmérés, eredményesebben alkalmazhatóak a rehabilitáció vizsgálatához. A 

Dél-dunántúli Régióban fellelhető barnamezős területeket a szerző a kiindulási állapothoz 

képest vizsgálta egy évtized elteltével. 

Az utolsó fejezet zárását a Pécs városáról készült esettanulmány képezi, melyhez 2011 és 

2015 között folyt az adatgyűjtés. Kétévente4, tavasszal került sor az állapotfelmérésre, 

melyben szemináriumi munka keretében a PTE TTK FI másodéves BSc-s hallgatói is 

segédkeztek. A feladat a város közigazgatási területén található barnamezős területek 

azonosítása volt, a szerző által meghatározott definíció alapján. A megalapozó adatfelmérés a 

település teljes közigazgatási területére kiterjedő, aprólékos terepbejárás során, valamint azt 

kiegészítő gyűjtőmunkával történt. 

Az így dokumentált barnamezőkről készült feljegyzés tartalmazza a terület elhelyezkedését 

(cím, hrsz., GPS-koordináták), eredeti funkcióját, a felhagyás évét, valamint a jelenlegi 

tulajdonost és a terület aktuális állapotát. A részletes adatok beszerzése különböző forrásokból 

történt, melyek között hivatalos és alternatív források is szerepelnek, mint helyi napilapok és 

szaklapok cikkei, internetes források (pl. blogok, fórum bejegyzések, social media), saját 

tapasztalatok, illetve a helyi lakosságtól származó információk (pl. közvetlen szomszédság 

megkérdezése). 
                                                 
4 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben. 
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Az alfejezet a rendelkezésre álló adatok alapján mutatja be a pécsi barnamezőket. A kiindulási 

lista időközben bővült, melyen így olyan területek is szerepelnek, melyek 2011-ben még nem 

minősültek barnamezőnek. Az adatsor 113 felhagyott, illetve alulhasznosított (<50%) területet 

tartalmaz, az eredeti funkciótól függetlenül. A barnamezők tulajdonságainak elemzéséhez a 

vizsgálatot lezáró, utolsó adatfelvétel időpontjában, 2015 áprilisában jellemző állapot szolgált 

alapul. Ebből következik, hogy az ezt követő időszakban bekövetkezett markáns változások, 

mint a pécsi magasház elbontása, az Anikó utcai iskola bezárása vagy az Elcoteq kertvárosi 

üzemének újra használatba vétele csupán a szövegben kerülnek említésre. 

A pécsi barnamező-állomány feltérképezésén túl a 2011-2015 közötti időszakban 

bekövetkezett változások vizsgálatát is elvégeztük. Az évek során begyűjtött középtávú 

adatok így lehetővé teszik a település barnamezőit érintő folyamatok átfogó bemutatását. 
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2. Jogi háttér, finanszírozás és fejlesztési programok 

 

A barnamező-kutatásban élenjáró országok között elsősorban hármat említhetünk: az 

Amerikai Egyesült Államokat (USA), Nagy-Britanniát és Németországot (SIEGLE, C. 2005; 

WEITKAMP, A. 2009). Ezeken kívül nyilván azokban az államokban kerül a figyelem 

középpontjába a téma, melyeket történelmi-gazdasági múltjukból kifolyólag fokozottan érint 

(pl. Belgium, Franciaország, Hollandia) (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). 

A területi összehasonlításokon alapuló tanulmányok általában szintén Európa – USA, 

valamint az Európán (Európai Unión) belül megfigyelhető hasonlóságok és különbségek 

bemutatására fókuszálnak. Mindez nem jelenti azt, hogy más régiókban nem fordulnak elő 

barnamezők. Azonban az európai kutatásokat érezhetően jellemzi a nyugati minták követése. 

Ezt magyarázhatjuk többek között kulturális, gazdasági, történelmi, vagy politikai okokkal. 

Japánban például ugyancsak jelentős a barnamező-kutatás (lásd: Current status of the 

Brownfields Issue in Japan, 2007), valamint a rehabilitáció. Ennek ellenére a dolgozat 

elsősorban Európára (azon belül pedig Magyarországra) koncentrál, illetve – a fent említett 

okokból kifolyólag – néhol amerikai példák is említésre kerülnek, mint a törvényi keretek, 

valamint a rendelkezésre álló gazdasági eszközrendszer vizsgálata esetében. 

2.1. Amerikai Egyesült Államok: az iskolapélda 

Az USA-ban több törvény, illetve rendelkezés alkotja a barnamezős fejlesztések jogi keretét. 

A szövetségi kormányzat által életre hívott intézkedéseken túl a legtöbb állam, sőt egyes 

települések is rendelkeznek saját barnamező-fejlesztési programmal (pl. Kentucky Brownfield 

Program, Indianapolis Brownfield Redevelopment Program). Ez a szabályozási háttér teremti 

meg a sikeres rehabilitáció vázát, mely a legjobb gyakorlati példája annak, hogy „a jogi és a 

gazdasági eszközök lehető legszorosabb összekapcsolása növeli mindkét eszközrendszer 

hatékonyságát” (HORVÁTH G. et al. 2002:15). 

A téma kutatása terén szintén pozitív példával jár elöl az ország, melyet számos publikáció és 

konferencia fémjelez. És noha mindez egyértelműen láttatja, hogy az Amerikai Egyesült 

Államokban a barnamezők revitalizációja a területfejlesztés központi eleme, valamint 

„politikai szempontból jóval előkelőbb helyet élvez”, mint más nyugati országokban, 

„ugyanakkor mégis épp a tevékenységek sokszínűsége teszi zavarossá” (HENNINGS, G. – 

ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004:172-173). 
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2.1.1. Superfund-program 

Az 1970-es években bekövetkezett súlyos katasztrófák (Love Canal5, Times Beach6) – melyek 

sajtóvisszhangja környezetpolitikai választ és megoldást követelt – hívták életre az amerikai 

barnamező-kezelés alapkövét: a Superfund-programot (BIGALKE, E. K. 1994; EPA 1992; 

SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 1980-ban lépett hatályba az ún. Átfogó Környezetvédelmi 

Helyreállítási, Kompenzációs és Felelősségi Törvény (Comprehensive Environmental 

Response, Compensation and Liability Act, röviden: CERCLA) avagy – 1986-os módosítását 

követően összefoglaló nevén – „Superfund-törvény” (BIGALKE, E. K. 1994:24; STEFFENS, K. – 

FRANZIUS, V. 2002:176), mely a barnamezők (szennyezett területek) kármentesítését volt 

hivatott elősegíteni azáltal, hogy tisztázza a jogi felelősség kérdését. Szükség volt egy olyan 

törvényi szabályozásra, mely „felhatalmazza ugyan a szövetségi kormányzatot a szükséges 

kármentesítési feladatok elvégzésére, és tartalmazza az ehhez elengedhetetlen beavatkozási 

hatásköröket, de egyben megkíméli a szövetségi költségvetést annak anyagi terheitől” 

(BIGALKE, E. K. 1994:21). 

A törvény létrehozott egy 1,6 milliárd dollár büdzséjű vagyonkezelői alapot, az ún. 

„Superfund”-ot (BIGALKE, E. K. 1994:24; EPA 1992:I-3), melyet elsősorban a nagyobb vegy- 

és olajipari kibocsátókat terhelő, újonnan bevezetett adó formájában befolyt összeg 

finanszírozott (EPA 1992; SÜßKRAUT, G. et al. 2001; weboldal EPA [e]). Ez a szervezet 

gondoskodott többek között a területek kármentesítésének anyagi fedezetéről akkor, ha a 

terület gazdátlan volt, vagy ha a károkozó nem volt fizetőképes (EPA 1992; SÜßKRAUT, G. et 

al. 2001; weboldal EPA [d]). A CERCLA végrehajtó szerve az Egyesült Államok 

Környezetvédelmi Ügynöksége (U.S. EPA), melynek feladata többek között a potenciális 

károkozók felderítése, valamint felelősségre vonása (kárrendezés anyagi terhének viselése), a 

„szennyező fizet” elv alapján. 

                                                 
5 Love Canal a New York állambeli Niagara Falls település egy lakónegyede, amely az 1970-es években arról 
vált híressé, hogy a területen – látszólag megmagyarázhatatlan okokból – megnőtt a rákos megbetegedések és a 
születési rendellenességek száma. 1920-1952 között a területet veszélyes vegyipari hulladéklerakónak 
használták. Az utolsó 10 évben az akkori tulajdonos, a Hooker vegyipari cég különösen mérgező 
szennyezőanyagokat hagyott a helyszínen acélhordókban eltemetve, majd így adta el 1953-ban a területet a 
városnak, amely lakónegyedként építette be azt. 1978-ban derült rá fény, hogy a megbetegedésekért az 
időközben korrodálódott tartályokból a talajvízbe szivárgott mérgező anyagok felelősek. A területet Carter elnök 
katasztrófa-övezetté nyilvánította, és rendelkezett a lakosság evakuálásáról. (weboldal EPA [b]; BIGALKE, E. K. 
1994) 
6 Times Beach egy kisváros volt St. Louis közelében, Missouri államban. A település az 1970-es évekre két 
nagyobb lakókocsi parkkal bővült. A megnövekedett közlekedés a kiépítetlen helyi utak porzásához vezetett. A 
por megkötése érdekében a hulladékkezeléssel foglalkozó Russel Bliss vállalatot bízták meg az utak olajjal való 
permetezésével. A költségek csökkentése érdekében a városka az olcsóbb, fáradt olaj alkalmazása mellett 
döntött, melyet 1972-1976 között permeteztek szét. 1982-ben derült ki, hogy a permetezés következtében a 
területen súlyos dioxinmérgezés van jelen. Times Beach-et 1983-1986 között evakuálták és elbontották 
(weboldal Greens). 
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Az átfogó szabályozás rendelkezett az érintett, szennyezett területek azonosításáról, 

felkutatásáról, kármentesítéséről, valamint az azt követő monitoringról az Amerikai Egyesült 

Államokban (weboldal EPA [a]). Ezáltal kötelezte a szövetségi államokat, hogy vegyék a 

saját kezükbe az irányítást, melybe az állami szintű barnamezős törvényalkotás lehetősége, 

illetve feladata is beletartozott (SÜßKRAUT, G. et al. 2001). A Superfund az alábbi 

keretprogramokra támaszkodik a brownfield-területek kármentesítése során: 

• NCP (National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan): az 

egészség és a környezet védelmét célul kitűző „Nemzeti (Olaj- és Veszélyes Anyag 

Szennyezés) Intézkedési Terv” 1968-as közzététele óta (weboldal EPA [a]) három 

jelentősebb bővítésen esett át – az 1972-es Víztisztasági Törvénynek (Clean Water Act, 

vagy CWA), az 1980-as CERCLA-nak (National hazardous substance response plan, 

azaz Nemzeti veszélyes anyag kezelési terv) (BIGALKE, E. K. 1994), valamint az 1990-

es Olajszennyezési Törvénynek (Oil Pollution Act, vagy OPA) köszönhetően 

(weboldal EPA [c]). Az NCP egyfajta központi szabályozó keretnek tekinthető: ez 

alkotja a nemzeti kármentesítési program alkalmazásának szervezeti-működési, 

technikai és jogi alapjait, valamint minden szövetségi és állami hivatalos szervre 

nézve egységesen érvényes. A beavatkozást tekintve három lehetséges kategóriát 

különböztet meg: az aktuálisan fennálló rizikófaktorokkal foglalkozó, sürgős 

beavatkozást fémjelző „Removal-programot”, a hosszútávú rizikópotenciállal 

rendelkező projektek esetében a kármentesítési „Remedial-programot”, illetve az 

átfogó végrehajtási „Enforcement-programot”, melynek a károkért felelős személyek 

felkutatása a feladata (BARTETZKO, G. et al. 1999; EPA 1992). 

• HRS (Hazard Ranking System): az 1982-ben bevezetett „Veszélyességi Rangsorolási 

Rendszer” segítségével kerül meghatározása a területek szennyezettségi foka egy 0-

100-ig terjedő skálán. Az algoritmus alapjául a levegő, a felszíni vizek, a talajvíz, 

illetve a talaj állapotáról gyűjtött információk, az előírt veszélyességi határértékek, 

valamint egyéb jellemzők (szennyezés jelenlétének valószínűsége, szennyeződés 

mértéke és minősége, egészség- vagy környezetkárosító hatás valószínűsége) 

szolgálnak (EPA 1992; weboldal DOE HSS). Egyes faktorok esetében egyértelmű, 

hogy csupán valószínűség-számításra lehet alapozni. Az elért pontszámok alapján lista 

(rangsor) készül a szennyezett területekről. 

• NPL (National Priorities List): az ugyancsak 1982-ben életre hívott „Nemzeti 

Prioritások Listája” egy jegyzék, mely azon területeket tartalmazza, melyek 

fokozottan veszélyeztetettek környezetszennyező anyagok által. Ennek 
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meghatározására szintén az előbbiekben leírt Veszélyességi Rangsorolási Rendszer 

szolgál. Amennyiben egy terület a HRS alapján legalább 28,5 pontot ér el, felkerülhet 

a Nemzeti Prioritások Listájára, mely által megnőnek az esélyei a belátható időn belüli 

kármentesítésre. Mindez azonban még nem jelent egyértelmű elsőbbséget a 

Superfund-program keretében történő finanszírozásra (EPA 1992; weboldal DOE 

HSS), hiszen egyes faktorok meglehetősen képlékenyek, illetve nem rangsorolhatóak 

(pl. a levegő vagy az ivóvíz szennyezettsége a súlyosabb probléma?). 

Az NPL azon listázott területei, melyeket a Superfund-program keretében 

kármentesítettek, megfigyelés alá kerülnek. Az ezt követően elkészült végső jelentés 

(„Close Out Report”) tartalmazza a monitoring-összefoglalást. Amennyiben a 

kármentesítés sikeres volt, a területet törlik a Nemzeti Prioritások Listájáról. Ha 

azonban továbbra is jelen van szennyeződés, a projektet hosszútávúnak („Long Term 

Response Action”) minősítik, továbbra is megfigyelés alatt tartják, és minimum öt 

évenként újra ellenőrzik a kitűzött kármentesítési célok megvalósulását (BARTETZKO, 

G. et al. 1999; EPA 1992). 

• CERCLIS (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability 

Information System): a Superfund-program keretében kialakított adatbázis7 feladata a 

szennyezett területek nyilvántartása, azok összes idevágó tulajdonságaival együtt 

(EPA 1992). Az adatokat folyamatosan aktualizálják, a sikeresen kárrendezett 

területekről rendelkezésre álló információkat pedig archiválják. 

Noha a Superfund-program nagy általánosságban előre kidolgozott forgatókönyvek szerint 

járt el, mégis nagy hangsúlyt helyezett a kevésbé univerzális megoldásokra: „minden 

Superfund-terület egyedi, így azok kárrendezését is a térség specifikus igényeihez vagy a 

kibocsátott szennyezőanyagokhoz kell szabni” (EPA 1992:I-7). A kezelési eljárások 

tökéletesítése érdekében pedig egyes kiválasztott területeken kísérleti jelleggel tesztelnek és 

értékelnek új, ígéretesnek tűnő kezelési, mérési és megfigyelési technikákat a „Superfund 

Innovatív Technológia Értékelés” (Superfund Innovative Technology Evaluation), vagyis 

SITE-program keretében (BARTETZKO, G. et al. 1999; EPA 1992). 

A CERCLA egy felettébb komplex szabályozás, melynek idővel egyre szembetűnőbbek lettek 

a hiányosságai is. Hamar kiderült, hogy bár a Superfund-törvény alapvetően a súlyosan 

szennyezett területek rehabilitációját célozta, egyaránt érvényes volt azonban az egyszerűbb 

brownfield-esetekre is (STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002). 

                                                 
7 Az adatbázis online nyilvánosan hozzáférhető (weboldal EPA [g]). 
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A hiányosságok kiküszöbölése végett került megalkotásra 1986-ban a SARA (Superfund 

Amendments and Reauthorization Act) elnevezésű törvény, mely az alábbiakban módosította, 

illetve egészítette ki a CERCLA rendelkezéseit: 

• Pontosította a felelősségrevonási rendelkezéseket a „harmadik fél védelme” által: 

felmentette a felelősség alól az „ártatlan területtulajdonosokat8”, akik a terület 

tulajdonjogának megszerzésekor nem tudtak a szennyezés jelenlétéről, és bizonyítani 

tudják, hogy minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy erről 

megbizonyosodjanak (JEWETT, R. D. – WASCOM, M. W. 2013:155). Ez a módosítás 

szintén felmentette azon hivatalokat is a kármentesítési költségterhek viselése alól, 

melyek végrehajtási eljárás (árverezés) során jutottak a szennyezett terület 

tulajdonjogához (BIGALKE, E. K. 1994). 

• Hangsúlyozta a tartós segítségnyújtás és az innovatív technológiák jelentőségét a 

kárrendezés terén, illetve ezzel kapcsolatban kiterjesztette a U.S. EPA hatáskörét a 

kutatás, valamint a területrendezési eljárások tekintetében (BARTETZKO, G. et al. 

1999). 

• Szorgalmazta a szövetségi és állami környezetvédelmi törvények és előírások 

vizsgálatát a CERCLA-val való kompatibilitásra, az abban található követelményekre 

való tekintettel. 

• Rendelkezett új végrehajtó szervek felállításáról és szabályozó eszközök 

bevezetéséről. 

• Növelte az állam szerepét a Superfund-program minden fázisában. 

• Hangsúlyozta a környezetszennyező anyagok jelenlétéből fakadó egészségügyi 

problémák jelentőségét, és rendelkezett egy lista (Substance Priority List, vagy SPL) 

felállításáról, mely a szennyezőanyagokat veszélyesség szerint rangsorolja (weboldal 

ATSDR). 

•  Ösztönözte az erőteljesebb polgári részvételt a rendezendő területekkel kapcsolatos 

döntéshozatalban. 

• Végül pedig az egyik legfontosabb: 8,5 milliárd dollárra növelte a vagyonkezelői alap 

összegét (1995-ig) (EPA 1992; weboldal EPA [f]). 

Az EPA becslése alapján „minden negyedik amerikai egy szennyezett terület három mérföldes 

körzetében él, melyek közül több súlyos veszélyt jelent az emberi egészségre és a környezetre” 

(GAO 2011:1). A Környezetvédelmi Ügynökség napjainkig több mint 47 ezer szennyezett, 

kármentesítésre szoruló területet azonosított az USA-ban (GAO 2010). Az NPL adatai alapján 
                                                 
8 Innocent landowner. 
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jelenleg9 1323 terület található a listán, melyek nagy részén már zajlanak a kármentesítési 

munkálatok. További 391 terület tartozik a „törölt” kategóriába, melyeket a Superfund-

program keretében sikeresen rehabilitáltak, illetve 53 „várólistás” területet is számon tartanak 

(weboldal EPA [h]). 

Az EPA a 2010-2014 közötti időszakra azt becsülte, hogy évi további 20-25 terület kerülhet 

fel az NPL-re, amely noha meghaladja a 2005-2009 közötti időszak átlagát (GAO 2010:28), 

még mindig igen csekélynek mondható. Többek között ezt kritizálta a GAO (Government 

Accountability Office), mely a Superfund-kármentesítés terén megmutatkozó adathiány miatt 

feddte meg az EPA-t, és felszólította az ellentmondó és megbízhatatlan információk 

helyesbítésére, kiegészítésére (ld. GAO 2009, 2010, 2011). Míg az NPL bevezetését követő 

első évben, 1983-ban, több mint 400 új (nem szövetségi tulajdonú) terület került felvételre, 

addig 1998 és 2007 között átlagosan csupán évi 2010 (GAO 2009:50). Ennek pedig az egyik 

legfőbb oka a Környezetvédelmi Ügynökség finanszírozási nehézsége (1. táblázat). 1995-ben 

ugyanis a Clinton-kormány megszüntette azt a nagyobb vegy- és olajipari cégekre kivetett 

adót, mely a Superfundot alapvetően finanszírozta11. 

 

1. táblázat: A Superfund Vagyonkezelői Alap bevételei 1981-2007 között, a Superfund-adók 
kivetésének megszüntetése (1995) előtt és után (millió dollár) 

Bevételi forrás 1981-1995 1996-2007 
Külön adók 18 018 936 
Bevételek az általános alap előirányzatból 4 616 9 281 
Kamatok 2 412 2 543 
Bírságok és pénzbehajtás 1 634 2 906 
Összesen 26 680 15 667 

Forrás: GAO 2009. 
 

Annak ellenére, hogy egyre kevesebb új területtel bővül évente az NPL, az EPA kiadásai 

mégis nőnek – mely a félbemaradt Superfund-projekteknek12, illetve az egyre növekvő 

számban listázott bányaterületeknek köszönhető (GAO 2009). Az EPA becslései alapján a 

(nem szövetségi tulajdonú) Superfund-területek helyreállításához szükséges költségek 2010-

                                                 
9 2016. március 1-jei adatok. 
10 Mindennek több oka van, mint például a törvényi keretek megváltozása (kormányzói hozzájárulás nélkül nem 
lehet felvenni területet az NPL-re), egyéb brownfield-programok bevezetése (a Superfundot idővel, mint „utolsó 
lehetőséget” tartották számon), érdekegyesületek önkéntes kármentesítő tevékenysége stb. 
11 Az 1994-től bevezetett BEDI (ld. a köv. alfejezetben) keretében zajlott Superfund-reform kapcsán. 
12 Harmadik fél által finanszírozott projektek esetében sokszor előfordul, hogy nem fejezik be a fejlesztést, mert 
az egykori cég már nem létezik, vagy csődbe ment, és fizetésképtelen. A feladat elvégzése és finanszírozása 
pedig az EPA-ra marad. 
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2014 között mintegy évi 335-681 millió dollárra emelkedhetnek (GAO 2010:19), amely jóval 

meghaladja a 2000-2009 közötti időszakban erre a célra elkülönített 220-267 millió dolláros 

büdzsét (GAO 2010:20). Az EPA anyagi nehézségei a kimeneti oldalon is nyomon 

követhetők: míg 1997-ben még 87 terület rendezése fejeződött be egy évben, addig 2014-ben 

az NPL-ről lekerülő, rehabilitált területek száma csupán 8 volt (BEINS, K. – LESTER, S 

2015:12). 

A Superfund egyik fő gyenge pontjaként mind a U.S. EPA, mind pedig a GAO a Superfund-

adó eltörlését jelölte meg. A 2010-es és 2011-es költségvetési tervezetben az Obama-

adminisztráció felvetette az adó újbóli kivetésének igényét, mindezt azonban eddig még nem 

sikerül keresztülvinni – ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük a képviselőházi többséget 

birtokló republikánusok adóemeléseket ellenző politikáját. 2009 óta a Superfund-projektek 

további 600 millió dolláros támogatásban részesülnek az ARRA (American Recovery and 

Reinvestment Act) büdzséjéből (weboldal ARRA; GAO 2009). 

2.1.2. BEDI: barnamező-revitalizáció és fenntartható településfejlesztés 

A CERCLA szigorú szabályozása a jogi felelősségvállalás (egyetemleges és visszamenőleges 

felelősség) – és az ahhoz kapcsolódó anyagi terhek – tekintetében az 1990-es évek közepére 

tarthatatlan állapotot eredményezett: évtizedeken át húzódó pereskedések13 és sok iparvállalat 

elkeseredett küzdelme – a vizsgálatok, valamint a kármentesítés halogatása a gazdasági 

túlélés érdekében – fémjelezték az időszakot (GAO 2009; STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 

2002). Mindemellett a helyzet tarthatatlanságát bizonyítandó főként gazdasági szempontok 

jelennek meg, azonban nyomokban megfigyelhető a társadalmi problémák (pl. magas 

munkanélküliségi ráta) (EPA 1997), illetve egy új aspektus, a fenntarthatóság kérdésének 

megjelenése is az amerikai környezetpolitikában (HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 

2004). Mindez azzal áll összefüggésben, hogy nem kis mértékben a Superfund-nak 

köszönhetően megnőtt ugyanis a zöldmezős14 beruházások száma – a barnamezősekkel 

szemben – (SÜßKRAUT, G. et al. 2001), amely szükségessé tette az elrettentő kárrendezési 

szankciókkal szembeni pozitív ösztönző eszközök bevezetését. 

Újabb változtatásokra volt tehát szükség, melyeket az 1994-ben útjára indított 

gazdaságfejlesztési célú barnamező-rehabilitációs kezdeményezés, a BEDI (Brownfields 

Economic Development Initiative) teremtett meg, melyben a szövetségi kormányzat az 

                                                 
13 Idővel a perek száma az NPL-re felvett területek csökkenő száma, a precedens esetek gyarapodása, valamint a 
peren kívüli megegyezések hatására magától csökkent (GAO 2009).  
14 Zöldmező alatt korábban nem beépített, nem burkolt területet értünk, mely mező- vagy erdőgazdasági, egyéb 
természetközeli terület, belterületi zöldterület, vagy a nem beépített építésre kijelölt telek (weboldal Térport [a]). 
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érdekelt felekkel karöltve foglalta össze a változtatási célokat, javaslatokat (HENNINGS, G. – 

ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004; SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 

Az új rendelkezés – melynek koordinálását szintén a U.S. EPA végzi – célkitűzései az 

alábbiakban foglalhatóak össze: 

• Hatékonyságnövelés: a barnamezős fejlesztéseknek több tényező (pl. kármentesítési 

felelősség, hierarchiaszintek kommunikációja, finanszírozás) is gátat szab, ezek 

kiküszöbölésére kell törekedni. A BEDI ösztönző eszközökkel (pl. adókedvezmény) 

igyekszik elősegíteni a rehabilitációt (EPA 1997; SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 

• Gazdasági-környezeti rehabilitáció: a barnamezős beruházások háttérbe szorulása a 

gazdasági és környezeti fejlődés gátja, ezért fontos a fenntartható barnamező-fejlesztés 

jelentőségének tudatosítása, mely mind a gazdaságra, mind pedig a környezetre nézve 

pozitív hatást fejt ki (SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 

• Kooperáció: a Superfund-program során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a 

barnamező-fejlesztés hatékonyabb, ha partnerségen (PPP) alapszik. „Se a szövetségi 

programok, se az állami intézkedések és programok nem jutnak érvényre, ha a lokális 

szint, amely végeredményben a különböző programok címzettje, nem működik együtt” 

(HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004:195). Ennek tükrében a BEDI 

alapvető céljai közé tartozik a magán szektor ösztönzése, erőteljesebb bevonása a 

kármentesítési programokba, illetve hosszútávú anyagi támogatásának elnyerése a 

fejlesztések során (HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004; SÜßKRAUT, G. et al. 

2001). 

A BEDI az alábbi öt jelentősebb építőelemből tevődik össze: 

1) Barnamezős mintaprojektek (Brownfields Pilots): célja a rehabilitációs folyamat 

gyakorlatban alkalmazható modelljeinek kialakítása, mely az ország egész területén 

iránymutatásként szolgál a beavatkozások sikeres lebonyolításához. Ennek érdekében 

kiválasztott mintaterületeken modellprojektek keretében tesztelik, elemzik és értékelik 

a kárrendezési folyamat adott esetben alkalmazható lépéseinek helytállóságát (a 

kárfelméréstől a költségbecslésen és a kármentesítési technológiákon át a 

piacosításig). A program keretében több száz modellprojekt került támogatásra, 

melyek a legkülönbözőbb célokat szolgálják (pl. Brownfields Assessment 

Demonstration Pilots, Brownfields Cleanup Revolving Loan Fund Pilots). 

Az egyik legismertebb modellprojekt a Brownfields Showcase Communities, mely a 

kárrendezésen túl a barnamezők hosszútávon fenntartható újbóli használatba vételével 

foglalkozik. A programban való részvételhez pályázat benyújtása szükséges, melyek 
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közül több fordulót követően kerülnek kiválasztásra a nyertes települések15. A 

modellprojektek anyagi, technikai és személyi támogatásban, valamint országos szintű 

elismerésben részesülnek, melyért cserébe bevált gyakorlati módszereken keresztül 

szemléltetik a sikeres revitalizáció lehetséges forgatókönyveit (EPA 1997; HENNINGS, 

G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004). 

2) Kárrendezési felelősség tisztázása és kárrendezési célkitűzések (Clarification of 

Liability and Cleanup Issues): a kárrendezési célok kitűzése, illetve a beruházási kedv 

növelése érdekében az EPA meghatározza a potenciális invesztor felelősségét és 

annak mértékét a rehabilitációs folyamatban (pl. szerződéses minimalizálás, 

teherviselés alóli felmentés) (HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004; 

SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 

3) Partnerkapcsolatok és segítségnyújtás (Partnerships and Outreach): a U.S. EPA 

igyekszik előremozdítani a magán- és a közszektor (szövetségi állami minisztériumok, 

államok, települési önkormányzatok, egyéb szervezetek) együttműködését, valamint 

megteremti annak keretfeltételeit. A kezdeményezés céljai, mint a hierarchiaszintek 

közötti kommunikáció javítása, az információcsere elősegítése vagy támogatók 

megnyerése a közös cél érdekében, számos partnerkapcsolat kialakulását vonták 

magukkal (pl. Brownfields National Partnership, Federal Interagency Working Group 

on Brownfields) (EPA 1997; HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004; 

SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 

4) Munkahelyteremtés és képzés (Job Development and Training): az USA 

Környezetvédelmi Ügynökségének célja, hogy a barnamezők által fokozottan érintett 

régiókban elősegítse a szakemberképzést, valamint egyben munkahelyeket is teremt a 

„felnövekvő generáció” számára16. Ennek érdekében együttműködik a lokális oktatási 

intézményekkel, és támogatja a környezetvédelmi, illetve barnamező-rehabilitációs 

témájú (tovább)képzések, gyakorlati lehetőségek kialakítását, biztosítását (HENNINGS, 

G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004; SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 

5) Barnamező-rehabilitációs támogatások: a szennyezett területek fejlesztésének 

támogatására két új finanszírozási eszköz került bevezetésre: a Federal Brownfields 

Tax Incentive és a Brownfields Cleanup Revolving Loan Funds (BCRLF). 
                                                 
15 A kiválasztás alapvető szempontja a sokszínűség, hogy idővel az USA összes régiója, valamint  minden 
településtípus – mérettől és elhelyezkedéstől függetlenül - képviseltesse magát, és pozitív példával járjon elöl 
(HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004; EPA 1997). 
16 A program célja a környezetvédelmi és munkaerőpiaci törekvések érvényesítése, melynek érdekében a 
képzésen résztvevők között is előnyben részesíti a hátrányos helyzetű térségekben élőket (EPA 1997; HENNINGS, 
G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004). 
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A Federal Brownfields Tax Incentive-et az 1997-es „Taxpayer Relief Act” (P. L. 105-

34 / H.R. 2014) hívta életre, melynek értelmében meghatározott (sürgős beavatkozásra 

szoruló) térségekben található, meghatározott kritériumokkal rendelkező (használat, 

elhelyezkedés, szennyezés) barnamezők keletkezett kármentesítési költségeinek teljes 

összegét leírhatja a tulajdonos az adott évben az adójából, melyért cserébe a terület 

újra használatba vételének költségeit vállalja. 

A BCRLF pedig anyagi és személyi támogatást nyújt szövetségi államoknak, 

települési és kerületi önkormányzatoknak, valamint (indián)törzsi közösségeknek 

visszaforgatandó hitel alapok létrehozására. A pénzeszköz szennyezett területek 

kármentesítésére fordítandó, elnyerése pedig pályázathoz kötött. A támogatás 

törlesztését követően az összeg visszakerül a hitel alapba és újabb kölcsönök számára 

áll rendelkezésre (EPA 1997; HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004; 

HORVÁTH G. et al. 2002; SÜßKRAUT, G. et al. 2001; weboldal HUD). 

A BEDI a Superfund-nál jóval átfogóbban szemléli a barnamezős területfejlesztést 

(HENNINGS, G. – ZIEGLER-HENNINGS, CH. 2004), melyben a kárrendezésen, és annak 

finanszírozásán túl fontos szerepet kap a terület jövőbeni használata, a szándék, hogy a 

barnamező újra a természetes területhasználati körforgás aktív részévé váljon. Ennek 

érdekében szem előtt tartja, hogy az érintett területeket aktív kezdeti beavatkozással 

mihamarabb „önjáróvá tegyék, vagyis a piaci és gazdasági erők vigyék tovább azt. [...] a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzhiány éppen az első projektfázisban akadályozza a 

revitalizációt, amely ahhoz vezet, hogy a projektek nagy részéről el sem gondolkodnak, vagy 

helyesebben: nincs rá lehetőség” (STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002:176). 

A rehabilitáció ösztönzése a célja, nem pedig annak végrehajtása, így elsősorban koordináló 

szerepet tölt be (HORVÁTH G. et al. 2002). A szennyezett területek kármentesítésének egyre 

inkább a szövetségi kormányzatra nehezedő feladatát egyértelműen a regionális (szövetségi 

állami), illetve lokális (települési) szintre helyezi, melyhez anyagi és személyi (szakemberek) 

támogatást nyújt (STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002). 

Noha a BEDI nem környezeti, hanem gazdasági indíttatású, ahol a terület gazdasági 

fejlesztése, mint pozitív mellékhatást indukálja a városkép és a környezetminőség javulását, 

valamint a helyi társadalmi szerkezetváltást (STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002), mégis 

előrelépésnek számít abból a szempontból, hogy felismeri és megnevezi a komplex 

barnamező-problematika kapcsolódó, „szoft” elemeit is. 
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2.1.3. Új barnamezős törvény 

A kiterjedt és egyre növekvő számú, ám kevésbé szennyezett (greyfield17-kategóriába tartozó) 

területek jelenléte továbbra is gátat jelentett a gazdasági fejlődés számára. A kihasználatlan 

infrastruktúra magas fenntartási költsége pedig önerőből megoldhatatlan problémává nőtte ki 

magát. Főleg a városi térségekben súlyosbították mindezt a szociális tényezők, mint például az 

általánosan rossz közbiztonság, a hulladékkezelés elhanyagolása vagy a jelentős 

munkanélküliség, melyek tovább rontották a terület esélyeit egy lehetséges beruházóra. Ezen 

kívül pedig egyre erőteljesebb szerepet kapott a fenntarthatóság kérdése. A települések térbeli 

terjeszkedési ütemének és pazarló területfelhasználásának csökkentése a területben nem 

szűkölködő Egyesült Államokban pedig mindeddig nem volt központi téma (STEFFENS, K. – 

FRANZIUS, V. 2002). 

Noha a BEDI nagyban előremozdította ezen a téren a barnamezős revitalizációt az USA-ban, 

szükség volt a gyakorlatban bevett praktikák jogszerűsítésére, valamint további források 

biztosítására. Ennek köszönhetően lépett életbe 2002-ben a sokat tárgyalt új barnamezős 

törvény [Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act], közismert nevén 

„The Brownfields Law” [U.S. Public Law 107-118 (H.R. 2869)], mely két jogszabályt foglal 

magába: 

• Small Business Liability Protection Act (H.R. 1831), 

• Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act (S. 350). 

Az új barnamezős törvény egyrészt a BEDI továbbvitelének tekinthető, hiszen célja továbbra 

is elsősorban az érintett felek ösztönzése, és a főként (bel)városi területek (gazdasági, 

társadalmi és hosszú távon fenntartható) revitalizációja (STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002). 

Ezen kívül pedig egyben a Superfund kiegészítése is, mely azon barnamezős területek 

fejlesztését célozza, melyek csupán kis mértékben érintettek vélt vagy valós szennyezés által 

(BALES, E. – LAMPEN, E. 2007). Ennek értelmében, a törvény definíciója alapján a 

barnamezők „egy külön területcsoportot képviselnek, melyek ténylegesen vagy feltehetőleg 

szennyezettek, de nem számítanak súlyosan szennyezettnek” (STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 

2002:175). Ez utóbbiakat továbbra is a Superfund-területek közé sorolja. 

Az első törvény (Small Business Liability Protection Act) a CERCLA rendelkezéseit egészíti 

ki a felelősségvállalás terén. Felmenti azokat (kisvállalkozás, nonprofit szervezet stb.) a 

kibocsátókat a Superfund-területek kármentesítési kötelezettsége alól, akik csupán kis 

mértékben termeltek ki veszélyes hulladékot, illetve támogatást biztosít azoknak, akik 

fizetésképtelenek. 
                                                 
17 Részletesen lásd: 3.4. alfejezet. 
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A második törvény (Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act, azaz 

BRERA) három főbb pontban rendelkezik a szennyezett területek vizsgálati és kárrendezési 

költségfinanszírozásáról, a felelősségvállalásról, illetve a szövetségi állami revitalizációs 

programok ösztönzéséről: 

I. Finanszírozási kritériumok: lényegében a BEDI-t egészíti ki azáltal, hogy egy évi 200 

millió dolláros büdzsét biztosít a program keretében történő revitalizáció finanszírozására. 

Ezen belül pedig részletezi, milyen célokra pályázható forrás (pl. állapotfelmérés, biztosítás, 

adminisztráció, képzés, K+F). 

II. Felelősségvállalási kritériumok: felmenti a felelősségvállalás alól azon jóhiszemű 

területtulajdonosokat és potenciális befektetőket, akik nem tehetőek felelőssé a veszélyes 

szennyező anyagok kibocsátásáért és nem hátráltatják a területi rehabilitációt. A rendelkezésre 

egyrészt azért volt szükség, hogy a BEDI keretében létrejött PPP-finanszírozású projektek 

önkéntes résztvevőit biztosítsa arról, hogy ha az állapotfelmérés során kiderülne, hogy a 

terület súlyosan szennyezett és Superfund-területté nyilvánítják azt, mégsem kötelezhető a 

jóhiszemű befektető a kármentesítési költségek megfizetésére. Másrészt a törvény 

rendelkezett a szennyezett területtel szomszédos telkek tulajdonosainak felmentéséről is 

(átszivárgó szennyeződés felelősségi kérdése). 

III. Szövetségi állami és törzsi barnamezős programok finanszírozása: egy külön 

költségvetési büdzsét (évi 50 millió dollár) különít el az állami és törzsi revitalizációs 

programok finanszírozására. A támogatás elnyerésének alapja egy, az állam/törzs és a U.S. 

EPA között létrejött önkéntes kármentesítési program-szerződés, illetve egy rendszeresen 

aktualizált barnamező-adatbázis (HORVÁTH G. et al. 2002; STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002; 

EPA 200). A kezdeményezés sikerességét kezdetben megkérdőjelezték, mivel több szövetségi 

állam jelezte, hogy „egy ilyen rendelkezés nem igazi segítség, sokkal inkább a területek 

negatív megbélyegzésétől lehet miatta tartani” (STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002:178). 

Ennek ellenére az EPA Brownfields Program eredményei – az állami és törzsi programokkal 

együtt – magukért beszélnek18: 

• 20 327 db barnamezős terület állapotfelmérése került sor; 

• 854 db terület kármentesítése zajlott le; 

• 15 773 hektáron terülnek el a program keretében revitalizált egykori barnamezők; 

• 87 095 tőkeáttétellel finanszírozott munkahely megteremtésére került sor; 

• a U.S. EPA által befektetett 1 „brownfield dollár” 17,79 tőkeáttételes dollárt fial, 

mindeddig összesen 19,3 mrd. dollárt (weboldal EPA [i]). 
                                                 
18 2013. áprilisi adatok. 
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Az új barnamezős törvény összességében nagyobb mozgásteret enged a barnamező-

rehabilitációs projekteknek. A program javára írandó, hogy: 

• támogatja és ösztönzi a barnamezős rehabilitációt, mind anyagi, mind egyéb 

szempontból; 

• egyenrangúan támogatja a vélt és valós szennyezettséggel terhelt területeket, mert 

felismeri, hogy a szennyeződés bizonyított jelenlétének feltétele a revitalizáció gátja; 

• a beavatkozás prioritását nem elsősorban a szennyeződés tulajdonságaitól teszi 

függővé, hanem a rehabilitáció hosszútávú környezeti hatásától; 

• felismeri, hogy nem a szennyezettség, hanem a területek egyre növekvő száma a 

súlyosabb probléma; 

• szintén elrugaszkodik a szigorú értelemben vett brownfield-kategóriától és nagyobb 

figyelmet szentel a greyfield-területeknek; 

• támogatja a tapasztalatcserét, tréningeket, képzési programokat (STEFFENS, K. – 

FRANZIUS, V. 2002). 

2.2. Az Európai Unió és tagállamainak barnamezős politikája 

Az Európai Unió a regionális (strukturális) és a környezetpolitika keretében szintén kiemelten 

foglalkozik a barnamezős területek kérdésével. Az 1980-as évek eleje óta több 

kezdeményezés, támogatási program nyújtott anyagi hozzájárulást barnamezős 

beruházásokhoz az unió tagországai számára (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). A nyugati 

példák követéséből kifolyólag a különböző kutatások, tanulmányok előszeretettel hasonlítják 

össze az európai gyakorlatot az amerikaival [pl. GESSLER, R. – LATZ, P. (Red.) 2010]. Sok 

esetben próbálják átvenni az alkalmazható, hasznos elemeket, valamint államok közötti 

együttműködések, bilaterális workshop-ok keretében ösztönzik az információ- és 

tapasztalatcserét a gyakorlati alkalmazás terén. 

Az amerikai gyakorlathoz viszonyítva a legszembetűnőbb különbségek egyrészt az eltérő 

regionális politikában nyilvánulnak meg. Míg a liberális USA elsősorban piacgazdasági 

eszközökkel szabályozza a térfolyamatokat a gazdasági hatékonyság, valamint annak 

következtében a közösségi jólét növelése érdekében, addig a konzervatív Európában az állam 

tölt be központi szerepet, és példaképp „magatartást szabályozó” (FÜRST, D. 2006:189), 

törvényi eszközöket vet be ugyanezen célból (IMRE M. 2011). 

Míg Európa alapvetően államibb, közösségibb, addig az USA a piacibb, kapitalista 

államfelfogást képviseli. Mindez megnyilvánul a fejlesztés jellegében is: míg az USA-ban 

elsősorban (környezeti) kárelhárításról és gazdaságfejlesztésről (pontosabban a lokális 
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gazdasági fejlődés térhez kötött feltételeinek megteremtéséről) beszélünk, melynek pozitív 

mellékhatásaként jelenik meg a fenntartható, helytakarékos területfejlesztés, a társadalmi 

rehabilitáció, addig Európában ez utóbbi törekvések sokkal megfoghatóbbak, gyakrabban 

kerülnek előtérbe. Ahogyan azt az amerikai barnamezős rehabilitációval kapcsolatban 

STEFFENS és FRANZIUS (2002) megfogalmazták: „nem utolsó sorban olyan kérdések is 

szerepet játszanak, mint a fenntartható fejlődés és a beépítetlen területek védelme, ahol 

azonban a szemlélő számára sokszor nem derül ki, hogy inkább egy elméleti követelményről 

van-e szó vagy egy, már a politikai és gazdasági gyakorlatban releváns irányelvről” 

(STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002:177). 

Hasonlóan eltérés figyelhető meg a finanszírozás terén, mely kulcsszerepet játszik a 

fejlesztések során, hiszen ahogy az az amerikai példák kapcsán már megmutatkozott: a 

revitalizáció egyik legnagyobb akadálya a forráshiány. Ugyanez megfigyelhető mindenütt 

máshol is, a barnamezők magas száma pedig egyértelműen arra enged következtetni, hogy 

„Európa-szerte jelentős finanszírozási szükséglet áll fenn” (HOLSTERKAMP, L. – DEGENHART, 

H. 2011:6). A barnamezős beruházások legnagyobb része PPP-finanszírozás keretében 

valósul meg, azonban a súlypontok területileg eltolódnak. Míg az USA-ban a projektek 

elsősorban magánfinanszírozásúak, ahol is az állam egyfajta koordinátor-szerepet tölt be, 

addig Európában az esetek jelentős hányadában magasabb terhek hárulnak az államra, a 

magán szféra kevésbé mobilizálható (HORVÁTH G. et al. 2002). Hogy milyen arányban 

osztoznak a költségviselő felek a PPP alapú finanszírozás esetében, erőteljes eltérést mutatnak 

az egyes országok, illetve régiók az EU-n belül is. Míg például Franciaországban (93%) vagy 

Norvégiában (85%) kifejezetten magas a magánszektor részesedése a projektek anyagi 

támogatásában, addig Csehországban vagy Spanyolországban ez szinte a nullával egyenlő; a 

költségek oroszlánrésze a közfinanszírozást terheli (HOLSTERKAMP, L. – DEGENHART, H. 

2011:7). 

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy Európában a privát szektor alacsony beruházási kedvében 

keresendő a magas állami részesedés oka. Az igazság azonban ennél összetettebb. Az USA-

ban alkalmazott „szennyező fizet”-elv Európában a legtöbb esetben nem érvényesíthető. 

Ennek legfőbb oka pedig, hogy egy tisztán magánberuházás a kezdeti projektfázisban 

gazdaságilag általában túl kockázatos, a legtöbb befektető pedig nem rendelkezik megfelelő 

kezdőtőkével, amely alapvető feltétele lenne egy banki kölcsönnek (HOLSTERKAMP, L. – 

DEGENHART, H. 2011). A hitelek megtagadásának több oka van, ezek egyike a barnamezők 

egyik tipikus „gyenge pontja”: az információhiány (ld. rejtett költségek). Ez a magyarázata 
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annak, hogy az európai modellt a közfinanszírozáson alapuló barnamezős kármentesítési 

alapok jellemzik. 

Az amerikai példákon kívül természetesen az Európán, illetve az EU-n belüli 

összehasonlítások és tapasztalatcserék is számottevőek. Mindazonáltal ezek az ismeretek sok 

esetben rávilágítanak arra a tényre, hogy „egyes modellek az eltérő állam- és 

társadalomszerkezet, illetve a jogi keretfeltételek miatt adott körülmények között csak nehezen 

vagy egyáltalán nem alkalmazhatóak” (SÜßKRAUT, G. et al. 2001:129). 

2.2.1. Strukturális és környezetpolitika 

Az Európai Unióban a strukturális politika keretében központi szerepet kap a gazdasági, 

társadalmi, illetve területi egyenlőtlenségek kezelése. A kohéziós politikai törekvések – az 

unió folyamatos bővítése miatt – több évtizedes múltra tekintenek vissza, azonban sokáig 

csupán a gazdasági, valamint a társadalmi kohézió helyeződött szupranacionális szintre. A 

terület-, illetve városfejlesztés – ennek részeként pedig a barnamezős rehabilitáció – jogi 

szabályozása az Európai Unióban továbbra is tagállami hatáskörbe tartozott (NYIKOS GY. – 

DRAHOS ZS. 2011). Először csupán pár évvel ezelőtt, a 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni 

Szerződés (az Európai Unióról szóló és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

módosításáról) hozott nagyobb előrelépést a területi kohézió szempontjából. A dokumentum a 

gazdasági és társadalmi kohéziót kibővítette ugyanis a területi aspektussal, ahol is az EU a 

tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik (Lisszaboni Szerződés 2009). 

Egy másik lényeges jelenség, hogy az EU-ban sokáig egyáltalán nem létezett várospolitika. A 

városfejlesztés elhanyagolásának következményei az 1970-es évek közepétől kezdtek 

megmutatkozni, amikor az „elinduló radikális társadalmi-gazdasági átalakulás Európában 

elmélyítette a városfejlődés egyenlőtlenségeit: miközben a városok a gazdasági fejlődés 

dinamikahordozói voltak, egyre elviselhetetlenebb strukturális problémákkal küszködtek” 

(BARTA GY. 2009:3). A közös problémák idővel mégis egyfajta önkéntes együttműködéshez 

vezettek, mely az 1990-es évek végétől indult útjára. Napjainkig több hivatalos dokumentum 

született, melyek irányelvként szolgálnak a modern, integrált és fenntartható európai terület- 

és településfejlesztésben. Ezek közül azonban csak néhányban kerül érintőlegesen, nagy 

általánosságban említésre a barnamező. 

Ilyen például az 1999-ben Potsdamban elfogadott Európai Területfejlesztési Perspektíva19 

(ETP), mely megfogalmazza, hogy „kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy [...] 

                                                 
19 ESDP - European Spatial Development Perspective. 
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újrahasznosítsuk, illetve szerkezetileg alakítsuk át a nem kellően használt vagy leromlott 

állagú városi telepeket és területeket” (ETP 1999:55). 

A fenntartható területfejlesztés, valamint a takarékos területgazdálkodás fontosságát fejti ki a 

2007-ben életre hívott Lipcsei Charta20 (valamint annak megalapozó dokumentumai21). A 

Charta hangsúlyozza az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosításának fontosságát, 

„melynek alapja a kompakt településszerkezet. Ez olyan városrendezés és -tervezés útján 

érhető el, amely a területhasznosítás és a spekulatív fejlesztés szigorú ellenőrzésével 

megakadályozza a város túlzott terjeszkedését” (Lipcsei Charta 2007:5). 

A 2010-es Toledói Nyilatkozat, mely főként a hátrányos helyzetű városrészek integrálását 

hangsúlyozza, szintén kimondja, hogy „tanácsos, hogy megfékezzük a városok korlátlan 

növekedését és a város szétterjeszkedését”, ahol is felhívja a figyelmet egy további fontos 

elemre a szemléletváltásban – mely kapcsán a barnamezők példáját is megemlíti -, hogy „a 

hátrányos helyzetű városi területeket nem szabad problémának tekinteni“ (Toledói 

Nyilatkozat 2010:7). 

A 2011-ben elfogadott Budapesti Nyiltkozat az európai városok demográfiai és klímaváltozási 

kihívásairól a városok szerepének jelentőségét hangsúlyozza a környezeti és társadalmi 

fenntarthatóság megvalósítása szempontjából, ahol is szintén a fenntartható, integrált 

városfejlesztést, a kompakt városszerkezet kialakítását, a városok szétterülésének lelassítását, 

valamint a zöldterületek védelmét emeli ki. Egy helyen pedig, a klímabarát városszerkezet 

kialakítása kapcsán, ugyancsak konkrétan kitér a barnamezős fejlesztések jelentőségére: „a 

városoknak törekedniük kell [...] magánberuházások esetén a barnamezős területek 

(használaton kívüli ipari területek) előnyben részesítésére, a városi és zöldmezős beruházások 

háttérbe szorítására” (Budapesti Nyilatkozat 2011:10). 

Szintén a magyar EU-elnökség ideje alatt került elfogadásra – a 2007-es Területi Agenda 

felülvizsgálatát követően – az új EU-s területi program, a Területi Agenda 2020 (TA2020), 

melyben szintén – az előzőekben leírtakhoz – hasonló célkitűzések kerülnek 

megfogalmazásra, akárcsak az Európa 2020 Stratégiában, amely a Lisszabon-stratégia 

(Európa 2000 Stratégia) utódja. Noha a barnamezők egyikben sem kerülnek konkrétan 

említésre, megjelennek azonban az azokhoz kapcsolódó problémakör elemei, amelyek a 

                                                 
20 A 2007-ben életre hívott Lipcsei Charta az Európai Unió tagállamainak dokumentuma, amely az európai 
városok eltérő adottságai és esélyei szem előtt tartásával kötelezi a városfejlesztésért felelős minisztereket közös 
városfejlesztés-politikai elvek, valamint integrált stratégiák kialakítására, a fenntarthatóság tükrében (Lipcsei 
Charta 2007). 
21 A Lille-i Cselekvésprogram (2000), a rotterdami városfejlesztési joganyag (Urban Acquis, 2004), valamint a 
Bristoli Egyezmény (2005). 
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tagállami szintű fejlesztési stratégiák kidolgozásakor továbbra is vitathatatlan kapcsolódási 

pontot kínálnak. 

Környezetvédelmi szempontból szintén több dokumentum (környezetvédelmi cselekvési 

programok, irányelvek, tematikus stratégiák stb.) foglalkozik – ugyancsak elsősorban az 

1990-es évektől – a fenntartható városi környezet kérdésével. Mindez egyrészt szorosan 

összefügg a fenntartható fejlődés jelentőségét hangsúlyozó hivatalos dokumentumokkal: a 

Local Agenda 21 akcióprogrammal22 (1992), az Aalborgi Charta-val23 (1994), valamint az 

EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájával24 (2001, 2006). Egy további tényező pedig, hogy az 

erőteljesen urbanizált Európai Unióban felismerték a városi környezet problémáinak 

jelentőségét, valamint annak kezelési és kutatási igényét (ld. Tematikus stratégia a városi 

környezetről 2006). Ide sorolható kiadványok például a „Zöld Könyv a városi környezetről”25 

(1990), az „Európai fenntartható városok”26 (1996) és a „Fenntarthatóbb városi 

területhasználat felé”27 c. jelentések vagy az EU hatodik Környezetvédelmi Cselekvési 

Programja (2001-2012) (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). Ezen folyamatokkal függ össze az 

1980-as évék végétől, illetve az 1990-es évek elejétől a környezetpolitika integrációja az EU 

többi szakpolitikájába (VARJÚ V. 2010). 

Alapdokumentumként az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz) és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSz) egységes szerkezetbe foglalt változata és az Európai 

Unió Alapjogi Chartája (EUACh) említendő, melynek 191. cikkelye kimondja, hogy „a 

környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása; az emberi egészség védelme; a 

természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása; a regionális vagy világméretű 

környezeti problémák leküzdésére [...] irányuló intézkedések” az EU környezetvédelmi 

politikájának részét képezik, amely „az elővigyázatosság és a megelőzés elvén, a környezeti 

károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a „szennyező fizet”-

elven alapul” (EUSz-EUMSz-EUACh 2012:174). 
                                                 
22 A Local Agenda 21 a fenntartható fejlődés akcióprogramja, melyet az 1992-ben Rio de Janeiro-ban 
megrendezett Környezet és Fejlődés c. ENSZ-konferencián fogadtak el (ld. Local Agenda 21 1992). 
23 Az Aalborgi Charta 1994-ben, a fenntartható városok európai konferenciáján került elfogadásra (ld. Aalborgi 
Charta 1994). 
24 2001-ben, az Európai Tanács Göteborgban megrendezett ülésén fogadták el az Európai Unió Fenntartható 
Fejlődés Stratégáját (EU Sustainable Development Strategy, azaz EU SDS), amely a 2000-ben elfogadott 
Lisszabon-stratégia által megfogalmazott gazdasági és társadalmi megújulás célkitűzéseket egy harmadik 
dimenzióval, a környezetvédelemmel egészítette ki. Az EU SDS-t 2006-ban az EU-bővítéshez kapcsolódóan 
újították meg, melynek keretében az életminőség folyamatos javulására való törekvést hangsúlyozta a jelen és a 
jövő generációi számára (ld. EU SDS 2006). 
25 Green Paper of the Urban Environment. 
26 European Sustainable Cities. 
27 Toward More Sustainable Urban Land Use: Advice to the European Commission for Policy and Action. 
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A barnamezők az EU környezetvédelmi és strukturális politikájának egy súlypontját képezik, 

melynek elsősorban a fenntartható területhasználat az alapja. Ennek érdekében pedig uniós 

szinten különböző kutatási és támogatási programok foglalkoznak a témával. 

2.2.2. Barnamezős támogatási programok, hálózatok 

A barnamezőkkel az Európai Bizottság három főigazgatósága foglalkozik kiemelten: a 

Környezetvédelmi (DG ENV), a Kutatási és Technológiafejlesztési (DG RTD), valamint a 

Regionális Politikai Főigazgatóság (DG REGIO). 

A Környezetvédelmi Főigazgatóság elsősorban a szennyezett területek szempontjából közelíti 

meg a kérdést. Ennek értelmében főként a talaj, valamint a felszíni és felszín alatti vizek 

védelme kerül a középpontba. A DG ENV a barnamezőkkel kapcsolatos projekteket az 1992-

ben bevezetett LIFE-program (L'Instrument Financier pour l'Environnement) keretében 

finanszírozza, amely az EU környezetvédelmi célú pénzügyi eszköze, és 2007 óta – részben 

átalakult formában – LIFE+ néven fut (weboldal LIFE). Olyan projektek sorolhatóak ide, 

mint például a BioReGen (Biomass, Remediation, regeneration), amely egykori iparterületek 

energiafű-termesztés céljára történő újra használatba vételi lehetőségét vizsgálta (weboldal 

BioReGen), vagy a BioSoil (Demonstrating the feasibility of biological methods for soil 

reclamation), amely a komposztáló bioremediációs technológia28 barnamezős (szennyezett) 

területek helyreállítását célzó alkalmazásának műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát 

igyekezett bemutani. 

A Kutatási és Technológiafejlesztési Főigazgatóság felügyelete alatt több barnamező-

revitalizációs szakértői hálózat kialakítására került sor a Kutatási és Technológiafejlesztési 

Keretprogramok (KP) keretében. Ezek egyike volt a negyedik KP Környezeti és Éghajlati 

Programja által finanszírozott CARACAS (Concerted Action for Risk Assessment for 

Contaminated Sites in Europe) projekt, amely 1996 és 1998 között, 16 európai ország 

közreműködésével vizsgálta a szennyezőanyagok veszélyességének megállapításához 

rendelkezésre álló módszereket és információkat, valamint ennek alapján kutatási 

súlypontokat határozott meg [FERGUSON, C. et al. (eds.) 1998]. 

                                                 
28 A bioremediáció egy, a szennyezett talajok kármentesítésére szolgáló biológiai eljárás, melynek egy módszere 
a komposztálás. A komposzt elősegíti az ásványosítást és a humifikációt, felgyorsítja a bomlást, valamint 
szerkezetképző adalékként szolgálhat talajképzés céljára. A bioremediációt PAH-vegyületekkel jelentős 
mértékben szennyezett talajok kezelésére használják, amely szennyezés gyakran a kőszenet feldolgozó 
üzemekből, kokszolóművekből vagy gázgyárakból származik, és nagy mértékben veszélyezteti a vizeket is 
(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010). 
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Részben a CARACAS utódjának tekinthető a CLARINET (Contaminated Land Rehabilitation 

Network for Environmental Technologies) (1998-2001)29 projekt, melynek célja technikai 

javaslatok kidolgozása volt az Európában található szennyezett területek rehabilitációjával 

kapcsolatos döntéshozatal elősegítéséhez, valamint a kutatási és fejlesztési prioritások 

azonosítása (FERBER, U. – GRIMSKI, D. 2002). Az Osztrák Szövetségi Környezetvédelmi 

Hivatal által koordinált hálózat több munkacsoportból állt, ezek egyike volt az 1-es számú 

„barnamezős munkacsoport”30, amely a barnamezőkről Európa-szerte rendelkezésre álló 

információkat gyűjtötte össze (FERBER, U. – GRIMSKI, D. 2001). 

Egy a CLARINET-tel szorosan együttműködő európai hálózat volt az 1996-1999 között 

finanszírozott NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe), amely a 

szennyezett iparterületek kármentesítésénél bevethető, fenntartható technológiák fejlesztését 

és alkalmazását vizsgálta, összesen mintegy 15 országban (EU-tagországok és nem tag kelet-

európai országok). Célja a területek azonosítása, értékelése, valamint gazdaságilag hatékony 

és fenntartható kezelése volt (weboldal NICOLE). 

Az Ötödik Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram (5. KP, 1998-2002) „Energia, 

környezet és fenntartható fejlődés” tematikus progamjának a „Holnap Városa és a Kulturális 

Örökség” elnevezésű kutatási célkitűzése hívta életre a NORISC, a CABERNET és a RESCUE 

projekteket [BASZTURA, J. (ed.) 2003]. 

A NORISC (Network Oriented Risk assessment by Insitu Screening of Contaminated Sites) 

egy technológiai fejlesztést célzó projekt volt, melynek keretében egy döntést elősegítő 

szoftver kifejlesztését támogatta az unió a 2001-2003 közötti időszakban. A program a 

szennyezett területek vizsgálati és revitalizációs stratégiájának kiválasztásában nyújtott 

segítséget, szem előtt tartva a rizikóminimalizálást (weboldal NORISC). A NORISC alapjául 

olyan európai szennyezés-kezelési rendszerek szolgáltak, mint például a már említett 

CARACAS, a CLARINET vagy a NICOLE. 

Szintén az 5. KP keretében született meg a CLARINET barnamezős munkacsoportjának 

eredményeit továbbvivő CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic 

Regeneration Network)31 (2002-200532), mely egy, a barnamezős területek revitalizációjával 

foglalkozó szakértői hálózat létrehozását tűzte ki céljául. A projekt ezáltal keretet teremtett a 

                                                 
29 Bővebb információ: www.clarinet.at. 
30 Brownfield Redevelopment in Urban Areas. 
31 Bővebb információ: www.cabernet.org.uk. 
32 A CABERNET 2005 óta magán finanszírozású hálózatként továbbra is működik (FERBER, U. et al. 2006). 

http://www.clarinet.at/
http://www.cabernet.org.uk/
http://www.cabernet.org.uk/
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fenntartható barnamezős rehabilitációt elősegítő, Európa-szerte összehangolt kutatási 

tevékenység, illetve a tapasztalatcsere számára (FERBER, U. et al. 2006). 

Egy további jelentős kutatási projekt volt a RESCUE (Regeneration of European Sites in 

Cities and Urban Environments) (2002-2005)33, mely a felhagyott területek hosszútávon 

fenntartható34 fejlesztési lehetőségeit vizsgálta négy európai ország (Franciaország, 

Lengyelország, Nagy-Britannia, Németország) példáján. A célja az volt, hogy az itt szerzett 

gyakorlati tapasztalatokból leszűrt tanulságokból más európai országok is profitáljanak. A 

program összefoglaló dokumentációja a RESCUE-kézikönyv35, mely a legfontosabb 

eszközpalettát foglalja össze [EDWARDS, D. (ed.) 2005]. 

Az 5. KP keretében több egyéb, az unió által támogatott kezdeményezés foglalkozott – 

különböző aspektusból – a szennyezett területekkel. Ezek közé sorolható többek között a 

2000-2003 között a talajvíz-szennyzettség kezelésével foglalkozó INCORE36 (Integrated 

Concept for Groundwater Remediation) vagy az EUGRIS (European Groundwater and 

Contaminated Land Information System), az európai szennyezett talajok és felszín alatti vizek 

kármentesítésének információs rendszere, egy nemzetközi portál, mely szakmai információt 

nyújt a törvényi szabályozásról, háttérinformációkról, valamint a kutatási, támogatási 

programokról, projektekről (webolal EUGRIS [a]). 

Az EU strukturális politikája az 1980-as évek eleje óta szentel nagyobb figyelmet a 

barnamezők kérdésének (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). A Regionális Politikai 

Főigazgatóság által koordinált Európai Strukturális Alapok közül a barnamezős fejlesztések 

az 1975-ben létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) jóvoltából nyernek 

támogatást37, azon belül is alapvetően olyan közösségi kezdeményezések keretében, mint az 

URBAN, a JESSICA vagy az INTERREG. 

Az URBAN (URBAN I: 1994-1999, URBAN II: 2000-2006) egy közösségi kezdeményezésű 

támogatási program volt, mely a városi területek gazdasági és szociális újjáélesztését, a 

fenntartható városi fejlődést célozta. Az URBAN 2006-ban lezárult ugyan, azonban a 

program keretében szerzett tapasztalatokat és célkitűzéseket (gazdasági, környezeti és 

                                                 
33 Bővebb információ: www.rescue-europe.com. 
34 „A barnamezők hosszútávú újjáélesztése a barnamezős területi erőforrások kezelése, rehabilitációja és újra 
használatba vétele, oly módon, hogy biztosítsa a jelen és a jövő generációi emberi szükségleteinek 
környzetkímélő, gazdaságos, intézményileg szilárd és társadalmilag elfogadott módon történő elérését és 
kielégítését (RESCUE 2002)” [EDWARDS, D. (ed.) 2005:11]. 
35 EDWARDS, D. (ed.) 2005: The RESCUE Manual. 
36 Bővebb információ: www.umweltwirtschaft-uw.de/incore. 
37 Az ERFA kiegészítő jellegű támogatást nyújt, melyhez minden esetben önrész szükséges. 

http://www.rescue-europe.com/
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társadalmi problémák kezelése) továbbra is alkalmazzák (weboldal Europa), az URBACT 

keretében. 

Az URBACT38 (Urban Actions) „Városi Akciók” programot 2002-ben indította útjára az 

Európai Bizottság, hogy biztosítsa az URBAN során szerzett tudásanyag terjesztését. Az 

európai fenntartható városfejlesztést segítő tapasztalatcserét és tanulást támogató, az ERFA és 

a tagállamok által közösen finanszírozott programban az URBAN kedvezményezett városai, 

valamint az újonnan csatlakozott tagállamok 20 ezer fő feletti lélekszámú városai vehetnek 

részt. A partnervárosok így próbálnak integrált megközelítésű, közös gyakorlati megoldásokat 

kidolgozni napjaink komplex városi kihívásainak sikeres kezelésére, ahol is központi szerep 

jut a városrehabilitáció kérdésének (NFGM 2009). 

A közösségi kezdeményezések barnamezőket érintő legfiatalabb tagja a JESSICA (Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas), melyet a 2007-2013 közötti 

programozási időszak keretében hozott létre az Európai Bizottság az Európai Beruházási 

Bank, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja együttműködésével. A program 

pénzügyi tervezési mechanizmusok segítségével támogatja a fenntartható városfejlesztést 

és -rehabilitációt (weboldal EIB). 

Végül pedig – de nem utolsó sorban – az 1989 óta működő, immáron ötödik generációját élő 

INTERREG olyan határokon átnyúló (A), transznacionális (B) és interregionális (C) 

együttműködéseket támogat, melyek a kiegyensúlyozott és harmonikus területfejlesztést 

segítik elő (weboldal INTERREG). Az INTERREG kezdeményezés keretében több 

kisebb-nagyobb támogatási program született, mint például az alábbiak: 

• BERI (Brownfield European Regeneration Initiative): az INTERREG III C „Nyugat” 

keretében 2004-2007 között finanszírozott projekt a barnamezős fejlesztésekkel 

kapcsolatos tapasztalatcsere és együttműködés ösztönzését tűzte ki céljául a 

fenntartható európai városfejlesztés érdekében. A BERI 1,4 millió eurós 

összköltségvetésének mintegy 65%-át az ERFA biztosította (weboldal Urban matrix). 

• CircUse (Circular Flow and Land Use Management): a már korábban említett, az 

INTERREG IV B Közép-Európa-programjának keretében támogatott CircUse-projekt 

(2010-2013) célja, hogy hat mintaterület példáján keresztül mutassa be az optimalizált 

és takarékos területhasználat lehetőségeit. A résztvevő országok: Lengyelország, 

Csehország, Szlovákia, Németország, Ausztria és Olaszország (weboldal CircUse). 

• COBRAMAN (Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities): az 

INTERREG IV B Közép-Európa-program 2008-2012 között zajlott projektje célja egy 
                                                 
38 Bővebb információ: www.urbact.eu.  

http://www.urbact.eu/
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olyan területrevitalizációs menedzsment koncepció („Brownfield Manager”) 

kidolgozása volt, mely Európa-szerte minden, a témával foglalkozó munkaterületen 

egyaránt alkalmazható. A projekt keretében öt országban (Csehország, Lengyelország, 

Németország, Olaszország, Szlovénia), kilenc partner gyűjtötte össze bevált gyakorlati 

tapasztalatokat. A COBRAMAN összköltségvetése 3,6 millió eurót tett ki, melynek 

82%-át biztosította az ERFA (weboldal CENTRAL). 

• LEPOB (Lifelong Educational Project on Brownfields): a program a CABERNET, a 

RESCUE és a WELCOME elnevezésű projektek eredményeire alapozva abból indul 

ki, hogy Közép- és Kelet-Európa súlyos barnamezős problémákkal küzd, mely 

nagyrészt tudatlanságból, a tapasztalat hiányából ered. A projekt célja a 2004-2006 

közötti időszakban a tapasztalatcsere – a legalább 10-15 évvel előrébb járó nyugat-

európai országokkal –, valamint a folyamatos szakmai képzés (multidiszciplináris 

tanfolyamok, oktatási csomagok) elősegítése volt (weboldal LEPOB). 

• NETSFIELD (Networking and Training for Sustainable Brownfield Redevelopment): 

az INTERREG III C „weimari háromszög”-program alprojektjének célja három volt 

iparrégió kooperációjával39 egy szakértői hálózat kiépítése, a tapasztalatcsere 

ösztönzése, valamint képzési programok kialakítása a fenntartható barnamezős 

rehabilitáció témájában (weboldal NETSFIELD). 

• PROSIDE (Promoting Sustainable Inner Urban Development): az INTERREG III B 

CADSES40 2003-2006 között zajlott alprojektje 2,14 millió eurós büdzsé (72%-os EU-

támogatás) felhasználásával vizsgálta a magánberuházások elősegítését, ösztönzését 

célzó eszközök sikerességét a városi barnamezős fejlesztések esetében, öt város 

(Budapest, Łódź, Milánó, Ploieşti, Stuttgart) példáján (weboldal PROSIDE). 

• ReSOURCE: az INTERREG IV B Közép-Európa-programjának 2009-2012 között 

futott projektje, melynek mottója „Turning Problems into Potentials” volt, hat 

résztvevő országban (Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, 

Németország, Szlovénia), tíz projektpartner közreműködésével vizsgálta az egykori 

szénbánya-területek hasznosításának kulturális (pl. műemlékvédelem, turizmus) és 

természeti (pl. vízenergia) potenciáljait. A teljes költségvetés meghaladta a 3 millió 

eurót (weboldal ReSOURCE). 

                                                 
39 A „Regional Triangle of Weimar” három terület, a lengyel Szilézia vajdaság, a német Észak-Rajna-Vesztfália 
tartomány (Ruhr-vidék), valamint a francia Nord-Pas de Calais régió partnerségére épült (weboldal weimari 
háromszög). 
40 Az EU nemzetközi rövitítése a közép-európai, adriai, Duna-menti és délkelet-európai térségre. 
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• REVIT (Towards More Effective and Sustainable Brownfield Revitalisation Policies): 

a projekt a barnamezős revitalizáció tapasztalatcserén, új fejlesztési koncepciók és 

innovatív megközelítések kidolgozásán alapuló tökéletesítését tűzte ki céljául. 2003-

2007 között, az INTERREG III B Északnyugat-Európa-program keretében került sor a 

négy ország hat településének (Hengelo és Tilburg – Hollandia, Nantes – 

Franciaország, Medway és Torfaen – Nagy-Britannia, Stuttgart – Németország) 

mintaterületein futó projekt támogatására, mely 19,98 millió eurós büdzséből valósult 

meg (weboldal REVIT). 

A szennyezett területek kármentesítését szintén több INTERREG-projekt célozza. Így például 

az ipari eredetű talajvíz-szennyezettség problémájával foglalkozott az INTERREG III B 

CADSES által támogatott MAGIC-program41 (Management of Groundwater at Industrially 

Contaminated Areas) – mely az 5. KP keretében finanszírozott INCORE kutatási 

eredményeire épült. Az INTERREG III C Északnyugat-Európa program INTEGRA SITES42 

(Integrated Management and Revitalisation of Contaminated Sites) projektje esetében három 

város (Köln, Lille, Katowice) összefogásban kísérelte meg egykori iparterületek 

revitalizációja során szerzett helyi tapasztalatok alapján egy átfogó koncepció kidolgozását a 

fenntartható területmenedzsment érdekében. Az INTERREG IV B Közép-Európa-program 

FOKS (Focus on Key Sources of Environmental Risks) elnevezésű kezdeményezése öt 

mintaterületen szemléltette a bevált gyakorlati módszereket a talajvíz-kockázatkezelésben. 

Ugyancsak az INTERREG IV B Közép-Európa-program keretében foglalkozott a 

talajszennyezettség kezelésével az Urban SMS43 (Urban Soil Management Strategy). 

Mint látható, a barnamezőkkel foglalkozó EU-projektek tárháza vonultatható fel, ahol is a 

legnagyobb csoportot az INTERREG által finanszírozott programok képezik. Az átfogó 

problémakezelés, a környezeti, társadalmi és gazdasági dimenziók együttes figyelembe vétele, 

valamint a fenntarthatóság jelentőségének növekedése együtt vezettek ahhoz, hogy a 

barnamezők egyre inkább a figyelem középpontjába kerültek. 

A barnamezős fejlesztések összehangolt uniós koordinációja érdekében, az INTERREG III B 

által finanszírozott REVIT és PROSIDE projektek hívták életre 2007-ben az Európai 

Barnamező-Revitalizációs Agendát. Az EUBRA (European Brownfield Revitalisation 

Agenda) fő célja – tekintettel a már lezajlott, valamint a még futó barnamezős projektek 

célkitűzéseire és eredményeire – azon prioritások, témák és tevékenységek meghatározása, 

                                                 
41 Bővebb információ: www.magic-cadses.com. 
42 Bővebb információ: http://www.um.katowice.pl/strony/integrasites. 
43 Bővebb információ: www.urban-sms.eu. 

http://www.um.katowice.pl/strony/integrasites
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melyeket a jövőben a nemzeti és nemzetközi támogatási programoknak célszerű figyelembe 

venniük. Az agenda ezáltal segíti a politikai döntéshozók, projektvezetők és esetleges 

pályázók számára leegyszerűsíteni a jövőbeli tevékenységeket, hogy elkerüljék a párhuzamos 

munkavégzést [BROOS, L. et al. (eds.) 2007]. 

2.2.3. Barnamező-rehabilitációs gyakorlat Nyugat-Európában 

Az unió tagállamai tehát 2009-ig saját, majd 2009 után az EU-val megosztott hatáskörben 

gondoskodnak a területi kohézióról. Ebből következik, hogy nem lehetséges egyfajta Európa-

szerte érvényes általánosítást tenni a barnamező-fejlesztési gyakorlatról. A CABERNET-

projekt keretében azonban a kutatók összefüggést véltek felfedezni az európai barnamező-

felfogás, valamint a népsűrűség és a versenyképesség44 között az egyes országokban (1. ábra). 

Ennek alapján pedig az államok három csoportját különböztették meg:  

1. Skandinávia és Írország: magas versenyképesség és alacsony népsűrűség. Bőségesen 

állnak rendelkezésre zöldmezős területek, a felhagyott városi területek pedig könnyen 

találnak magánberuházót, így a szennyezett területek kezelése kerül a középpontba. 

2. Nyugat-Európa: magas versenyképesség és népsűrűség. A rendelkezésre álló zöldmezős 

területek alacsony száma miatt a hangsúly a barnamező, mint korábban használatba vont 

terület revitalizációjára helyeződik. 

3. Kelet-, Közép- és Dél-Európa: relatív alacsony versenyképesség és közepes népsűrűség. 

Ezek az országok barnamező-felfogásukat tekintve a sűrűn lakott nyugat, illetve a 

dinamikusan fejlődő, területben korántsem szűkölködő észak között helyezkednek el. A 

szennyezett területek rendszere uralkodónak tekinthető, azonban jelentős potenciál rejlik 

számukra a barnamezők (korábban használt területek) revitalizációjában, amely növelheti 

a versenyképességüket. (OLIVER, L. et al. 2005) 

Mivel a fentiekben bemutatott három csoport közül a nyugat-európai országok állnak 

legközelebb az irányadó uniós felfogáshoz, ezért a következőkben két kiválasztott ország 

példáján mutatja be a dolgozat a nyugat-európai modellt. Azért került sor éppen Nagy-

Britannia és Németország kiválasztására, mert ez a két ország számít éllovasnak az európai 

barnamezős K+F terén, méretük és gazdasági teljesítményük miatt is meghatározóak a 

közösségen belül, valamint gazdaság- és társadalomtörténetükből kifolyólag a barnamezők 

mindkét országban aránylag élénk érdeklődés tárgyai. 
                                                 
44 Versenyképesség (competitiveness) alatt egy mutatószám értendő, mely az egyes országok gazdasági 
teljesítményén, kormányzati és üzleti hatékonyságán, valamint infrastrukturális adottságain alapul. A svájci 
székhelyű IMD (International Institute for Management Development) magánalapítvány WCC (World 
Competitiveness Center) elnevezésű kutatóintézete által szerkesztett, és 1989 óta évente kiadott 
versenyképességi világrangsor a 60 legjobban teljesítő országot tartalmazza, az első helyen szereplő országhoz 
(USA) mért százalékos teljesítménykülönbség szerint (weboldal IMD [a]).  
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1. ábra: Európai országok barnamező-felfogása a versenyképesség és a népsűrűség 
függvényében (2004) 

 
Megjegyzés: A CABERNET által itt nem kategorizált országok közül Dánia leginkább az 1-es, Ausztria és 
Franciaország a 2-es, Spanyolország pedig a 3-as csoportba sorolható. Az egyes csoportok leírását lásd a 
szövegben. 
Forrás: OLIVER, L. et al. 2005 alapján saját szerkesztés. 

2.2.3.1. Nagy-Britannia: „Sequential Approach” 

A britek nem csak az iparosodásban, de a barnamezős területek kezelésében is élen jártak 

Európában: „különösen Nagy-Britanniában és az USA-ban tűnik úgy az alapok, valamint a 

programok száma és felszereltsége alapján, hogy az állam már jó ideje fokozott jelentőséget 

tulajdonít a barnamező-rehabilitációnak” (SÜßKRAUT, G. et al. 2001:129). A szigetországban 

már az 1960-as évek óta (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006) foglalkoznak a témával, amely annak 

eredménye, hogy – a többi európai országhoz viszonyítva – itt jóval korábban konfrontálódott 

a területfejlesztési politika a dezindusztrializáció súlyos következményeivel. A funkciójukat 

vesztett – túlnyomóan ipari, gazdasági és közlekedési – területek hatékony újrahasznosítása itt 

rendelkezik a leghosszabb múlttal Európában, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a 

funkcióváltást célzó projektek első válogatott dokumentációja – mely tetemes mennyiségben 
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tartalmazott egykori barnamezőket – itt jelent meg 1975-ben [Wüstenrot Stiftung (Hrsg.) 

2000]. 

A barnamezős területek fokozott revitalizációját segíti elő az 1955-ben bevezetett zöldövezet-

politika (green belt policy) is. A nagyvárosok körül kijelölt zöldövezetek célja a városok 

terjeszkedésének és a szomszédos települések összenövésének megakadályozása, a 

települések történelmi karakterének megőrzése, valamint a beépítetlen területek védelme. 

Ezáltal pedig közvetetten hozzájárul a telek- és ingatlanárak növekedéséhez, illetve a 

funkciójukat vesztett urbánus terek intenzív fejlesztéséhez (CULLINGWORTH, B. – NADIN, V. 

2006). 

Nagy-Britanniában a barnamezős fejlesztések két ága különíthető el: a szennyezett területek 

alapvetően környezeti szempontú kármentesítése és funkcióváltása, valamint a nem feltétlenül 

szennyezett területek kezelése (SÜßKRAUT, G. et al. 2001). Az egyes országrészek45 saját 

barnamezős politikával, valamint fogalommeghatározással rendelkeznek. Ezek közül Wales-et 

érdemes elsőként kiemelni, melyet mint az amerikai mintát követő brit sikertartományt 

tartanak számon. Az itteni barnamező-rehabilitáció szintén az USA-hoz hasonlóan, egy 

emberéleteket követelő környezeti katasztrófát követően nyert figyelmet és támogatást az 

1960-as években. 1976 óta a Wales-i Fejlesztési Ügynökség (WDA) foglalkozik a 

környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési célú területrehabilitációval. A szakemberek 

viszonylag gyorsan felismerték, hogy egyrészt a tartomány földrajzi adottságaiból kifolyólag 

kármentesítés nélkül nem állnak rendelkezésre megfelelő beruházási területek, illetve a 

revitalizáció együttműködésre ösztönzi a helyi közösségeket. A WDA az amerikai EPA-hoz 

hasonlóan egy barnamező-adatbázist, illetve prioritás-listát vezet, valamint anyagi támogatást 

nyújt a rehabilitációs fejlesztésekhez. (HORVÁTH G. et al. 2002) 

Az 1990-es évek végétől a gyarapodó népesség növekvő lakásigénye vezetett ahhoz, hogy a 

barnamező, avagy PDL46 (previously developed land) egyre inkább központi szerepet kapott a 

brit területfejlesztési politikában. Az 1998-ban megjelent „Planning for the Communities of 

the Future” c. jelentés ugyanis több pontban taglalta a barnamezős fejlesztések jelentőségét a 

politikai célok elérésében (DETR 1998). Erre további cselekvési programok (Urban Task 

Force, Urban and Rural White Paper, Sustainable Communities Plan, The Brownfield Guide, 

Brownfield Land Action Plans stb.) épültek (HARRISON, A. R. 2004), melyek nyomán a brit 

kormány biztosította új beruházások esetén a barnamezős fejlesztések prioritását, valamint a 

                                                 
45 Anglia, Skócia, Észak-Írország és Wales. 
46 Részletesen lásd a 3.1. fejezetben. 
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lakásépítési célú beruházásokra egy barnamező-kvótát47 vetett ki (Sequential Approach) 

(FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). 

Ezen kívül szakembergárdát bízott meg az angol Nemzeti Barnamező Stratégia (National 

Brownfield Strategy) kidolgozásával, melynek felügyeletét az újonnan létrejött Nemzeti 

Barnamező Fórumra (National Brownfield Forum) bízta (weboldal politics). A Nemzeti 

Területhasználati Adatbázis (NLUD) 2002-es adatai alapján mintegy 66 ezer hektár 

fejlesztésre alkalmas barnamező (PDL) található Angliában (HARRISON, A. R. 2004). 

Mindezáltal Nagy-Britannia vezető szerepet tölt be Európában a barnamezős fejlesztések 

terén, melyhez anyagi és technikai támogatást nyújt. A barnamező-revitalizációért a 

Miniszterelnök-helyettesi Hivatal48 (Office of the Deputy Prime Minister, avagy ODPM) – 

valamint a Skót és a Wales-i Nemzetgyűlés (weboldal EUGRIS [b]) – felelős. A 

forráselosztást és a projektek koordinálását pedig a hivatal szerve, az 1993-ban megalakult 

English Partnerships (EP) nemzeti városfejlesztési ügynökség (2008-tól Homes and 

Communities Agency), valamint annak Regionális Fejlesztési Ügynökségei49 végzik 

(HARRISON, A. R. 2004). Az EP PPP konstellációk kialakításával ösztönzi a 

magánberuházókat a gazdasági fejlődést, a környezetminőség javulását és a 

munkahelyteremtést elősegítő beruházások megvalósítására (SÜßKRAUT, G. et al. 2001). 

Szintén az 1990-es évek végén megindult változás egy hozadéka volt a Városrehabilitációs 

Vállalatok, az ún. URC-k (Urban Regeneration Company) megalakulása. Az 1980-as Local 

Planning and Land Act elnevezésű törvény hívta életre a URC-k elődjeit, a Városfejlesztési 

Társaságokat (1981-1990), avagy UDC-ket (Urban Development Corporation)50 azzal a 

céllal, hogy magántőke bevonásával, valamint a helyi politika és várostervezés 

megkerülésével hatékonyan fejlesszék a belvárosi – főként egykori ipari – 

problématerületeket (GREENHALGH, P. – DUDGEON, C. 2004). 

A UDC-k állami támogatással, valamint széles eszköztárral és jogkörrel rendelkeztek (pl. 

területeket sajátíthattak ki és épületeket bonthattak el), elszámolással pedig csupán a 

Környezetvédelmi Minisztériumnak, valamint a parlamentnek tartoztak (SOMLYÓDYNÉ PFEIL 

E. 2003). Élükön bizottságok álltak, melyek tagjait az illetékes minisztérium nevezte ki, és 

ahol a magánszféra túlsúlyban képviseltette magát. A UDC-k részéről bármiféle 

                                                 
47 A projektek 60%-ának barnamezőn kell megvalósulnia. 
48 Korábban a Környezetvédelmi, Közlekedési és Regionális Fejlesztési (DETR), valamint a Közlekedési, Helyi 
Önkormányzati és Regionális Fejlesztési (DTLR) Hivatalok (HARRISON, A. R. 2004). 
49 Regional Development Agency (RDA). 
50 Összesen 13 UDC kialakítására került sor 1981 és 1990 között, ezek egyike volt – az elsők között – a London 
Docklands [ZEHNER, K. – WOOD, G. (Hrsg.) 2010]. 



Jogi háttér, finanszírozás és fejlesztési programok 

 
46 

együttműködés a helyi önkormányzatokkal önkéntes jellegű volt, tulajdonképpen azok 

helyébe léptek az adott területen. A fejlesztésekben pedig – egy-két pozitív példától eltekintve 

az ország északkeleti felében, ahol a UDC-k sikeresebben integrálódtak a városi szövetbe – a 

környező negyedek egyáltalán nem kaptak szerepet [ZEHNER, K. – WOOD, G. (Hrsg.) 2010]. 

Mindez számos térségben egyoldalú fejlődéshez vezetett, melyet a gazdasági érdekek 

vezéreltek, figyelmen kívül hagyva a helyi igényeket (SOMLYÓDYNÉ PFEIL E. 2003). A 

fenntartható városfejlesztés megvalósításához szükséges változásokról szóló dokumentumok 

nyomán születtek meg 1999-től az első URC-k, a helyi és regionális szereplők (Regionális 

Fejlesztési Ügynökség, települési önkormányzat, Helyi Stratégiai Partnerség51 stb.) 

közreműködésével, mint alulról szerveződő egységek (GREENHALGH, P. – DUDGEON, C. 

2004). Feladatuk városrehabilitációs projektek kidolgozása és végrehajtása (a megvalósulást 

adott mutatókkal mérik), melyhez meghatározott időkerettel, büdzsével és tágra szabott 

tervezési jogkörrel rendelkeznek. A Városfejlesztési Társaságokkal ellentétben a URC-k a 

döntéshozatalt tekintve alárendeltek a Helyi Stratégiai Partnereknek, és csak akkor jutnak 

támogatáshoz, ha más regionális szereplőkkel kooperálnak és a támogató (RDA, EP) által 

meghatározott prioritásokat követik (BROMBACH, K. et al. 2005). A tapasztalatok 

összességében azt mutatják, hogy a URC-k jobb szakpolitikai koordinációt végeznek helyi 

szinten, hatékonyabban kapcsolják össze a köz- és magánszektort, mint a UDC-k 

(GREENHALGH, P. – DUDGEON, C. 2004). 

Egy további példaértékű jelenség, hogy a területfejlesztési politika nagy hangsúlyt fektet a 

fenntartható fejlődés kivitelezésére. Ennek következtében pedig, amennyiben egy barnamezős 

beruházás által olyan – előre meghatározott – gazdasági, környezeti és társadalmi célok 

valósíthatóak meg, melyek a fenntarthatóságot segítik elő, úgy a projektek közvetlenül 

jogosultak állami támogatásra (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). 

A barnamezős területfejlesztést, mely az urbánus térségekben – kivéve a súlyosan szennyezett 

területeket – nagyrészt magántőkéből valósul meg, mindmáig elsősorban a lakáspiaci igények 

(lakásépítés, kapcsolódó fejlesztések, infrastruktúra) mozgatják Nagy-Britanniában 

(HARRISON, A. R. 2004; SINNETT, D. et al. 2014; WEITKAMP, A. 2009). A közszféra 

szabályozó szerepet tölt be (pl. engedélyek intézése), amely – többek között – abból ered, 

hogy a legtöbb barnamező magánkézben van, illetve a gazdasági szereplők részéről magas a 

fejleszthető területek iránt a kereslet (weboldal EUGRIS [b]). 

A barnamező-fejlesztés egy további fontos eszköze a 2004-ben létrehozott Land Restoration 

Trust (LTD), melynek feladata az olyan PDL-ek felvásárlása és azokon hosszú távon 

                                                 
51 Local Strategic Partnership. 
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közhasznú funkciók (pl. parkosítás) megtelepítése, melyek esetében nincs kilátás másképp új 

használatra, mert nem piacképesek (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). Az LTD 2014-ig 10 ezer 

hektár barnamezős terület ilyetén fejlesztésének biztosítását tűzte ki céljául az országban 

(LENEY, A. D. 2008:31). 

A 2007-ben előterjesztett Nemzeti Barnamező Stratégia négy követendő vezérfonalat jelölt ki 

a 2007-2013 közötti finanszírozási periódusra a barnamezős területfejlesztésben: 

1. Azonosítás, értékelés, előkészítés: információgyűjtés és –elemzés – ez alapján pedig helyi 

fejlesztési dokumentumok, helyi barnamező stratégiák kidolgozása az EP, az RDA-k, 

valamint a helyi érdekeltek (köz és magán) közreműködésével. 

2. Környezetvédelem: a barnamezők hatékony és eredményes újrahasznosításának 

biztosítása (tervezés és monitoring). Közreműködő felek: környezet- és egészségvédelmi 

hivatali szervek, EP, ipari csoportok, szakértői szervek. 

3. Helyi közösségek erősítése: a helyi közösségek támogatása hozzájárul a barnamezők 

fenntartható fejlesztési sikeréhez. Ez főleg az olyan kisebb területek esetében fontos, 

melyek önerőből gazdaságilag nem piacképesek. Ezek esetében játszik például jelentős 

szerepet az LTD. 

4. Szakképzés: a barnamezős szakemberek, illetve a helyi köz-, magán- és önkéntes szférák 

közötti együttműködés, tapasztalatcsere, képzés és tréning. A stratégia felveti továbbá 

egy Nemzeti Barnamező Tanácsadó Csoport felállítását (English Partnerships 2007). 

A lezárult finanszírozási periódusban megvalósult lakáscélú barnamezős beruházásokról 

elmondható, hogy az egyértelmű prioritás ellenére csökkenő tendencia figyelhető meg: míg 

2008-ban az újépítésű lakások 81%-ban, addig 2011-ben csupán 68%-ban PDL-eken 

valósultak meg (DCLG 2011b:2). A tervek szerint 2020-ig ez az arány el kell, hogy érje a 

90%-ot, mely által mintegy 200 ezer új lakás valósulhatna meg. Ezen túlmenően 2014-ben 20 

új barnamezős lakózónát jelöltek ki Londonon belül, melyek fejlesztésére a kormány és a 

Nagy-londoni Hatóság (Greater London Authority) 400 millió font támogatást nyújt. További 

200 millió font állami támogatásra nyílik lehetőség a Londonon kívül kijelölt 10 barnamezős 

lakózónában megvalósuló beruházásokhoz (weboldal GOV.UK). 

2.2.3.2. Németország: „30 hektár célelőirányzat” 

Az 1980-as évek óta játszik jelentős szerepet a német környezet- és strukturális politikában a 

kármentesítés, a talajvédelem, illetve a felhagyott területek újra használatba vétele 

(ESTERMANN, H. – NOLL, H.-P. 1997). Szövetségi52 szinten több törvény tartalmaz a 

                                                 
52 A szövetségi tartományok szintén rendelkeznek a barnamezőkre vonatkozó szabályrendszerrel. 
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barnamezős területekre vonatkozóan intézkedéseket. Ide sorolható a Talajvédelmi Törvény, 

mely a szennyezett területek kármentesítését szabályozza (2. rész 4-5. §, 3. rész 11-16. §) 

(BBodSchG 1998), valamint a Természetvédelmi Törvény, amely a hosszútávon fenntartható, 

takarékos földhasználatra vonatkozóan tartalmaz iránymutatást [1. fejezet 1 § (2) és (3)] 

(BNatSchG 2009). Továbbá – 2004-es módosításaik óta – mind az Építési törvénykönyv [1. 

fejezet: 1a. § (2)] (BauGB 1960), mind pedig a Területrendezési törvény [1. fejezet: 1. § 

(2/2.), 2. § (2/2.) és (2/8.)] (ld. ROG 1997) rendelkezik a barnamezős beruházások előnyben 

részesítéséről a zöldmezősekkel szemben. 

A fenntartható területhasználati politika központi eleme a takarékos területhasználat, melynek 

érdekében a Szövetségi Kormányzat 2002-ben közzétette a Nemzeti Fenntarthatósági 

Stratégiát53, melyben a következő két 2020-ig elérendő cél került megfogalmazásra: 

• „30 hektár célelőirányzat”54: 2020-ig napi 105 hektárról 30 hektárra csökkentik a 

terjeszkedő (zöldmezős), települési és közlekedési célú beruházásokat; 

• települési belterületek fejlesztési prioritása a külterületekkel szemben, 3:1 arányban 

(HINZEN, A. – PREUß, TH. 2011). 

Ezen túlmenően pedig hosszútávon fogalmazódik meg a cél, hogy 2050-ig a 30 hektárt 

nullára redukálják [Die Bundesregierung (Hrsg.) 2002], és csupán a korábban már használatba 

vont területek cserélnének funkciót a területhasználati körforgás keretein belül 

(HOLSTERKAMP, L. – DEGENHART, H. 2011; KÖCK, W. et al. 2007). A körforgás-elképzelés a 

terület használati életciklusaira épül [használat – felhagyás (barnamező) – újra használatba 

vétel]. A barnamezők pedig jelentős szerepet játszanak ebben a folyamatban a fenntarthatóság 

szempontjából: „a barnamezők képezik az erőteljesebben állományorientált területi 

körforgás-gazdaság szívét” (BERGMANN, E. 2006:24). 

A stratégiai célok megfogalmazását a települések térbeli növekedését jellemző súlyos 

következményekkel járó gazdasági, környezeti és társadalmi kölcsönhatások tették 

szükségessé, mint például az alábbiak: 

• a település beépítettségi sűrűsége befolyásolja a infrastrukturális kiadásokat, melynek 

következtében nő az egy főre jutó költség; 

• a települések mezőgazdasági és zöldterületek rovására terjeszkednek, melyek között 

vízgyűjtő, árvízvédelmi, rekreációs és turisztikai, klímaegyensúlyt szolgáló területek, 

valamint állat- és növényfajok természetes élőhelyei egyaránt találhatóak;  

                                                 
53 Perspektiven für Deutschland – Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung. 
54 30-ha-Ziel. 
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• a városszétfolyás (urban sprawl) elővárosiasodáshoz, szuburbanizációhoz (főként 

tehetősebb rétegeket érint), az pedig hátrányos helyzetű városrészek kialakulásához 

vezet, mert csökkenti a meglévő településrészek társadalmi heterogenitását; 

• a települési funkciók (lakó- és munkahely, szabadidő, kereskedelem stb.) területi 

elkülönülése miatt a megteendő út hosszával egyenes arányban nő a ráfordított idő és a 

költség; 

• a nem motorizált mobilitású lakossági rétegek (idős, kiskorú, alacsony jövedelmű stb.) 

mobilitását korlátozza; 

• összességében pedig csökkenti a városi életminőséget [BOCK, S. – PREUß, TH. 2011; 

HANKE, M. et al. (Red.) 2006; KÄLBERER, A. et al. (Red.) 2005; KÖCK, W. et al. 2007]. 

A Fenntarthatósági Stratégia ennek értelmében az elérendő célok négy nagyobb csoportját 

nevezte meg: 

1) Redukciós célok: a zöldmezős fejlesztések számának és a beépítettség fokának 

csökkentése, valamit az új területi beruházások ellensúlyozása felhagyott területek 

épületállományának elbontása által. 

2) Megőrzési és védelmi célok: a (termő)föld védelme és az (összefüggő) zöldterületek 

megőrzése, illetve a természetvédelmi területek fejlesztése és védelme. 

3) Funkcionális-szerkezeti célok: a belterületek fejlesztése, a település kompaktabbá 

tétele, a területhasználati funkciók vegyítése, illetve a rendelkezésre álló infrastruktúra 

térbeli koncentrációja és eredményesebb kihasználása új beruházások esetében. 

4) Használati-hatékonysági célok: a gazdasági és társadalmi haszon maximalizálása a 

területhasználat minimalizálása mellett [BMVBS – BBR (Hrsg.) 2007]. 

A volt nyugat-német területekre 1978 óta, míg az újraegyesült Németországra 1996 óta létezik 

területhasználati adatbázis, mely alapján kimutatható, hogy stagnáló vagy akár csökkenő 

népességszám mellett mégis növekszik a zöldmezős területhasználat, méghozzá a térben 

aránytalan eloszlással. A központi területeken és az agglomerációkban a növekvő jólét, 

valamint az individuális területhasználati igények miatt nő, míg vidéken a demográfiai 

átmenet miatt csökken. Európai viszonyokkal összevetve meglehetősen hasonló képet kapunk, 

amely egyértelműen arra utal, hogy a fejlődés ebben a formában nem fenntartható (KÖCK, W. 

et al. 2007). 

A stratégia 2004-es felülvizsgálata kimutatta, hogy a kitűzött célokat nem sikerült megfelelő 

mértékben elérni [HANKE, M. et al. (Red.) 2006]. A barnamezők száma ugyancsak évről évre 

nőtt, mivel a települések terjeszkedéseik során a zöldmezős beruházásokat preferálják. Ez a 
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folyamat az eleve sűrűn benépesült országban már középtávon is igen súlyos tájhasználati 

konfliktusokhoz vezet, amelynek fenntarthatatlanságát a jogalkotók helyesen ismerték fel. 

2004-ben készült egy felmérés, mely kimutatta, hogy Németországban 139 000 hektáron 

található barnamezős terület. Ennek eredményeképp a Szövetségi Környezeti Hivatal 2005-

ben elkészített egy kiadványt „Németország jövője a barnamező”55 címmel, melyben felhívta 

a figyelmet a barnamezős beruházásokban rejlő lehetőségekre. A kiadvány továbbá 

mintaprojektek bemutatásán keresztül ad iránymutatást potenciális befektetőknek és 

tulajdonosoknak a rendelkezésre álló eszközökről, lehetőségekről, az ismert kapcsolódó 

nehézségekről és azok leküzdéséről [KÄLBERER, A. et al. (Red.) 2005]. 

Az új fenntartható területhasználati politika megvalósítását EU-s, szövetségi és tartományi 

forrásokból fedezik (WIGGERING, H. et al. 2009; WINKLER-KÜHLKEN, B. et al. 2004). A 

különböző területi célok elérésének vizsgálatára – akárcsak a briteknél – indikátorok 

szolgálnak, ezek alkotják az ország teljes területére56 érvényes „területi fenntarthatóság 

barométer”57 alapját (HINZEN, A. – PREUß, TH. 2011). Így a területhasználat mennyiségi 

nyomonkövetése mellett a minőségi monitoringra is lehetőség nyílik. A barométer 

kialakításával külön kutatási projekt foglalkozott, mely az indikátorok kiválasztásához a 

fentebb említett négy fő stratégiai célcsoportot vette alapul [BMVBS – BBR (Hrsg.) 2007]. 

Mindezen erőfeszítések ellenére a szakemberek úgy vélik, hogy a britek sikeresebbek a 

zöldmezős beruházások korlátok közé szorításában, melynek okát egyértelműen abban látják, 

hogy a brit városfejlesztési politika célzottan gondoskodik a barnamezős beruházások 

előnyben részesítéséről (BROMBACH, K. et al. 2005). Ezen kívül szintén megfigyelték, hogy 

Németországban is egyre nő a településeken belüli barnamezők száma, melynek főként a 

metropolrégiókban, nagyvárosokban van jelentősége a lakáspiac szempontjából. Ezt az 

összefüggést pedig az Egyesült Királyságban már rég felismerték és alkalmazzák (KÖCK, W. 

et al. 2007). 

Több kutatás és tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy noha a Nemzeti 

Fenntarthatósági Stratégia helyes és szükséges lépés volt, az eredmények azonban mégis azt 

mutatják, hogy nem érte el a kívánt célt. Ennek nyomán több vizsgálat indult, hogy 

megtalálják a rendszer gyenge pontjait. A Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség 

megbízása nyomán 2007-ben megjelent kutatási jelentésben az optimalizálás érdekében a 

következő pontok kerültek megfogalmazásra: 

                                                 
55 Die Zunkunft liegt auf Brachflächen. 
56 Eltérő adottságokkal rendelkező térségekre egységesen alkalmazható.  
57 Nachhaltigkeitsbarometer Fläche. 
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• A területhasználat koordinációjának javítása a települési szint feletti 

hierarchiaszinteken: a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a „30 hektár 

célirányzat” állami szintű menedzsment nélkül nem kivitelezhető, mivel a területi 

tervezés jogi hátterét kellene hozzá hatékonyabbá tenni. 

• Települési belterületek fejlesztése, valamint a meglévő beépítés újrahasznosítási 

hatékonyságnövelése, ahol is fontos szerep jut pl. a belvárosrehabilitációnak 

(foghíjtelkek beépítése) és a barnamezős fejlesztéseknek. Mindennek alapja azonban 

egy olyan területhasználati kataszter58 lenne, amely jelenleg nem áll rendelkezésre. 

• Az angol példához hasonló konkrétumok megfogalmazása, mint követendő 

településfejlesztési határértékek, esetlegesen a „központi helyek” elméletére alapozva 

(KÖCK, W. et al. 2007). 

A takarékos területhasználat gyakorlati lehetőségeivel foglalkozott 2006-2011 között 116 

kutatási projekt keretében a REFINA (Forschung für die Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement), mely a Szövetségi 

Oktatási és Kutatási Minisztérium támogatásával és 22 millió eurós büdzsével rendelkezett. A 

REFINA alapvető célja példaértékű, interdiszciplináris tervezési és menedzsmentkoncepciók, 

valamint innovatív stratégiák kidolgozása volt a takarékos és hosszútávon fenntartható 

területhasználat érdekében, különböző adottságú területekre (eltérő méret, elhelyezkedés stb.) 

(weboldal BMBF). A program kiemelkedő eredményeket ért el a területi információk, 

valamint a településfejlesztés vizsgálata és menedzsmentje terén. Ezen kívül különös 

hangsúlyt fektetett a felhagyott területek újra használatba vételére [Die Bundesregierung 

(Hrsg.) 2011]. 

A Szövetségi Kormányzat 2012-ben tette közzé a legfrissebb jelentést, a 2002-es Nemzeti 

Fenntarthatósági Stratégiában kitűzött célok előrehaladásáról. A beszámoló több helyen 

kitér a „30 hektár célelőirányzat” fontosságára a fenntartható településfejlesztésben, valamint 

arra, hogy a megvalósítás további erőfeszítéseket igényel a különböző szereplők részéről, és 

ismét kiemelten hangsúlyozza a barnamezős fejlesztések jelentőségét. Noha 2004 óta az új 

települési és közlekedési célú beruházások nagysága csökkenő tendenciát mutat (2010-ben 

77 ha/nap), az előreszámítás mégis azt mutatja, hogy nem elegendő mértékben: hasonló 

ütemű csökkenés mellett nem érhető el a célirányzat 2020-ig. Mindennek egyik legfőbb okát 

abban látják a szakértők, hogy aránytalanul megnőtt az egy főre jutó lakásalapterület59 igénye. 

                                                 
58 A vélt vagy valós szennyezettségű területekről az ország teljes egészére rendelkezésre áll kataszter 
(ESTERMANN, H. – NOLL, H.-P. 1997). 
59 1993-2006 között mintegy 18,5%-kal (36 m2/fő-ről 43 m2/fő-re) [Die Bundesregierung (Hrsg.) 2011:71]. 
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A kormányzati dokumentáció az alábbiak szerint jelölte ki a jövőben követendő súlypontokat: 

• az intézkedések és az eszközrendszer felülvizsgálata; 

• barnamező- és foghíjtelek-kataszter létrehozása; 

• jogi eszközök hatékonyságának felülvizsgálata a fenntartható területhasználati célok 

gyakorlati megvalósítási lehetőségeire; 

• intézkedések a figyelemfelhívás, a tájékoztatás és a tudatosság témakörében; 

• gazdasági és pénzügyi eszközök felülvizsgálata pl. adókedvezmények [Die 

Bundesregierung (Hrsg.) 2011]. 

2.3. Az EU posztszocialista országai 

2004-ben a „tízek” csatlakozásával indult meg az EU keleti bővítése, melyet 2007-ben 

Románia és Bulgária, majd 2013-ban Horvátország belépése követett. Mielőtt áttérnénk a 

hazai viszonyokra, mindenképpen szót kell ejtenünk a kelet-közép-európai országok 

múltjából adódó jellemzőkről, melyek közvetetten a barnamezős rehabilitációt is 

befolyásolják. 

Az 1989/90 utáni időszak nagy változásokat hozott magával, melyek a volt szocialista 

államok részéről alkalmazkodást kívántak. A lezajlott átalakulás nehézségei, valamint 

jellemző jegyei, mint például a többpártrendszer térnyerése, a piacgazdaság vagy az 

önkormányzati rendszer bevezetése, közismertek, ezért a szerző ezen a helyen nem foglakozik 

azok részletes bemutatásával. 

A változások meglehetősen gyorsan, valamint egymással párhuzamosan zajlottak minden 

szférában (KORNAI J. 2005), és eltérő fejlődési pályákat eredményeztek. Alapvetően 

„regionálisan világosan különbséget kell tenni az átalakulás nyugatra lévő nyertesei és 

keletre lévő vesztesei között” (ALTROCK, U. 2005:4), azonban nem csupán az egyes országok 

között, hanem sokszor azokon belül is egyre nyilvánvalóbbá válnak a törésvonalak 

(ALTROCK, U. 2005; HIRST, S. 2013). 

Az 1. ábra 2004-es adatainak egy aktuális (2013) képét mutatja a 2. ábra, amely jól szemlélteti 

a változások jelenlegi állását, az EU keleti bővítésének megindulása óta. Egyrészt látható, 

hogy a 3-as csoport országai közelebb kerültek egymáshoz, amely részben a gazdasági 

válságnak köszönhető. És noha „napjaink kelet-közép-európai városai sokkal inkább 

hasonlítanak nyugati társaikhoz, mint negyed évszázaddal ezelőtt” (HIRT, S. 2013: 36), 

mégsem azonos mértékben fejlődtek. Lengyelország és Csehország – mint a rendszerváltás 

nyugatra fekvő nyertesei – távolodni látszanak. Így az sem véletlen, hogy a kelet-közép-
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európai tagállamok közül ez a kettő van a legreprezentatívabban jelen az EU barnamezős 

fejlesztéseket célzó nemzetközi projektjeiben, mint partner, valamint az itteni szakemberek 

publikációs aktivitása is érezhetően nagyobb a témában. 

 

2. ábra: Európai országok barnamező-felfogása a versenyképesség és a népsűrűség 
függvényében (2013) 

 
Forrás: OLIVER, L. et al. 2005, az IMD WCC (weboldal IMD [b]) és az Eurostat népsűrűségre vonatkozó 
(Eurostat [c]) 2013-as adatai alapján saját szerkesztés. 

 

Ezen túlmenően megfigyelhetőek közös jellemvonások is a posztszocialista államokban, 

melyek a barnamezős rehabilitációt messzemenően befolyásolják. Ezek között a tényezők 

között kell megemlíteni a meghatározó állami beavatkozás helyébe lépett, alulról szerveződő 

(bottom up), helyi szintű kezdeményezéseket (KOVÁCS Z. 2009), amelyek a rendszerváltás óta 

eltelt tanulófolyamat során még nem kellőképp bontakoztak ki (NFÜ 2010). Ugyancsak 

meghatározó az erőltetett szocialista iparosítás, valamint alapvetően a korabeli építészet 

nyomán hátramaradt örökség (pl. kiterjedt panel lakótelepek), amely tetemes részét alkotja az 

épületállománynak és jóval nagyobb arányban van jelenleg is használatban, mint nyugaton 

(HIRT, S. 2013). Hasonlóan, a barnamezős épületállomány gyarapodásához járult hozzá a 

betörő kapitalizmus, valamint azzal összefüggésben a gazdaság szuburbanizálódása, a 
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települések szétterülése zöldmezős beruházások által (EGEDY T. 2009). További nehézségeket 

jelentenek az átalakult tulajdonviszonyok, melyek a szennyezett területek esetében érezhetően 

nehezítik a „szennyező fizet” elv érvényesítését, ezáltal pedig a környezeti kármentesítés 

folyamatát (BARTA GY. 2004). 

A 2004-ben az EU-hoz csatlakozott kelet-közép-európai országok egy további közös 

jellemvonása, hogy a rendszerváltást követően az átalakulást 1997-től felülírták a belépési 

tárgyalások, amelyek az uniós játékszabályok elfogadásához, azonban – a rendelkezésre álló 

adottságok, valamint az adott szituáció függvényében – egyben azok alkalmazási korlátaihoz 

vezettek (ALTROCK, U. 2004). A felkészületlenség ezen paradoxona jellemzi hazánkat is, 

amely a szocialista-blokk talán „legnyugatiasabb” állama volt. 

2.3.1. Barnamezős fejlesztéspolitika Magyarországon 

Magyarországon jelenleg nem létezik törvényben megszabott barnamező-meghatározás, és a 

rehabilitációra vonatkozóan is csak elvétve találhatóak utalások. Továbbá a nyugat-európai 

gyakorlattal szemben hazánkban jelenleg nincs olyan törvény vagy kormányrendelet, amely a 

területhasználatot a barnamezők javára szabályozná. 

Mindazonáltal a szennyezett területek kezelésének van jogszabályi háttere. Az 1995. évi LIII. 

törvény a környezetvédelem általános szabályairól rendelkezik a szennyezett területek 

kármentesítési kötelezettségéről. A IX. fejezet taglalja a jogi felelősség kérdését, melynek 

értelmében a terület jelenlegi tulajdonosát egyetemleges felelősség terheli (ártatlanság 

bizonyítása esetén érvényesíthető a „szennyező fizet” elv) (weboldal Jogtár [a]). 

A kármentesítés a kormány feladata, ha a szennyeződés okozója állami költségvetési szerv, 

illetve amennyiben a felelősség másra át nem ruházható, mert a tulajdonos/szennyező 

ismeretlen. Ebben az esetben kap szerepet az 1996-ban útjára indított Országos Környezeti 

Kármentesítési Program (OKKP), amely egyes vonásaiban hasonlít az amerikai rendszerre 

(pl. Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista vagy NKPL). Az OKKP feladata többek között a 

szennyezett területek számbavétele (KÁRINFO-adatbázis), ezek közül pedig az állami 

felelősségi körbe tartozó károk feltárása és felszámolása, valamint monitoringja (weboldal 

KvVM). 

A településfejlesztést, illetve a városrehabilitációt alapvetően két törvény szabályozza 

Magyarországon: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény II. fejezet 

7. § (2) bekezdésében a településfejlesztés és a területrendezés során szem előtt tartandó 

szempontok között említi „a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást”, 
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valamint „a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását”, vagyis a 

racionális területhasználatot – a barnamezőkről azonban nem tesz említést (weboldal Jogtár 

[c]). 

Hasonló a helyzet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénnyel, 

amelynek I. fejezet 2. és 3. §-ában a területfejlesztés és a területrendezés céljai és feladatai 

között általánosságban megjelenik például „a fenntartható fejlődés feltételeinek 

megteremtése”, „az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése”, valamint 

„az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése” vagy „a gazdaság 

szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari (...) jellegű térségekben” – azonban 

említés szintjén sem esik szó a barnamezők jelentőségéről (weboldal Jogtár [b]). 

Mindennek valószínűleg az az oka, hogy hazánkban ez a jelenség – a nyugat-európai 

példákkal ellentétben – még mindig inkább csak foltszerűen van jelen, valamint nem 

beszélhetünk akkora népességtömörülésről, mint például egyes metropolrégiókban, ahol 

központi kérdés a térnyerés. Általában véve a ritkábban benépesült Magyarországon a 

területekben rejlő közösségi értékeket még kevésbé fedezték fel. 

Hazánkban, akárcsak a volt szocialista tagállamokban „általában nincs integrált 

kormányprogram a probléma rendezésére” (HORVÁTH G. et al. 2002:6). Összességében 

megállapítható, hogy a barnamezős beruházások elsősorban EU-projektek keretében jelennek 

meg. Magyarország uniós csatlakozását követően, az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 

2004-2006 között a barnamezők újrahasznosításához a Regionális Fejlesztés Operatív 

Program (ROP) nyújtott pályázati lehetőséget (2.2. Városi területek rehabilitációja c. 

intézkedés), mellyel kapcsolatban azonban hamar megfogalmazódtak a kritikai észrevételek: 

„számos probléma merült fel már a pályázati kiírás után, nem véletlen, hogy mindössze négy 

támogatott pályázatot fogadtak el, s a ROP városrehabilitációs komponensében megjelenő – 

részben barnamezős rehabilitációt magába foglaló – hét pályázattal együtt is kevés volt a 

nyertes pályázatok száma“ [BARTA GY. (témavezető) 2007:x]. Ennek részben az volt az oka, 

hogy a ROP 2.2. előnyben részesítette azon barnamezős projekteket, amelyek megfelelnek 

adott kritériumoknak, így például a nagy kiterjedésű, összefüggő barnamezőket, azok közül is 

a legalább 40 hektár nagyságúakat (ld. ROP 2004-2006), melyből hazánkban viszonylag 

kevés található. 

A magyarországi Pólus Program keretében 2005-től60 Pécs estében figyelhetünk meg 

barnamezős területek rekultuvációját, illetve revilitációját célzó projekteket. Az egészség-, 

környezet- és kulturális ipar hármasára épülő fejlesztés célja a város új ipari arculatának 

                                                 
60 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK) szóló 97/2005. (XII. 25.) Ogy. határozat alapján. 
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megteremtése. A környezeti iparon belül a mecseki szén- és szénhez kötött metán 

ásványvagyon környezetkímélő hasznosítási lehetőségeinek kutatása, illetve a volt Karolina-

külfejtés többcélú hasznosítása (Karolina Ökopark) jelenik meg, míg a kulturális iparon belül 

a Zsolnay Kulturális Negyed kialakítása és a Balokány rehabilitációja említhető (Pécs Pólus 

Program 2005). 

A 2007-2013 közötti tervezési időszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 

keretében, ezen belül is elsősorban a Gazdaságfejlesztés Operatív Programban (GOP), 

valamint a ROP-okban kaptak helyet a barnamezős fejlesztések, az integrált városrehabilitáció 

célkitűzésben (ÚMFT 2007). Összesen 270 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre a 

finanszírozási ciklusban városrehabilitációs fejlesztésekre (weboldal pályázatok). 

Az ÚMFT több helyen tartalmaz a fenntartható városfejlesztés, valamint ennek egyik főbb 

eleme, a barnamezős rehabilitáció szempontjából fontos kijelentéseket, melyek között szintén 

hangsúlyozza, hogy „a városokban a barnamezős fejlesztéseket a zöldmezős beruházásokkal 

szemben előnyben kell részesíteni” (ÚMFT 2007:67). 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egy további pozitív hozadéka volt a területfejlesztési 

prioritás keretében az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) bevezetése, mely egyben a 

városrehabilitációs pályázati rendszer elvárása is lett (NFÜ 2010). Az IVS a városok 

középtávú, integrált, területi alapú, stratégiai szemléletű tervezési dokumentuma, melyben 

többek között fontos szerep jut a partnerségi kapcsolatok kialakításának, valamint a 

monitoring megvalósításának (weboldal Térport [b]).  

Ahogy az sok esetben tapasztalható, a fenntarthatóságot hangsúlyozzák ugyan hivatalos 

dokumentumok, mindez azonban a gyakorlatban sokszor nem tükröződik vissza. „Projektek 

tömegénél nem játszik szerepet a fenntarthatóság. Ez elsősorban ott érvényes, ahol 

Európában a legnagyobbak a problémák: az új EU-tagállamok61 régi iparrégióiban. A 

szocializmus végén a lokális és regionális szereplők itt egy olyan tanulási folyamatba kezdtek, 

amely olyan régiókban, mint a Ruhr-vidék – az átmenet különös problémájától eltekintve – 

már a késő 1960-as évek óta jelen van: megoldás keresése a szerkezetváltás problémáira és 

az abból eredő barnamezős problematikára. Eközben cselekvőképességüket tekintve a 

pénzügyi korlátok és a hiányzó problématudat miatt, ugyanakkor azonos nagyságú gazdasági 

sikerkényszer mellett, korlátozottak” (FRANZ, M. 2008:6). 

Itt jegyeznénk meg, hogy noha a fenntarthatóság hangsúlyozása fontos, nem minden 

kontextusban helytálló. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a barnamezős rehabilitációt és a 

fenntartható városfejlesztést szinte már-már szinonimaként használják. El kell azonban 

                                                 
61 A 2004-es tízes bővítésre utal a szerző. 
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ismernünk, hogy a barnamezős fejlesztések sem tekinthetőek általános csodaszernek, valamint 

nem minden esetben fenntarthatóak. „A zöldmező/barnamező dichotómia nem használható 

kiindulóalap, ha a fenntartható megoldást keressük arra a kérdésre, hova építkezzen egy 

beruházó. [...] van egy tendencia, mely hajlamos túlzottan leegyszerűsíteni a kérdést és 

elfogadja a nézetet, miszerint a barnamezős fejlesztés meghatározásánál fogva a fenntartható 

lehetőség. Ez figyelmen kívül hagyja a fenntarthatóság számos kulcsfontosságú elvét, 

beleértve a kompaktságot, a vegyes használatot, a közlekedési kapcsolatokat és egyéb 

szolgáltatásokat, illetve azt a tényt, hogy az ezen elveket megtestesítő zöldmezős fejlesztés is 

lehet fenntartható.” (ADAMS, D. – WATKINS, C. 2002:18). 

A sikeres településfejlesztés tehát szemléletmód-váltást igényel. Ahogy azt BARTA GYÖRGYI 

is megfogalmazta: „a nyugati világban a városfejlesztés mindig elsősorban helyi feladat, 

helyi tevékenység volt. Jelenleg főleg azt tanulják a városfejlesztők, hogyan lehet a tervezés és 

megvalósítás folyamatát demokratikusabbá tenni a lokális szereplők szélesebb körének 

bevonásával, illetve hogyan kell és lehet a helyi és térségi fejlesztés céljait összehangolni. A 

fejlesztés integrált szemlélete (vagyis az ágazati, területi és időbeli szintek összekapcsolása) 

szintén új feladat elé állítja a várostervezőket” [BARTA GY. (témavezető) 2007:10]. 

Ezért is fontos számunkra is a nyugati minták követése, mely egyértelműen érzékelhető a 

magyar városfejlesztésben. Akárcsak Nagy-Britanniában vagy Németországban, úgy 

Magyarországon is erőfeszítéseket tettek a szakemberek egy mutatórendszer kidolgozására, 

mely előre meghatározott indikátorok segítségével mérhetővé teszi a kitűzött célok 

megvalósulását, és egyben figyelembe veszi az európai gyakorlatot. Az indikátorok között a 

mennyiségi mutatók (pl. rehabilitált terület nagysága) mellett a minőség is mérhetővé válik 

(pl. a lakossági elégedettség) (NFÜ 2010). 

A 2011 januárjától lényegében az ÚMFT helyébe lépett Új Széchenyi Terv (ÚszT) 

visszalépésnek számított a barnamezők rehabilitációját tekintve. Az ÚSzT foglalkozott ugyan 

a városrehabilitáció témakörével – a szociális célú (társadalmi rehabilitáció), valamint a 

funkcióbővítő (gazdaságfejlesztés) városrehabilitáció formájában, melynek elsődleges célja a 

hátrányos helyzetű városrészek (elsősorban lakóterületek) fejlesztése volt –, azonban nem 

igazán adott lehetőséget barnamezős pályázatok támogatására (ld. ÚSzT 2011). Mindezt 

alátámasztja a Magyarország által 2012-ben az Európai Bizottságnál benyújtott Nemzeti 

Stratégiai Jelentés is, melynek adatai szerint az ÚSzT alatt csupán egyetlen régióban (Észak-

Magyarország) került sor barnamezős revitalizációra (NFÜ 2012). 

A ROP-ok nagyszámú barnamezős fejlesztéseinek köszönhetően a 2007-2013-as időszak 

összességében mégis sikeresnek mondható, melyben – a többi tagállammal összehasonlítva – 
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Magyarország hívta le a legtöbb fejlesztési forrást ipari és katonai barnamezős rehabilitációra, 

mintegy 475 millió eurót (ECA 2013:44). Az elismerést mutatja az is, hogy az Európai 

Számvevőszék (European Court of Auditors, röviden: ECA) 2013-ban „Az uniós strukturális 

intézkedések sikeresen támogatták-e az ipari és katonai barnamezős területek 

rehabilitációját?” címen kiadott különjelentése több helyen pozitív példaként hozza fel 

Magyarországot. Említésre kerül az OKKP, a KÁRINFO-adatbázis, valamint az NKPL, 

melyekhez hasonló kármentesítési rendszer a legtöbb EU-s tagállamban nem része a 

gyakorlatnak. Továbbá ugyancsak pozitívumként értékeli az ECA a megszabott társadalmi-

gazdasági fejlődést generáló támogatási kritériumokat (ECA 2013). 

A 2014-2020 közötti, aktuális uniós támogatási időszakban alapvetően az Európa 2020 

Stratégia célkitűzései jelennek meg, melyek elérése érdekében a programozási elvárások 

gyökeres reformjára került sor (ld. Széchenyi 2020). Ezek egyike az Országos 

Területfejlesztési és az Országos Fejlesztési Koncepció integrált kidolgozása elvárás, az 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) (weboldal NTH), melynek 

véglegesített változata [1/2014. (I. 3.) OGY határozat] a 2014-2020 közötti időszakra nézve 

közép-, illetve 2030-ig hosszútávú stratégiai célokat fogalmaz meg. 

A „Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról” 

pozitív jövőképet sugall a hazai barnamezős revitalizáció számára. A dokumentumban 

ugyanis olyan, a nyugat-európai stratégiai tervezési anyagokból jól ismert fenntartható 

területfejlesztési alapelvek jelennek meg, mint a takarékos és összehangolt területhasználat 

érvényesítése, a barnamezők újrahasznosításának szorgalmazása, valamint előnyben 

részesítése a zöldmezős62, illetve a terjeszkedő települési beruházások visszaszorítása 

érdekében. Hangsúlyozza továbbá az értékes épített örökség védelmét, valamint a 

barnamezők központi nyilvántartásának (kataszter) jelentőségét. Sajnálatos módon a 

koncepció végén található fogalommagyarázat eltekint a barnamező definiálásától, a 

szövegben pedig használaton kívüli iparterületekkel azonosítja azt (ld. OFTK 2014-2020). 

A 2020-ig tartó időszakban egyértelműen előtérbe kerül a barnamezők fejlesztése, ezen belül 

is elsősorban a fővárosban. A három fővárosi Tematikus Fejlesztési Program (TFP) egyike a 

barnamezős fejlesztéseket célozza. A dokumentum a Budapest 2030 stratégiában 

megfogalmazottakra épül (ld. TFP 2014, Budapest 2030). A TFP említésre méltó pozitív 

hozadéka, hogy lényegében elfogadja és alkalmazza a barnamezők kiterjesztett értelmezését: 

„[...] Budapesten a használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek jelentős hányada 

                                                 
62 Az OFTK elődjének számító OTK-ban (I. fejezet 2/b pont) már szintén megfogalmazódott a barnamezők 
előnyben részesítése a zöldmezőkkel szemben (ld. weboldal Nemzeti Jogszabálytár). 
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„klasszikus” értelemben vett barnamezős területnek tekinthető (ezek az egykor ipari, 

közlekedési, katonai funkcióval bíró területek). A fenntartható város szempontjából 

ugyanakkor egyre nagyobb jelentősége van az egyéb, akár belvárosi elhelyezkedésű üres 

ingatlanok hasznosításának is [...] Emiatt a TFP keretében a CABERNET-definícióhoz képest 

kibővített barnamezős definíció került meghatározásra” (TFP 2014:11). 

Az ország többi részében – Pest megye kivételével63 – a területfejlesztési (térségi 

gazdaságfejlesztő) beruházások támogatására a Széchenyi 2020 Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében nyílik lehetőség, mely jelentős 

változást hoz a hazai területfejlesztési politikában. A TOP a térségi sajátosságoknak és 

szükségleteknek megfelelő decentralizált fejlesztést tesz lehetővé, amely belső erőforrásokra 

épül. Ennek érdekében pedig lényegesen csökken a pályázatok szerepe és több integrált, 

nevesített program kerül finanszírozásra. 

A területi reform eredményeképpen a régiók helyett 2014-től a megyék váltak a 

területfejlesztés középszintjévé. Új szintként jelennek meg a megyék és a települések között a 

járások64. A tervezési forráskeretek megállapítására az egyes szintek által elkészített tervezési 

dokumentumok65 szolgálnak. A TOP keretében a 6. prioritási tengely mentén, külön kerül 

támogatásra a megyei jogú városok fenntartható településfejlesztése, melynek 6.7. 

intézkedése célozza a leromlott városi területek rehabilitációját. 

Kifejezetten barnamezős fejlesztések támogatására a „Barnamezős területek rehabilitációja 

(TOP-2.1.1-15)” c. felhívás keretében van lehetőség, melynek rendelkezésre álló tervezett 

keretösszege 21 milliárd forint. A kiírás alapjául sajnos nem a TFP-ben szereplő, kiterjesztett 

barnamező-felfogás szolgál. A felhívás ösztönzi a PPP alapú fejlesztéseket, mely során 

kiemelt cél az innovatív módszerekkel megvalósuló (család- és klímabarát) funkcióváltás, 

elsőbbségben részesítve a zöldterületi-rekreációs, közösségi, valamint kulturális funkciókat. 

Támogatásra kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő városi66 barnamezők jogosultak. 

Barnamező alatt „használaton kívül került vagy alulhasznosított (területének legalább 50%-

ban nem hasznosított), általában leromlott fizikai állapotban lévő és jellemzően 

környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület, vasútterület, illetve 

felhagyott, használaton kívüli katonai objektum” értendő (weboldal pályázat). 

 
                                                 
63 A főváros húzó hatása miatt Pest megye statisztikailag az ún. „fejlettebb régió” besorolásba került, így nem 
jogosult támogatásra a TOP 2014-2020 keretében (ld. TOP 2014-2020).  
64 2012. évi XCIII. törvény. 
65 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 
66 Megyei jogú városok kivételével. 
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3. A barnamező fogalma 

 

3.1. A kifejezés eredete és jelentésének változása 

Arra vonatkozóan, hol és mikor jelent meg először a barnamező-fogalom (brownfield), illetve 

kinek a nevéhez köthető, nem található konkrét adat. K. R. YOUNT (2003) szerint a kifejezés 

az 1970-es évek második felében jelent meg először nyomtatott formában, az Egyesült 

Államok acéliparával foglalkozó szakirodalomban, ahol a meglévő acélművek egyfajta 

modernizációs gyakorlatát volt hivatott leírni. Más források szerint a fogalom az 1980-as évek 

elején keletkezett az USA-ban (BARTA GY. 2004, 2007; KUKELY GY. et al. 2006), míg megint 

máshol az 1990-es évek elejét jelölik meg (HAUSER, S. 2003); bár abban mind egyetértenek, 

hogy eredetileg kizárólag egykori ipari funkciójú területet értettek alatta. Mindemellett utalás 

található arra is, hogy egyes európai országokban tulajdonképpen már az 1970-es években is 

használták a kifejezést (FERBER, U. et al. 2006). 

Annyit bizonysággal állíthatunk, hogy az Egyesült Államokban az 1992. június 28-án 

megrendezett kongresszusi ülés óta a brownfield-et szennyezett területként (contaminated 

site) azonosítják hivatalosan (BALES, E. – LAMPEN, E. 2007). Feltehetően innen származik a 

magyar nyelvben barnamezőként emlegetett, tükörfordítással képzett szó is, mely több 

vonásában is az amerikai jelentéssel rokon. 

A barnamező-fogalom összetettsége, valamint nem teljesen világos és egyértelmű értelmezése 

több tényezőre vezethető vissza. Ahhoz, hogy rávilágítsunk, mi okozza általában a 

félreértéseket, érdemes megvizsgálni egyrészt az egyes nemzetek eltérő elnevezéseit. 

Az angol nyelvben használt „brownfield“ szóról leginkább korrodálódó fémszerkezetekre, 

rozsdára és ebből kifolyólag hanyatló vagy akár már bukott, amortizálódott iparvidékekre 

asszociálunk. Amint az feljebb már említésre került, a kifejezést korábban csupán egykori 

ipari területekre használták. Ezzel függ össze az a jelenség is, hogy több angol (szaknyelvi) 

szótár a „brownfield”-et „ipari barnamezőként” fordítja. Ennek a megértése érdekében 

különbséget kell tennünk az amerikai és a brit angol értelmezés között. 

Noha az 1990-es évek elején a britek is használtak egy hasonló fogalmat: „brownland” 

(ALKER, S. et al. 2000:52), a brownfield megfelelője az Egyesült Királyságban a korábban 

használatba vont terület, avagy PDL (HARRISON, A. R. 2004, 2006; LENEY, A. D. 2008). A 

PDL kifejezés 1998-ban került először hivatalosan használatba, amikor a brit kormány 

nemzeti célként fogalmazta meg, hogy 2008-ig az új építésű lakások legalább 60%-a 
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barnamezős beruházásként kell, hogy megvalósuljon. A PDL definícióját – mely elsősorban a 

kizárás elvét alkalmazza67 – először a 2000-ben megjelent PPG3 (Plannnig Policy Guidance 

Note 3: Housing68) rögzítette (HARRISON, A. R. 2004; IEMA 2005). 

A jelenlegi brit és amerikai barnamező-értelmezés között az alapvető különbség tehát az, 

hogy míg az USA-ban csak környezeti szennyezéssel terhelt területet tekintenek 

barnamezőnek, addig az Egyesült Királyságban ezek a területek lehetnek elsősorban csupán 

funkcióját vesztettek69 is (ADAMS, D. – WATKINS, C. 2002). Ez a kitétel az Amerikai Egyesült 

Államokban meglehetősen szűkre szabja a barnamezők típusait, ugyanis az eredeti funkció 

mindenképpen környezetszennyező kellett, hogy legyen. Ennek megfelelően gyakori példa rá 

az elhagyott benzinkút, vegytisztító, vasúti ingatlan vagy katonai bázis. 

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy ez sem volt mindig így. Az 1970-es években az 

amerikai tervezők gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos általános szóhasználatában gyakran 

előfordult a „brownfield” kifejezés, mely alatt akkoriban csupán korábban már használt 

(jelenleg felhagyott) területet értettek, nem pedig szennyezettet (YOUNT, K. R. 2003). 

Annak, hogy a brit és az amerikai fogalom ilyen mélységekben kerül összehasonlításra több 

oka van. Az USA-ban használt definíció fontosságát az adja, hogy ebben az országban 

rögzítették törvényben (CERCLA, BRERA) elsőként – és ez idáig egyedül – a barnamező 

egységes fogalmát, valamint rehabilitációjának szükségességét (HENNINGS, G. – ZIEGLER-

HENNINGS, CH. 2004; STEFFENS, K. – FRANZIUS, V. 2002; YOUNT, K. R. 2003). A brit 

terminológia jelentősége pedig abban keresendő, hogy egyrészt a Nemzeti Területhasználati 

Adatbázis keretében folytatott felmérések és vizsgálatok jóvoltából (ALKER, S. et al. 2000; 

FERBER, U. – GRIMSKI, D. 2002) itt állnak leginkább szisztematikusan rendelkezésre a 

barnamező-osztályozás és monitoring megfelelő kritériumai (JACOBY, CH. 2008). Illetve a 

PDL névvel illetett „brit brownfield” – mint korábban használatba vont terület – áll a 

legközelebb a nyugat-európai barnamező-felfogáshoz (OLIVER, L. et al. 2005; FERBER, U. et 

al. 2006). 

Ennek függvényében, a definíció-típusokat tekintve – nagy vonalakban általánosítva – két 

alapvető csoportot különböztethetünk meg: az amerikait és az európait. Az USA-ban 

domináns meghatározás jellemzője tehát, hogy csupán környezeti szennyezettséggel terhelt 

                                                 
67 A PDL definíciója feltűnően általánosan fogalmaz, melyet később kizárásokkal igyekszik pontosítani. 
Tulajdonképpen arról ad csupán egyértelmű leírást, mi nem sorolható ide (ld. DCLG 2011a). 
68 A PPG3 egy rendelet, mely kötelezi a települési önkormányzatokat lakhatási célú zöldmezős beruházások 
engedélyezését megelőzően annak ellenőrzésére, hogy a projekt biztosan nem megvalósítható-e barnamezős 
területen (FERBER, U. – ROGGE, P. 2006). 
69 Szükséges azonban megjegyezni, hogy az USA szövetségi államai egyenként is rendelkeznek saját 
barnamező-meghatározásokkal, illetve az Egyesült Királyság gyakorlata sem tekinthető teljesen egységesnek. 
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területeket vesz figyelembe (ADAMS, D. – WATKINS, C. 2002; FERBER, U. et al. 2006; 

MELLEM, J. W. – MEEK, S. L. 1995; OLIVER L. et al. 2005; SYMS, P. M. – WEBER, B. R. 2003). 

Ezzel szemben az „európai” elsősorban a felhagyottság tényét, valamint a beavatkozás 

szükségességét emeli ki, függetlenül attól, jelen van-e vélt vagy valós szennyezettség (OLIVER 

L. et al. 2005; FERBER, U. – GRIMSKI, D. 2002; FERBER, U. et al. 2006). 

3.2. Az „európai” barnamező fogalom 

Az „egységes európai” (vagyis szűkebben EU) barnamező-fogalom meghatározása az Unió 

már említett két speciális munkacsoportjának nevéhez köthető. 1998-2001 között a 

CLARINET szakértői hálózata 16 európai országban vizsgálta átfogóan a szennyezett 

területeket, valamint azok rehabilitációs gyakorlatával foglalkozott (FERBER, U. – GRIMSKI, D. 

2002). Ennek mintegy folytatását képezte a CABERNET-projekt, mely a barnamezős 

rehabilitáció kapcsán felmerülő különféle problémákat vizsgálta 21 európai országban, köztük 

Magyarországon70. A munkacsoport az eredményekre alapozva fogalmazott meg javaslatokat 

a tervezésre és a jogi szabályozásra vonatkozóan, valamint a pénzügyi aspektusokat dolgozta 

ki (weboldal CABERNET). 

A kutatások egyik fontos eredménye a CLARINET-projekt által kialakított definíció 

továbbfejlesztett változata – mely már a CABERNET nevéhez köthető –, és szintén jelentősen 

hasonlít az Egyesült Királyságban általánosan használt leíráshoz. A CABERNET-

meghatározás kapcsán azonban érdemes kihangsúlyozni, hogy újat hozott abból a 

szempontból, hogy a felhagyottság (illetve „alulhasznosítottság”71) tényét legalább olyan 

fontos kritériumnak tartja, mint azt, hogy a területnek nem kell feltétlenül szennyezettnek 

lennie vagy, hogy kiemeli a külső beavatkozás szükségességét (FERBER, U. et al. 2006). 

A CABERNET meghatározása szerint barnamezőnek tekintjük azon területeket, melyekről 

elmondható, hogy: 

− „hatással volt rájuk a saját, valamint a közvetlen környezetük korábbi használata; 

− felhagyottak vagy alulhasznosítottak; 

− vélt vagy valós környezeti szennyezettséggel terheltek; 

− elsősorban fejlett városi térségekben találhatóak; 

− újra hasznossá tételük beavatkozást igényel” (FERBER, U. et al. 2006:23). 

                                                 
70 Bár Magyarországot is vizsgálták a kutatás keretében, a CABERNET adathiányra hivatkozva nem közölt 
információkat (ld. FERBER , U. et al. 2006; OLIVER, L. et al. 2005), noha azok legkésőbb 2003-ban már 
rendelkezésre álltak országos szinten is (ld. NAGY Á. et al. 2003). 
71 Az angol „underused” szó magyar fordítása, mely több hazai barnamező-fogalomban megtalálható (pl. NAGY 
Á. et al. 2003; BARTA GY. 2002b). 
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Az Európai Unió szakértői hálózatai, a CLARINET és a CABERNET által végzett 

barnamezős felmérések az Európában megjelenő regionális különbségeket is kimutatták. E 

szerint míg Nyugat-Európában a barnamezők nem feltétlenül szennyezett területek, addig 

északon (pl. Svédország, Dánia, Finnország), keleten (pl. Románia, Bulgária, Lengyelország), 

illetve délen (pl. Spanyolország, Olaszország) a „kötelező szennyezettség” a legtöbb 

általánosan elfogadott meghatározást jellemzi. A szennyezett területek közé sorolják azonban 

ezekben az országokban sokszor a még hasznosítottakat is (OLIVER, L. et al. 2005). 

A kutatás a résztvevő országokból begyűjtött adatok feldolgozását követően egyértelműen 

arra a következtetésre jutott, hogy „az adatok nem hasonlíthatóak közvetlenül össze, és a 

legkülönbözőbb helyszíneket foglalják magukba. Ez tükrözi az Európa-szerte egységes 

„barnamezős” meghatározás hiányát, valamint azt a tényt is, hogy a fogalom az európai 

országokban jogilag nincs meghatározva. A barnamezők kezelésére jogi keretként általában a 

„szennyezett területek” rendszerét használják, noha ezek nem igazán terjednek ki a 

barnamezők rendezésének különös bonyolultságára” (FERBER, U. – GRIMSKI, D. 2001:143-

144). 

A CABERNET-fogalom nem határoz meg – eredeti funkció alapján – konkrét barnamező-

típusokat, csupán a szennyezettség jelenléte vagy hiánya szerint tesz különbséget, illetve 

gazdasági szempontból (ABC-modell, részletesen ld. 4.1. alfejezet) közelít (OLIVER, L. et al. 

2005). Itt jegyeznénk meg, hogy a probléma gazdasági oldala, mely a barnamezők 

rehabilitációjával függ össze, nehezen választható el magától a fogalomtól. Valószínűleg 

részben ennek köszönhető az is, hogy annyi eltérő meghatározás él egymás mellett. Hiszen 

nem csupán tudományos, hanem szabályozási-fejlesztési, ez által pedig jogi-pénzügyi 

kérdéseket is felvet a téma, melynek következtében az egyes országok jog-, illetve 

területfejesztési gyakorlata kénytelen foglalkozni vele. 

A CABERNET-tel szemben a Közép-Európára koncentráló CircUse (2010-2013)72 nevet 

viselő EU-projekt már megnevez konkrét típusokat, melyek esetében világos, hogy azok nem 

mindegyike szennyezett, illetve egyértelműen túlmutatnak a hagyományosan barnamezőnek 

tekintett területek körén: 

• ipari (pl. bányászat, textilipar), 

• katonai (pl. laktanya, gyakorlótér), 

• egyéb gazdasági és beruházási („greyfields”) (pl. bevásárlóközpont), 

• közlekedési és egyéb infrastrukturális (pl. felhagyott vasútvonalak, útszakaszok, 

kapcsolódó épületek), 
                                                 
72 Részletesen lásd: 3.2.2. alfejezet. 
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• lakó (egykori lakóépületek, kortól függetlenül, pl. panelek), 

• kulturális és szociális (pl. iskola, sportlétesítmény), 

• mezőgazdasági (pl. felhagyott tanyák) (OTPARLIK, R. et al. 2011:5-6). 

3.3. A hazai meghatározás 

Akárcsak Európa több más országában (FERBER, U. – GRIMSKI, D. 2001), úgy 

Magyarországon sem áll rendelkezésre jogi keretekkel rendelkező, egységesen elfogadott 

barnamező-értelmezés. Noha több hazai és nemzetközi szakirodalomban találkozhatunk a 

fogalom jogi meghatározásának igényével, felmerül a kérdés: tényleg szükség van-e rá, és ha 

igen, milyen formában? 

Hazánkban jelenleg két barnamező-definíció tekinthető a leginkább ismertnek és 

közhasználatban forgónak. Az egyik a VÁTI Kht. 2003-as definíciója, mely szerint 

„barnamezős területen (rozsdaövezeten) a használaton kívül került, vagy alulhasznosított, 

általában leromlott fizikai állapotban lévő, és környezetszennyezéssel terhelt egykori 

iparterületeket, gazdasági területeket, illetve felhagyott, használaton kívüli 

laktanyaterületeket értjük“ (NAGY Á. et al. 2003:3). 

A másik, szintén mérvadó meghatározás az MTA Regionális Kutatások Központja Budapesti 

Osztály (MTA RKK BO) kutatócsoportjához köthető (ld. BARTA GY. 2002a), melyet az idő 

során tovább finomítottak. Ennek megfelelően a barnamezők „kisebb hatékonysággal 

hasznosított (alulhasznosított), esetenként kiürült, volt iparterületek. De ide soroljuk a rosszul 

hasznosított, vagy elhagyott vasúti, és a már kiürült katonai területeket is (BARTA GY. 2002a).  

A környezeti szennyezettség általános – de még többnyire feltáratlan – problémájához 

hasonlítható gondot jelent a tulajdonviszonyok rendezetlensége, valamint a felmerülő 

problémák átfogó jogi szabályozatlansága” (BARTA GY. 2004:10). 

A fentiekben leírt két értelmezés tartalmát tekintve meglehetősen hasonló, mindazonáltal 

egyes komponensek eltérést is mutatnak, mint a leromlott fizikai állapot (VÁTI) vagy a 

környezeti szennyezettség feltáratlansága, illetve a rendezetlen tulajdonviszonyok és a jogi 

szabályozatlanság jelensége (MTA RKK BO). Ez utóbbi mind a jogszabályok és fejlesztési 

stratégiák hiányára, elégtelenségére (BABIDORICS J. 2007; BARTA GY. 2007), mind pedig a 

fogalom tisztázatlanságára utal. 

Egy további fontos tényező azonban mindkét definícióból hiányzik: egyik sem említi meg a 

külső beavatkozás szükségességét, melynek jelentőségét a CABERNET-meghatározás 

kapcsán már hangsúlyoztuk. Ez az a pont, amely a barnamezős jelenség leírásától a 

rehabilitáció, vagyis a cselekvés irányába tesz egy lépést. Ezt figyelhetjük meg a Nemzeti 
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Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) által kiadott területi kohéziós útmutatóban, 

mely a barnamezőt a következőképp határozza meg: „korábban használt, jelenleg 

használaton kívüli vagy alulhasznosított, elhagyott, leromlott fizikai állapotban lévő és 

jellemzően környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület, vasútterület, 

illetve felhagyott, használaton kívüli laktanyaterület. Főként a városi térségben található, 

ahol a hatékony újrahasznosítás érdekében beavatkozásra van szükség“ (BOTKA M. et al. 

2009:33). 

Mivel a fent említett hazai definíciók a barnamezők körét szintén elsősorban a hagyományos 

típusokra (ipari, gazdasági, vasúti, katonai) korlátozzák, érdemes lenne megvizsgálni, milyen 

mértékben vannak jelen Magyarországon a barnamezők egyéb típusai. Egy átfogó kataszter 

hiánya azonban sajnos gátat szab egy ilyen fajta elemzésnek. Noha több hazai barnamező-

felmérés is zajlott az elmúlt években, egyik sem tekinthető teljeskörűnek pl. VÁTI 2003 

(NAGY Á. et al. 2003); MTA RKK BO 2002, 2004, 2006 (BARTA GY. 2007); 

Környezettudományi Központ 2004-2005 (weboldal KTK); Kapos ITK 2006 (HŐNYI P. 

2006); ÉMOP 2006 (PAPP GY. et al. 2006). Ráadásul módszertanuk, megközelítésük és céljuk 

miatt az egyes felmérések eredményei nehezen vethetők össze, illetve összegezhetők. 

A legrészletesebb adatok egyértelműen a fővárosról állnak rendelkezésre – melyek alapján 

Budapest területének mintegy 13%-a (volt) barnamezőnek tekinthető (KUKELY GY. et al. 

2006:58). Adott esetben ezek elemzése is jó alapot szolgáltathatna, hiszen az ország 

barnamezős területeinek harmada a fővárosban található (NAGY Á. et al. 2003). Azonban 

sajnos itt sem igazán találkozhatunk a hagyományos barnamezőkön túl információkkal, 

legfeljebb a lepusztult iparterületek közé ékelődő lakótelepi zárványok (BARTA GY. et al. 

2006) kerülnek említésre. 

3.4. Barnamező-típusok napjainkban 

Az alapján, hogy milyen területeket73 sorol napjainkban a szakma a barnamezők közé, a 

szerző meglátása szerint alapvetően három típusról beszélhetünk (3. ábra). A gazdasági 

szerkezetváltás során tömegesen felhagyott iparterületek mellett hamarosan megjelentek a 

politikai átalakulás következtében cél nélkül maradt katonai objektumok is, illetve az ezekhez 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmények, például felhagyott vasútvonalak formájában. Ez vezetett 

végeredményben ahhoz, hogy napjaink barnamezőkkel foglalkozó irodalmának nagy része 

csupán egykori ipari, katonai, illetve közlekedési funkciójú területeket tekint barnamezőnek. 

                                                 
73 A barnamezőket leggyakrabban eredeti funkció szerint szokták tipizálni. 
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Ezek alkotják a széles körben, általánosan elfogadott hagyományos barnamezők körét, melyek 

esetében a terület vélt vagy valós szennyezettsége nem képezheti vita tárgyát. 

 

3. ábra: A barnamezők három alapkategóriája 

 
Forrás: saját szerkesztés (OROSZ É. 2012). 

 

Mivel ez a típus van legrégebb óta jelen a köztudatban, illetve barnamezőként történő 

kezelése vitathatatlan, a legtöbb sikeresen lezajlott rehabilitációs projekt is ehhez köthető. 

Példaképp említhető (most csak egy-egy eset az egyes típusokhoz kapcsolva) az egykori 

diósgyőri vasgyár egy részén kialakított Factory Sportaréna, a spanyolországi Barcelona-ban 

található volt Roger de Lluria laktanya (jelenleg Pompeu Fabra Egyetem) vagy talán az egyik 

leghíresebb, a London Docklands. 

Egyesek elismerik, míg mások megkérdőjelezik az átmeneti kategóriába tartozó, korábban 

lakó-, egyéb gazdasági (elsősorban kereskedelmi), valamint egyéb infrastrukturális funkciójú 

területek barnamezőként történő kezelésének létjogosultságát. Ennek oka alapvetően abban 

keresendő, hogy számuk csekélyebb, a térben általában kevésbé koncentráltan jelennek meg 

(nem alkotnak összefüggő övezeteket), sokszor településperemen helyezkednek el, illetve a 

környezeti szennyezés hiánya vagy elhanyagolható jelenléte miatt kevésbé kerülnek a 

figyelem középpontjába (WEGNER, CH. 2005). 

Ezek egyik tipikus példája a greyfield (vagy grayfield), vagyis „szürkemező”, mely – 

akárcsak a brownfield – az amerikai szakirodalomból származik, és felhagyott, általában 
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településperemi bevásárlóközponto(ka)t takar (WALTMATE, K. 2007; FERBER, U. et al. 2010). 

A szürkemezők legszebb példái – értelemszerűen – az USA-ban lelhetőek fel, mint például a 

Colorado állambeli Lakewood településen található egykori Villa Italia bevásárlóközpont, 

mely mára a BelMar multifunkciós központnak adta át helyét. De ugyancsak ide sorolható – 

európai képviselőként – a berlini Tacheles „művészház” (4. ábra), eredeti nevén 

„Friedrichstraßenpassagen”, egy a 20. század elején épült bevásárlóközpont, vagy a 

valamikori pécsi FEMA. 

 
4. ábra: Tacheles, Berlin 

 
Megjegyzés: Az eredetileg bevásárlóközpontként működő épület a második 
világháború alatt, majd azt követően különböző átmeneti funkcióknak adott otthont. 
A háborús károk miatt az ingatlan bontását tervezték. 1990-ben, a berlini fal 
leomlása után a „Tacheles” nevű civil kezdeményezés vette birtokba az épületet, és 
kiharcolta annak műemlékké nyilvánítását. A Tacheles 2013-ig az alternatív kultúra 
és művészet szerelmeseinek gyűjtőhelye volt, azóta üresen áll (weboldal Berlin).  
Forrás: saját felvétel (2014). 

 

Noha a legtöbb elfogadott barnamező-definíció csupán a fenti példákat említi, egyes 

esetekben azonban találkozhatunk olyan sorokkal is, melyek megjegyzik: egyre inkább jelen 

vannak olyan faktorok ezen területek kialakulásában, melyeket eddig nem vettek kellőképp 

figyelembe. A barnamezők kialakulását korábban az ipari szerkezetváltás indukálta, ennek 

voltaképpeni lezárultával napjainkra azonban a súlypont egyre inkább a szolgáltató szektor 

felé látszik eltolódni (BÖHME, CH. et al. 2006).  

Az „új típusú barnamezők” – melyek a fentiekben bemutatott két barnamező-típus egyikébe 

sem sorolhatóak – háttérbe szorulásának egyik alapvető oka a centrum-periféria viszony. A 

barnamezők kérdése „vidéken elsősorban mezőgazdasági üzemterületeket, iskolákat, 
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óvodákat stb. érint. A sűrűn lakott, urbánus térségekben mindenekelőtt a felhagyott ipar- és 

gazdasági, illetve katonai területekre terelődik a figyelem” (weboldal BMVBS). 

A „jövő barnamezőit”, melyeket jelenlegi ismereteink szerint idővel – a barnamezők 

keletkezéséhez hozzájáruló elemek körének bővülése miatt valószínűleg – mégis ide 

tartozónak kellene tekintenünk, „fehér ugar“-nak (weiße Brache), vagyis „potenciális 

barnamezőnek” (BÖHME, CH. et al. 2006:14) nevezzük. 

Hasonlóan vélekedik A. BEILEIN (2010) is, aki szerint a barnamezők körének bővülése az 

utóbbi évek hozománya. „A szakmai vélekedés a barnamezők körét igen tágan határozza 

meg, melyek szűkebb értelemben olyan területek, amelyek korábban a település beépített, vagy 

közlekedési célú tereinek részei voltak, jelenlegi beépítettségük mértékétől függetlenül 

használaton kívül állnak, és jelen állapotukban a közvetlen piaci újrahasznosításra 

alkalmatlannak tűnnek” (BEILEIN, A. 2010:16). 

Ide sorolhatnánk – talán első ránézésre túlságosan merész – példaképp a hívek nélkül maradt, 

elhagyott templomokat (5. ábra), melyek esetében az újra használatba vételnek elsősorban 

építészeti, valamint ideológiai korlátai vannak. 

 

5. ábra: Használt bútor kereskedés egy volt zsinagógában, Bonyhád 

 
Forrás: saját felvétel (2016). 

3.5. A definícióalkotás útvesztői 

A barnamező-kutatás kapcsán a legnagyobb akadályt talán az információhiány testesíti meg. 

Ahogyan azt CH. JACOBY egy tanulmányában – a CLARINET és CABERNET kutatási 

projektekre hivatkozva – ugyancsak megfogalmazza, az európai barnamezők összehangolt 

felmérése arra enged következtetni, hogy „sok országban sem az nem világos, mit értenek 
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pontosan barnamező alatt, sem pedig az, mekkora a fellelhető területek kiterjedése, valamint 

hol találhatóak azok” (JACOBY, CH. 2008:83). 

Mindez egy további fontos momentumra világít rá: a barnamezők több jellemző 

tulajdonsággal rendelkeznek, azonban ezek nem mindegyike szerepel definíciókban, illetve 

nem kerülnek pontosan meghatározásra. „[...] Hiányoznak a „benchmark” mutatók: hol 

vannak a szintek, fokozatok, milyen egzakt mutatókkal írhatóak le ezek a jellemvonások” 

(BARTA GY. 2004:9). Így egyes tulajdonságok, melyek a területek felmérése és rehabilitációja 

szempontjából lényegesek, nem mérvadóak a definiálást tekintve, és sokszor önkényesen 

kerülnek meghatározásra (pl. minimum területi kiterjedés, beépítettség mértéke, 

felhagyottság/alulhasznosítottság mértéke és időtartama).  

A barnamezők leírásakor például a legtöbb esetben nem határoznak meg területnagyságot. 

Amennyiben mégis, akkor is csupán a minimális kiterjedést szabják meg, mely általában 1 

hektár (10 ezer m2)74. Ennek célja elsősorban az adatfelvétel megkönnyítése. Másrészt azért 

hasznos, mert ezáltal figyelmen kívül hagyhatóak azon felhagyott ingatlanok, melyek nem 

tartoznak feltétlenül a barnamezők témakörébe (ld. WIETHOFF, K. – BAIER, K. – STROHSCHÖN, 

R. 2011), mint például egyes foghíjtelkek. Mindennek ellenére nem tanácsos a területi 

kiterjedést számszerűsíteni, mivel például a magyar viszonyokat kifejezetten jellemzi ezen 

területek elaprózottsága, kiterjedésének méretbeli korlátai (BARTA GY. 2007). 

A felhagyottság vagy alulhasznosítottság mértéke és időtartama legalább annyira képlékeny 

és megfoghatatlan, mint sok más barnamező-tulajdonság. Előbbi esetben általában minimum 

50%-os funkcióvesztést tekintenek mérvadónak (pl. weboldal Brachenbank), ahol is az eredeti 

(teljes mértékben működő) állapothoz és a saját környezetéhez viszonyítjuk azt. A döntő 

szempont, hogy előbb vagy utóbb, de felhagyott lesz: a használat egyértelműen leépülőben 

van. A kulcsszó nem más, mint: „piacképes”. Abban, hogy mikor lesz az átmenetileg üresen 

álló objektumból vagy területből barnamező, elsősorban nem az időnek, hanem az állapotnak 

van jelentős szerepe (BOCK, S. ex verb. 2011).  

Tovább bonyolítja a kérdést a különböző szakterületek eltérő értelmezése. Annak 

megfelelően, hogy egy-egy tudományterület mely szempontból és milyen mértékben érintett a 

barnamezők által, veszi figyelembe annak – számára fontos – jellemzőit, illetve ruházza fel 

egyes – véleménye szerint alapvető – tulajdonságokkal. Az ilyen, a területfejlesztés talajától 

sokszor lényegesen elrugaszkodott írások mindazonáltal gyakran vezetnek érdekes 

konklúziókhoz, illetve olyan kérdéseket vetnek fel, mely a barnamezőket egy új 

perspektívából engedik szemlélni. 
                                                 
74 Például a svájci barnamező-adatbank (www.brachenbank.ch) vagy a Kapos ITK Kht. magyarországi 
barnamezős területek állapotfelmérése (HŐNYI P. 2006).  
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Noha nemzetközi összehasonlítást alapul véve többen jutottak arra a következtetésre, hogy 

nem tekinthető alapvető jellemzőnek a terület szennyezettsége, sőt, egyes esetekben azokat 

kifejezetten külön is kezelik (contaminated land) (BARRY, D. L. 1995; FERBER, U. – GRIMSKI, 

D. 2001, 2002; ADAMS, D. – WATKINS, C. 2002; OLIVER, L. et al. 2005), mégis sokszor 

azonosítják a barnamezőket ezzel, anélkül, hogy a szennyezettség fogalmát, mértékét 

pontosítanák. 

Ezen kívül több egyéb élő kifejezés van párhuzamosan használatban. Mindeközben egyes 

nyelveken vagy nem létezik rá szó, vagy az eredeti formájában az angolból átvett 

„brownfield”-et (pl. Norvégia, Hollandia), esetleg annak tükörfordítással képzett változatát 

használják (NATHANAIL, C. P. et al. 2003) –, mint Magyarországon a barnamezőt. 

A lassan már követhetetlen – tanulmányonként más és más –, a teljesség igénye nélküli 

definícióalkotások további torzulásokhoz vezetnek, mint a fogalmak keveredése, illetve ebből 

adódóan számos funkcionális területtípus kategorizálhatatlanná válását is eredményezik. A 

legelemibb meghatározások a barnamezőt egyszerűen a zöldmező ellentétének tekintik. Ha 

ennyire leegyszerűsítjük a problémát, feltehetnénk a kérdést megfordítva: a zöldmezők vajon 

potenciális jövőbeni barnamezők-e? 

Felmerül tehát az újraértelmezés szükségességének kérdése. A barnamezőknek – mint oly sok 

más fogalomnak – nincs örök érvényű definíciója. A megfelelő rehabilitáció érdekében 

szintén szükséges időről-időre jelentésének felülvizsgálata, mely leginkább a hozzá 

kapcsolódó problémák részletes feltárását, illetve a hatékony újrahasznosítás célzott irányát 

konkretizálja. 

3.6. A barnamezők „kettős természete”: kiterjesztett értelmezés 

Hogyan lehetséges egy ennyire összetett, különböző típusú és adottságú területeket magába 

foglaló gyűjtőfogalom egzakt meghatározása? YOUNT 2003-as tanulmányában utal a 

„barnamezők kettős természetére” (YOUNT, K. 2003:25), vagyis arra, hogy a használatban 

lévő meghatározásokat két alapvető csoportba lehet osztani. Az egyikbe a tág, általánosan 

elfogadott definíciókat sorolja, míg a másikba azokat, melyek adott programok által 

támogatható tulajdonságokat fogalmaznak meg. Ennek lényege abban rejlik, hogy egy 

elméleti alapokon nyugvó, általános definíció megkönnyíti a barnamezők felismerését, 

nyilvántartását és körének lehatárolását. A másik pedig elősegíti a rehabilitációt azáltal, hogy 

egyes tulajdonságok kiemelésével adott terület-célcsoportra koncentrálva (pl. környezeti 

szennyezéssel terhelt; egykori iparterület; belvárosi elhelyezkedésű; kiterjedése nagyobb, mint 

40 ha stb.) pályázati kiírások alapját képezheti, illetve oszthat szét forrásokat. 
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Indokoltnak látszik tehát egy jogilag meghatározott, általános, tágra szabott barnamező-

definíció kialakítása, melynek célszerű a CABERNET nevéhez fűződő meghatározásra 

épülnie (kiemelve a beavatkozás szükségességét). Ennek értelmében a szerző álláspontja 

szerint a barnamező olyan terület, melyet az emberi társadalom korábban már intenzív 

jelleggel igénybe vett, eredeti funkcióját azóta (nagyrészt) elvesztette, újbóli használatba 

vétele és/vagy funkcióváltása azonban a megelőző használat hagyatéka miatt előzetes külső 

beavatkozás nélkül nem lehetséges (OROSZ É. 2012). 

A fenti definíció lényege, hogy eredeti funkciótól függetlenül képes az összes lehetséges 

területtípus egyetlen rendszerbe foglalására. Ezáltal lehetővé válik, hogy a hazai viszonyok 

összevethetőek legyenek nemzetközi relációban, illetve hosszútávon alkalmazkodik egy olyan 

tartalomhoz, mely idővel Magyarországon is egyre több ágazatot érint(het). 

A hagyományos típusokat tömegesen kitermelő korszak jelentős részben lezártnak tekinthető, 

hasonló jellegű és intenzitású változások (dezindusztrializáció, demilitarizáció) pedig a 

közeljövőben valószínűleg nem várhatóak. A hangsúly így a jövőben a szerző megítélése 

szerint nem ezekre a típusokra fog helyeződni: a nagymértékben tercializálódott, fogyasztás-

orientált társadalom jelentős számban fogja kitermelni a szürke és fehér zónába tartozó 

területeket. Mindez ráadásul a távlatilag csökkenő népességű, zsugorodó városokban megy 

majd végbe, ahol a barnamezős probléma súlypontja a potenciális jelentőségvesztés miatt – 

hazánk esetében – Budapestről és a nagyvárosainkról a gyorsabb ütemben hanyatló közép- és 

kisvárosainkra tevődik át. Annak érdekében, hogy a települési szövet tereinek jelenkori 

funkcióvesztését sikeresen kezelni tudjuk, fontos, hogy a barnamezőkkel foglalkozó 

szakemberek magukévá tegyék a jelenség kibővített, társadalmi paradigmaváltásának 

megfelelő értelmezését. 
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4. Barnamező-rehabilitáció 

 

4.1. Paradigmaváltás: problémából lehetőség 

Annak ellenére, hogy a meghatározások sokfélék, nemzetközileg egyetértés uralkodik a 

barnamezők revitalizációjának szükségességét illetően. Attól függetlenül, hogy szennyezett 

területekről beszélünk-e vagy sem, a legtöbb ország egyetért abban, hogy a barnamezők 

rehabilitációja a „társadalmi-gazdasági fejlődés előfeltétele” (BARTA GY. 2004:10). 

A barnamező a kompakt városfejlesztés meghatározó elemeként sokrétű célok elérésére 

alkalmas. Amellett, hogy az új beruházások vonzásának előfeltétele, a fejlesztés pozitív hatása 

megfigyelhető a gazdasági fejlődés generálásán túl a környezeti minőség javulásában, 

valamint az intenzívebbé váló területhasználatban is. Ennek következtében pedig hozzájárul a 

környező területek felértékelődéséhez is. 

Az előző fejezetekben nyilvánvalóvá vált, hogy a barnamező kezelése folyamatos 

felülbírálatot, alkalmazkodást és reformokat igényel. A barnamezők történetének utóbbi egy-

két évtizedében egyfajta paradigmaváltás zajlott le (WALDIS, S. 2009), melynek során ezek a 

területek problémából lehetőséggé avanzsáltak. A barnamezők mennyiségi és minőségi 

változásai kapcsán fogalmazta meg TH. KÖTTER, hogy „az idő folyamán változtak a 

kialakulásuk okai, a felhagyás – revitalizáció – újra használatbavétel ciklusa rövidült, és a 

területek kiterjedése, valamint a revitalizáció sokoldalú feladatai folyamatosan nőnek” 

(KÖTTER, TH. 1998:35). 

A rehabilitációs folyamatok egyik fontos felismerése Nyugat-Európában nem más volt, mint 

az, hogy a történelmi, gazdasági változások öröksége a település mindennapjainak és 

imázsának részét képezi. Ha a városfejlesztés keretében ezt eltüntetik, a település maga lesz 

kevesebb. Ehhez a folyamathoz járultak hozzá továbbá, azt erősítve, a hosszútávon 

fenntartható településfejlesztés elvei (ld. isztambuli Habitat Agenda75, Lipcsei Charta), 

valamint a növekvő környezettudatosság is. 

A megőrzésben játszik komoly szerepet az új funkciók kialakítása, melyek egyre színesebb 

képet, illetve egyre nagyobb kontrasztot mutatnak az eredeti használathoz képest. Erre utal 

Kiss É. is, aki az ipari területek és létesítmények újrahasznosítását vizsgálva tapasztalta, hogy 

                                                 
75 A Habitat Agenda globális akcióprogram az 1996-os isztambuli ENSZ Világtelepülés-konferencia (HABITAT 
II) keretében jött létre. 171 ország – köztük hazánk – fogadta el, amivel saját magukra nézve felelősséget 
vállaltak egy hosszú távon fenntartható településfejlesztésért, melyben központi elemként jelenik meg a 
takarékos, a természet és a társadalom számára egyaránt elfogadható területgazdálkodás (unhabitat.org 1996). 
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„az egyes funkciók preferálásában időbeli eltolódás következett be” (KISS É. 2010:180). 

Ahogy a barnamezők köre bővült, úgy lett idővel egyre színesebb az új funkciók köre is. 

A barnamezők létrejöttét többféleképp felfoghatjuk: mint a dezindusztrializáció és 

demilitarizáció folyományát, a szuburbanizáció következményét (PRIEMUS, H. 2001; 

SCHÜLER, D. 2008) vagy egyszerűen a város, mint orgánum életciklusának egy természetes 

folyamatát (WALDIS, S. 2009). Mindegy melyik változattal szimpatizálunk, a barnamezős 

rehabilitáció célja minden esetben megegyezik: a területek visszavezetése a természetes 

területhasználati körforgásba (6. ábra). 

 

6. ábra: Területhasználati körforgás 

 
Forrás: BBR (Hrsg.) 2006 alapján saját szerkesztés. 

 

BARTA Gy. (2004) szerint az eltérés a nyugati és a kelet-közép-európai országok barnamezős 

problémakezelése terén részben azzal magyarázható, hogy a volt szocialista államokban jóval 

nagyobb arányban vannak jelen ezek a területek. Ez az érv logikusan illeszkedik az ABCD-

modell (7. ábra) rendszerébe, melynek A-típusát testesítik meg a belváros-rehabilitációs 

projektek.  

FERBER 1997-ben közölt ABC-modellje – melyet a CABERNET-projekt keretében 

fejlesztettek tovább –, a barnamezőket a rendezési (kármentesítési) költségek, valamint a 

rendezett terület értéknövekedése szerint sorolja három csoportba: 

• A-típus: megtérülő befektetés. A rendezett terület értéke jóval nagyobb, mint a 

rendezési költség, ezért könnyen talál privát beruházót (8. ábra). 
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• B-típus: bizonytalan befektetés. A rendezett terület értéke nagyjából megegyezik a 

ráfordítással. A rehabilitáció PPP keretében valósul meg (9. ábra). 

• C-típus: veszteséges befektetés, ebből kifolyólag piacképtelen. A rendezett terület 

értéke jóval kisebb, mint a ráfordítandó költség, ezért nehezen talál beruházót. A 

fejlesztések általában közfinanszírozás keretében valósulnak meg (10. ábra). 

• D-típus: a modellt 2006-ban B. BUTZIN negyedik típussal egészítette ki, a tartósan 

funkció nélkül maradt barnamezőkkel (11. ábra), mely teljessé teszi a piacképesség 

általi csoportosítást. 

 

7. ábra: ABCD-modell 

 
Forrás: FERBER, U. 1997, FERBER, U. et al. 2006 és BUTZIN, B. et al. 2006 alapján saját 
szerkesztés. 

 

8. ábra: Opera House Pub, Royal Tunbridge Wells 

 
Megjegyzés: Az operaház 1902-ben nyitotta meg kapuit. 1931-től filmszínházként működött, az 1960-as 
években bingó-csarnok lett belőle, jelenleg pedig pubként üzemel (weboldal Wetherspoon). 
Forrás: saját felvétel (2013). 
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9. ábra: Roundhouse, London 

 
Megjegyzés: Az 1847-ben épült „Roundhouse” eredetileg a „London and North 
Western Railway” társaság mozdonycsarnoka volt. Miután 1966-ban elvesztette 
funkcióját, raktárnak használták. Az épület napjainkban – 2006-os felújítását 
követően – rendezvényeknek ad otthon (weboldal Roundhouse). 
Forrás: saját felvétel (2014). 

 

10. ábra: Moston Vale, Manchester 

 
Megjegyzés: „Moston Vale” az egykor itt csörgedező Moston-pataknak állít 
emléket, melynek vize a helyi iparosodás következtében szennyződött el. Az 
üzemek hanyatlását követően a terület fokozatosan illegális hulladéklerakóvá vált, 
míg 2002-ben az angliai Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség 
„Newlands” projektje keretében kármentesítették. 
Forrás: saját felvétel (2011). 
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11. ábra: Felhagyott azbesztgyár, Nonza 

 
Megjegyzés: A korzikai Nonza település egyik látványossága a fekete strand, mely a 
helyi azbesztbányából származő kőzettörmeléknek köszönheti színét. A bányát és 
annak kapcsolódó létesítményeit 1965-ben hagyták fel.   
Forrás: saját felvétel (2012). 

 

A fentiek értelmében tehát az A-típus önmagában is elég attraktív ahhoz, hogy a rehabilitáció 

költségei belátható időn belül megtérüljenek. A tipikus barnamező-fejlesztési projektek 

azonban nem ebbe a kategóriába tartoznak. A legtöbb ilyen jellegű beruházás a B-típushoz 

sorolható, melyek a haszon és a veszteség határán mozognak (OTPARLIK, R. ET AL. 2011). 

A barnamezős beruházások alapos stratégiai tervezést igényelnek. Típustól, elhelyezkedéstől, 

állapottól és még sok egyéb tényezőtől függően rendelkeznek a területek előnyökkel és 

hátrányokkal egyaránt (2. táblázat). 

 
2. táblázat: Barnamezős beruházások előnyei és hátrányai 

Előnyök Hátrányok 

Kiépített infrastruktúra Rendezetlen tulajdonviszonyok, társadalmi 
problémák 

Egyedi atmoszférával rendelkező 
épületállomány 

Műemlékvédelmi korlátok, leromlott 
épületállomány elbontási költsége 

Központi elhelyezkedés Ingatlanpiaci lobbi 

Beruházási támogatás fejlesztési programok 
keretében 

Közösségi érdekeket szolgáló projektekhez 
nehéz beruházót találni, kármentesítés rejtett 
költségei 

Forrás: saját szerkesztés. 
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Amíg még az 1980-as években is általában az elbontás mellett döntött egy települési 

önkormányzat, napjainkban már jóval több forgatókönyv közül választhat, mit kezd az érintett 

területtel: 

• sorsára hagyja, 

• szinten tartja és beruházóra vár, 

• célzottan, tervezetten előkészíti a területet és beruházót keres, 

• saját erőből aktívan fejleszti, 

• elbontja (GÜTHLING, M. 2009:18). 

A továbbiakban az aktív területrehabilitáció gyakorlatával, annak jellemző vonásaival 

foglalkozunk. Noha még mindig szép számmal akadnak barnamezők, melyek sorsával senki 

sem törődik, és értékes épített örökség, melyet végül mégis elbontanak, mindemellett egyre 

több sikeres revitalizációs példa hozható fel, melyek egyben a területfejlesztés egy új 

korszakának jelképei is: eljött „azoknak az órája, akik üres házak és felhagyott területek 

helyett a lehetőségek tereit látják” (KIL, W. 2004:156). 

4.2. A barnamező-rehabilitáció modellje és törvényszerűségei 

Számos írás foglalkozik a barnamező elméleti hátterével. Ugyancsak olvashatunk gyakorlati 

stratégiai tanácsokat, melyek egy-egy követendő vagy elkerülendő példa bemutatása kapcsán 

világítanak rá a rehabilitációs gyakorlat egyes összefüggéseire. Nem egyszerű azonban átfogó 

képet adni a revitalizált területekről, hiszen ahogy nem létezik barnamező-kataszter, 

ugyanúgy nem áll rendelkezésre adatbázis a fejlesztésekre vonatkozóan sem. 

Annak érdekében, hogy mindennek ellenére láthatóvá váljanak a folyamat összefüggései, 

valamint a területek és a megoldások széles skálája, egy külföldi példákból álló adatsort 

gyűjtött össze a szerző. A 19 európai országból származó 416 helyszínt tartalmazó best 

practice jellegű minta alkotja a következő alfejezetek alapját (I. melléklet). Noha a 

mintavételezés nem tekinthető teljeskörűnek, továbbá a vizsgált országok nem területi 

kiterjedésük, valamint népességszámuk arányában szerepelnek a listán, az adatbázis mégis 

megfelelő eszköznek tűnik általános megállapításokhoz. 

4.2.1. Barnamező-rehabilitációs modell 

A barnamezők kategorizálásának leggyakrabban alkalmazott módja az eredeti funkció alapján 

történő besorolás. Ugyanezen logika mentén lehetséges az is, hogy a már revitalizált 

területeket az új funkció(k) alapján tipizáljuk. A be- és kimeneti típusok segítségével pedig 

felállítható egy modell (12. ábra), mely azt mutatja be, milyen karakterű területekből 
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alakulnak ki a barnamezők, milyen használati funkciót nyernek a rehabilitáció során, illetve 

mely tényezők befolyása hat a folyamatra. 

 

12. ábra: A barnamező-rehabilitáció modellje 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

4.2.1.1. Bemeneti oldal 

A bemeneti oldalon hat területtípus került meghatározásra. Az ipari (könnyű- és nehézipar, 

beleértve a bányászatot is), katonai, valamint lakó kategóriák lehatárolása egyértelműnek 

mondható. Az egyéb gazdasági típusba azon elemek kerültek, melyek eredeti funkciójukat 

tekintve nem ipari jellegű gazdasági tevékenységgel (kereskedelem, mezőgazdaság, 

szolgáltatások stb.) hozhatók összefüggésbe. 

Az infrastrukturális kategória két nagyobb csoportra tagolódik: műszakira és humánra. A 

műszaki infrastruktúrához tartozó területek közé részben az általában „közlekedési 

barnamezőként” emlegetett típusok tartoznak (pl. vasút, hajózás, logisztika), a szerző azonban 

ide sorolja a települési technikai infrastruktúra felhagyott elemeit is, mint amilyen például a 

víztorony, a szivattyútelep vagy a trafóállomás. 

Ezzel szemben a humán infrastruktúrát a szociális (pl. kórház, idősek otthona, árvaház), 

kulturális (pl. színház, mozi, múzeum), oktatási-kutatási (pl. iskola, kutatóintézet), igazgatási 

(pl. városháza), valamint közbiztonsági (pl. rendőrség) területek alkotják. Ezen kívül ide 

kerültek besorolásra a gyűjtött listán szereplő egykori fürdők is, melyek szinte kizárólag az 

1900-as évek elején jöttek létre, ebből kifolyólag pedig elsősorban higiéniai, valamint 

szociális-kulturális célokat szolgáltak, mintsem turisztikait, ezáltal pedig gazdaságit. 
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Noha valószínűleg önálló alkategóriát érdemelnének, a kimeneti típusokkal való 

összevethetőség érdekében mégis szintén ide soroltuk a szakrális létesítményeket, melyek 

hasznosítására külön alfejezetben térünk ki. Végezetül pedig a komplex kategória zárja a sort, 

melybe a felhagyást megelőzően többfunkciós barnamezők sorolandók. 

A fenti kategóriák közül az ipari, a katonai, valamint a műszaki infrastrukturális területek a 

barnamezők három alaptípusa (ld. 3. ábra) közül a hagyományosba tartoznak. Az átmeneti 

kategóriát az egyéb gazdasági, illetve lakófunkció képviseli, míg az új típusú, potenciális 

barnamezőkhöz a humán infrastruktúra elemei sorolhatóak. 

4.2.1.2. Kimeneti oldal 

A kimeneti oldalon központi elemet képez a „komplex” típus,  melynek kiemelése arra utal, 

hogy mivel a barnamezők kialakulásának az egyik oka pont az, hogy a területek eredetileg 

monofunkciósak voltak, tudatosan törekednek a funkcionális diverzifikálásra. A felsorolt 

területi funkciók sokasága ezt kívánja érzékeltetni, összességében azonban a kimeneti oldal – 

az összehasonlítás végett – majdnem teljesen megegyezik a bemenetivel. 

 
13. ábra: Magna Science Adventure Centre, Rotherham 

 
Megjegyzés: A Templeborough acélgyár fénykorában mintegy 10 ezer dolgozóval 
és évi 2 millió tonna acél előállításával Európa egyik legnagyobbjának számított. Az 
üzemet 1993-ban hagyták fel, majd  2001-ben itt nyitott meg helyén a Magna 
Tudományos Kaland-Központ (weboldal Magna).  
Forrás: saját felvétel (2011). 

 
Első ránézésre feltűnik a legfőbb különbség: a katonai funkció helyett megjelennek a 

rekreációs, illetve zöldterületek. Ide soroljuk – a zöldövezeteken kívül – a sportolási célú 

létesítményeket (a sportcsarnoktól a gördeszka-pályáig), valamint a tematikus parkokat (pl. 
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állatkert, kalandpark, paintball-pálya) (13. ábra). Ez utóbbi alatt a tematikus parkok 

LUKOVICH T. által szórakoztató parknak nevezett típusát értjük. Ez a fajta szervezett 

látványosság a posztmodern korszak városépítészetének jellemző jegye (LUKOVICH T. 2001). 

Ezt leszámítva az eltérés az egyes kategóriák előfordulási gyakoriságában jelenik meg a két 

oldalon, melyre a továbbiakban a dolgozat a gyűjtött adatok elemzése során részletesen is 

kitér. 

4.2.1.3. A rehabilitációt befolyásoló objektív és szubjektív tényezők 

A terület újjáélesztése során több befolyásoló tényező hatása jelenik meg. Ezeket egyrészt a 

rendelkezésre álló területi adottságok, valamint az adott érdekek és elvárások, végül pedig az 

ezek együtteséből adódó lehetőségek tükrében szükséges szemlélni. Így egy barnamező 

objektív adottságai, mint például a beépítettség, a meglévő épületek állapota, illetve esetleges 

védettsége, a környezet állapota, a kiaknázható gazdasági potenciálok, jogi kötöttségek, 

illetve a helyi társadalmi struktúrák mind hatással vannak a terület jövőbeni lehetőségeit 

illetően. Másrészt szerepet játszanak olyan szubjektív elemek, mint az adott érdekcsoportok, 

vagyis a tulajdonos, a befektető, a környezetvédelmi és hivatali szervek, valamint a helyi 

lakosság törekvései, érték- és érdekválasztásai. 

A modell erősen leegyszerűsítve vázol egy összetett folyamatot, mely a lehetőségeknek jóval 

szélesebb skáláját rejti magában. A revitalizációs folyamat során az előbb említett objektív és 

szubjektív befolyásoló tényezők együttes hatására helyeződik át a súlypont az egyes be- és 

kimeneti típusok, illetve párok között. Ezek a folyamatok, valamint „törvényszerűségek” 

teszik lehetővé a modell alkalmazását eltérő környezetben, így akár hazai viszonyok között is. 

A nyugati, bevált gyakorlati példák viszont éppen ezek miatt az eltérő komponensek miatt 

nem adaptálhatóak automatikusan. A barnamezős rehabilitációnak több formája létezik, 

melyeket a befolyásoló tényezők fényében alkalmaznak. Ezek kerülnek bemutatásra a 

következő oldalakon, példákkal illusztrálva. 

Ugyancsak találkozhatunk a finanszírozás különböző formáival, költségintenzív, valamint 

takarékosabb, szűkebb büdzsére szabott megoldásokkal egyaránt. Megcáfolva ezáltal a 

tévhitet, hogy a barnamezős fejlesztések minden esetben forrásigényesek. A revitalizáció egy 

kulcsfontosságú eleme az imázsformálás, mely sikeres marketingtevékenységgel kísérve 

öngerjesztő folyamattá válhat, mely a külső és belső imázst egyaránt erősíti. 

4.2.2. Külföldi tapasztalatok, törvényszerűségek 

A mintavétel célja, hogy megkísérelje láthatóvá tenni a rehabilitációs gyakorlat egyébként 

nehezen megfogható összefüggéseit. A következő oldalakon a begyűjtött információk 
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elemzése kerül bemutatásra. A vizsgált területeket nem csupán hagyományos barnamezők 

képezik, bár ezek alkotják a nagy többséget. A disszertáns szándékosan vette figyelembe a 

szürke, valamint fehér zónák elemeit is. A vizsgált helyszínek közös jellemzője, hogy a 

rehabilitációt megelőzően felhagyottak vagy erőteljesen alulhasznosítottak voltak, valamint 

külső beavatkozás nélkül nem volt lehetséges a területek visszaintegrálása a települési 

szövetbe. 

4.2.2.1. A rehabilitáció hullámai 

A modell két oldala közötti összefüggések engednek következtetni a revitalizáció hullámaira, 

azaz melyik típus mikortól jelenik meg. A gyűjtött minta 93%-ánál (388 terület) állt 

rendelkezésre a rehabilitáció ideje. Ezek a területek alkották itt a vizsgálat alapját, a kezdeti 

év figyelembe vételével. 

A disszertáció eredményei megegyeznek a szakértők által megállapítottakkal: „Európában a 

barnamezők „első generációja” az 1970-es években jelent meg, a nagyobb területek 

bezárásakor. [...] A városi szöveten belül a kisebb területek szerkezeti átalakítása az 1980-as 

években vált kiemelkedővé. Az 1990-es évek elejétől a katonai létszámcsökkentés és a 

felhagyott közlekedési infrastruktúra is felkerült a barnamezős területek lisájára” (FERBER, U. 

et al. 2006:25). 

 
14. ábra: A vizsgált területek a rehabilitáció éve szerint 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A 15. ábra kiválóan szemlélteti a fentiekben leírt folyamatot. A barnamezők rehabilitációja az 

1970-es évektől egyértelműen jelen van Európában (14. ábra), noha nem általánosan 

mindenütt. Elsőként a hagyományos iparterületek jelennek meg, melyeket az 1970-es évektől 

követnek a közlekedési területek. Az 1980-as években a volt kereskedelmi funkciójú 

területekkel bővül a kör, valamint megjelennek a humán infrastruktúra felhagyott elemei. 
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Végül, de nem utolsó sorban pedig az 1990-es években debütálnak tömegesen a revitalizáció 

színpadán a demilitarizáció áldozatai. A revitalizációs tevékenység az 1990-es években érte el 

csúcspontját (44%, 14. ábra), mely a hagyományos típusok tömeges funkcióvesztésének 

következménye, azonban minden csoportot egyaránt érint. 

 

15. ábra: A bemeneti típusok rehabilitációs hullámai 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

16. ábra: A kimeneti típusok rehabilitációs hullámai 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 
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Mindennek az ellenkezője látható a kimeneti oldalon. Az domináns input-típusok háttérbe 

szorulnak a revitalizáció során (16. ábra). A folyamat egészét uralják a humán 

infrastrukturális objektumok – elsősorban az 1970-es évektől, kulturális létesítmények 

formájában –, melyekhez az 1980-as években zárkóznak fel a vegyes használatú területek, a 

lakó, valamint egyéb gazdasági funkciókkal karöltve. Az 1990-es években jelennek meg a 

rekreációs-zöldövezeti régiók, melyek a lakóterületekkel együtt töretlenül növelik 

részesedésüket a revitalizált barnamezőkön belül. A többi típus az utóbbi 20 évben veszített 

népszerűségéből. 

Azonban nem csupán a preferált területi funkciókban történt eltolódás az idő folyamán. 

Alapvetően négy újrahasznosítási típust különböztet meg a szakma, melyek egymást 

követően jelentek meg: 

1. Kiállított típus: tipikusan értékes, esztétikus, épített örökséget érint, ahol a hangsúly 

nem a funkción, hanem az objektumon van. 

2. Kisajátított típus: általában értéktelen terület, melyet a leggyakrabban alulról 

szerveződő kezdeményezés keretében művészek szállnak meg. Ide sorolhatóak a nagy 

kiterjedésű, monofunkciós iparterületek. 

3. Piacosított típus: ide sorolhatjuk az ABC-modell A-típusait, melyek kedvező 

befektetésnek bizonyulnak, és súlyos összegekért cserélnek gazdát az ingatlanpiacon. 

Típuspéldái az előkelő negyedek luxuslakásai. 

4. Programozott típus: ide tartoznak a „reménytelen esetek”, a közismert barnamezők, 

melyek felülről szervezett, hosszútávú tervezést, valamint anyagi támogatást 

igényelnek (Wüstenrot Stiftung 2000). 

4.2.2.2. A mintavétel megoszlása a be- és kimeneti típusok szerint 

Az eredeti funciókat megvizsgálva (17. ábra) azt tapasztaljuk, hogy a hagyományos típusok – 

ipari (47,1%), katonai (7,2%), műszaki infrastrukturális (25,2%) – képezik a minta jó 

háromnegyedét. Ezeken belül a katonai barnamezők részesedése első ránézésre meglepően 

alacsony. 

Ennek oka egyrészt, hogy a hagyományos barnamezőkön belül is arányaiban véve kevesebb a 

demilitarizált terület, mint például az ipari. Másrészt pedig a revitalizált területeken belül is 

jóval kisebb számban fordulnak elő, hasznosításuk nehéz, illetve a sikeres projektek is 

elsősorban városi terekhez kötődnek (18. ábra). A katonai barnamezőkkel nagyjából azonos 

mértékben jelennek meg az egyéb gazdasági (5,8%) funkciójú területek. 
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17. ábra: Bemeneti típusok megoszlása 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

18. ábra: Reichsbahnbunker, Berlin 

 
Megjegyzés: Az egykori légvédelmi bunker a második világháborút követően 
börtönként és raktárként működött, majd évekig üresen állt. Az épület az 1990-es 
évek első felében rövid ideig szórakozóhelyként üzemelt, 2003 óta pedig egy 
művészeti galéria található itt.    
Forrás: saját felvétel (2011). 

 
A humán infrastruktúra (13,2%) felhagyott elemei képezik talán az egyik legszínesebb, 

valamint egyben legvitathatóbb kategóriát. A szerző többek között ide sorolja az egykori 

templomokat, valamint egyéb szakrális jellegű építményeket. Ezeken kívül ide tartoznak a 

különböző szociális, valamint kulturális létesítmények, mint például a volt viktoriánus 

iskolaépületben helyet kapott Jerwood Space Londonban (19. ábra) vagy egy valamikori 

kórház Manchesterben (20. ábra). 
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19. ábra: Jerwood Space, London 

 
Megjegyzés: A 19. század végén épült iskolaépület (Orange Street School) 1998-ban 
került a Jerwood Alapítvány tulajdonába. Napjainkban egy galéria (Jerwood Visual 
Arts), egy kávézó (Café 171) és különböző rendezvények kapnak itt helyet. 
Forrás: saját felvétel (2014). 

 

20. ábra: Az egykori Manchester Fever Hospital helyén álló irodakomplexumok 

 
Megjegyzés: A fertőzőbetegek ápolására specializálódott Manchester Fever Hospital 
(1871-1973) helyén 2002-től létesült ipari park. 
Forrás: saját felvétel (2011). 

 
Ezzel szemben feltűnően alacsony a lakó (0,5%) funkciójú területek részesedése, melyek 

valójában a barnamezők jóval nagyobb hányadát teszik ki (pl. bányászlakások). Ennek oka, 

hogy a felhagyott, valamint alulhasznált lakótelepeket nehéz megjeleníteni a rehabilitációs 

statisztikában. Az épületek állaga általában leromlott, a fenntartás pedig költséges. A területek 

leértékelődnek, az ingatlanárak és a bérleti díjak csökkennek; rosszabb esetekben egyfajta 
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gettósodás, szegregáció megy végbe, mely a helyi közbiztonság leromlásával jár. A magasabb 

társadalmi státuszú lakosság elköltözik. A megüresedő ingatlanokba vagy kevésbé tehetős 

rétegek költöznek vagy üresen maradnak, de akár illegális lakásfoglalók áldozatává is 

válhatnak (21. ábra), mely további amortizációhoz vezet. 

 
21. ábra: Lakóépület a Hafenstraße-n, Hamburg-St. Pauli 

 
Megjegyzés: A halpiac és a „Landungsbrücken” között húzódik a Hafenstraße, 
melynek elavult épületeit az 1980-as években ítélték bontásra. Az illegális 
lakásfoglalók éveken át tartó utcai harcokat követően egyesületbe tömörülve kaptak 
támogatást a tartományi jogú várostól a fizikai környezet regenerációjához. A 
konfliktus mindmáig jelen van a területen, az épületeket jelenleg nagyrészt afrikai 
menekültek lakják. 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 
A kialakult negatív kép feljavításának több módja van: teljes elbontás, felértékelés 

(városrehabilitáció), illetve szinten tartás. Alapvetően jellemző, hogy a leromlott állagú, 

eredetileg lakófunkciójú területek rehabilitációját ritkán jellemzi funkcióváltás, legfeljebb 

funkcióbővítés. A magáncélú használatból eredően pedig nagy valószínűséggel aránylag jóval 

alacsonyabb a fejlesztéshez való közösségi hozzájárulás. Ezen kívül az épületeket gyakran a 

funkcióvesztéssel párhuzamosan, folyamatosan bontják el. A felszabadult területen pedig 

zöldövezeteket alakítanak ki, hogy élhetőbbé tegyék a sűrű, magasházas beépítést. Mindez 

tipikusan a 20. század második felét jellemző panel-lakótelepekre érvényes pl. Chemnitz / 

Heckert-lakótelep. Gazdasági szempontból sok esetben az elbontás a legjobb megoldás, 

hiszen a beépítetlen telek értékállóbb (KIL, W. 2004). 

A slumosodó lakónegyedeket jellemzően külön városfejlesztési, -rehabilitációs programok 

keretében kezelik. Az elkülönítés azzal magyarázható, hogy a hagyományos barnamezőkkel 
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ellentétben itt nagyobb hangsúlyt kapnak a társadalmi problémák (EGEDY T. 2009). A 

(szociális) városrehabilitáció optimális esetben a gazdasági, fizikai (épített) és társadalmi 

környezet feljavítását egyaránt célozza a területen, ám ez utóbbi jelenti a legnagyobb kihívást 

(EGEDY T. – KOVÁCS Z. 2005). Főleg a belvárosközeli lakóterületek esetében fordul elő, hogy 

a fejlesztést társadalmi érdekekre hivatkozva mégis csupán politikai és gazdasági érdekek 

vezérlik. Mindez dzsentrifikációhoz (pl. Berlin-Kreuzberg, München-Giesing, Manchester-

Moss side), az eredeti lakosság kicserélődéséhez, vagyis végeredményben a problémák 

területi áthelyeződéséhez, nem pedig megoldásához vezet. Ennek következtében pedig 

hozzájárul a C-típusú barnamezők képződéséhez a városperemen. 

Ugyancsak elhanyagolhatóan kis jelentőséggel bír a komplex (1%) csoport, melynek oka, 

hogy a területek diverzifikálására való törekvés elsősorban a barnamezők tömeges 

megjelenését követően alakult ki. A funkciók fokozódó szétválasztása az ipari korszak egy 

jellegzetes szimbóluma, amely a szerkezeti válsággal párhuzamosan kezdett tartósan 

megfordulni (KLOOSTERMAN, R. C. 2009). 

A bemeneti típusokkal szemben a kimeneti oldalon (22. ábra) a legszembetűnőbb különbség 

az ipari (0,5%), a műszaki infrastrukturális (0,5%) és a katonai funkciójú területek 

„eltűnése”, mely kétséget kizáróan a gazdasági szerkezetváltással áll összefüggésben. Ez 

utóbbi helyett pedig megjelennek a rekreációs-zöldövezeti területek (4,4%). 

 
22. ábra: Kimeneti típusok megoszlása 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A kimeneti oldal funkcionális szempontból alapvetően sokkal színesebb képet mutat, mint a 

bemeneti. Noha két nagyobb kategória uralja a példák kétharmadát, mind a vegyes (30,5%), 

mind pedig a humán infrastrukturális (37,8%) területek igen összetett halmazt alkotnak. 

Ennél a pontnál két törvényszerűség válik láthatóvá. Egyrészt abból kifolyólag, hogy a 
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barnamezők eredetileg szinte kizárólag monofunkciósok voltak, a rehabilitáció során 

törekednek többfunkciós területek kialakítására, melyek értelemszerűen több célcsoportot 

vonzanak. A vegyes használati formáknál két típus különböztethető meg: az egyik esetben a 

funkciók kiegészítik egymást, egymásra épülnek, míg a másik esetben nem profitálnak 

egymásból (BABA, L. 2008). 

Másrészt ha részletekbe menően megvizsgáljuk az említett két csoport elemeit, azt 

tapasztaljuk, hogy a kulturális funkciók dominálnak. Míg a komplex területek több mint 

felénél jelennek meg a kulturális funkciók, addig a humán infrastruktúra majd háromnegyedét 

jelentik. A kulturális funkciók térnyerése több dologgal függ össze. Egyrészt szerepet játszik a 

barnamezők egyedi atmoszférája, valamint gyakran az épületek műemléki státusza. Másrészt 

a területek felvirágoztatása sokszor egyedi ötleteket kíván, melyek a figyelemfelkeltést 

célozzák. Erre pedig ki sem alkalmasabb, mint a „creative class”, avagy a kulturális kreatívok. 

A kultúra itt, „mint a gazdasági revitalizáció eszköze” (KLOOSTERMAN, R. C. 2009:120) 

jelenik meg. 

 
23. ábra: Phoenix-West ipari park, Dortmund 

 
Megjegyzés: A dortmundi Phoenix-kohót 1998-ban zárták be. A 115 heltáros terület 
rehabilitációja 2001-ben indult meg. Az ipari parkban napjainkban elsősorban 
mikro- és nanotechnológiával, számítástechnikával foglalkozó cégek találhatóak. 
Forrás: saját felvétel (2009). 

 

A komplex területek további 47%-ánál megfigyelhető a fenntartható, kompakt település egy 

központi jellemzője, a lakó- és munkahelyi funkciók területi összekapcsolása (pl. Ilmarine-

negyed, Tallin/Észtország). Az egyéb gazdasági (15,5%) típus egynegyedét ipari parkok, egy 

további negyedet pedig idegenforgalmi, illetve vendéglátóipari létesítmények (főleg szálloda, 

étterem) alkotják. Az ipari parkokat azért ide – nem pedig az ipari területekhez – soroltuk, 
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mert funkcióikat tekintve elsősorban üzleti-technológiai profillal rendelkeznek, nem pedig 

iparival (23. ábra). 

Megfigyelhető továbbá a lakóterületek (10,9%) térnyerése,  melyek az esetek több mint 80%-

ában volt laktanyákból (pl. „Walden 7”, Sant Just Desvern/Spanyolország), kikötői 

raktárakból (pl. „New Concordia Wharf”, London/Nagy-Britannia, 24. ábra), valamint 

egykori gyárépületekben (pl. „Hartenecker Höhe” lakónegyed, Ludwigsburg/Németország) 

kerültek kialakításra (25. ábra). Azaz ott, ahol rendelkezésre áll épületállomány, valamint 

infrastruktúra. Nem mellékesen ez ugyancsak elmondható a humán infrastrukturális 

létesítményekről. 

 
24. ábra: New Concordia Wharf, London Docklands 

 
Megjegyzés: Az 1882-ben épült kikötői gabonatárolóból egy évszázaddal később 
loft lakásokat alakítottak ki. 
Forrás: saját felvétel (2011). 

 

A bemeneti oldalon domináns ipari funkció nem köthető kimeneti típusokhoz, minden 

kategóriában jelen van. Összefüggés figyelhető meg azonban a hagyományos típusok között a 

két oldalon: ezek – feltehetőleg a terület környezeti szennyezettsége, kiterjedése, valamint 

elhelyezkedése miatt – a rehabilitációt megelőzően is a hagyományos csoporthoz tartoztak. 

Szintén elsősorban a hagyományos típusok helyén jönnek létre az ipari parkok, valamint a 

zöldövezetek. 

Ez utóbbi oka valószínűleg az, hogy egy aránylag költségtakarékos megoldásnak számít. A 

hagyományos barnamezők helyén létrejött zöldövezetek kialakulásának egyik tipikus módja 

ugyanis az „elburjánzás“. Valamikor az 1990-es években, feltehetőleg a barnamezők 

tömeges megjelenésével összefüggésben – jelent meg a szemlélet, mely szerint nem kell 
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minden négyzetmétert rehabilitálni, a természet idővel úgyis magától újra benövi azt. Ez is 

része annak a szemléletmód-váltásnak, mely a barnamezők történetét végigkíséri. Míg az 

1970-es években még komoly tudományos viták folytak arról, elfogadható megoldás-e a 

spontán benövés (KOWARIK, I. 1993), időközben mindez bevett gyakorlattá vált. 

 

25. ábra: Az egyes kimeneti típusokhoz rendelhető bemeneti típusok százalékos előfordulása 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 
A revitalizáció ilyetén környezetkímélő módja elsősorban a kiterjedt, szennyezett, 

városperemi, főként ipari és katonai területeket jellemzi. Ide sorolható példaképp az angliai 

Rotherham városához tartozó, 2009-ben megnyílt Centenary Riverside Nature Park (26. ábra), 

amely egy volt acélgyár 40 000 m2-es területén létrejött természetvédelmi terület. 

A felhagyottság és az elzártság együttes következménye a sokszor értékes, védelemre hivatott 

élővilág kialakulása, amely alatt nem csupán növények, madarak, hüllők és rovarok értendők. 

Az urbánus térségekben előforduló (kis)emlősök, mint a sün, a róka (27. ábra), az őz vagy a 

nyest ugyancsak előszeretettel tanyáznak barnamezőkön (ZUCCHI, H. – FLIßE, J. 1993). 

Az ipari és még annál is inkább a katonai barnamezők jelentős része Natura 2000-es 

területként élvez védettséget. Az Európai Bizottság 2005-ben közölt publikációja alapján a 

katonai területeknek Dániában 45%-a, Hollandiában 50%-a, Belgiumban pedig 70%-a a 

Natura 2000 hatályába esik (GAZENBEEK, A. 2005). A területek fejlesztése pedig csupán 
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bizonyos esetben és adott feltételek mellett lehetséges, melyeket az Élőhelyvédelmi Irányelv 

6. cikk 3. és 4. pontja szabályoz (Élőhelyvédelmi Irányelv 92/43/EGK). 

 
26. ábra: Centenary Riverside Nature Park, Rotherham 

 
Megjegyzés: A park a terület 150 évvel ezelőtti arculatát idézi, amikor az ún. 
„Blomery Sands” még nem acélgyár, hanem a helyiek közkedvelt fürdőhelye volt. 
Forrás: saját felvétel (2011). 

 
27. ábra: „Urban fox“, London 

 
Megjegyzés: London területén a becslések szerint mintegy 10 ezer 
róka él (MARVIN, G. – MCHUGH, S. 2014:240). Ennek állított emléket 
2011 nyarán a 60. Festival of Britain keretében „Susan”, a hétméteres 
szalmaróka. 
Forrás: saját felvétel (2011). 
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Ezek a területek ökológiai szempontból két okból is védelemre hivatottak. Egyrészt a 

települési terek magas beépítettségi sűrűsége miatt aligha lenne egy az egyben pótolható az 

élettér, illetve a vegetációnak is hosszú idő kell, míg eléri az „értékes” stádiumot (KOWARIK, 

I. 1993). Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy fontos különbséget tenni a parkosítás és a 

szukcesszió között. Míg utóbbi ténylegesen kíméli az önkormányzati költségvetést, előbbi a 

gondozási munkálatok következtében hosszú távon általában gazdaságilag nem fenntartható 

(KIL, W. 2004) – ezért alkalmazzák leginkább csupán kisebb területeken (KOWARIK, I. 1993). 

Azonban nem csak a természet „rehabilitál“ ilyen formában barnamezőket. A LIFE-program 

keretében, hasonló logika mentén, szintén több kapcsolódó projekt finanszírozására került sor, 

melyek közül itt csupán egyet emelnénk ki, a 2005-2010 között zajlott BioReGen-t (Biomass, 

Remediation, re-Generation: Reusing brownfield sites for renewable energy crops). A 

kísérleti projekt célja azt volt, hogy példával szolgáljon a barnamezős területek biomassza-

ültetvényként történő, költséghatékony újra használatba vételére, előzetes kármentesítési 

eljárás nélkül (weboldal BioReGen). 

Egy további EU-projekt (INTERREG III B CADSES), a GreenKeys (Urban Green as a Key 

for Sustainable Cities), 2005-2008 között 12 mintaterületen vizsgálta a zöldterületek 

kialakításának, illetve felértékelésének szerepét a fenntartható városfejlesztésben. A területek 

egyike volt Lipcse-Paunsdorf, ahol egy 120 hektáros, túlnyomóan zöldövezeti sáv, elsősorban 

rekreációs-közösségi funkciójú fejlesztését tűzték ki célul [COSTA, C. S. et al. (eds.) 2008]. A 

német projekt érdekessége, hogy több szempontot is egyesít, melyekre az előzőekben 

rámutattunk. A célterület az 1970-es években épült, 20 ezer főnek otthont adó Heiterblick-

panellakótelepet öleli körül, melyet sűrű beépítés, társadalmi problémák és a szabadidős 

lehetőségek hiánya fémjelezte. A paunsdorfi zöldövezet fejlesztése azonban nem csak a 

lakótelepi életminőség javulásához járul hozzá, hanem az övezetbe ékelődő egykori kaszárnya 

barnamezős rehabilitációjához, valamint az ahhoz kapcsolódó gyakorlótéren kialakult, értékes 

biotóp megőrzéséhez is. 

Noha a spontán benövés esztétikailag ritkán felel meg a városlakók elvárásainak, a 

revitalizáció szintén egy költségkímélő fajtája a természetvédelmi szempont és a használati 

funkció kombinálása, például túraútvonalak vagy kerékpárutak formájában (MATHEY, J. et al. 

2003). Az egykori vasúti nyomvonalon kialakított kerékpárút (28. ábra) esetében például az 

anyagi ráfordítás általában alacsony, a kármentesítés és a szintkülönbség pedig 

elhanyagolható. A kivitelezés akkor jelent – elsősorban anyagi – nehézségeket, ha az érintett 

szakaszon egyéb építmények (pl. viadukt, alagút) találhatóak, mint például az immáron 30 éve 

felhagyott, német „Elbschetalbahn” (Witten – Schwelm) (29. ábra), melynek kerékpárúttá 
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alakítása jelenleg folyik, és várhatóan 2020-ra lesz kész. Ez a rehabilitációs forma 

statisztikailag szintén nehezen megfogható, hiszen a legtöbb esetben több településen – 

esetenként országhatáron is – áthalad, ezért nem látható közvetlenül a dolgozatban bemutatott 

eredményekben. 

 

28. ábra: Kerékpárút a volt „Graf Bismarck“ bányaüzem területén, Gelsenkirchen 

 
Megjegyzés: 1895-1966-ig közlekedtek tehervonatok a Graf Bismarck szénbánya 
2/6/9-es és 3/5-ös aknáit összekötő vonalon. 1995-től, a terület rekultivációja, majd 
fejlesztése keretében alakítottak ki a nyomvonalon kerékpárutat. 
Forrás: saját felvétel (2009). 

 
29. ábra: Alagút az egykori Elbschetalbahn nyomvonalán 

 
Megjegyzés: A Witten-Schwelm vasúti szakaszt 1983-ban helyezték üzemen kívül. 
A terület rehabilitációja aktuálisan folyik, feltehetőleg 2020-ra készül el a 
kerékpárút. 
Forrás: saját felvétel (2011). 
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Visszatérve a funkcióváltás tövényszerűségeihez, megfigyelhető egy további fontos 

momentum: a barnamezős rehabilitáció tükrözi a gazdasági szerkezetváltás irányát. Ez nem 

jelent mást, mint ahogy az előbbiekben rámutattunk, hogy a kimeneti oldal hagyományos 

típusai funkcionális szempontból a revitalizációt megelőzően is a hagyományos 

barnamezőkhöz tartoztak. Az átmeneti kategória kimeneti elemei a bemeneti oldalon 

ugyancsak átmenetet képeznek, míg az új típusúak – mint a „legújabb trend” – a teljes 

funkcionális skálát lefedik. 

4.2.2.3. A barnamező-rehabilitáció és a településméret összefüggései 

A kutatások jelenlegi állása szerint a barnamező elsősorban urbánus jelenség, de előfordulhat 

vidéki jellegű térségekben is. „A barnamezők [...] által érintettek a hagyományos 

iparterületek, a zsugorodó városok és régiók Közép- és Kelet-Európában, de a területben 

szűkölködő metropolrégiók, mint például London vagy Barcelona is” (FERBER, U. – ROGGE, 

P. 2006:7). A FERBER – GRIMSKI szerzőpáros ennek értelmében három fő településkategóriát 

határozott meg a barnamezőkön belül: 

1. barnamezők a hagyományos ipari területeken, 

2. barnamezők nagyvárosi területeken (metropolitan areas), 

3. barnamezők a rurális térségekben (FERBER, U. – GRIMSKI, D. 2001). 

 

30. ábra: A vizsgált települések elhelyezkedése 

 
Forrás: saját szerkesztés. 
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A dolgozatban elemzett adatsor 212 településének (30. ábra) vizsgálatához hat településméret-

kategória került lehatárolásra (31. ábra). A szerző által meghatározott lakosságszám EU-

átlaghoz igazodik. Ennek logikus következménye, hogy az egyébként szokásos tagolás – 

lakosságot tekintve – legnagyobb kategóriája, a megaváros, az adott térségben nem jelenik 

meg. 

 
31. ábra: Az egyes településméret-kategóriák előfordulási aránya a mintában 

 
Forrás: a holland KSH (Centraal Bureu voor de Statistiek, weboldal CBS), 
a http://www.citypopulation.de/ honlap és a lengyel statisztikai hivatal (STAŃCZAK, J. – 
ZNAJEWSKA, A. – DANIŁOWSKA, A. 2014) legfrissebb, hozzáférhető adatai (2011. évi 
népszámlálás vagy annál frissebb) alapján saját szerkesztés. 

 

Noha a települések méretbeli típusainak teljes skálája érintett, a vizsgálat eredményei (31. 

ábra) első ránézésre azt mutatják, hogy a barnamező-problematika elsősorban közép- (30%), 

valamint nagyvárosi (31%) jelenség. Ez a két kategória foglalja magába a példák majd 

kétharmadát. A kis- (16%)- és regionális nagyvárosok (13%) képezik a fennmaradó 

egyharmad tetemes részét, míg a szélső – legkisebb, valamint legnagyobb – méretkategóriák 

csupán a vizsgált barnamezők 10%-át érintik. 

A valóságot azonban akkor láthatjuk, ha mindezt összehasonlítjuk az egyes településekhez 

tartozó rehabilitált barnamezők számával (32. ábra). Igaz ugyan, hogy átlagosan több 

középváros érintett, azonban a barnamezők jóval nagyobb számban vannak jelen a 

világvárosokban (28%). Hangsúlyozni kell azonban, hogy még mindig csupán a már 

rehabilitált, nem pedig a felhagyott területek előfordulási valószínűségéről van szó, a 

rehablilitáció pedig szorosan összefügg a gazdasági adottságokkal, melyek vizsgálatára a 

továbbiakban szintén kitérünk. 

 

http://www.citypopulation.de/
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32. ábra: A településméret-kategóriákhoz rendelhető rehabilitált barnamezők aránya 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A bemeneti oldal barnamező-típusai közül (33. ábra) a lakó funkciójú területek (regionális) 

nagyvárosi jelenségnek tekinthetők. Ugyancsak a 100 ezer fő feletti településméretek uralják a 

többi példa minimum 60%-át. 

 
33. ábra: A településméret-kategóriákhoz tartozó bemeneti típusok százalékos megoszlása 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 
 

A rehabilitáció során a települések különböző funciókat részesítenek előnyben (34. ábra). A 

törpevárosokat a humán infrastrukturális, valamint a funkcionálisan vegyes fejlesztések 

jellemzik. Ez utóbbit a bemeneti oldalon nagy valószínűséggel egykori monofunkciós ipar-, 
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illetve gazdasági területek alkották. A szociokulturális funkciók jelenléte pedig kiemelkedő 

jelentőséggel bír az alacsony lakosságszámú települések jövőjére nézve (KIL, W. 2004). 

 

34. ábra: A településméret-kategóriákhoz tartozó kimeneti típusok százalékos megoszlása 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 
 

A lakóterületek – feltehetőleg a nagyobb népességkoncentráció miatt – főként a nagyobb 

településeket jellemzik. A műszaki infrastrukturális típus alig tartalmaz példákat, ezért ezek 

elemzése nem lenne célravezető. A többi funkció nagyjából arányos mértékben szóródik a 

települések között. 

Úgy tűnik, minél kisebb egy település, a fejlesztés annál valószínűbb, hogy közösségi 

érdekeket szolgál és közfinanszírozás keretében valósul meg. Nagyobb településeken megnő a 

magánberuházások, azzal együtt pedig a piaci érdekek szerepe. 

4.2.2.4. A vizsgált régiók gazdasági sűrűsége 

A barnamező-rehabilitáció tehát összefügg a helyi és regionális gazdasági jellemzőkkel. A 

disszertáció itt abból a feltételezésből indul ki, hogy a revitalizált barnamezők száma 

egyenesen arányos a terület gazdasági fejlettségével. Annak érdekében, hogy a gazdasági 

fejlettség mérhető, az adatok pedig összehasonlíthatóak legyenek, egy mutatóra volt szükség: 

a regionális gazdasági sűrűség (GDP/km2)76 az EU NUTS 2-es szintű régióinak népsűrűsége 

                                                 
76 A gazdasági sűrűség számítása a gazdasági fejlettség és a területi sűrűség közötti összefüggés kimutatását teszi 
lehetővé [NEMES NAGY J. (szerk.) 2005]. 
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(fő/km2) (weboldal Eurostat [a]) és vásárlóerő-standardon77 mért 1 főre jutó GDP-je 

(weboldal Eurostat [b]) szorzata (35. ábra). 

 

35. ábra: Gazdasági sűrűségi kategóriák (GDP/km2) NUTS 2-es régiók (EU27) szerint 

 
Forrás: saját számítás és szerkesztés az Eurostat regionális népsűrűségi (2013, kivéve 
Nagy-Britannia: 2010/201278) (weboldal Eurostat [a]) és egy főre jutó, vásárlóerő-
standardon mért regionális GDP (2011) (weboldal Eurostat [b]) adatai alapján. 
 

36. ábra: Rehablilitált barnamezők a regionális gazdasági sűrűség (GDP/km2) függvényében 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A vizsgált régiók majd háromnegyedének (64%) gazdasági sűrűsége 1-10 millió euró közé 

esik (36. ábra). További nagyjából egyharmadot (29%) jelent a 10-100 millió eurós csoport. A 

                                                 
77 Vásárlóerő-standard: „az Eurostat a PPS-t (Purchasing Power Standard) vezette be mértékegységként, amely 
úgy van definiálva, hogy 1 PPS vásárlóereje azonos 1 euróéval az EU egészének szintjén“ (OBLATH G. 2005). 
78 Nagy-Britannia régióira az Eurostat legfrissebb adatai 2010-ből származnak. Ez alól egyedül Merseyside (kód: 
UKD7) képez kivétel, melynek népsűrűségi adatai 2012-esek. Svájc és Liechtenstein – mint nem uniós 
tagországok – adathiány miatt nem képezték az elemzés részét, mely így 104 európai régiót tartalmaz. A 
regionális gazdasági sűrűség továbbá nem összevethető az országos vagy akár uniós átlaggal (EU 28: 58 150 
euró; weboldal Eurostat [b]), ezért ettől eltekint a dolgozat. 
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fennmaradó három kategória, mindösszesen jelentéktelen 7%-ot birtokol. Akárcsak a 

településméret vizsgálatakor, itt is eltérést figyelhetünk meg, ha a gazdasági sűrűségi adatokat 

az egyes régiókban elhelyezkedő, revitalizált barnamezőkkel vetjük össze. Noha az összkép 

még mindig hasonló, megnő a nagyobb gazdasági sűrűségű régiók részesedése: a 10 millió 

euró feletti GDP-sűrűségű térségeké 34%-ról 56%-ra. A gazdaságilag fejlettebb régiókban 

tehát kimutathatóan magasabb a barnamező-kezelési potenciál. 

A fenti diagramok tartalmát egyesítve mutatja be a 37. ábra, mely a NUTS 2-es régiók, 

valamint az azokhoz rendelhető, listán szereplő, rehabilitált barnamezők számát szemlélteti, a 

meghatározott gazdasági sűrűségi kategóriák szerint. Egyértelműen látható, hogy a régiók 

gazdasági sűrűségének növekedésével együtt nő a régióban fajlagosan előforduló rehabilitált 

barnamezők száma is, vagyis a hely szűke miatt egyre értékesebbé válik a tér. Míg az egy 

millió euró alatti gazdasági sűrűségű térségekben a régiók és az ott található példák aránya 

1:1, addig a 10-100 millió euró közöttieknél már 1:5, a 100-500 millió eurós csoportban pedig 

már 1:15, és így tovább. 

 

37. ábra: NUTS 2-es régiók és az azokhoz rendelhető rehabilitált barnamezők a gazdasági 
sűrűség szerint 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

Mindazonáltal a magas gazdasági sűrűség még egyáltalán nem jelent garanciát a sikerre – 

utalva itt a barnamező-rehabilitációt befolyásoló objektív és szubjektív tényezők együttes 

hatására. Erre hozható fel példaként a Kelet-Londonban található „Tobocco Dock”. Az 

egykori dohányraktárt 1989-ben mintegy 47 millió fontért újították fel, és a Covent 

Gardenhez hasonló bevásárlócsarnok funkciót szántak neki. A bérlők azonban – a helyi 
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adottságok miatt – elmaradtak. Az erősen alulhasznosított épület azóta elsősorban forgatási és 

rendezvényhelyszínként működik (weboldal Tobocco Dock [a, b]). 

4.2.2.5. Rehabilitáció és imázs 

A barnamezős területfejlesztésben rejlő lehetőségek közül érdemes kiemelni a település(rész) 

pozitív imázsának, vonzerejének növekedését. Minél hosszabb ideig nem kezelnek egy 

felhagyott, funkcióját vesztett területet, annál nagyobb rá az esély, hogy állapota krónikussá 

válik. Kifejezetten igaz ez, ha a barnamező környezeti szennyezéssel terhelt, lakott területet 

érint, illetve zárványt képez a városi szövetben. Mindez olyan komplex gazdasági, környezeti, 

valamint társadalmi lavinát indíthat el, amely válogatás nélkül magával ragadja a szomszédos 

területeket is. 

Míg korábban az volt a kiindulási alap, hogy mit tegyünk, hogy elkerüljük egy negatív imázs 

kialakulását, addig napjainkban ennek a gyökeres ellentéte jellemző. Ahogy a barnamezők 

sorsukra hagyva a környezetük hírnevén is csorbát ejtenek, úgy válhatnak egy megfelelő 

fejlesztési stratégia segítségével a lehetőségek tárházává, amely csupán arra vár, hogy a 

rendelkezésre álló potenciálok kiaknázásra kerüljenek. „A felhagyott területek felértékelése 

egy széleskörben elterjedt stratégia, hogy egy városra ismét felhívja a figyelmet” 

(KLOOSTERMAN, R. C. 2009:120). 

 

38. ábra: Salford Quays, Manchester 

 
Megjegyzés: Az 1990-es években zajlott manchester-i kikötő-rehabilitáció során a 
dokkok különböző funkciókat nyertek (lakóház, múzeum, szálloda, étterem, színház 
stb.). A képen az ún. „NV Buildings”, három 18 emeletes lakótorony látható. 
Forrás: saját felvétel (2011). 
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Az imázsformáló barnamezős fejlesztési projektek tipikusan nagyvárosokban, metropolisz 

régiókban jellemzőek, mint a posztmodern „kollázsváros” egyedi imázzsal rendelkező, 

szervezett látványosságai (LUKOVICH T. 2001). Itt a nagy kiterjedésű, a civil közösség 

számára lezárt területek átalakulása általában hosszabb idő alatt, látványos nagyberuházásként 

valósul meg, amely már csak a projekt dimenziói miatt is figyelemfelkeltő. 

Ide sorolhatóak az egykori kikötő-revitalizációk (pl. Manchester – 38. ábra, Dublin, 

Hamburg) vagy a volt iparterületek funkcióváltása (pl. Zürich-West, Parc André 

Citroën/Párizs – 39. ábra). Egy sikeres marketingstratégia pedig megtölti a változást 

tartalommal: egy történetet mesél el, melynek a kívánt külső mellett egyben jótékony belső 

imázsformáló hatása is van. 

 

39. ábra: Parc André Citroën, Párizs 

 
Megjegyzés: A 14 hektár kiterjedésű közpark, melyen két üvegház is található, 
1992-ben nyitotta meg kapuit. A területen 1915-1974-ig Citroën-üzem működött. 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

Az imázs kialakítását segíti az urban branding, avagy városi márkázás. A stratégiai tervezést 

igénylő folyamat a városfejlesztés egy eszköze, melynek célja a gazdasági fejlődés elősegítése 

azáltal, hogy egyedi arculatú, vonzó, élhető városi teret alakít ki, melyet egy márkával lát el 

pl. 22@Barcelona, HafenCity Hamburg (JANSSON, J. – POWER, D. 2006). 

Egy 2011-ben publikált kutatás – mely a városfejlesztés és az imázs kapcsolatát vizsgálta 

európai metropolrégiókban – eredményei szerint ezeknek a projekteknek kimondottan nagy az 

arculatformáló szerepe. A sikeres beruházásokat az esetek többségében központi 

elhelyezkedés, nagy területi kiterjedés és funkcionális diverzifikáció jellemzi [BMVBS 

(Hrsg.) 2011]. A sűrűn lakott metropolrégiókban a barnamezős területfejlesztés sikerének 
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kulcsa az életminőség növelése, mely által a projekt a város, sőt akár a régió egészének 

minőségjavulásához járul hozzá. A változás látványos és nyilvános, a sajtó rendszeresen 

beszámol az előremenetelről – és persze rosszabb esetben a botlásokról is (40. ábra) –, 

melynek következtében a barnamező folyamatosan a figyelem középpontjában áll. JANSSON 

és POWER szerint a konkrét fizikai változás legalább olyan fontos, mint annak a párhuzamos 

kommunikációja (JANSSON, J. – POWER, D. 2006). Egy korszak lezárul, és a lakosság szeme 

láttára adja át helyét valami gyökeresen újnak. 

 

40. ábra: Elbphilharmonie, Hamburg 

 
Megjegyzés: A dohányraktárból kialakított monumentális koncert-
központ a hamburgi HafenCity jelképe. Az Elbphilharmonie azonban 
még ennél is híresebb, mint a németek egyik aktuális költségvetési 
botránya. 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

Az ehhez hasonló jellegű városfejlesztés kritikája, hogy a zászlóshajó-projektek csupán a 

gyors imázsképzést szolgálják, azonban nem minden esetben jellemzi őket a megfontolt, 

részletekbe menő, a különböző célcsoportokat a fejlesztésbe egyaránt bevonó és legfőképp 

hosszútávon fenntartható városfejlesztés [ZZZ (Hrsg.) 2010]. A sikeres revitalizáció 

érdekében pedig elengedhetetlenül fontos a közösség (nem pusztán az önkormányzat, hanem 

a helyi polgárok szélesebb közössége), valamint a többi érdekelt és érintett 

együttműködésének biztosítása (ALVAREZ, K. 2001). Az ilyen megaprojektek ebből 

kifolyólag sokszor nem hosszúéletűek, gazdaságilag nem fenntarthatók, mivel nem endogén 

erőforrásokra épülnek. Egy imázst vagy márkát nem elég csupán kialakítani, hanem ápolni is 

szükséges (JANSSON, J. – POWER, D. 2006). 
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Más azonban a helyzet az olyan kisebb településeken, ahol egy-egy barnamezős 

nagyberuházáson áll vagy bukik az egész városka jövője. Kifejezetten igaz ez olyan 

térségekre, ahol a szerkezeti válság következtében ürült ki a terület, és csupán 

munkanélküliséget és az identitástudatát vesztett lakosságot hagyta hátra maga után. Hogy 

szinte a semmiből is lehet arculatot formálni funkcióváltással, a helyi adottságokra 

támaszkodva, arra szolgál példával Marklowice és Kalkar, melyek egyben a posztmodern 

„témaparkosodás” típuspéldái is (ld. LUKOVICH T. 2001). 

Dél-Lengyelországban, a Sziléziai vajdaságban található az egykoron szénbányászatáról 

ismert, 5448 fős79 (STAŃCZAK, J. et al. 2014:93) lélekszámú kisváros Marklowice. 

Napjainkban a települést immár a 2007-2008-ban kialakított „Tropical Island“ rekreációs, 

sport- és szolgáltató komplexummal azonosítják, mely a COBRAMAN program keretében 

egy – az önkormányzat tulajdonában lévő – felhagyott kőszénbánya 4,5 hektáros területén, 

uniós támogatással valósult meg. A projekt a település társadalmi, gazdasági és környezeti 

fejlesztését tűzte ki céljául, a helyi erőforrásokra alapozva (weboldal Marklowice [b]). 

Az aquapark fő attrakciója egy üvegkupolával fedett trópusi sziget mesterségesen kialakított 

elemekkel (pl. sziklák, barlangok, vízesések). Ehhez kapcsolódik több medence, egy 

bevásárlóutca és egy tekepálya (weboldal Marklowice [a]). Az ehhez hasonló létesítmények 

legfőbb gyenge pontja az energiaellátás biztosítása. A prosperáló Marklowice sikere pedig 

épp ebben rejlik. A projekt érdekessége, hogy noha első ránézésre semmi köze a 

bányászathoz, a fejlesztés közvetetten mégis épít az egykori funkcióra. A szénbányászat 

melléktermékeként felszabadult metángáz égetésével olcsón állítanak elő hővel kapcsolt 

villamos energiát, melyet napelemek egészítenek ki. A helyi erőforrások hasznosítása így 

környezetvédelmi szempontokat is szolgál, a létesítmény pedig lényegében energetikailag 

önellátó (weboldal Marklowice [b]). 

A Tropical Island egy hagyományos barnamező PPP finanszírozással megvalósult komplex 

rehabilitációja, mely egyben a regionális területfejlesztési célokhoz is igazodik, ahol központi 

szerepet kap a szerkezetváltás elősegítése, a beruházások ösztönzése, valamint a 

turizmusfejlesztés. Marklowice egy olyan régióban fekszik, amelyet hosszú időn át a 

nehézipar fémjelzett, és a szerkezetváltást elősegítendő EU-s támogatásra jogosult. Olyan 

területeken, ahol nem hívhatóak le ezek a források, már a kezdeti fázisban nagyobb szerephez 

jut a magántőke. 

                                                 
79 2014. június 30-ai adat. 
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Így volt ez Kalkar esetében is. A holland határ közelében fekvő, 13 604 főt80 (weboldal 

IT.NRW) számláló nyugatnémet kisvárosban az 1970-es években egy gyors tenyésztőreaktor 

felépítését tervezték. Az egyre növekvő politikai és lakossági ellenállás, valamint a 

folyamatos tüntetések ellenére 1985-ben végül átadták az erőművet, azonban – részben az 

1986-os csernobili atomkatasztrófának köszönhetően – sosem helyezték üzembe és 1991-ben 

végleg felhagyták. A vadonatúj technikai berendezéseket eladták, az épület elbontása azonban 

az aránytalanul magas költségek miatt szóba sem jöhetett. A területet végül 1995-ben egy 

holland beruházó vette meg, és alakította ki a „Kernwasser Wunderland“, majd 2005-től 

„Wunderland Kalkar“ hotel-, konferencia- és szabadidőközpontot81. 

A marketingstratégia a kezdetektől fogva épített a barnamező múltjára, közismertségére – 

noha M. FJÆSTAD (2012) szerint feltételezhető, hogy Kalkar a Ruhr-vidék közelségéből, 

valamint közvetetten annak ipari örökség státuszából is profitált. Ennek a PR-fogásnak 

képezték részét a csoportos reaktortúrák, „Kerni“, a kabalafigura és a reaktor múltjának 

emléket állító múzeum is. Így lett a régi és az új közötti „kontraszt az attrakció része“ 

(FJÆSTAD, M. 2012:31). Hogy a revitalizáció végül sikeresnek tekinthető-e vagy sem, eltérőek 

a vélemények. Míg egyesek az ipari örökség kommercializálását kritizálják, mások a teremtett 

munkahelyekre hivatkozva nyilatkoznak pozitívan a régió legnagyobb munkaadójáról 

(FJÆSTAD, M. 2012). A gazdasági szempontok végül szinte minden esetben felülkerekedni 

látszanak. 

Az imázsformáló barnamezős rehabilitáció esetében úgy tűnik, hogy a kisebb települések 

fejlesztései hosszútávon fenntarthatóbbak, mint a megaprojektek. Az endogén erőforrások 

kulcsfontosságú elemet képeznek, és bár a funkcióváltás egyértelmű, épít az eredeti 

használatra és pozitív előnyt kovácsol belőle. Világosan megfigyelhető a tercier szektor 

térnyerése és a vegyes használati formák dominanciája. A projektek PPP keretében vagy teljes 

mértékben magán beruházásként valósulnak meg. Ennek következtében pedig az imázsképző 

fejlesztéseket elsősorban gazdasági, nem pedig közösségi érdekek mozgatják. 

4.2.2.6. Épített szakrális örökség 

A bemeneti oldal egy különleges csoportját képezik az egykori egyházi létesítmények. A 

felhagyásnak több oka van, mint például a világháborús, valamint bányakárok helyreállítási 

vagy a fenntartás aránytalanul magas költsége, az épület megszentségtelenítése vagy a hívek 

megfogyatkozása. 

                                                 
80 2014. június 30-ai adat. 
81 Bővebb információ: www.wunderlandkalkar.eu. 

http://www.wunderlandkalkar.eu/
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A téma komolyságát sejteti az is, hogy az épített szakrális örökség védelméért Európában 

immáron intézményesült formában is folyik a küzdelem. Ezt a nemes feladatot tűzte ki 

zászlójára a 2011-ben létrejött Future for Religious Heritage (FRH)82 profán szervezet, 

melynek jelenleg 32 állam a tagja (weboldal FRH). A problémák súlypontjai országonként 

eltérőek. Míg Franciaországban és Nagy-Britanniában a 19. századból származó, nagyobb 

építmények jelentenek gondot, addig Németországban (főleg a volt NDK területén) 

elsősorban a kisebb, vidéki települések újabb építésű templomocskái adnak okot aggodalomra 

(HAYNES, N. 2008). Hollandia és Belgium pedig éllovasnak számítanak a témában (weboldal 

Kirchenschwinden) – ennek fényében pedig egyáltalán nem meglepő, hogy az FRH székhelye 

Brüsszelben található. 

 
41. ábra: Zwinglikirche, Berlin 

 
Megjegyzés: Az egy évszázados múltra visszatekintő evangélikus templom 
1978-1993 között könyvtári archívumként működött, 2006 óta pedig kulturális köz-
pontként üzemel. 
Forrás: saját felvétel (2014). 

 

A templomokat viszonylag ritkán bontják el (pl. Sparnekerk, Haarlem/Hollandia), hiszen „egy 

jó templom az örökkévalóságnak épült” (SCHULZ, B. 2009:2) és „a bizonytalan környezetben 

mindmáig a tartósság szimbóluma” maradt (HEINRICH, D. – SECKELMANN, A. 2010:116). 

Ezek a szakrális építmények sok helyen nem csupán imaházként szolgálnak, hanem fontos 

szociokulturális funkciókat is betöltenek egy település(rész) életében. A szervesen kapcsolódó 

épületrészekben így könyvtárak, óvodák és kóruspróbák kapnak helyet. Ezek megszűnése a 

                                                 
82 Bővebb információ: www.frh-europe.org. 

http://www.frh-europe.org/
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helyi közösségekre is negatív hatással van, így pótlásuk kívánatos (BESTE, J. 2014). Ezzel 

hozható összefüggésbe, hogy a funkcióváltások esetében előnyben részesülnek a 

szociokulturális funkciók (rendezvényhelyszín, hangversenyterem, könyvtár, kulturális és 

ifjúsági központ, múzeum stb.), mint például a berlini „Zwinglikirche” esetében (41. ábra). 

 

42. ábra: St. John’s Church, London 

 
Megjegyzés: A 18. században épült templomot a második világháborúban 
bombatámadás érte. A magas helyreállítási költségek miatt az épület évtizedekig 
romosan állt. A felújítást követően, 1999 óta koncertcsarnokként működik.  
Forrás: saját felvétel (2014). 

 

Ugyancsak az elbontástól menekült meg a második világháborúban súlyos károkat szenvedett 

londoni St. John’s Church (42. ábra), napjaink St. John's House néven futó közkedvelt 

koncertcsarnoka vagy az ugyancsak Londonban található egykori St. Mary-at-Lambeth 

Church – közismertebb nevén Garden Museum (43. ábra). Külön említést érdemelnek a 

zsinagógák, melyek a 20. században tömegesen veszítették el rendeltetésszerű használatukat. 

A felhagyott templomokat – részben építészeti/anyagi, részben pedig műemlékvédelmi 

okokból kifolyólag – ritkán módosítják drasztikusan szerkezetileg. Azonban mindamellett, 

hogy kevés új funkció alkalmas rá, hogy a rendelkezésre álló, nagy belső teret eredeti 

formájában kitöltse (BESTE, J. 2014), az új használatnak nem csupán materiális, hanem 

ideológiai korlátai is vannak, melyek kizárnak bizonyos funkciókat (pl. szórakozóhely, 

bevásárlóközpont). A szociális-kulturális használaton túl mégis akadnak példák egyéb 

funkciókra is, így például lakóház (St. Mary's Church, Newport), zongora-szaküzlet (egykori 

kápolna, Rotherham – 44. ábra), autójavító műhely (Chiesa Madonna della Neve, Portichetto 

di Luisago) vagy pizzéria (Chiesa del Redentore e di Tutti i Santi, Viareggio) formájában. 
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43. ábra: Garden Museum, London 

 
Megjegyzés: A brit kerttörténeti múzeum 1977-ben jött létre, hogy megmentse a bontásra ítélt plébánia-
templomot. A templomkert ötletadója és egyben központi eleme a 17. században élt két John Tradescant (apa és 
fia), királyi kertészek sírja. Az épületben különböző kiállítások és rendezvények kapnak helyet. A múzeum 
felújítási munkálatok miatt jelenleg zárva tart. 
Forrás: saját felvétel (2012). 

 

44. ábra: „The Piano Centre”, Rotherham 

 
Forrás: saját felvétel (2011). 

 

A külföldi, bevált gyakorlati minták segítségével kimutatható, hogy a szakrális funkciók a 

kimeneti oldalon gyakorlatilag eltűnnek. Az adatsor csupán egyetlen elemet tartalmaz: a 

holland Veenendaal település egykori szivargyárából kialakított dzsámit. 
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4.3. Köztes használat 

A sikeres rehabilitációs projektek megvalósulásának számos feltétele van. A helyi adottságok 

bonyolult rendszere miatt nem csupán általában érvényes megoldásokkal nehéz szolgálni, 

hanem az egyes konkrét projektek fejlesztéséhez is a körülmények (szabályozás, befektetők, 

társadalmi támogatás) kedvező együttállása, és sokszor hosszabb idő szükséges. Ezekben az 

esetekben, „ahol a várostervezés és az ingatlanpiac kudarcot vallott” [OSWALT, PH. – 

OVERMEYER, K. – MISSELWITZ, PH. (Hrsg.) 2013:32], kerül előtérbe a hazánkban eddig 

kevésbé ismert megoldás, az ideiglenes vagy köztes használat (temporary use). 

Ez nem takar mást, mint a barnamező kialakulása és annak végleges újrahasznosítása közötti 

állapotot, mely a terület további leromlását hivatott megelőzni, lelassítani, illetve szinten 

tartani. Ez lehet például a terület egészének vagy egy részének bérbe adása. Mértéke, ideje és 

a használat konkrét módja (igazodva természetesen a települési önkormányzat által előírt 

használati kategóriához) nem szorul meghatározásra. Egyrészt költségkímélő tényezőként 

jelenik meg, másrészt pedig a helyi közbiztonság megőrzésében, illetve javításában játszik 

szerepet. További jellemzője, hogy rövid időn belül megszüntethető, valamint nem hagy hátra 

maga után jelentősebb nyomokat a helyszínen. A köztes használat elsősorban az ABCD-

modell B- és C-típusára jellemző (lásd 7. ábra). 

 
45. ábra: Tempelhof, Berlin 

 
Megjegyzés: A Tempelhof repülőtér 2008-ig üzemelt. A terület 2010-ben belvárosi 
közparkként nyitotta meg újra kapuit a lakosság számára. 
Forrás: saját felvétel (2011, 2014). 
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A köztes használat további előnye, hogy már a végleges használatot megelőzően felhívja a 

figyelmet a helyszínre, és segít fenntartani annak kapcsolatát a közösséggel. Adott esetben az 

ideiglenes használat állandósulhat is, illetve befolyásolhatja a lokális közösség igényeit a 

terület jövőbeli használatát illetően. Az ilyen fajta területhasználat általában alulról 

szerveződő (ld. volt Tempelhof repülőtér Berlinben, 45. ábra), ezért pozitívan hasznosítható 

eleme a városfejlesztési politikának. 

Noha a köztes használat kiváló imázsformáló hatással rendelkezik, kivitelezése különböző 

nehézségekbe ütközik. Az egészségre káros szennyezőanyagok vélt vagy valós jelenlétén túl a 

bürokrácia (engedélyeztetési eljárás) és a tulajdonos haszonvágya is akadályozzák az új 

használat megtelepedését. A „bottom up” jelleg miatt pedig elengedhetetlen az egyes 

érintettek magasfokú, személyes motivációja (FERBER, U. et al. 2010). 

A városi terek felértékelését az angol szakirodalom urban upcycling-nak nevezi. Az 

előzőekben leírtak alapján leszögezhetjük, hogy a sikeres (barnamezős) városfejlesztés helyi 

erőforrásokra épít. Ezek „kemény” és „puha” elemekből állnak, mint az épített örökség, az 

infrastrukturális adottságok vagy a társadalmi kapcsolatrendszerek. Míg az imázsképzéssel 

kapcsolatban említett városi márkázás esetében a súlypont a kemény, addig a városi terek 

felértékelése esetében a puha tényezők felé tolódik el. 

 
46. ábra: Illegális méhészet a volt Luitpold-laktanya területén, Münchenben 

 
Megjegyzés: A terület 1999-ig volt katonai használatban. 2000 óta az északi részen 
ipari park működik, melyet a város lakófunkcióval tervez bővíteni. 
Forrás: saját felvétel (2014). 

 
Az átmeneti funkciók – a fentiekből kifolyólag – gyakran a helyi lakosság illegális 

területhasználatával (46. ábra) állnak összefüggésben. Már az 1990-es években, a 

barnamezők tömeges megjelenése idején, foglalkoztak tudományos munkák a „nem tervezett 
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terek” lakosságra gyakorolt vonzó hatásával. A hannoveri barnamezők illegális 

területhasználatának vizsgálata például olyan tipikus tevékenységeket/funkciókat állapított 

meg, mint a séta-kocogás, a kerékpározás, gyermekek játszótere, kutyasétáltatás, virágok és 

bogyók szedése stb. (KOWARIK, I. 1993), melyekkel akár napjaink Tempelhof-ját is 

leírhatnánk. 

A barnamezőket egyes írások szinte utópisztikus, rousseau-i idillel társítják és az urbánus 

terek természetközeli elemeiként szemlélik. Sőt, mi több, szembeállítják a hagyományos 

funkcionális városi térrel, mely ebben az összefüggésben a negatív oldalt képviseli. A 

barnamezők „problémából lehetőség” paradigmája itt, a köztes használatban éri el ezáltal 

egyfajta csúcspontját. 

Az tehát, hogy egy barnamezőnek nincs funkciója, még nem jelenti azt, hogy nem is 

használják azt. Az alacsony beépítettségű területeket a helyi lakosság veszi birtokba 

mindennapi igényeinek megfelelően, míg az épületeket lezárják és szükség esetén őrség védi 

azt. Bár veszélyes bemenni az elhanyagolt ingatlanokba, sokakat mindez mégsem riaszt vissza 

egy kis kalandtól. A városi felfedezésként (urban exploring) emlegetett hobbi hódolói ugyan 

nem tesznek kárt semmiben és csupán fényképeket visznek haza magukkal a helyszínről, 

mégis az illegalitás határán mozognak és a saját testi épségüket teszik kockára. 

Az átmeneti használat kérdéskörét környezetpszichológiai szempontból vizsgálta 2003-ban 

KRUSE és SCHOPHAUS interdiszciplináris tanulmánya, amely érdekfeszítően ötvözi a 

pszichológiát és a barnamezőkutatást. A köztes használat egyfajta ismétlődő láncolatát írja le 

a cikk, melyet „permanens ideiglenességnek” nevez: ideiglenes területhasználat váltakozó 

helyszíneken, de azonos funkcióval összekapcsolva hosszútávú használattá. A vizsgálat abból 

indul ki, hogy a barnamezők előnye a hivatalos közterületekkel szemben, hogy előbbiek 

használata nem előre meghatározott, így ezek az „idő- és térbeli renden kívüli zónák 

lehetőséget teremtenek sokszínűség kialakítására” (KRUSE, S. – SCHOPHAUS, M. 2003:13). Az 

írás alapját az „Urban Catalyst”83 EU-projekt eredményei képezik, amely a barnamezők 

katalizátor-szerepét vizsgálta a fenntartható városfejlesztésben öt európai városban 

(Amszterdam, Berlin, Bécs, Helsinki, Nápoly) (KRUSE, S. – SCHOPHAUS, M. 2003). 

A projekt bemutatja a köztes használatban rejlő lehetőségeket, melyek – amennyiben a 

várospolitika felismeri őket, és reagál rájuk – hozzájárulhatnak egy dinamikus és attraktív 

városi tér kialakításához. A felismerést megkönnyítendő, az Urban Catalyst szakértői 

összefoglalták az ideiglenes használat tipológiáját: 

                                                 
83 Urban Catalyst – Temporary Uses of Urban Residual Spaces (2001-2003). Bővebb információ: 
http://www.urbancatalyst.net/. 

http://www.urbancatalyst.net/
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• helykitöltő: az átmeneti funkció nincs tartósan hatással a területre; 

• nomád: a köztes funkció állandósul, de a helyszín változik; 

• impulzusadó: az eredetileg átmeneti használat új formában állandósul ugyanazon a 

területen (47. ábra); 

• stabilizálódó: a köztes használat ugyanabban a formában állandósul az adott területen, 

• együttélő: a köztes használat kisebb formában, de tovább él a területen egyéb végleges 

funkciók mellett; 

• parazita: az átmeneti használati forma kihasználja egy állandó funkció előnyeit 

azáltal, hogy a közelébe telepszik; 

• úttörő: egy mindaddig használatlan területen egyszerű eszközökkel telepszik meg egy 

köztes használat, amelynek ha sikere van, az adott helyszínen fokozatosan állandósul; 

• bomlasztó: az ideiglenes használat stratégiailag elfoglalja egy állandó használat 

területének egy részét azzal a céllal, hogy zavarja vagy megváltoztassa azt. A 

„bomlasztó” köztes használat rövid ideig tart ugyan, de nagy hatással bír a területre;  

• kiszervező: az állandó használatot átmenetileg térben áthelyezik, azonban az eredeti 

helyszínen átmeneti, rögtönzött formában fenntartják a funkciót, míg állandó 

formában vissza nem tér [OSWALT, PH. – OVERMEYER, K. – MISSELWITZ, PH. (Hrsg.) 

2013]. 

 
47. ábra: „Pathos“ kulturális központ, München 

 
Megjegyzés: A Pathos egy, az 1980-as évek óta létező müncheni színtársulat, mely 
időközben országos, illetve nemzetközi hírnévre tett szert. A társulat 2007 óta 
helyezte át székhelyét az egykor lőszerraktárként hasznosított épületbe. 
Forrás: saját felvétel (2014). 
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A köztes használat erőssége és gyengesége egyben, hogy nem anyagi tőkére épül, hanem 

kreativitásra, kötelezettségvállalásra és társadalmi kapcsolatokra (OSWALT, PH. 2002). A 

barnamezős területfejlesztést azonban mindmáig elsősorban gazdasági, nem pedig társadalmi 

vagy környezeti érdekek vezérlik. Az átmeneti használat átka, hogy ha sikeres, a terület 

felértékelődéséhez, ennek következtében pedig dzsentrifikációhoz vezet, amely kiszorítja a 

területről a tőkeszegény kreatívokat. Itt juthat szerephez az eredetileg ideiglenes használat 

állandósulása, ha a projekt eredeti formában helyet változtat, vagy ha mások lemásolják azt 

[OSWALT, PH. – OVERMEYER, K. – MISSELWITZ, PH. (Hrsg.) 2013]. 

Az ideiglenes állandóság egyik jól működő formája az városi kemping (urban camping). 

2013-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Marseille-ben lehettek a látogatók 

szemtanúi az egykori kikötőterületen pezsgő életnek (48. ábra). 

 

48. ábra: „YesWeCamp”84, EKF 2013, Marseille 

 
Forrás: saját felvétel (2013). 

 

Miután a szervezők szembesültek azzal a problémával, hogy noha nagy valószínűséggel 

megnő a kulturális főváros évben a városba érkező látogatók száma, azonban 30 km-es 

körzetben egyetlen kemping sem található, egy interdiszciplináris csapat segítségével kerestek 

megoldást. Így született meg a „YesWeCamp” innovatív projekt, amely a turisták mellett a 

művészeknek is szállást biztosított. Az átmeneti használat elveihez híven a 

lakóalkalmatosságokat kikötői konténerekből, lakóautókból, -hajókból és -vagonokból, 

sátrakból, valamint egyéb ponyvákból rögtönzték, míg a kemping-élet egyszerű, praktikus 

                                                 
84 Bővebb információ: http://www.yeswecamp.org/.  

http://www.yeswecamp.org/
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kellékei, mint például a „környezetbarát” zuhany, a kreatív raklap-építészet és a kerti slag 

keresztezésének gyümölcsét dicsérik. 

Egy másik ideiglenes városi kempingben telepedhettek le azok, akik 2006 és 2011 között 

Berlinben vertek sátrat. A főpályaudvar közelében, a 2002-ben bezárt városi fürdő két 

hektáros területe adott otthont éveken át a „Tentstation”85 sátorhelynek, amely egy urbánus 

kemping és egy rendezvényhelyszín vonzó egyvelege volt. A Tentstation egyik ügyes 

marketingkommunikációs fogása – melyet az időjárás is támogatott – volt, hogy a 2006-os 

futball világbajnoksággal egy időben nyitotta meg kapuit. A projekt különlegességét az adta, 

hogy a rendezvények miatt a helyi lakosság is rendszeres vendég volt a területen, így lehetővé 

vált a látogatók és a helyiek szociális interakciója. Noha az átmeneti használatnak éveken át 

nagy sikere volt, a barnamezőt végül beépítették, ma egy wellnes-létesítmény található itt. A 

Tentstation ötletgazdái pedig azóta is új területet keresnek. 

Hogy mennyiben beépíthető a köztes használat a hosszútávú településfejlesztésbe, ezzel a 

kérdéssel foglalkozott a SEEDS86 (Stimulating Enterprising Environments for Development 

and Sustainability), az INTERREG IV B Északi-tenger régió programja, 2012-2015 között. A 

köztes használat megítélése, akárcsak a barnamezőé, változásokon ment át az elmúlt években. 

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az átmeneti térhasználat igenis pozitív hatással 

rendelkezik a városrehabilitációra nézve, melyet a szakemberek egyre inkább felismernek és 

alkalmaznak (PARRIS, S. 2013). 

Egy további kapcsolódó EU-projekt a TUTUR (Temporary Use as a Tool for Urban 

Regeneration), mely a köztes használat alkalmazási lehetőségeit vizsgálta a fenntartható 

városfejlesztésben 2013 és 2015 között. Az URBACT-projekt ezen belül is elsősorban a 

különböző célcsoportok bevonását elősegítő eszközökre, valamint az ezt támogató, hatékony 

szervezeti felépítés vizsgálatára koncentrált. A nemzetközi hálózat kísérleti helyszínei Bréma, 

Róma és Gyulafehérvár voltak, ahol ismételten a németek vették át a gyeplőt. Ezeken túl több 

európai város is része a partnerségnek, mint például Budapest (weboldal TUTUR) is. 

A projekt pozitív tapasztalatokkal zárult, és megerősítette a helyi lakosság bevonásának 

jelentőségét. A lezáró dokumentáció végső következtetései lényegében megegyeznek más, 

hasonló vizsgálatok eredményeivel. A TUTUR is hangsúlyozza a területek eltérő adottságait 

(településnagyság, versenyképesség, rendelkezésre álló területfejlesztési eszközök stb.), 

melyek egyedi megoldásokat követelnek és igénylik a nemzetközi tapasztalatcserét. Mindezen 

                                                 
85 Bővebb információ: http://www.tentstation.de/. 
86 Bővebb információ: http://www.seeds-project.com.  

http://www.tentstation.de/
http://www.seeds-project.com/
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kívül megjelenik a projektek bizonyos fokú alultervezettségére való igény, amely nagyobb 

játékteret enged a helyiek közreműködésének (TUTUR Final Report 2015). 

A köztes használatnak legkülönbözőbb formáival találkozhatunk, melyek közül – a téma 

zárásaként – egyet mindenképp érdemes még kiemelni. A viszonylag újdonságnak számító 

jelenség, az városi kertészet (urban gardening), (nagy)városi terekben figyelhető meg, és 

(lakó)közösségi/szomszédsági összefogáson alapul. Az érintett terület az adott közösség 

akcióterületén vagy annak közvetlen közelében található és rendszerint nyilvánosan 

látogatható. A városi kertészet az USA-ból származó community gardening-gel állítható 

párhuzamba (RÖßLER, S. et al. 2010). 

Az átmeneti használatból kifolyólag a „kert” kialakítása során sem elsődleges szempont a 

tartósság. Tipikusak a raklapokból, deszkákból összeállított magaságyások (49. ábra), illetve 

lényegében bármi, ami mobilis és kevésbé költséges. A súlypont a társadalmi, illetve a 

környezeti-esztétikai aspektuson van, a termés saját fogyasztási célt szolgál és az egyéni, 

illetve közösségi életminőség javulását célozza (LOHRBERG, F. – TIMPE, A. 2011). Az 

ültetvények kialakítása és gondozása egyfajta közösségi hobbiprojekt. 

 
49. ábra: Városi kertészet, Witten 

 
Megjegyzés: A növényeket a negyed (Wiesenviertel) lakói már a projekt kezdetén olyan szorgosan gondozták, 
hogy szükség volt egy tábla felállítására, hogy szabályozzák az öntözést. 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A sokszínű nyugat-európai gyakrolati példák után a továbbiakban a hazai barnamezők 

helyzetfeltárására kerül sor, melynek során több helyen párhuzamokat figyelhetünk meg az 

európai és a magyar viszonyok között. 
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5. Barnamezők Magyarországon 

 

A rendszerváltást követő átalakulás addig nem ismert kihívások elé állította Magyarországot 

és annak településeit. A piacgazdaságra való átállás, a gazdasági szerkezetváltás és az azzal 

párhuzamosan zajló demilitarizáció következtében több ezer négyzetkilométernyi terület 

veszítette el addigi funkcióját. A barnamezők tömeges megjelenése hazánkban mindaddig 

ismeretlen jelenség volt, a szocialista érában előírt folyamatos gazdasági növekedés 

elméletileg kizárta a recesszió lehetőségét. A hazai területfejlesztés ebből kifolyólag nem 

rendelkezett a probléma kezeléséhez szükséges tapasztalatokkal. Az 1990-es évek súlyos 

gazdasági és társadalmi válsága mellett – a hiányzó problématudat tükrében – eltörpült a 

fenntartható területhasználat jelentősége (OROSZ É. – PIRISI G. 2014). 

A hazai szakemberek érdeklődése a barnamezők iránt csupán évekkel később kezdett 

kibontakozni, és sok szempontból még mindig gyerekcipőben jár. A barnamező kezelésének 

kérdése az 1990-es években, a funkciójukat vesztett területek tömeges megjelenését követően 

merült fel először Magyarországon, mégpedig elsősorban környezeti problémaként. Ennek 

köszönhető többek között, hogy az európai szinten is példaértékű OKKP immáron két 

évtizedes múltra tekint vissza. 

A 2000-es évektől foglalkoznak urbanisztikai szempontú vizsgálatok a hazai barnamezőkkel 

és azok rehablitációjával, ezen belül is főként a főváros területén, mely által átfogó képet 

kaphatunk a budapesti rozsdaövezetek kialakulásáról, elhelyezkedéséről, aktuális helyzetéről 

és fejlesztési lehetőségeiről (ld. BARTA GY. 2002a, 2004; BARTA GY. et al. 2006; KUKELY GY. 

et al. 2006; KISS É. 2009). 

Vidéki településeink barnamezőivel kapcsolatban viszonylag kevés írás található, melyek a 

hagyományos típusokra szorítkoznak. A hazai iparszerkezet átalakulásával, annak 

következtében pedig az iparterületek funkcióvesztésével kapcsolatos tanulmányokon (ld. 

BARTA GY. 2002b; BERKI M. 2014; KISS É. 2010) túl részletekbe menően foglalkoznak 

vizsgálatok az ipari barnamezők kezelésével például Diósgyőr (DOBÁK J. 2013), Sopron 

(JANKÓ F. – BERTALAN L. 2009) vagy Pécs (VARJÚ V. 2008) településen. A funkcionális 

barnamező-típusok közül Magyarországon az iparit követően a felhagyott katonai területek 

vizsgálata (ld. KÁDÁR K. 2013; KÁDÁR K. – KOZMA G. 2011; MOHOS M. – GARDA V. 2009; 

OROSZ É. – PIRISI G. 2014) helyeződik előtérbe. 
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Ugyancsak találkozhatunk megyei szintű vizsgálatokkal, azonban csak elvétve, mivel a 

megyei szint jelentőségét Magyarország EU-csatlakozást követően csakhamar felülírták a 

régiók. Előbbiek közül kiemelhető HORVÁTH G. és szerzőtársai 2002-es munkája, mely 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye barnamezőit mutatja be, melynek során a területi 

adottságokból kifolyólag ugyancsak a volt nehézipari, szennyezett területek kezelésére és 

annak jogi hátterére fókuszál. 

A fentieken, valamint a későbbiekben bemutatásra kerülő átfogó felméréseken túl a témában 

megjelent hazai tanulmányok jellemzően a barnamezők komplex kérdéskörének egy-egy 

szegmensét ragadják ki és dolgozzák fel, például a társadalmi-gazdasági (HEGYI-KÉRI Á. 

2014, RONCZ J. – TÓTHNÉ SZITA K. 2012), ágazati (CSAPÓ J. – PINTÉR R. 2015) aspektusokra 

koncentrálva. 

A barnamezők kutatását és kezelését Magyarországon (is) megnehezíti, hogy nem áll 

rendelkezésre országos barnamező-kataszter. Ebből adódik, hogy nem vagyunk tisztában az 

érintett területek számával, kiterjedésével, valamint egyéb jellemzőivel. Egyes európai 

országokban megkísérelték már olyan adatbázis felállítását, mely nyilvánosan hozzáférhető, 

folyamatosan bővíthető és aktualizálható. Az elmúlt években jelentős erőfeszítések történtek 

az érintett területek feltérképezése érdekében hazánkban is, egyelőre azonban mégsem áll 

rendelkezésre átfogó helyzetkép. A következő oldalakon a hazai barnamezők országos, 

regionális, valamint települési szintű vizsgálatára kerül sor. 

5.1. Országos szintű felmérések 

Több projekt keretében történt adatgyűjtés, bár ezek egyike sem mondható teljeskörűnek. A 

magyarországi barnamezőkről rendelkezésre álló adatok alapkövének tekinthetjük a már 

többször említett VÁTI-felmérést (50. ábra), melyet kisebb-nagyobb projektek követtek. 

Ezek közül talán az egyik legelső adatbank a Környezettudományi Központ Alapítvány 2004-

ben indított, barnamezőkkel foglalkozó projektjének keretében készült el (weboldal KTK). Ez 

a vizsgálat azonban csupán a városi ranggal rendelkező települési önkormányzatokra terjedt 

ki, akárcsak egy, a hazai regionális központok zöld- és barnamezős beruházásait vizsgáló 

tanulmánykötet (ld. GYŐRI R. 2006). 

Területileg valamivel részletesebb képet ad az ún. „Észak-Magyarország Regiszter” (PAPP 

GY. et al. 2006), vagy a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. 2006-ban készült 

felmérése, mely a Dél-dunántúli Régió barnamezős területeit dolgozta fel és a barnamezők 

mindhárom típusát vizsgálta. 
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50. ábra: Barnamezők Magyarországon (VÁTI 2003) 

 
Forrás: NAGY Á. et al. 2003:16. 

 

A regionális vizsgálatok eredményeiből jól látszik, hogy bár a barnamezők egyéb típusai 

számottevően előfordulnak, területi kiterjedésüket tekintve a régión belül háttérbe szorulnak 

(3. táblázat). Ilyen alapos tényfeltárás azonban csupán két hazai régióra létezik, illetve ismert 

számunkra. 

 

3. táblázat: Barnamezők az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli Régióban 

Régió Észak-magyarországi Régió Dél-dunántúli Régió 
Barnamezők száma (db) kiterjedése (ha) száma (db) kiterjedése (ha) 
Összesen 74 2285,3 171 3942,1 

ebből ipari 48 1923,0 68 2692,5 
katonai 7 97,5 33 754,9 

egyéb 17 203,8 70 491,8 
Megjegyzés: Az összes barnamező és az eredeti funkció szerinti felbontás esetében látható 
különbségek az eredeti, forrásként használt adatsorok hiányosságaira vezethetőek vissza. Az Észak-
magyarországi régióban két terület esetében nem ismerjük az eredeti funkciót, melyek így csupán az 
összegzésben jelennek meg. Ugyancsak információhiány okozza a minimális eltérést a Dél-Dunántúl 
barnamezőinek területi kiterjedésében. 
Forrás: HŐNYI P. 2006 és PAPP GY. et al. 2006. 
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A területi szempontból legrészletesebb elemzés a fővárosról áll rendelkezésre, amely érthető, 

hiszen a VÁTI (2003) adatai szerint a hazai barnamezők – kiterjedést tekintve – harmada 

(35%) a fővárosban található. Ezek az adatok azonban egyrészt csupán a hagyományos 

barnamezőket ölelik fel, másrészt Budapest barnamezőinek bemutatása övezetesen történik. 

Ez jól láthatóvá teszi a kiterjedt, összefüggő rozsdaöveket, azonban nem alkalmas rá, hogy az 

eredményeket más vizsgálatok adataival összevethessük, hiszen más felmérések objektum (pl. 

gyárterület, katonai objektum), cím vagy éppen helyrajzi szám alapján azonosítják a 

területeket. 

Ha összevetjük az említett, hozzáférhető adatsorokat, kiegészítve a szerző által kérdőíves 

felmérés segítségével gyűjtöttekkel87, valamint a katonai barnamezőkkel (ld. OROSZ É. – 

PIRISI G. 2014), a fővároson túl további 334 hazai településről állnak rendelkezésre 

információk barnamezők jelenlétéről. A települések jogállását vizsgálva (51. ábra) azt 

tapasztaljuk, hogy a városok és a községek nagyjából fele-fele arányban osztozkodnak a 

barnamezőkön, ezen belül is kifejezetten magas az 5000 főnél kevesebb lakosú községek 

részesedése (45,5%). Ezek szerint a barnamezők Magyarországon legalább annyira 

kistelepülési, mint városi jelenség. 

 

51. ábra: Barnamezőkkel rendelkező települések száma jogállás szerint 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

 

A különböző vizsgálatok eltérő számban jegyeztek fel barnamezőket (52. ábra). Itt egyrészt 

szembetűnő, hogy noha a funkciójukat vesztett területeknek csupán egy típusát vizsgálta a 

katonai barnamezőkkel foglalkozó tanulmányunk, a rendelkezésre álló adatsor mégis több 

egykori katonai objektumot jegyez, mint más országos minták. Hasonló következtetésekre 

                                                 
87 A szerző által 2011-ben végzett országos szintű kérdőíves felmérés részletes eredményeit az 5.1.1. alfejezet 
tartalmazza. 
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jutunk, ha összevetjük a legrészletesebb regionális mintát – a Dél-dunántúli Régióról – a többi 

adattal. Eszerint csak a Dél-Dunántúlon annyi barnamező jegyezhető fel, mint amennyit a 

KTK országos szintű adatbázisa tartalmaz. 

 

52. ábra: Barnamezők száma88 régiónként különböző források szerint 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

 

Valamelyest pontosabb képet kapunk, ha a barnamezős területek kiterjedését hasonlítjuk 

össze (53. ábra), hiszen a 2003-as adatok Budapestre csak területnagyságot közölnek, nem 

pedig darabszámot, a főváros pedig a barnamezők tetemes hányadával rendelkezik. Az eltérés 

azonban továbbra is látható, hiszen a területeknek csupán harmada rendelkezett egykoron 

katonai funkcióval, a különbség a demilitarizált területekhez kapcsolódó felmérés 

eredményéhez képest pedig nem megmagyarázható csupán a gyakorlóterekkel. Joggal 

feltételezhetjük tehát, hogy nagyságrendekkel több barnamezős terület van Magyarországon, 

mint eddig sejtettük. 

A VÁTI-adatok alapján következtethetünk az egyes régiók százalékos részesedésére az ország 

barnamező-állományából (Dél-Dunántúl: 9,2%, Észak-Magyarország: 10,8%89). Ha a két 

                                                 
88 A VÁTI-felmérés Budapestre vonatkozóan csupán kiterjedésbeli adatokat közöl, ezért ezek nem jelennek meg 
a diagramon. 
89 A főváros nélkül. 
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nevezett régióra 2006-ban mért adatokat a megadott arányok szerint felszorozzuk országos 

szintre, arra az eredményre jutunk, hogy 20 000 – 40 000 ha barnamezős terület jelenlétét 

feltételezhetjük Magyarországon. 

 

53. ábra: Barnamezők kiterjedése régiónként különböző források szerint 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

 

Budapestre a TFP kifejezetten friss adatokat közöl, melyek szerint mintegy 1200 hektár 

funkcióját vesztett terület90 van a fővárosban (TFP 2014:5). A katonai barnamezők vizsgálatát 

célzó országos tanulmány (2012) a fővárosra 419,6 ha számadatot jegyez, amely körülbelül a 

harmada a TFP-ben szereplő összkiterjedésnek. Mindez párhuzamba állítható a VÁTI-

felmérés kijelentésével, mely szerint a barnamezők harmada katonai eredetű. Ha a katonai 

felmérés eredménye alapján próbálunk következtetni ugyancsak felszorzással az ország 

barnamezőinek kiterjedésére, a fővárost figyelmen kívül hagyva, mintegy 36 000 ha területet 

kapunk eredményül. Mindezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy hazánk barnamezői 

2-4-szer akkora összterületre terjednek ki, mint eddig véltük. 

A nagy területi kiterjedésből kifolyólag dominálnak az ipari, valamint katonai barnamezők. 

Így az sem meglepő, hogy a települések területéhez91 viszonyítva a legnagyobb barnamezős 

állomány is ezekhez a típusokhoz köthető (54. ábra). Az éllovasok (4. táblázat) a városok 

                                                 
90 A TFP keretében alkalmazott, kiterjesztett definíciót alapul véve. 
91 Forrás: KSH 2015. 
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között a vegyipar hanyatlásának köszönhetően Sajóbábony (40,8%), illetve a községek közül 

a tetemes katonai örökséget birtokló Taszár (29,4%). 

 

54. ábra: Barnamezők kiterjedésének aránya a települések területéhez képest 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

 

4. táblázat: A barnamezővel rendelkező települések toplistája 

 Település neve Település 
jogállása 

Település 
területe (ha) 

Települési barnamezők 
területe (ha) 

Barnamezős 
arány 

1. Sajóbábony város 1343,0 548,0 40,8% 
2. Taszár község 1729,0 508,3 29,4% 
3. Bonyhád város 7213,0 1800,0 25,0% 
4. Kenyeri község 3396,0 540,0 15,9% 
5. Szentkirályszabadja község 2238,0 248,0 12,7% 
6. Vát község 2327,0 286,0 12,3% 
7. Tököl város 3847,0 450,0 11,7% 
8. Kapuvár város 9605,0 990,2 10,3% 
9. Dunaújváros mjv 5267,0 493,0 9,4% 
10. Kalocsa város 5318,0 462,0 8,7% 

Megjegyzés: A főváros összeterületéhez viszonyítva csupán 8,4%-os barnamezős aránnyal rendelkezik, ezért 
nem került be az első tíz település közé. Kimagasló értékek csupán a 6., 9., 10. és 21. kerületet jellemzik. 
Forrás: Magyarország közigazgatási helységnévkönyve (2015)  adatai és saját gyűjtés alapján saját számítás és 
szerkesztés. 
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5.1.1. Az empirikus vizsgálat eredményei 

Adathiány következtében a szerző maga is megkísérelte egy országos adatbázis felállítását. A 

2011-ben végrehajtott kérdőíves felmérés keretében 431 magyar település, valamint a 23 

fővárosi kerületi önkormányzat került megkérdezésre (II. melléklet). Az eredmény sajnos 

elsőre kiábrándító képet fest: mindösszesen 60 önkormányzat részéről érkezett válasz (55. 

ábra), a válaszadók közül azonban 52 egyáltalán nem szerepel sem a VÁTI, sem pedig a KTK 

által vizsgált települések között. Összesen 91 barnamezős területről állnak így rendelkezésre 

adatok. A felmérés nem csupán a barnamezők számát, illetve kiterjedését vizsgálta, hanem 

például a területtel kapcsolatos jövőbeli tervekre is rákérdezett. 

 

55. ábra: Válaszadó települési önkormányzatok 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

 

A válaszadók 79%-a 20 000 főnél kevesebb lakost számláló település volt (56. ábra). A 23 

fővárosi kerület közül 6-tól érkezett visszajelzés. Összesen 2963 hektárnyi barnamezős 

területről érkeztek vissza kitöltött adatlapok. A területek kétharmadának (67%) kiterjedése 

1 és 40 hektár közé esik. Néhány esetben (8,8%) előfordulnak az egy hektárnál kisebb 

barnamezők is92. 

                                                 
92 A kérdőív alapjául szolgáló barnamező-definíció tágan értelmezett és nem szab meg minimális 
területnagyságot. 
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56. ábra: A válaszadó települések népességszám szerint 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A területek 82,4%-a településhatáron belül helyezkedik el, ezen belül is a legtöbb, mintegy 

65,3%, kevesebb mint 2 km-re a központtól. A válaszok alapján a barnamezők majd fele 

(46,2%) illeszkedik a településszerkezetbe, nem alkot zárványt. Eredeti funkciójukat tekintve 

túlnyomó részben (64,8%) hagyományos típusokról beszélhetünk. Ezeken belül is dominálnak 

az ipari (39,6%), valamint a katonai funkciók (23,1%). A minta 22%-ánál jelennek meg az 

átmeneti, míg további 6,6%-nál a barnamezők új típusai. A közlekedési típus meglepően 

háttérbe szorul. A területek szinte kizárólag (93,6%) monofunkciósak voltak. 

A barnamezők harmada (31,9%) teljes mértékben felhagyott, sőt egynegyedük (26,4%) több 

mint tíz éve hasznosítatlan. A minta további legalább egynegyede (26,4%) alulhasznosított 

(bérlők), főként egyéb gazdasági (38% – elsősorban logisztika, kereskedelem és 

szolgáltatóipar), valamint ipari (18,3%) jelleggel. A területek negyede hasznosítatlan. A 

hasznosítás elmaradásának okánál érdemes kiemelni, hogy szinte mindenütt jellemző volt a 

többszörös jelölés, amely a probléma összetettségét sejteti. Az akadályok között 42,5%-kal 

első helyen áll a befektető/tőke hiánya. Ezt követik (22,8%) a leromlott fizikai állapotból 

adódó tetemes költségek, valamint a műemlékvédelmi korlátok (9,4%). A kérdőívben 

megadott lehetőségeken túl kirajzolódnak a különböző érintett felek közötti tipikus 

konfliktusok is, mint például az együttműködés hiánya egyes állami apparátusok részéről 

vagy a városrendezési korlátok. 

A területek döntő többsége (70,4%) beépített, ebből azonban csupán 5,5% rendelkelkezik 

50% feletti beépítettséggel. A magasfokú átlagos beépítettségből kifolyólag alacsony a 

burkolat nélküli zöldterületek aránya (26,4%). Az épületeknek 5,5%-a felújított/felújítás alatt 
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áll. Az adatok negyedénél (23,1%) az ingatlanok több mint fele lepusztult, elbontásra szorul. 

További 42,9% esetében az épületek több mint fele felújításra szorul. 

Érdekes módon alig jellemzőek az elaprózott tulajdonviszonyok, melyeket a barnamezők 

típikus negatív jellemzőiként tartunk számon. Az esetek 67%-ában csupán egyetlen 

tulajdonosról beszélhetünk. Ezek kétharmada (62,3%) magán, további 29,5% önkormányzati, 

illetve 8,2% állami jellegű. Az ötnél több tulajdonossal rendelkező területek aránya csupán 

5,5%. 

Pozitívumként könyvelhetjük el, hogy a barnamezők nagy részénél (60,4%) vannak a 

területtel kapcsolatban tervek a jövőre nézve. Az esetek kétharmadánál (67,2%) fejleszteni 

kívánják azt, csupán egynegyedüknél (23,6%) merül fel az eladás lehetősége. A barnamezős 

fejlesztés 33%-ban az önkormányzat, 22%-ban pedig pusztán privát beruházó 

kezdeményezésén alapul. Mindösszesen 5,5% a PPP aránya, ami jól tükrözi a kelet-közép-

európai viszonyokat. 

Itt is kimutatható, hogy a barnamezők általában rendelkeznek kiépített infrastruktúrával. 

Részletezve elmondható, hogy a vizsgált területek negyede (26,4%) csak közúton, egy 

további negyedük pedig közúton, vasúton, valamint tömegközlekedéssel is elérhető. Két 

esetben említésre került a kerékpárút is, azonban csak kiegészítő jelleggel. Csupán elenyésző 

hányaduk (1,1%) nem rendelkezik kiépített közlekedési infrastruktúrával. A 57. ábra 

szemlélteti az infrastrukturális ellátottságot az előfordulás gyakorisága szerint. 

 

57. ábra: Infrastrukturális jellemzők 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A barnamezők több mint fele (53,8%) teljesen kiépített kommunális infrastruktúrával 

rendelkezik. Az ellátó hálózatok harmada (35,2%) megfelelő állapotban van, további 

egyharmad (33%) azonban kétséget kizáróan felújításra szorul. 
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58. ábra: Környezeti szennyezés 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

Szintén felmerül a környezeti szennyezés (58. ábra) kérdése, azonban nem olyan mértékben, 

ahogy elsőre várnánk. A vizsgált területek több mint fele (52,7%) ugyanis – az 

önkormányzatok bevallása szerint – nem szennyezett. Környezeti szennyezéssel a minta 

harmada (35,2%) terhelt, melynek 3,3%-án már lezajlott a környezeti rekultiváció. Hogy 

mennyire tekinthetjük a fenti adatokat hitelesnek, nehéz megválaszolni, hiszen csupán a 

barnamezők ötödén (19,8%) történt meg a kárfelmérés – ennek kétszeresén (42,9%) 

egyáltalán nem került rá sor. A kármentesítés a szennyezett területek negyedén (27,6%) 

történt meg, további 17,2%-ukon a felmérés időpontjában aktuálisan folytak a kármentesítő 

munkálatok. A jövőre nézve összesen hét területtel kapcsolatban fogalmazódtak meg konkrét 

tervek a környezeti rekultivációval kapcsolatban, a finanszírozás azonban még nem minden 

esetben tisztázott. 

 

59. ábra: Védett és védelemre érdemes területek előfordulása 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 
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A korábbi fejezetek során rámutattunk, hogy a barnamezők gyakran rendelkeznek ökológiai 

szempontból értékes élővilággal, valamint védelemre érdemes építészeti örökséggel. A 

kitöltött adatlapok alapján a minta 52,7%-a érintett védett, illetve védelemre érdemes területek 

által, sőt ennek 16,5%-a többszörösen is. Kiemelendők a vízminőségi szempontból érzékeny 

területek, melyek az esetek 46%-ánál fordultak elő (59. ábra). Az adatok között ugyancsak 

találhatóak a Natura 2000 hatályába esők, illetve helyi védettséget élvezők is. 

A felmérés utolsó pontja a terület jövőjével kapcsolatos tervekre kérdezett rá. Az eredmények 

kellemes meglepetést okoztak. Az esetek 23,1%-ában egyáltalán nincsenek tervek, a 

többségről (62,6%) azonban konkrét elképzelések vannak. Ezek több mint 90%-ban új 

használati funkciót tűznek ki célul. Részletesen megvizsgálva az ipari, gazdasági – elsősorban 

ipari park formájában –, illetve a vegyes funkciók dominálnak (60. ábra). 

 

60. ábra: Tervezett, új területi funkciók megoszlása az önkormányzatok fejlesztési 
elképzelései alapján 

 
 Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A kérdőíves felmérés – noha csupán töredékeiben tükrözi a barnamezős helyzetet hazánkban 

– rámutat néhány fontos dologra. Egyrészt arra, hogy a revitalizáció elmaradásának 

elsősorban gazdasági/pénzügyi okai vannak. Egy jövőbeli fejlesztéstől az önkormányzatok 

pedig elsősorban gazdaságfejlesztő-munkahelyteremtő hatást remélnek, új befektetők 

betelepülését. A környezeti szempontok másodlagosak, bár több figyelmet érdemelnének. 

A monofunkciós múltból kifolyólag itt is törekednek a funkcionális diverzifikációra. 

Feltehetőleg a központi elhelyezkedéssel függ össze a megfelelő infrastrukturális ellátottság, 

valamint a nagyfokú beépítettség. Az infrakstukturális hálózatok minősége, valamint az 

épületállomány állapota azonban javításra szorul. 



Barnamezők Magyarországon 

 
127 

5.1.2. Katonai barnamezők 

A 2012-es adatokra támaszkodó saját kutatás (ld. OROSZ É. – PIRISI G. 2014), melynek célja a 

hazai katonai barnamezők állapotfelmérése, illetve kezelésük bemutatása volt, ugyancsak 

izgalmas megállapításokra jutott. A vizsgálat alapját egy félezer katonai objektumot és azok 

meghatározott paramétereit – mint területi elhelyezkedés, kiterjedés, tulajdonviszonyok, 

állapot, eredeti és jelenlegi funkció – tartalmazó lista képezte, melynek adatai hivatalos és 

alternatív forrásokból, valamint jelentős részben saját empirikus felmérésből származtak. 

A vizsgálat csupán a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő ingatlanokra terjedt ki, nem 

tartalmazza azonban például a határőrség által használt laktanyákat, melyek tovább növelnék 

a katonai barnamezők arányát. Ugyancsak nem képezték az adatfelvétel részét az elaknásított 

területek, melyek kezelése legutóbb 2011-2013 között került előtérbe Horvátország EU-

csatlakozása kapcsán a déli határszakaszon. 

Közvetlenül a rendszerváltást megelőzően legalább 49 ezer hektárt (5. táblázat) tett ki a 

katonai területhasználat Magyarországon, melynek négy nagyobb területi gócpontja volt: 

északon Budapest és térsége, a Dunától keletre Kecskemét és Debrecen környéke, 

északnyugaton a Bakonyerdő, délnyugaton pedig Zalaegerszeg és Nagykanizsa vidéke. 

Az azonosított objektumok (61. ábra) 14,8%-a napjainkban még mindig aktív katonai 

használatban van – ezek az eredetileg igénybe vett területek harmadát (33,5%) jelentik. 

Ugyancsak jelentős kiterjedéssel (34,9%) rendelkezik a területek további 10%-a, melyek 

jelenleg mezőgazdasági célt szolgálnak (elsősorban legelő), illetve nemzeti parkok részét 

képezik (átadott természetvédelmi területek, főként egykori lő- és gyakorlóterek). Ezek a 

területek elméletileg új használati funkciót nyertek ugyan, legyen az végleges vagy ideiglenes. 

Esetükben azonban nem beszélhetünk szorosabb értelemben vett, aktív barnamezős 

rehabilitációról (gondoljunk csak a környezeti kármentesítésre), ezért ezeket külön kezeljük a 

ténylegesen funkciót váltott (21,4%), revitalizált területektől, hiszen kiterjedésüknél fogva 

eltorzítanák az összképet. 

A rendszerváltást követően 33 ezer hektár egykori katonai terület veszítette el funkcióját, 

melynek legnagyobb részét a gyakorlóterek képezik (18 130 ha). A VÁTI eredményei szerint 

hazánkban legalább 12 ezer hektár barnamezős terület található, melynek 32%-a egykori 

katonai terület (NAGY Á. et al. 2003:37). Még ha el is tekintünk a gyakorlóterektől, melyeket 

a számításnál nem vettek figyelembe, látható, hogy a valóságban ennél jóval több 

demilitarizált területről van szó. Aktuálisan legalább 203 (40,7%) felhagyott katonai terület 

található Magyarországon, melyek mintegy 10 ezer hektárt ölelnek fel. 
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5. táblázat: Azonosított katonai objektumok 

Azonosított objektumok 

Kategória 

Összesen ebből jelenleg aktív katonai 
használatú területek 

ebből 1990 óta 
felhagyott területek 

Katonai barnamezők napjainkban 
(2012) Konverzió 

foka  
(%) száma 

(db) 
kiterjedése 

(ha) 
száma 
(db) 

kiterjedése 
(ha) 

száma 
(db) 

kiterjedése 
(ha) 

száma 
(db) 

kiterjedése 
(ha) 

jelenlegi 
használat 

mértéke (%) 
Laktanya 206 6230 20 570 186 5660 126 3250 42,6 32,3 
Raktár 70 1960 11 710 59 1250 53 1110 10,8 10,2 
Légvédelmi 
rakétacsapatok 
harcálláspontja93 

33 680 1 120 32 560 30 510 8,7 6,3 

Elektronikus hadviselés 
bázisa, harcálláspontja94 62 890 4 80 58 810 54 750 8,1 6,9 

Katonai repülőtér 14 5210 3 1160 11 4050 7 2880 28,9 36,4 
Hadműveleti (tartalék) 
repülőtér95 13 2070 0 0 13 2070 12 1670 19,7 7,7 

Parancsnoki 
harcálláspont, egyéb 
kommunikációs és 
kommunális létesítmény96 

53 300 17 140 36 160 16 90 40,9 55,6 

Önálló katonai lakóövezet 12 110 0 0 12 110 3 10 87,0 75,0 
Gyakorlótér, lőtér 88 32 020 16 13 890 72 18 130 63 10 890 39,8 12,5 
Eredeti funkció pontosan 
nem meghatározható 13 510 2 20 11 490 11 490 0,2 0,0 

Összesen 564 49 980 74 16 690 490 33 290 375 21 650 34,9  

Forrás: OROSZ É. – PIRISI G. 2014. 

                                                 
93 Légvédelmi tüzércsapatok rakétatechnikával ellátott bázisa. 
94 Az elektronikai hadviselés (elektronikai támogatás, ellenőrzés, védelem, zavarás) feladatkörének (pl. rádiótechnikai felderítés) ellátását biztosító létesítmények. 
95 Hadműveleti forgalom biztosítására szolgáló (tartalék) repülőtér, mely rendszerint füves pályával rendelkezik/rendelkezett. 
96 Az irányítási központokon túl ide tartoznak pl. katonai kórház, üdülő, tiszti klub, rádióátjátszó állomás, reptéri irányadó központ. 
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61. ábra: Az azonosított objektumok97 megoszlása a jelenlegi használat szerint 

 
Forrás: OROSZ É. – PIRISI G. 2014 alapján saját szerkesztés. 

 

Az előző fejezetek során láthatóvá vált, hogy a katonai területek hasznosítása kifejezetten 

nehéz. Mindez tükröződik nem csupán a nemzetközi, hanem a magyar viszonyokban is. 

Általában megállapítható, hogy az eredetileg lakó-, szociális, valamint igazgatási funkciójú 

katonai ingatlanok, melyek környezetkímélő használati formával rendelkeztek, inkább 

kerülnek újra használatba vételre. Ugyancsak egyszerűbben nyernek új funkciót a kisebb 

objektumok. Az új, civil funkcióknak három nagyobb csoportját különböztethetjük meg: 

• Gazdasági funkciók (44%): a kérdőíves felmérés eredményeiből kiderült, hogy 

hazánkban dominálnak a gazdasági funkciók a revitalizáció során, méghozzá 

elsősorban ipari parkok formájában. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az 

egykori katonai területen létesült ipari parkok esetében a terület 60-80%-a 

kihasználatlan Magyarországon, így ezeket a példákat nem tekinthetjük feltétel nélkül 

sikeres funkcióváltásnak. Így nem meglepő, hogy a legjelentősebb rehabilitációs 

fejlesztést a gazdasági funkciók esetében nem az ipari parkok, hanem a repterek 

jelentik pl. Sármellék, Debrecen, Győr. Ezeken kívül találkozhatunk egyéb 

funkciókkal is, mint például bevásárlóközpont (Park Center, Esztergom), étterem 

(Gödöllő) vagy irodaház (Leier Center, Győr). 
                                                 
97 Az ábrán nem szerepelnek azok az objektumok, melyeket nem sikerült a vizsgálat során egyértelműen 
beazonosítani. 
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• Humán infrastrukturális funkciók (27%): a csoporton belül érdemes kiemelni az 

egyetemi campus-okat (pl. Debreceni Egyetem Kassai úti campus), melyek létrejötte 

annak a szerencsés véletlennek köszönhetők, hogy a magyar felsősoktatás expanziója 

az 1990-es években egy időben zajlott a katonai funkciójú területek tömeges 

felhagyásával. Ezen kívül számos egyéb funkcióval is találkozhatunk pl. börtön (volt 

Savaria laktanya, Szombathely), rendőrség (volt Határőr laktanya, Kiskunhalas) vagy 

idősek otthona (volt Huszárlaktanya, Tolna). 

• Lakófunkció (18%): a harmadik csoport elemei elsősorban Budapesten és környékén – 

a fővárosi agglomerációban – jellemzőek, ahol értelemszerűen nagy a kereslet a 

lakáspiacon. A fővárostól távolodva egyre szaporodnak a negatív példák, a 

lakóterületek kapcsán itt több helyen megfigyelhető a második generációs barnamezők 

kialakulása, vagyis a barnamezők rehabilitációt követő újratermelődése (pl. 

Kaposszekcső, Nagyatád, Lenti, Szabadszállás). 

Noha az új funkciók változatosak, összességében sikertelennek tűnik a katonai barnamezők 

rehabilitációja Magyarországon (62. ábra). Ha megvizsgáljuk az önkormányzatoknak átadott 

objektumokat98, azt tapasztaljuk, hogy a tervezett használat alig 30%-a valósult meg, sőt 

néhányat időközben privatizáltak. Feltételezhető, hogy ezekben az esetekben kezdettől fogva 

nem volt reális a kitűzött cél, nem épült megvalósíthatósági tanulmányra. A döntések alapját 

rövidtávú érdekek képezték, a fenntarthatóságra való igény háttérbe szorult. 

A katonai barnamező-rehabilitáció koncepciói és elvei az idő folyamán folyamatosan 

változtak, noha a fő cél mindig is a területek eladásán keresztüli forrásszerzés volt. Négy 

fázist különböztethetünk meg a kezdeti érdektelenségtől a napjainkban jellemző fenntartható 

területfejlesztésre való törekvésig. Ez utóbbi azonban még gyerekcipőben jár. Ehhez járul 

hozzá, hogy a rendszerváltást követő időszakban a Honvédelmi Minisztérium ingatlanvagyon-

értékesítését, illetve az önkormányzatok részére történő térítésmentes vagyonátadást 

törvénymódosítások is befolyásolták. 

Budapest és az említett sikeres repülőtér-fejlesztési projektek esetében lezártnak tekinthető a 

funkcióváltás. Ezeken kívül csupán néhány kisebb sikerprojekt található hazánkban. A 

konverzió ott volt sikeres, ahol a katonai barnamezők előfordulási sűrűsége, illetve az egyes 

területek kiterjedése egyaránt relatíve alacsony volt. A barnamezők területi koncentrációja, 

mégha egybe is esik a gazdasági erők koncentrációjával, inkább hátrányt, mintsem előnyt 

jelent a revitalizáció szempontjából. 

                                                 
98 Az önkormányzatoknak történő állami vagyonátadás feltétele volt egy közösségi cél megnevezése, melynek 
megvalósulásához használnák a települések az objektumot. 
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62. ábra: Katonai barnamezők rehabilitációja hazánkban kistérségi szinten 

 
Forrás: OROSZ É. – PIRISI G. 2014. 
 

Érezhetőek a demográfiai változások is, illetve azok hatása az ingatlanpiacra – mindez 

területileg erősen beszűkíti a szóba jöhető ingatlanok körét. A központi helyen elhelyezkedő 

egykori laktanyák jó esélyekkel indulnak, azonban a szanálás költségei sok esetben nem 

vállalhatóak, amely rövid úton megpecsételi a területek sorsát. Az ingatlanokat elbontják, 

illetve helyettük a zöldmezős beruházásokat részesítik előnyben. 

Sokkal ritkábbak a PPP fejlesztések, mint a nyugati országok esetében, melyhez nálunk 

valószínűleg egyszerűen nincsenek meg a szükséges alapok: alig találkozhatunk gazdasági 

ösztönzőkkel (leszámítva EU-s pályázatok esetében), hiányoznak a támogató intézkedések. 

Teljességgel hiányzik a jogi és a gazdasági eszközök összekapcsolása, melynek előnyeit több 

tanulmány keretében kimutatták már. 

A sikertelen rehabilitáció következménye a barnamezők újratermelődése, a második 

generációs barnamezők kialakulása. A fenntarthatóságot már a projekt kezdeti, tervezési 

fázisában elhanyagolják. A terület, mint értékes erőforrás-tartalék koncepciója nehezen ver 

gyökeret Magyarországon. Egy tőkehiány által fémjelzett gazdaságban a revitalizáció 

esetében a kommunális célkitűzések tűnnek sikeresebbnek. 

A demilitarizáció elméletileg lezárult ugyan Magyarországon, azonban a Honvédelmi 

Minisztérium ingatlanvagyon-értékesítése napjainkban is tart. A volt katonai területek 

többsége még mindig nem nyert új, civil funkciót, illetve nem került elidegenítésre. 
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5.2. Barnamező-rehabilitáció a Dél-Dunántúlon 

Budapesten kívül két hazai régióról állnak rendelkezésre részletes adatok a fellelhető 

barnamezős területekről. Ezek egyike a Dél-Dunántúl, ahol mintegy 73 településen  171 

barnamezős területet térképeztek fel (ld. HŐNYI P. 2006) egy évtizeddel ezelőtt (63. ábra). A 

felhagyott, illetve alulhasznosított területek majd 4000 hektárt tesznek ki, melynek 

legnagyobb hányadát, mintegy 68%-ot egykori iparterületek alkotnak (64. ábra). 

 

63. ábra: Barnamezők a Dél-Dunántúlon 

 
Forrás: HŐNYI P. 2006 alapján saját szerkesztés. 

 

Ha megvizsgáljuk a régió 2006-os adatsorát, azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt tíz évben a 

területek nagy részénél (70%) nem figyelhető meg változás (65. ábra). Két helyen pedig 

csupán az épületállomány elbontására került sor (tabi téglagyár, kaposvári Hunyadi János 

laktanya). 
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64. ábra: Barnamezők kiterjedése a Dél-Dunántúlon eredeti funkció szerint 

 
Forrás: HŐNYI P. 2006 alapján saját szerkesztés. 

 

65. ábra: A dél-dunántúli barnamezők állapotváltozása 2006-2016 

 
Forrás: saját gyűjtés alapján saját szerkesztés. 

 

45 egykori barnamező került újra használatba vételre, ezek 70%-a pedig egyben új funkciót is 

nyert. Akárcsak az országos felmérés esetében, úgy itt is jellemző az ipari (16%), valamint 

egyéb gazdasági (26%) típusok dominanciája, főként ipari parkok (pl. Bicsérd, Komló, 

Balatonberény), illetve logisztikai telephelyek (pl. volt csurgói kenyérgyár, a Budapesti Vegyi 

Művek egykori gyártelepe Hidason – 66. ábra) formájában. Turisztikai célú fejlesztéssel 

mindösszesen két esetben találkozhatunk – ilyen a tolnai MAG-ház turisztikai 
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látogatóközpont és műszaki-kulturális bemutatóhely, illetve az Öregmalomkő Falusi 

Szálláshely Komlósdon. 

 
66. ábra: Budapesti Vegyi Művek hidasi üzeme 

 
Forrás: saját felvétel (2016). 

 
A humán infrastrukturális fejlesztések (23%) közül a legismertebb a pécsi Zsolnay Kulturális 

Negyed. Ide sorolható továbbá az egykori konzervgyár területén helyet kapott Paksi Képtár 

vagy az új kadarkúti mentőállomás is. 

Ugyancsak megjelennek a korábban már szóba került tematikus parkok, elsősorban 

szabadidős, sportolási profillal, mint az egykori laktanya helyén Tamásiban létrehozott 

Koppány Sportcentrum és Squash Club, a szakcsi TSZ-iroda helyett kialakított TSZ Sportkör 

vagy a homokszentgyörgyi laktanyából lett Zselic Paintpall pálya. Szintén sportolási céllal, a 

Nagymányoki Lőegylet redezkedett be a régi brikettüzem területén (67. ábra). 

A beépítetlen, kiterjedt területek esetében itt is előtérbe kerülnek a költségkímélő használati 

formák. Átmeneti jelleggel két ilyen típusú területet hasznosítanak, a mecseki uránbánya 

rekultivált pellérdi zagytározóját legeltetés céljára adja bérbe az önkormányzat, míg Taszáron 

egy valamikor katonai célra használt, beépítetlen területet bérel egy cég 

erdőgazdálkodás/fakereskedelem címén. 

Napjainkban a teljes minta kb. 27%-a alulhasznosított, ebből hat terület a rehabilitációt 

követően. Ezek az objektumok fokozottan veszélyeztetettek további/ismételt funkcióvesztés 

által. Három esetben megjelenik a barnamezők második generációja is, melyek 

típuspéldájaként említhető a balatonszárszói egykori kenyérgyár területén kialakított Krokodil 

Zoo, melyet 2015-ben zártak be. 
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67. ábra: A nagymányoki brikettüzem napjainkban 

 
Megjegyzés: A mecseki szénbányák bezárásával pecsételődött meg a nagymányoki brikettgyár sorsa, ahol 2002-
ben szűnt meg a termelés. A terület nagy része napjainkban is romosan áll. 2016 tavaszán az önkormányzat 
támogatásával, évekig tartó közösségi munka eredményeként nyílt meg a helyi lőegylet új gyakorlótere a 
barnamező egy részén. 
Forrás: saját felvétel (2016). 
 

A Dél-dunántúli Régió központja Pécs városa, mely ugyancsak bővelkedik barnamezős 

területekben. A következő alfejezetben ezekkel foglalkozunk, terepbejárás során, középtávon 

gyűjtött adatokra alapozva. 

5.3. Esettanulmány: barnamezők Pécsett 

Pécs település kiváló lehetőséget nyújt a szerkezetváltás területi hatásainak, ezáltal pedig a 

barnamezők kialakulásának, sokszínűségnek és kezelésének tanulmányozására. Az egykor a 

kitermelőipar dominálta város az 1990-es években a részben a dezindusztrializációból fakadó 

társadalmi-gazdasági válság ellenére, azzal párhuzamosan állt új fejlődési pályára. A 

kulturális szolgáltatások és a kulturális gazdaság egyre növekvő szerepe, időben szerencsésen 

egybeesve a felsőoktatási intézmények, esetünkben a Pécsi Tudományegyetem, 

expanziójával, együttesen vezettek a 2010-es EKF cím elnyeréséhez (TRÓCSÁNYI A. 2008). 

Míg korábban az ipar, azon belül is a bányászat teremtette a legtöbb munkahelyet a városban, 

addig napjainkra a PTE lett nem csupán a város, de a régió legnagyobb foglalkoztatója. A 

szerkezetváltás látványos elemei ellenére a település továbbra is küzd (elsősorban) ipari 

örökségével, melynek sajátos jegyei a következő oldalakon kerülnek bemutatásra. 

A pécsi barnamezőket 2011-2015 között kétéves rendszerességgel vizsgáltuk. Ennek 

értelmében 2011, 2013 és 2015 tavaszán történt adatgyűjtés, melynek eredményeképp 113 
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barnamezős területet sikerült feltérképezni a város közigazgatási területén (68. ábra), melyek 

összesen mintegy 950 hektárt tesznek ki.  

 

68. ábra: Barnamezők Pécs város közigazgatási területén 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A vizsgálat során elsődleges célunk a település barnamező-állományának felmérése, illetve az 

egyes területek jellemzőinek bemutatása volt. A statikus adatsorokon túlmenően a középtávú 

felmérés lehetővé teszi a pécsi barnamezőket érintő változások integrált szemléletű elemzését 

is. Az eredmények a 2015 áprilisáig terjedő időszakra vonatkoznak és csupán jelentősebb 

fordulatok (pl. Magasház bontása) esetében térnek ki a 2016. évi folyamatokra. 
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A vizsgált területek 70%-a eredeti funkcióját tekintve a hagyományos típushoz sorolandó. 

Ezen belül is mind kiterjedésük, mind pedig számuk (22%) tekintetében kiemelkednek a 

hagyományos iparterületek (69. ábra). Az objektumok többsége a 19. század végén, illetve a 

20. század elején megtelepedett és virágzott gyáriparhoz (bőr, porcelán), illetve az egykor 

meghatározó bányászathoz (feketekőszén) kötődik. 

 
69. ábra: Területek megoszlása eredeti funkció szerint 

 
Forrás: saját felmérés alapján szerkesztés. 

 

Az ipari barnamezők három nagyobb övezetben koncentrálódnak a településen belül: 

• Északon és északkeleten (Pécsbánya, Mecsekszabolcs, Somogy, Vasas) a 

rendszerváltást követően fokozatosan bezárt kőszénbányák nyomaira bukkanunk (ld. 

György akna, Petőfi akna, Rückert akna, István akna, Széchenyi akna, Karolina 

külfejtés). 

• A keleti városrészben a Pécsi Hőerőmű környezete, az ahhoz kapcsolódó 

infrastruktúra, Gyárváros, illetve a Zsolnay Gyár épületegyüttese találhatóak. 

• Az északi és a déli városrészt összekötő (vagy éppen elválasztó) átmeneti övben a 

vasút mentén, a belváros és kertváros közé ékelődő ipari zóna alkot fejlesztésre 

szoruló egységet, melynek legnagyobb komplexuma a volt Pécsi Bőrgyár. 

A zónák kialakulása geológiai (liász feketekőszén előfordulása, mészkőhegység) és  

geomorfológiai (domborzati adottságok, felszíni vízfolyások) adottságokra, illetve 

településfejlődési sajátosságokra (pl. a települést egykor elérő vasutak vonalvezetése) 

vezethető vissza.  
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5.3.1. Északi és északkeleti zóna 

Az első nagyobb zónában találjuk a mecseki bányaterületeket (70. ábra). A bányászathoz 

kötődik a város három kiterjedt tájsebe, a Karolina-, a vasasi északi külfejtés, valamint a 

Tüskésrét, melyek a mecseki szénbányák bezárásával 2004 év végétől veszítették el 

funkciójukat.  

 
70. ábra: Északi és északkeleti zóna 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

71. ábra: Karolina-külfejtés 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 
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A Karolina-külfejtés (71. ábra) 120 hektár kiterjedésű bányagödrének rekultivációja tervben 

van ugyan, de évek óta húzódik (weboldal Pannonpower [a]). Más a helyzet a Tüskésréten, 

mely a Pécsi Hőerőmű egykori zagytározója. Itt a széntüzelésről való átállás után, a kiporzás 

megelőzése érdekében viszonylag rövid időn belül megkezdődtek a tájrendezési munkálatok, 

melyek 2014 év végéig lezárultak (weboldal Pannonpower [b]). 2015-ben átadták a tüskésréti 

szabadidőparkot (72. ábra) is, melynek keretében az évek óta tervezett vízisí-/wakeboard-

pálya is megvalósításra került. A teljes terület revitalizációja még folyamatban van, a 

fennmaradó részeken 2015/2016-ban napelem-parkot létesítettek, valamint egy újabb ipari 

park kialakítását is tervezik. 

 

72. ábra: Wakebord-pálya, futókör és játszótér a tüskésréti szabadidőparkban 

 
Forrás: saját felvétel (2016). 

 

73. ábra: Újra művelés alatt a Vasas-északi külfejtés 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 
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A másik nagy külfejtés a város északkeleti peremén, Vasason található (73. ábra), nem 

messze Petőfi-aknától. Itt tíz évvel a felhagyást követően döntött úgy a tulajdonos 

Pannonpower, hogy újra beindítja a kitermelést, mivel a szén megdrágult világpiaci ára 

időközben ismét kifizetődővé tette a fejtés további művelését. 

Az egykori bányaaknák közül György-, Petőfi-, Széchenyi- (74. ábra), valamint István III. 

akna területén ipari, illetve gazdasági funkciójú vállalkozások telepedtek meg, ám a térségek 

továbbra is többé-kevésbé alulhasznosítottak. Rücker-aknának a tájrendezést követően nem 

maradt nyoma. 

 

74. ábra: Széchenyi-akna 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A bányaterületekhez leromlott állagú, szegregálódó lakótelepek kapcsolódnak, halmozott 

szociális és épített környezeti problémákkal. Különösen igaz ez az egykori bányászkolóniák 

magterületeire. A lakófunkcióba csak néhol ékelődik egy-egy felhagyott, eredetileg gazdasági 

funkciójú objektum pl. élelmiszerbolt, kocsma, fodrász. 

A város legrosszabb állapotban lévő egykori bányaaknája a műemlékvédelem alatt álló Szent 

István akna (75. ábra). Az épületek állaga az 1998-as felhagyás óta folyamatosan romlik, 

néhol a tetőszerkezet is beomlott. Voltak ugyan nagyszabású tervek a terület hasznosítására, 

többek között idősek otthona, szálloda vagy wellness-központ formájában, a 2008/2009-es 

gazdasági válság azonban nem kedvezett a fejlesztésnek. István-akna azóta nem őrzött, nem 

kis részben pedig ennek köszönhető a jelenlegi állapot. A 22 hektáros terület magánkézben 

van, az immáron 90 éves ipari műemlék pedig a fosztogatók szabad prédája. 
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75. ábra: István-akna romjai 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

5.3.2. Keleti zóna 

A keleti városrészben található összefüggő barnazóna (76. ábra) Balokány, Basamalom, 

Gyárváros és Tüskésrét területére terjed ki (77. ábra). Itt a túlnyomóan a hagyományos 

gyáripari funkciójú területek közé helyenként ugyancsak szegregálódó lakótelepek 

(családiházas övezet) ékelődnek, melyek kiterjedése azonban általában elmarad a volt 

bányászlakótelepekétől. A bányaterületekkel szemben itt megjelenik az ipari 

létesítményekhez szervesen kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra is pl. vasútvonal, 

szénszállító szalag. 

 
76. ábra: Keleti zóna 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A belvárostól keletre fekvő területek felzárkóztató fejlesztése, mely lényegében az épített 

környezet rehabilitációjára, illetve funkcióbővítésre korlátozódik, a 2010-es Európa Kulturális 
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Fővárosa cím elnyerése kapcsán indult meg. Ennek első – és mindeddig utolsó – látványos 

eleme a Zsolnay Kulturális Negyed, a Zsolnay porcelángyár és környezetének rehabilitációja. 

 

77. ábra: A keleti városrész látképe és markáns pontjai a Tettyéről 

 
Forrás: saját felvétel (2012). 

 

A belvárostól tovább távolodva, Gyárvárosban azonban alig történt változás. Évtizedek óta áll 

felhagyottan a szebb időket megélt Türr-malom, a rendszerváltásig működő egykori panelgyár 

területe, illetve a pécsújhegyi szénosztályozó és erőmű (78. ábra), mely egykoron a 

környékbeli gyárak gőz-, illetve a város villamosenergia-ellátást biztosította. A szénmosót 

2009-ben robbantották fel, ezt követte 2016 év elején az erőmű épülete, miután megvonták a 

műemléki státuszát. 

 

78. ábra: A valamikori Pécsújhegyi Erőmű 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 
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79. ábra: Leromlott fizikai állapotú vegyipari üzem a Mohácsi úton 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A régi erőmű felhagyását követően, az 1990-es évek közepén helyezték üzemen kívül a 

szénosztályozót és a Pécsi Hőerőműt összekötő szénszállító szalagot, mely azóta időről-időre 

a fémtolvajok áldozatává válik. További leromlott ipari üzemeket találunk a Mohácsi út 

mentén (79. ábra), a Hőerőmű irányában, az Edison utcában (80. ábra), valamint a Tüskésréti 

úton és a Légszeszgyár utca déli részén. 

 

80. ábra: Egykori galvanizáló üzem az Edison utcában 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 



Barnamezők Magyarországon 

 
144 

5.3.3. Középső, átmeneti zóna 

A belváros és a kertváros között, a vasúttól délre, a Pécsi-víz mentén helyezkedik el a 

harmadik összefüggő barnaöv (Északmegyer, Füzes) (81. ábra). A dominánsan ipari, 

kereskedelmi, valamint szolgáltató funkciójú terület központi elemét képezi a 2009-ben 

felhagyott Pécsi Bőrgyár épületegyüttese (82. ábra). Általánosan jellemző az 

alulhasznosítottság, az épületállomány rossz állapota, az ipari telephelyek közé ékelődő egyéb 

funkciók előnytelen egyvelege, illetve a környezeti rehabilitációra szoruló Pécsi-víz völgye és 

az elhanyagolt vasútmenti területek negatív hatása. 

 

81. ábra: Középső, átmeneti zóna 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A nagy múltú Pécsi Bőrgyár (83. ábra) gyökerei a 18. századig nyúlnak vissza. A város az idő 

folyamán a déli irányú terjeszkedés következtében körbe-, illetve túlnőtte az üzemet, amely 

ezáltal a városperemről a belváros peremére került. Mindez logisztikai nehézségekhez 

vezetett, valamint környezetvédelmi és esztétikai kérdéseket is felvetett. A bőrgyár hanyatlása 

a rendszerváltást követően végül főként gazdasági okokból indult meg. A termelés folyamatos 

beszűkülése, az erőteljes szabadpiaci verseny, valamint az épületek korszerűtlensége 

együttesen vezettek a telephely feladásához. 

A terület hasznosítására több terv is született. Központi elhelyezkedése, a meglévő 

infrastruktúra és a kiváló elérhetőség ellenére nehezen talál új funkciót, a terület erősen 
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alulhasznosított. Egyes épületekben kisebb vállalkozások működnek. 2009 és 2013 között a 

bőrgyár adott otthont a PEN99 fesztiválnak. 

 

82. ábra: A bőrgyár kéményeiről messziről felismerhető a belváros és a kertváros közötti barnaöv 

 
Forrás: saját felvétel (2012). 

 

83. ábra: Pécsi Bőrgyár épületének maradványa a Várkői Ferenc stadion felől 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

                                                 
99 Pécsi Egyetemi Napok. 
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Két további jelentősebb ipari létesítmény található a zónában, melyek jelenleg hasznosítottak, 

azonban fokozottan veszélyeztei őket a funkcióvesztés. A bőrgyár közvetlen 

szomszédságában, a Siklósi út túloldalán van a Pick Szeged Zrt. pécsi üzeme, mely a 

rendszerváltás idején (akkor még Délhús) a régió legnagyobb húsfeldolgozó üzeme, vágóhídja 

volt, a közeljövőben azonban fokozatos leépítés várható.  

Kertváros irányában pedig az Elcoteq volt Szilva utcai telephelye (84. ábra) válik időről-időre 

újra üressé. Az Elcoteq csődbe menetelét követően a két pécsi telephely közül a Finn utcában 

(Pécsi Ipari Park) lévő üzemcsarnok a finneket követő Jabil cég távozása után a BAT bővítő 

beruházásának köszönhetően valószínűleg tartósan használatba került. A Szilva utcai 

telephely sorsa azonban hányattatott, az Elcoteq után rövid ideig a Flextronics, majd azt 

követően a Harman hangtechnika-gyártó cég vette birtokba az épületet – kisebb-nagyobb 

megszakításokkal. Jelenleg úgy tűnik, hogy az amerikai székhelyű multinacionális vállalat 

részben az egyetemi szakképzésre alapozva hosszútávra rendezkedik be a városban.  

 

84. ábra: Az Elcoteq egykori Szilva utcai telephelye 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A Verseny utca és az Északmegyer dűlő közötti sávot, valamint annak keleti folytatását a 

Siklósi úton túl (Diófa utca, Nyírfa utca) ipari és közlekedési (MÁV, Pannon Volán100) 

telephelyek jellemzik. Ezek közé vegyülnek oda kevésbé illő elemek, mint a PVSK 

sportcsarnok, a Várkői Ferenc Diák- és Szabadidősport-központ (közismertebb nevén 

Bőrgyár-pálya), a MÁV ÉHK egykori kertészete (85. ábra) vagy a Verseny utcai rutinpálya.  

Szót kell ejtenünk ezen a helyen továbbá a 2005-ben bezárt, majd 2012-ben elbontott Mizo 

tejüzemről, mely ha területileg nem is, de tematikailag mindenképp ide tartozik. 1965/66-ban 

                                                 
100 2014-től Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
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épült fel a Tüzér utcai üzem (akkoriban még Baranya Megyei Tejipari Vállalat), amely – 

akárcsak a bőrgyár – 1993-ban, a rendszerváltás után alakult át részvénytársasággá 

(Baranyatej Rt.), melyet egy évvel később követett a privatizáció. A MIZO márkanév 

1997-ben jelent meg, több tejfeldolgozó vállalat összeolvadása során. A pécsi üzem leépítése 

2004-től, a tulajdonosváltást követően indult meg. Az üzemépületek hét éven át álltak üresen, 

majd elbontásra kerültek. 

 

85. ábra: MÁV ÉHK egykori kertészete a Verseny utcában 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

Pécs város önkormányzata 2012. január 1-jétől jelentős változásokat léptetett életbe a helyi 

adók tekintetében. Az új adórendelet egyrészt szűkítette a mentességet élvezők körét, 

másrészt pedig megemelte az építmény- és telekadó összegét101. A rendeletmódosítás 

következtében több barnamezős, illetve alulhasznosított telken megindultak a bontási 

munkálatok. Ezek között említhető a Mizo-telephely is. 

5.3.4. Egyéb gazdasági típusú barnamezők 

Az egyéb gazdasági típusú barnamezők (41%) képezik a legnagyobb funkcionális csoportot, 

melynek oka a kategória összetettségében keresendő (86. ábra). 

 

                                                 
101 Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének 51/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és 
52/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete a telekadóról. Napjainkra mindkét rendeletet hatályon kívül helyezték. 
Az adók összege azóta csökkent, a mentesülők/kedvezményezettek köre pedig a beérkezett panaszok 
következtében a 2012-es állapothoz képest újra bővült. 



Barnamezők Magyarországon 

 
148 

86. ábra: Egyéb gazdasági típusú barnamezők összetétele 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

A területek több mint felét (59%) kereskedelmi létesítmények, logisztikai telephelyek 

képezik, melyek nagy része az előzőekben bemutatott átmeneti zónában található (pl. 87. 

ábra), illetve egy további összefüggő övezetet alkotnak a nyugati ipari övben található 

objektumok (88. ábra). A legkisebb csoportot a mezőgazdasági funkciójú területek képezik, 

ide két terület tartozik: a fent említett MÁV kertészet és egy romos gazdasági épület 

Nagyárpádon. 

 

87. ábra: Egykor uniós támogatással megvalósult karosszéria centrum az Északmegyer dűlőben 

Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A kategória elemei közül érdemes kiemelni az 1990-ben átadott FEMA bevásárlóközpontot 

(89. ábra), amely a szürkemező tökéletes mintapéldánya. A FEMA az 1980-as évek végén, 

mint nyugati stílusú újdonság került megépítésre, a nyugatnémet testvérváros, Fellbach, 

kereskedelmi-szolgáltató komplexuma mintájára. Az épület „autós bevásárlóközpontként” a 
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kertváros ellátását, egyúttal pedig a belváros tehermentesítését volt hivatott szolgálni. 

Hanyatlása az 1990-es évek végén indult meg többrétű okokból (pl. délszláv háború és válság, 

határonátnyúló bevásárlóturizmus elmaradása, Pécs Plaza megnyitása). Ettől kezdve még egy 

további évtizeden át haldoklott az áruház, majd 2011-ben végleg bezárták. 2013-ban egy 

tűzeset következtében az épület teljesen használhatatlanná vált. 

 

88. ábra: Leromlott fizikai állapotú irodaépület a Nagy-Berki úton 

 
Forrás: Földrajz BSc 2. évf. (2011). 

 

89. ábra: Egykori FEMA bevásárlóközpont Árpádvárosban 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 
Az egyéb gazdasági típushoz tartozik több egykori szórakozóhely (16%) is. Ilyen a 2004-ben 

bezárt, majd leégett és elbontott Boccaccio, amely eredetileg egy magtárból került 

kialakításra, illetve az azzal szemben, a vasút közelében fekvő telken egykor helyet foglaló 
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Hard Rák Café. Szintén tűzeset áldozatává vált a Magyarürögi úton a Tropical bár éjszakai 

klub, mely 2005-ben veszítette el funkcióját. A Siklósi út mentén, illetve a Verseny utcában 

már csak a felirat utal a Finezza night club, illetve a VIP Mediterrán Club (90. ábra) egykori 

jelenlétére. Egyre romlik a műszaki állapota és erőteljesen alulhasznosított az 1960-ban 

átadott uránvárosi Olimpia étterem épülete is, amely a rendszerváltást követően egy ideig 

üresen állt, jelenleg pedig egy bárnak és egy használtbútor-kereskedésnek ad otthont. 

 

90. ábra: A VIP Club egykori helyszínei 

 
Forrás: Földrajz BSc 2. évf. (2011) és saját felvétel (2015). 

 

91. ábra: Aranybika vendéglő a Siklósi úton 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

Külön csoportba soroltuk a beruházási barnamezőket, mely alatt olyan területeket értünk, 

melyeken évekkel ezelőtt félbemaradt beruházások találhatóak. Ide sorolható a Búza téren a 



Barnamezők Magyarországon 

 
151 

Corso üzlet- és irodaház, a 48-as téren a Lares-ház, illetve egy további beruházási „gödör” a 

Megyeri téren102. Ezen területek közös tulajdonsága, hogy a 2008/2009-es gazdasági válságot 

követően kerültek felhagyásra – és azóta is félbehagyva állnak. 

Ugyancsak az egyéb gazdasági barnamezőkhöz sorolhatóak az idegenforgalom, valamint 

vendéglátás funkciójukat vesztett objektumai (14%), mint a Misina étterem a TV-toronynál, a 

Siklósi úti Aranybika vendéglő (91. ábra), az egykori Mandulás kemping, a Vidámpark (92. 

ábra) vagy a két belvárosi szálloda, a Nádor és a Pátria Hotel. 

 

92. ábra: A Pécsi Vidámpark egykori bejárata a bontási munkálatok lezárultával 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

5.3.5. Katonai barnamezők 

A katonai barnamezők (3%) számukat tekintve kevésbé, kiterjedésük alapján azonban jelentős 

barnamező-állományt képeznek a városszerkezeten belül. A város korábban ennél jelentősen 

több katonai területtel rendelkezett, melyek azóta többé-kevésbé új/civil funkciót nyertek 

(OROSZ É. – PIRISI G. 2010). Napjainkban két laktanya és egy gyakorlótér vár használatra. 

A területek eltérő helyzetben vannak, azonban közös bennük, hogy ugyanazon külföldi 

befektetőcsoport tulajdonába kerültek. A kertvárosi Bajcsy-, valamint az „Áper” (A/1 Zrínyi 

Miklós) laktanya és az ahhoz tartozó gyakorlótér a 6-os főút mentén az önkormányzat által 

2008-ban eladásra kínált ún. stratégiai ingatlancsomag részét képezték.  

A két terület azóta különböző fejlődési pályákat futott be. Szerencsésebbnek a kertvárosi 

Bajcsy-laktanya mondható, amelyen még az eladás évében megkezdődtek a fejlesztési 

munkálatok. A 2000-es években tapasztalható lakáspiaci konjunktúra, a Kertváros 

                                                 
102 2016-ban újra megindult az építkezés. 
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szolgáltatásokkal való ellátottsága hiányosságai, illetve az egykori laktanya kedvező területi 

elhelyezkedésének  köszönhetően jött létre – a terveknek megfelelően – az Árnyas liget 

lakópark, illetve a bevásárlóközpont-jellegű Park Center. Szintén ide költözött a kervárosi 

rendőrörs, valamint egy kutyakiképző központ, mely által a terület szinte teljes terjedelmében 

új funkciókhoz jutott. 

A maga mintegy 68 hektár kiterjedésével a legnagyobb honvédségi terület a város keleti 

részében elterülő Áper-laktanya (93. ábra). A komplexum 2004-es felhagyását követően 

2006-ban került ingyenes vagyonátadással103 államiból önkormányzati tulajdonba. Pécs 

városa eredetileg nagyszabású terveket szőtt a területtel kapcsolatban, ahol is az Áper 

központi szerepet játszott volna a keleti városrészek felzárkóztatásában. Központi része 

kereskeledmi-szolgáltató funkciót kapott volna, északon lakó-, keleten – a homokbánya felé – 

pedig ipari funkcióval kiegészülve. 

 

93. ábra: A felhagyott "Áper" tüzérlaktanya 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A megvalósítás végül elmaradt, a terület pedig 2008-ban eladásra került. A beruházó 

eredetileg egy üzleti park kialakítását tervezte, melynek megvalósítása azonban – többek 

között – a már bemutatott gazdasági okok következtében ugyancsak elmaradt. A laktanyán és 

a hozzá tartozó gyakorlótéren időközben a spanyolok is túladtak, fejlesztésnek azonban 

továbbra sincs nyoma. A területet és a rajta álló, helyi védettséget élvező épületeket a 

felhagyást követően még néhány évig őrizték, majd 2010-ben itt is megindultak a bontási 

                                                 
103 2049/2006. (III. 14.) Korm. határozat. 
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munkálatok. Az Áper az utóbbi években – akárcsak István-akna – már teljes mértékben a 

fosztogatók szabad prédájává vált. 

5.3.6. Műszaki infrastrukturális barnamezők 

A műszaki infrastrukturális (10%) kategóriába a barnamezők két csoportja tartozik: a 

közlekedési és a kommunális infrastrukturális létesítmények.  

A 64-es számú Pécs – Pécsvárad vonalon 2009 év végén szűnt meg a vasúti közlekedés 

menetrendváltozás következtében (weboldal MÁV). A Pécsvárad – Bátaszék közötti 

pályaszakaszt már az 1990-es évek végén balesetveszélyesnek nyilvánították a leromlott 

pályaállapotok miatt. A Pécs – Pécsvárad pályaszakaszon 2004-ig még folyt teherforgalom, 

ám a szénbányák végleges bezárását követően az is megszűnt. A 2009-es változás öt pécsi 

állomást érintett, melyek közül Pécs-Gyárváros, Pécsújhegy és Pécs-Vasas megállókat 

részben elbontották, részben pedig lakófunkciót kaptak. Pécs-Felső (korábbi nevén 

Mecsekszabolcs) napjainkban is elhagyatott (94. ábra), míg a hirdi vasútállomás egykori 

forgalmi irodáját és várótermét térítésmentes átadással vette birtokba az újonnan megalakult 

Hirdi Polgárőrség104. 

 

94. ábra: Pécs-Felső vasútállomás felhagyott épülete 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

                                                 
104 Forrás: Polgárőr Magazin, 2012. október, XVII. évf. 6. szám, 16 p.  (weboldal OPSZ). 
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A közlekedési barnamezők alkotják a műszaki infrastrukturális eredetű elemek nagy részét, 

főként felhagyott vasúti területek formájában. Ezeken kívül két benzinkút (Siklósi út és Tüzér 

utca), illetve a volt Pannon Volán alulhasznosított telephelye (Siklósi út/ Diófa utca) is itt 

található. A kommunális infrastruktúra felhagyott objektumai között jelenik meg a régi városi 

gáztartályok telephelye a Közraktár utcában, a DÉDÁSZ105 elhagyatott üzemépülete az Erkel 

Ferenc utcában (95. ábra) és a volt Megyeri úti szennyvíztisztító telep. 

 

95. ábra: Az egykori DÉDÁSZ üzemépülete 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A város szennyvizének befogadója a pellérdi telep, a régi szennyvíztelep Füzes városrészben 

pedig már jó ideje állt használaton kívül. Elbontására végül 2014/2015–ben került sor. Az 

Expo Center és a Pécs Plaza közötti, önkormányzati tulajdonú telek fejlesztése már régóta 

tervben volt, mindeddig azonban hiányoztak az anyagi források a kivitelezéshez. A Nemzeti 

Sportfejlesztési Program keretében itt épülhet fel a közeljövőben a pécsi (Rátgéber) Nemzeti 

Kosárlabda Akadémia [1088/2014. (II. 28.) Korm. határozat], melyhez a kormány 2,2 mrd. 

forint összegű támogatást nyújt [1071/2016. (II. 25.) Korm. határozat]. Az akadémiával 

összefüggésben szállás- és kiszolgáló létesítmények kialakítását, illetve felújítási 

munkálatokat is tervez a kivitelező Nemzeti Sportközpontok (weboldal MNSK).  
 

                                                 
105 Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt., később E.ON. 
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5.3.7. Lakó típusú barnamezők 

A lakófunkciójú (8%) területek bemutatásakor egyértelműen főszerepet kell szánnunk a pécsi 

Magasháznak (96. ábra). A Szigeti városrészben emelkedő, 84 m magas épület az 1970-es 

évek szocialista városépítésének állít emléket. Az IMS-technológiával106 épült 25 emeletest 

1989-ben ürítették ki korróziós károk miatt, ezt követően mindmáig üresen állt, csupán a 

hajléktalanoknak szolgált menedékül, míg körbe nem zárták. A bontási munkálatokat 

megnehezítette a környező területek sűrű beépítettsége, a műszaki állapotjavítást követő 

használatot pedig az üzemeltetés gazdaságtalansága. Pécs „szégyenfoltja” még a Guinness 

rekordok könyvébe is bekerült, mint Közép-Európa legmagasabb, üresen álló lakóháza. 

 

96. ábra: A „Magasház“ bontás előtt 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A Magasház jövőjére nézve sok terv született, a beruházás azonban csupán egy partnerségen 

alapuló összefogás keretében tűnt, ha nem is feltétlenül nyereséges, de legalább nem 

ráfizetendő befektetésnek. A csillagok állása azonban most sem kedvezett, több kudarcot 

vallott, lehetséges PPP-konstellációt követően a város végül a már említett stratégiai 

ingatlancsomag keretében adott túl az épületen 2008-ban. A kezdeti lelkesedésnek és a 

fejlesztés megindulásának azonban gátat szabott a gazdasági dekonjunktúra, a projekt megint 

                                                 
106 Földrengésbiztos vasbeton vázszerkezet. 
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elakadt. Az önkormányzat végezetül visszavásárolta az épületet, így 2016 év elején 

megindulhattak a bontási munkálatok.  

A Magasházon kívül ebben a típusban találunk még néhány belvárosi foghíjtelket, egy üresen 

álló, romos épületet Pécs-Hirden, nem messze a homokbányától, illetve az ún. Petőfi-házat 

(97. ábra). A jelenleg a Pécsi Egyházmegye tulajdonában álló Petőfi-házban, amely egy 

elhagyatott villaépület a Surányi Miklós utca és a Székely Bertalan utca sarkán, működött az 

1920/30-as években a Petőfi-kör – innen kapta mai elnevezését. A második világháború után 

iskolaként használták az épületet, majd annak megszűnését követően került egyházi 

tulajdonba. Ekkor újították fel a patinás villát, melyben azt követően a Hittudományi Főiskola 

leánykollégiuma kapott helyet, míg a magas fenntartási költségek miatt be nem zárták. A 

Petőfi-ház azóta üresen áll és nem talál vevőre. 

 
97. ábra: Petőfi-ház 

 
Forrás: Földrajz BSc 2. évf. (2011). 

 

A fent említett belvárosi foghíjtelkek egy különleges csoportot alkotnak mind a lakófunkciójú 

területeken, mind pedig a város barnamezőin belül. A barnamezők klasszikus A-típusát 

megtestesítő ingatlanok különböző okokból ugyan, de évek óta tengődnek a helyi 

ingatlanpiacon. Közös jellemzőjük, hogy az eredeti épületeket elbontották, sok esetben pedig 
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megjelenik a köztes funkció intézménye is: magánparkolók formájában (ld. Király utca, 

Perczel utca, Alsómalom utca, Rákóczi út, Tímár utca, Jókai utca).  

Ahogy a negyedik fejezetben, az európai példák esetében, úgy itt is kimutatható, hogy a 

lakófunkciójú objektumok esetében – az ismertetett okokból kifolyólag – gyakran döntenek az 

elbontás mellett. A belvárosi területeken tipikus az üres területek parkolóként történő 

használata, míg „a városperemen csupán fű növi be azt” (KIL, W. 2004:47).  

A belvárosi foghíjtelkek részben szintén beruházási barnamezőnek tekinthetők, azonban nem 

csupán gazdasági, hanem központi elhelyezkedésük következtében esztétikai, valamint 

esetenként műemlékvédelmi kérdéseket is felvetnek, mint például Pécs szecessziós jegyeket 

hordozó kevéske épületeinek egyike, a Pécsi Napló szerkesztőség és nyomda állapota, mely 

jelenleg a Tímár utcai parkoló részét képezi (98. ábra). 

 

98. ábra: A Pécsi Napló szerkesztősége és nyomdaépülete ma parkoló 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A vizsgálat során ugyancsak lehatárolásra került tíz lakóterület, melyeket statisztikailag a 

barnamezőktől külön kezeltünk, azonban nem hagyhatóak említés nélkül. A területek a 

bemutatott első és második barnazónában, a város északi és keleti területein találhatóak: 

• Pécsbányai szegregátum 

• Szabolcsi szegregátum (Hősök tere) 

• Gyárváros északi szegregátum (volt Házgyár környéke) 

• Gyárváros déli szegregátum (Mohácsi út – Csaba utca) (99. ábra) 

• Vágóhídi szegregátum (Fűzfa utca – Pipacs utca – Gyöngy utca) 

• István-akna lakótelep 

• Somogy bányatelep 
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• Rücker-akna bányatelep 

• Vasas bányatelep  

• Balokány (Zsolnay Kulturális Negyedtől nyugatra fekvő terület). 

 

99. ábra: Életkép a gyárvárosi déli szegregátumból 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

Pécs intergrált városfejlesztési stratégiája keretében 2008-ban elkészült a település 

Antiszegregációs terve is. A KSH 2001-es népszámlálási adatai, a „Városrehabilitáció 

2007-2013-ban – Kézikönyv a városok számára”, illetve Pécs IVS-e alapján öt szegregátum 

került lehatárolásra. Ezen kívül a dokumentum megkülönböztet további öt „szegregálódó” 

területet, melyek statisztikailag a lakónépesség alacsony száma miatt nem tekinthetőek 

egyértelműen szegregátumnak, azonban a szegregátum minden egyéb feltételének eleget 

tesznek. Ez utóbbiak közül a Káposztásvölgyi út lényegében a Pécsbányai szegregátumhoz 

tartozik, Füzes állapota időközben javult, István-akna, Somogy bányatelep, illetve Rücker-

akna pedig mint bányászkolónia kerültek fel a listára (Pécs MJV Önkormányzata 2008). Az 

így lehatárolt nyolc területet a szerző további kettővel, a vasasi bányatelep Petőfi-aknához 

közel eső területeivel – melyek fokozottan érintettek többek között bányakárok által –, illetve 

Balokány városrésszel egészítette ki. 

A fentiekben felsorolt és térképen (68. ábra) ábrázolt lakóterületek, illetve az azok közvetlen 

környezetében elhelyezkedő, bemutatott barnamezős területek problémái egymással 

összefüggnek, azok sikeres, hosszútávú kezelése pedig csupán átfogóan lehetséges. A 
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2015-ben útjára bocsátott107 Schlauch Imre városrendezési program a tervek szerint a 

városképet kívánja javítani az önkormányzati bérlakásokból álló nyomortelepek elbontásával. 

Ezen túl pedig a területeknek az önkormányzat számára minél előnyösebb szempontú 

értékesítése a cél, egy üres telek pedig – érthető okokból – többet ér, mint egy problématerhes 

ingatlan. A programtól a környező területek felértékelődését is várják. 

A Schlauch-program első épületbontása 2016 év elején a Kodály Központtal szemközt indult 

meg. Az önkormányzat szerint az érintett ingatlanokban elsősorban jogcím nélküli 

lakásfoglalók élnek, akik értesítést kapnak a kilakoltatási végzésről. A szerződéses bérlőknek 

pedig cserelakást ajánlanak fel. Noha a városkép javítása és az amortizálódott, leszakadó 

lakótelepek állapotának rendezése mindenképpen követendő célkitűzés, a Schlauch-program 

mégis felvet morális kérdéseket. Jelen formájában ugyanis csupán a keleti városrészben eddig 

zajlott épített környezeti rehabilitációt terjeszti ki a lakóövezetekre, melynek sem az integratív 

szemlélethez, sem a szociális városrehabilitációhoz nem sok köze van. Félő, hogy a 

beavatkozás ezáltal csupán a Zsolnay-negyed dzsentrifikációjához, illetve a jelenleg még a 

belváros peremén található társadalmi problémák peremterületekre történő áthelyeződéséhez 

járul hozzá. 

5.3.8. Humán infrastrukturális barnamezők 

A humán infarstrukturális (13%) csoport objektumai pont ellenkezőleg, mint a katonai 

objektumok, kis kiterjedésűek, de megannyi található belőlük a városban. A nyugati, bevált 

gyakorlati példák vizsgálata során láthatóvá vált, mennyire színes barnamező-típusról van 

szó. Ugyanez tapasztalható Pécsett is. A humán infrastruktúra felhagyott elemei területileg 

elsősorban a belvárosra koncentrálódnak, csupán néhány kivétellel találkozunk, mégpedig 

főként a felhagyott egészségügyi létesítmények között. Ide sorolható a 2009-ben kiürített 

Tüdőszanatórium a Mecseken és a bányászattal együtt búcsúzott Pécsbányatelepi Kórház 

(100. ábra), közismert nevén „bányászkórház”. 

A belváros peremén helyezkedik el a volt Bőrgyógyászati Klinika tömbje a Kodály Zoltán 

utcában, mely viszonylag rövid ideje, 2013-ban vált üressé, amikor az intézmény új helyre 

költözött. A tervek szerint az önkormányzat tulajdonában levő épületbe költözött volna a 

Leőwey Klára Gimnázium, azonban ez mégsem következett be. 

A felhagyott egészségügyi létesítmények belvárosi képviselője a Munkácsy utcai 

rendelőintézet (101. ábra), amely szintén 2008-ban került magánkézbe a stratégiai 

                                                 
107 Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének 411/2015. (XII.10.) sz. határozata alapján elfogadta a 
programjavaslatot. 
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ingatlancsomag eladásával. Az épület helyébe szállodát álmodtak, melyhez kedvező kilátást 

jelentett a 2010-es EKF. Amilyen jó esélyekkel indult a szakrendelő A-típusú barnamezős 

pályafutása, olyan szomorú véget érhet, miután műszaki állapota évek óta csak romlik. 

 

100. ábra: Pécsbányatelepi kórház 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 
101. ábra: Munkácsy utcai rendelőintézet 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

A 2010-es évnek nem csak keleti nyertesei, hanem nyugati vesztesei is vannak a kultúra 

városában. A kulturális fejlesztések a keleti városrészben összevonásokkal jártak, melynek 

következtében a nagy múltú Bóbita Bábszínház intézménye a Mária utcából (102. ábra) a volt 
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„Dozsóba” (Felsővámház utca) költözött, a Csorba Győző Megyei Könyvtár pedig Apáca 

utcai épületét ( 

103. ábra) cserélte le az újonnan épült Tudásközpontra. Az épületek a mai napig nem találtak 

új funkciót. 

 

102. ábra: A Bóbita Bábszínháznak egykor helyet adó patinás épület 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

103. ábra: A Csorba Győző Megyei Könyvtár egykori épülete az Apáca utcában 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 
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Hasonlóan járt az egykor közkedvelt Park Mozi is a Felsőmalom utcában, amely 2000 óta 

nem működött már filmszínházként. Egy évvel a felhagyás után költözött ide a ZenePark 

elnevezésű projekt, így lett az egykori moziból a Pannon Filharmonikusok próbaterme – 

egészen a Kodály Központ megnyitásáig. Az épület azóta üresen áll. 

Az oktatási funkciójú intézményeknél említhető az Anikó utcai Általános Iskola a 

Kertvárosban, mely az önkormányzat 2011-ben megszavazott közoktatási koncepciójának 

esett áldozatul; a PTE Testnevelési és Szabadidő Központja a Sport utcában, illetve egy 

romos iskolaépület a Szabadságharc utcában (104. ábra). A három intézmény közül csupán az 

utóbbi rehabilitációja valósult meg, melyből önkormányzati támogatással, lakossági 

kezdeményezére épült fel a Szent Mihályról elnevezett közösségi ház 2014-re. 

 

104. ábra: Egykor romos iskolaépület Szabolcsfaluban 

 
Forrás: Földrajz BSc 2. évf. (2011). 

 

Szintén ide sorolható a valamikori Lakits-laktanya, amely az 1990-es években történt 

felhagyását megelőzően már régóta nem üzemelt laktanyaként. Többek között oktatási, sport- 

és szociális-gazdasági funkciók kaptak benne helyet. 2008-ra az állapota erősen leromlott, 

amely miatt szükségessé vált az épület elbontása. A területre campus-jellegű kereskedelmi-

lakó funkciót terveztek – a PTE Általános Orvostudományi Karának közelségére alapozva. A 

válság azonban itt is közbeszólt és az immáron üres telken mindmáig nem indult meg a 

beruházás. Az épület falán egykor helyet kapó emléktábla, amely az 1944-ben, az auschwitz-i 
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deportálás előtt itt őrizetben tartott zsidó lakosságnak állított emléket, ma is arra vár, hogy 

visszakerülhessen a helyére. 

Ugyancsak a humán infrastrukturális kategóriába tartozik a több mint tíz éve üresen álló MDF 

székház a belvárosban (105. ábra), illetve egy tűzoltószertár Pécsbányatelepen. 

 

105. ábra: Volt MDF székház az Apáca utcában 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

5.3.9. Rekreációs típusú barnamezők 

A funkcionális kategóriák közül az utolsó valamelyest szokatlan, hiszen a rekreációs (3%) 

területek nem jellemzik a bemeneti oldalt. Három sportolási célt szolgáló terület található itt: 

a Tüzér utcai volt PAC-pálya, a Zsolnay gyártól délre található salakos focipálya és 

bármennyire meglepő: a Balokány-fürdő (ld. BEZERÉDY GY. 1987). 

A 20. század első felében kialakított PAC-pálya a rendszerváltás után, az 1990-es évek 

közepén került magánkézbe. Az eladásból befolyt bevételből került sor a Lauber Dezső 

Sportcsarnok nyugati irányú bővítésére az 1997-es női kosárlabda Európa-bajnokság 

alkalmából. Az önkormányzat a területre bevásárlóközpont építéséhez adott engedélyt, a 

beruházás azonban nem indult meg, a pálya éveken keresztül céltalanul állt, miközben 

állapota romlott. Egyedül egy benzinkút épült fel az északnyugati részen, amely azonban 

időközben ugyancsak barnamezővé vált. A siralmas állapotokban először csupán néhány 

évvel ezelőtt állt be változás, amikor végre megindultak a bontási és területrendezési 

munkálatok. Napjainkban egy ALDI szupermarket található itt a terület egy részén. 

Mint a Pécsi Bőrgyárnak (BTC) vagy a MÁV-nak (PVSK), úgy a Zsolnay-gyárnak is volt 

saját sportegyesülete (Zsolnay SE), annak pedig egy salakos focipályája a gyártól délre, a 

vasút túloldalán. A Zsolnay SE 1995-ben megszűnt, azután pedig már csak a téli felkészülési 
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szakaszban tartottak itt edzőmeccseket, majd annak is vége szakadt. A területet évek óta nem 

gondozzák, szemetes, a kapukat fémtolvajok vitték el. 

A Balokány-fürdő (106. ábra) 1933-ban került átadásra, a Balokány-liget – mint  rekreációs és 

sportolási célú terület – szerves részeként (weboldal Balokány). A strandfürdőt 1994-ben 

zárták be, majd több mint tíz évig állt elhagyatottan. A területet az önkormányzat 2007-ben 

adta el egy privát beruházónak, aki egy turisztikai helyszínt álmodott meg a Balokányba, 

wellness-központtal és szállodával. A projekt kiválóan illeszkedett volna a 2010-es tervekbe. 

A történet itt is úgy végződött, mint a többi hasonló, bemutatott példa esetében, a piaci 

viszonyok kedvezőtlen alakulásának köszönhetően az egykori városi fürdő és annak 

műemléki védettség alatt álló épületei tovább romlanak. A területet őrzik ugyan, ez azonban 

mit sem javít az általános negatív képen. 

 
106. ábra: Balokány-fürdő 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

5.3.10. Barnamezős területek állapotváltozása 

Az évek során (2011-2015) nem tapasztalhattunk jelentősebb változásokat a vizsgált 

területeken (107. ábra). A legutóbbi nagyobb városmegújítási beruházások a 2010-es Európa 

Kulturális Fővárosa cím elnyerése kapcsán zajlottak, elsősorban a keleti városrészben. A 

Zsolnay Kulturális Negyed, az utóbbi évek legnagyobb barnamező-rehabilitációs projektje 

volt Pécsett, melynek építési munkálatai az első adatfelvétel időpontjában majdnem készen 

voltak, 2011 év végére pedig végleg lezárultak. 

Ezt megelőzően 2003/2004-ben folyt a város területén utoljára nagyszabású, barnamezős 

fejlesztés. Ekkor épült fel az Árkád bevásárlóközpont a volt Sopiana Gépgyár helyén. Jelenleg 

a Tüskésrét rekultivációja, illetve rekreációs-gazdasági célú fejlesztése folyik. 
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A felmért területek 81%-ánál nem történt változás a vizsgált időszakban. A területek 4%-a 

esetében volt megfigyelhető jelentősebb romlás, mint például a FEMA bevásárlóközpontnál, 

ahol 2013-ban tűz pusztított vagy az Anikó utcai Általános Iskolánál, ahol 2012-től kezdve 

folyamatos volt a leépítés a 2015-ös bezárásig. A gyors ütemű pusztulás kiválóan 

megfigyelhető István-akna területén (108. ábra), ahol az egykori bányaakna, annak 

melléképületei és a környező lakóházak anyagát is széthordták. 

 

107. ábra: A vizsgált területek állapotváltozása (2011108-2015) 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

108. ábra: Lakóház István-akna közelében 2011/2015-ben 

 
Forrás: Földrajz BSc 2. évf. (2011) és saját felvétel (2015). 

 

A barnamezők állapotának javulását csupán az esetek 9%-ában tapasztalhattuk. Tíz területet 

találhatunk itt, ezek közül hat esetben történt funkcióváltó barnamező-rehabilitáció, ezek a 

                                                 
108 Megjegyzés: a vizsgált időszak az első adatfelvételtől (2011) vagy azt követő funkcióvesztés esetében 
értelemszerűen annál későbbi időponttól számítandó. 
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Tüskésrét, a PAC-pálya, a Bajcsy-laktanya, a hirdi vasútállomás (109. ábra), a Szent Mihály 

Ház és a volt ÖMV benzinkút a bőrgyár közelében. Lényegi rehabilitáció nélkül, azonban új 

funkcióval, lakóházként működik a régi Pécs-Vasas vasútállomás épülete. 

109. ábra: Volt hirdi vasútállomás épülete 2011/ 2015-ben 

 
Forrás: Földrajz BSc 2. évf. (2011) és saját felvétel (2015). 

 

Eredeti használatának megfelelően került vissza a területi körforgás vérkeringésébe a vasasi 

külfejtés, az Elcoteq egykori Szilva utcai üzeme és a 2008-ig Cash & Carry élelmiszer 

nagykereskedés, majd még ugyanabban az évben Reál márkanevet öltő szupermarket a 

Megyeri felüljáró mellett. 

Ezt leszámítva elsősorban bontási (6%) munkálatokról számolhatunk be. Az elmúlt öt évben a 

földdel vált egyenlővé a pécsi szennyvíztelep, a Mizo tejüzem, a Hard Rák Café, a vidámpark, 

valamint a már említett belvárosi foghíjtelkek némelyike. 2016-tól folynak a Magasház 

bontási munkálatai is, egy azt követő, célzott fejlesztés megvalósulása pedig ugyancsak 

bizonytalan. 

5.3.11. Barnamezős állapot és tulajdoni viszonyok 

Ha megvizsgáljuk, mikor veszítették el a pécsi barnamezők a funkciójukat (110. ábra), azt 

tapasztaljuk, hogy az objektumok kétharmada (68%) nem közvetlenül a rendszerváltás után 

alakult ki. Az 1990-es években megjelent barnamezők (26%) elsősorban a bányabezáráshoz 

köthetőek. Ezeken kívül ide tartozik a Balokány fürdő, a Házgyár, a Bajcsy-laktanya, néhány 

belvárosi foghíjtelek, a Zsolnay-pálya és a Szigeti úti autószervíz (111. ábra), mely ugyancsak 

leégett.  

1990 előtt öt objektum (6%) veszítette el funkcióját, méghozzá – a Pécsújhegyi Erőmű 

kivételével – közvetlenül a rendszerváltás előtt, az 1980-as évek második felében. Ezek közé 

tartozik a Magasház, a Nádor szálló, a régi városi gáztartályok és az Olimpia üzletház. 
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110. ábra: A vizsgált területek a felhagyás éve szerint 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

111. ábra: Egykori autószervíz a Szigeti úton 

 
Forrás: saját felvétel (2015). 

 

Ez utóbbi esetében jegyeznénk meg, hogy Pécsett nem csak a mecseki szén-, hanem az 

uránbányászat is hatással volt a település fejlődésére. Noha maga a bányaterület nem a város  

közigazgatási területéhez tartozik, az 1950-es évektől története szervesen összefonódik a 

nyugati városrészekével. Az uránbánya 1997-es bezárásával a változások azonban kevésbé 

voltak érezhetőek, mint a szénbányák esetében, mivel az uránkitermelés nyomán hátramaradt, 

jelentős barnamezők a város területén kívül találhatóak. A Mecsekérc Zrt. irodaháza 
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napjainkban is eredeti helyén működik, az erőteljesen alulhasznosított Olimpia üzletházzal 

szemben. 

A pécsi barnamezők több mint fele (54%) hosszútávon felhagyott, több mint tíz éve áll üresen. 

A területek ötöde (22%) az elmúlt öt évben került fel a listára. Általában jellemző, hogy minél 

régebb óta felhagyott egy barnamező, annál nehezebben nyer új funkciót. Pécs esetében ez a 

törvényszerűség ugyancsak megfigyelhető, kiegészül azonban további két befolyásoló 

tényezővel: a 2008/2009-es gazdasági válsággal és a partnerségi kapcsolatok hiányával. A 

kettő közötti összefüggés negatív hatása akkor látható, ha megvizsgáljuk a területek 

tulajdonosi összetételét, amely során világossá válik, hogy a város barnamezőinek 78%-a 

magánkézben van (112. ábra). 

A barnamezős fejlesztéseknek gátat szab az általánosan rossz gazdasági helyzet. A 2010-es 

EKF nyújtotta lehetőségeket a város részben emiatt nem tudta megfelelően kihasználni, 

melyet szintén negatívan befolyásolt az azt megelőző időszak labilis politikai helyzete, a sűrű 

polgármester-váltások. 

 

112. ábra: A város barnamezőinek tulajdonjogi viszonyai 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

Az önkormányzat szorult anyagi helyzete miatt döntött több tulajdonának eladásáról, melyek 

részben áron alul, részben pedig egyszerűen rossz időpontban cseréltek gazdát. Az eredmény 

egy mindmáig pangó piac és egy lelassult, illetve beszűkült területhasználati körforgás. 

Valamelyest megmozgatta az álló vizet az önkormányzat a helyi adók emelésével, azonban 

kérdéses marad, mindez a forrásszerzést követően ténylegesen hányadrangú szempont volt? 

A bemutatott északi/északkeleti, illetve a keleti városrészben található barnaövben 

túlnyomórészt C-típusú barnamezők találhatóak, melyek fejlesztése valószínűleg nem 

valósítható meg partnerségen alapuló kooperáció, fejlesztési támogatás és tőkeerős beruházó 
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nélkül. Az északi és déli városrész között húzódó övezet kedvező településszerkezeti 

elhelyezkedése miatt előnyösebb helyzetben van, túlnyomórészt B-típusú területeket 

tartalmaz. A belvárosban jellemzően A-típusú területek találhatóak, azonban a jelenlegi 

gazdasági helyzetben ezek is piacképtelenek. 

5.3.12. Alulhasznosított területek 

Külön említést kell tennünk az alulhasznosított területekről, melyek az összes vizsgált elem 

negyedét (27%) teszik ki (113. ábra). Alulhasznosítottnak tekintettük azokat a területeket a 

barnamezőkön belül, melyek kevesebb mint 50%-ban hasznosítottak, illetve egyértelműen 

csupán átmeneti funkcióval rendelkeznek. Ide sorolhatóak – a 2015-ös állapotokat alapul véve 

– a nagy mértékben alulhasznosított, illetve egyértelműen leépülőben lévő, azonban 

funkciójukat el még nem vesztett objektumok, mint a Dunántúli Napló székháza és az Arany 

Pékség Kft. üzeme az Engel János József utcában, vagy az Anikó utcai Általános Iskola. 

 

113. ábra: A vizsgált területek állapota 2015-ben 

 
Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés. 

 

Szintén itt találhatóak az eredeti funkciójukat vesztett, jelenleg alulhasznosított barnamezők 

pl. a volt határőr-laktanya az Athinay utcában (jelenleg Baranya Megyei Rendőr-

főkapitányság), a Nádor szálló (114. ábra) a Széchenyi téren (a földszinten galéria és 

virágüzlet működik) vagy az egykori Ifjúsági Ház a Nagy Lajos király útján (az alsó szinten 

használtruha-kereskedés üzemel). Egy harmadik alcsoportot képeznek a funkciójukat vesztett, 

jelenleg pedig átmeneti funkcióval működő területek, melyeknek típuspéldái a belvárosi 

foghíjtelkeken lévő magánparkolók. Egy további példa a felhagyott Danitz-pusztai északi 
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homokbánya a 6-os főút mellett, mely a még működő déli bánya inerthulladék-lerakójaként109 

szolgál. 

 

114. ábra: Nádor szálló 

 
Forrás: saját felvétel (2012). 

 

5.3.13. Barnamező-rehabilitáció Pécsett 2014-2020 között 

A TOP keretében a 2014-2020 közötti időszakban 31,4 mrd. forint110 áll a város 

rendelkezésére fejlesztések céljára. Pécs, mint megyei jogú város, a TOP 6. prioritása alapján 

jogosult támogatásra. A rendelkezésre álló forráskeretek felhasználásának alapját képezi az 

Integrált Területi Program (ITP). Az ITP-ben megfogalmazott intézkedések és fejlesztési 

célok két alapvető stratégiai dokumentum, Pécs MJV Városfejlesztési Koncepciója 

2014-2030 és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2014-2020 alapján kerültek 

kidolgozásra. 

                                                 
109 Az északi bányagödröt a déli homokbányából kitermelt földdel töltik fel. 
110 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat. 
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Az ITS az élhető, fenntartható és fejlődő város megvalósítása érdekében négy operatív célt 

fogalmaz meg: 

• egészséges környezet biztosítása, 

• fenntartható, fejlődő társadalom, 

• a város gazdasági alapjainak újjáépítése, 

• kompakt város – kiegyensúlyozott városszerkezet. 

Az ITP lényegében az ITS-ben megfogalmazott célok finanszírozási forrása. A 6. számú 

prioritás kilenc alpontot tartalmaz, melyek közül az 1-7. Az ERFA-ból, míg a 8-9. az ESZA-

ból kerül támogatásra. Az uniós előirányzatnak megfelelően kiemelt szerepet kap a 

gazdaságfejlesztés. A barnamezős területeket érintő fejlesztések az alábbi alpontokhoz 

sorolhatóak (ITP 2015:24-27): 

• 6.1 Gazdaságfejlesztés: 

o Barnamezős iparterület kialakítása, ipari telephelyek kialakítása a város kelet-

nyugati tengelyében a Pécsi víz és a vasút mentén (1,8 mrd. Ft.). 

o Északmegyer barnamezős fejlesztése, a pécsi vásártér áttelepítése új belső ipari 

terület kialakítása céljából, kapcsolódó közlekedési és telephely beruházási 

elemekkel (1,5 mrd. Ft.). 

• 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés: 

o Munkahelyteremtő funkcióbővítő városrehabilitáció Pécsett – önkormányzati 

intézményi barnamezős ingatlanok (használaton kívüli önkormányzati 

ingatlanok) gazdasági célú fejlesztése (1,7 mrd. Ft.) 

• 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés: 

o Gazdaságélénkítő barnamezős közlekedési tengely kialakítása (Verseny utca – 

Északmegyer dűlő – Füzes dülő térségének közlekedési fejlesztése a 

vállalkozások jobb működési feltételeinek biztosítása) (7,5 mrd. Ft.). 

• 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás 

arányának növelése 

o Naperőmű létesítése a Tüskésréten (2 mrd. Ft.). 

• 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 

o Szociális városrehabilitációs program folytatása Pécs-Keleten (5 mrd. Ft.). 

A Pécs2020 program keretében a lakosság bevonásával került sor a főbb stratégiai fejlesztési 

irányok meghatározására, melynek során négy nagyobb programcsomagot jelöltek ki: 

• integrált gazdaságfejlesztési program, 

• költség- és energiahatékonyság-növelő program, 
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• városvonzerő fejlesztési program, 

• közlekedésfejlesztési program. 

A Költség- és Energiahatékonyság-növelő Operatív Program (KEHOP) keretében valósulhat 

meg a fentiekben felsoroltakon túl a „Karolina komplex zöld energetikai demonstrációs 

mintaprojekt”111, vagyis a Karolina-külfejtés tájrendezése és hosszútávú hasznosítása, 

melynek mindeddig a hiányzó állami önrész szabott gátat. 

A Tüskésrét rekultivációjával, illetve a Karolina remélhetőleg mihamarabbi rendezésével 

megoldódni látszanak a tájsebek okozta problémák. A vasasi külfejtés ismételt üzembe 

helyezésével pedig időben kitolódik a város északkeleti szegletében található bányagödör 

területrendezésének kérdése.  

A bemutatott három nagyobb barnamezős zóna közül a 2014-2020 közötti időszakban 

túlnyomórészt a keleti és az átmeneti zóna barnamezőinek kezelésével kapcsolatban történnek 

erőfeszítések. A tervezett barnamezős fejlesztések tehát a belső területekre koncentrálódnak, 

azokon belül is kiemelkedő szerepet kap a Pécsi-víz völgye, a város kelet-nyugati tengelye, 

melynek gazdasági célú fejlesztése a TOP 6.1-es intézkedése keretében kerül megvalósításra. 

Ez a pécsi ITP legfontosabb beavatkozási területe (ITP 2015:12). 

Ennek értelmében joggal feltételezhetjük, hogy a barnamezős területek a 2020-ig terjedő 

időszakban kiemelten kezelendőek. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a barnamezős 

beruházások ösztönzése és az épített örökség megóvása nem élvez kellő prioritást, noha a 

célkitűzés egyértelműen megfogalmazódik a város fejlesztési dokumentumaiban. Ezzel 

szemben a meglévő ipari parkok zöldmezős beruházásait gazdasági ösztönzők bevezetésével 

segíti az önkormányzat: a 2014-től az ipari parkokba betelepülő vállalkozások az első öt 

évben mentesülnek az építményadó alól (ld. az építményadóról szóló érvényes önk. 

rendelet112 2. § 7b).  

A bemutatott stratégiai tervek nagyban előremozdíthatják a pécsi barnamezők rehabilitációját, 

elsősorban a Pécsi-víz völgyében. A projektek hosszútávú sikere érdekében azonban 

elkerülhetetlenek a partnerségi kapcsolatok, a keleti városrész nyomortelepeinek szociális 

(nem csupán környezeti) rehabilitációja, a barnamezős beruházások egyértelmű előnyben 

részesítése a zöldmezősekkel szemben, a jogi és gazdasági eszközök ezt ösztönző 

összekapcsolása, az értékes, épített örökség védelme és a rendelkezésre álló helyi erőforrások 

fokozott kihasználása.    

                                                 
111 Nem a TOP keretében megvalósuló fejlesztési projekt. 
112 Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012. (X.19.) önk. rendelete az építményadóról és annak 
56/2012. (XI.30.), 36/2013. (IX.23.) és a 14/2014. (IV.23.) rendelettel történő módosítása. 
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6. Az eredmények összefoglalása 

A barnamezők esetében nyomatékosan igaz, hogy az elmélet és a rehabilitációs gyakorlat 

elválaszthatatlan egymástól. A dolgozat ebből kifolyólag több szemszögből közelítette meg a 

témát, melynek során a jogi és gazdasági eszközrendszer, a fogalom lehatárolása, a 

rehabilitáció külföldi tapasztalatai és a hazai helyzetkép – kiegészítve Pécs város mélyreható 

barnamezős vizsgálatával – képezték a főbb súlypontokat. A következőkben a legfontosabb 

eredményeket mutatjuk be. 

 

A barnamezők jogi és gazdasági eszközrendszere, valamint fogalma 

A barnamezős területfejlesztés nem működhet megfelelő jogi és gazdasági eszközrendszer 

nélkül, melyek sikere a megfelelő összehangolásban rejlik. Ennek mindeddig legsikeresebb 

példáját az USA-ban figyelhetjük meg, azonban az Európai Unió ugyancsak jó úton halad. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy idővel az európai szinten követett értékrendszer beépül az 

egyes nemzetek területfejlesztési gyakorlatába. 

Megfigyelhető egyfajta paradoxon az alkalmazkodási kényszer és a saját korlátok között, 

melynek (mellék)hatásai a barnamezős területfejlesztésben is érezhetők. A terület, mint 

értékes potenciál elve nehezen ver gyökeret az új uniós tagállamokban, amely egyben a 

probléma integrált kezeléséhez elengedhetetlen beavatkozási módszerek és kellékek 

elfogadásának és alkalmazásának is gátat szab. Ezt láthatjuk Magyarország esetében is: sok 

elvárásnak nehéz megfelelni, mert nem áll rendelkezésre nagy múltú tapasztalat, és a nyugati 

minták nem minden esetben alkalmazhatóak. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az eleve 

kisebb intezitású területhasználat és a gazdasági szerkezetváltás elhúzódása miatt a terület 

potenciális értéke objektíve is kisebb ezekben az országokban, ami szintén gátolja a 

„nyugatias gyakorlatok“ elterjedését. 

A barnamezők megjelenésük óta több változáson estek át, melynek következtében szükséges 

a fogalom, ezzel összefüggésben pedig az ide sorolható funkcionális területtípusok 

felülbírálata. A gazdaságszerkezet átalakulása során a barnamezők típusai bővültek, számuk 

nőtt és területi előfordulásuk is változott. A „városi barnamezők” környezetiből egyre inkább 

településfejlesztési problémává váltak, melyet folyamatos szemléletváltás kísért. A 

barnamezők aktuális felfogása, mely az utóbbi évtizedben eresztett gyökeret, a területeket 

jellemző komplex problémakörre épül, mely integrált megoldásokat követel. Funkcionális 

szempontból napjainkban a felhagyott területek három típusát különböztethetjük meg: a 
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hagyományost (barnamező), az átmenetit (szürkemező) és a potenciálisat (fehér ugar). A 

szürke és a fehér típus megjelenése mind európai, mind pedig hazai szinten kimutatható. 

Felmerül a barnamező-fogalom újraértelmezésének igénye, amely a szerző meglátása szerint 

olyan terület, melyet az emberi társadalom korábban már intenzív jelleggel igénybe vett, 

eredeti funkcióját azóta (nagyrészt) elvesztette, újbóli használatba vétele és/vagy 

funkcióváltása azonban a megelőző használat hagyatéka miatt előzetes külső beavatkozás 

nélkül nem lehetséges. 

 

A barnamező-rehabilitáció modellje és törvényszerűségei 

A barnamező-rehabilitáció minden esetben egyedi megoldásokat követel, a gyakorlatban 

kimutathatóak azonban trendek, szabályszerűségek, melyek egyben a barnamezőket jellemző 

szemléletváltás jegyeit is tükrözik. Az eredményes hasznosításnak egyszerre előfeltétele egy 

integrált szemléletű stratégia kialakítása, az endogén erőforrások kiaknázása, széles közösség 

bevonása a döntéshozatalba és nem utolsó sorban a megfelelő anyagi források biztosítása. 

Holott a tőke csupán egy eleme ennek az összetett rendszernek, a rehabilitációt mégis szinte 

minden esetben a gazdasági érdekek mozgatják. Mindennek ellenére találkozhatunk a 

finanszírozás különböző formáival, költségintenzív, valamint takarékosabb, szűkebb büdzsére 

szabott megoldásokkal egyaránt. Megcáfolva ezáltal a tévhitet, hogy a barnamezős 

fejlesztések minden esetben forrásigényesek. 

Az értekezésben európai, bevált gyakorlati példák segítségével tártuk fel a barnamező-

rehabilitáció jellemző jegyeit, melyek az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• A humán infrastrukturális kategória alkotja a legösszetettebb halmazt, melynek egyik 

legújabb elemét a funkcióvesztett szakrális létesítmények képezik. A kimeneti oldalon 

a komplex funkciójú területek uralkodnak, amely a fenntartható területhasználat 

térnyerését tükrözi. Új funkcionális típusként jelennek meg kerékpárutak és ökológiai 

szempontból értékes területek formájában a zöldövezetek, melyek a költségkímélő 

barnamezős revitalizációra hoznak példát. A kulturális funkciók dominanciája több 

helyen kimutatható, amely a gazdasági revitalizáció eszközeként jelenik meg. 

• A dolgozatban bemutatott adatok alapján összefüggés mutatható ki a rehabilitáció, a 

helyi és regionális gazdasági adottságok, valamint a településméret között. Ennek 

értelmében a rehabilitált barnamezők száma magasabb a világvárosokban és 

egyenesen arányos a terület gazdasági fejlettségével. Egyrészt tehát a magas 

népességkoncentrációjú térségekben a hely szűke miatt egyre értékesebbé válik a tér, 
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így nő a nyomás a barnamezős potenciál mobilizálására. Másrészt pedig a 

gazdaságilag fejlettebb területeken könnyebb befektetőt találni, nagyobb a kereslet. 

• A felhagyott területek fejlesztése bevett gyakorlat a település vonzerejének növelése 

érdekében. Az imázsformáló barnamezős fejlesztések elsősorban metropolisz 

régiókban jellemzőek, azonban előfordulnak kisebb településeken is. Megfigyelhető a 

komplex hasznosítás, valamint a tercier szektor dominanciája. Az ilyen jellegű 

beruházások feltétele minden esetben a rendelkezésre álló tőke.  

• Azáltal, hogy a barnamezős fejlesztések sikerére nincsen garancia, egyre nagyobb 

figyelmet kap a köztes használat. Imázsformáló hatása és sok egyéb pozitív 

tulajdonsága ellenére nehéz áthidalni a szakadékot az átmenetiség és az állandósult 

területhasználat között. Az esetek döntő többségében a gazdasági érdekek itt is 

felülkerekednek. 

 

Hazai barnamezős helyzetkép 

Az elmúlt évek hozzáférhető, hazai barnamező-felméréseinek eredményeit összevetve (54. 

ábra) arra következtethetünk, hogy a döntéshozók nem rendelkeznek megfelelő helyzetképpel. 

A bemutatott adatok alapján valószínűleg 2-4-szer akkora területre terjednek ki az országban 

a barnamezők, mint eddig gondoltuk. Ennek fényében, valamint a TFP Budapestre vonatkozó 

becslése következtében pedig egyre inkább látszik, hogyan csökken a főváros szerepe a 

barnamezős problematikában, és tevődik át a súlypont ezzel párhuzamosan egyre inkább a 

közép- és kisvárosokra. 

Az OFTK-ban megjelenik az igény egyfajta barnamezős adatbank felállítására, mindez 

azonban inkább csak ajánlat, mintsem támogatási feltétel. Egy hazai barnamező-kataszter 

felállítását a gyakorlatban az ITS-hez lehetne kötni, ahol a megalapozó munkarészek tartalmi 

követelményeinek átfogalmazásával (top down) az „1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős 

területek” [314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] feltárását kiegészítené a kataszter rendszeres 

aktualizálása (bottom up). 

A 2014-2020-ig terjedő időszakban a TOP keretében kifejezetten barnamezős fejlesztésre 

megjelent felhívás csupán városi területek fejlesztésének támogatására nyújt lehetőséget, 

amely nem felel meg a tényleges helyzetnek. A dolgozatban bemutatott adatok alapján 

világossá válik, hogy a probléma távolról sem túlnyomóan városi jellegű, abban községi 

jogállású települések is igen jelentős mértékben érintettek. Mindezt súlyosbítja, hogy a bevált 

gyakorlati példák igazolják, hogy a kisebb településeken fokozottan szükség van támogatásra. 
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Magyarország sajátos fejlődési pályájából kifolyólag a rendszerváltás következtében 

tömegesen megjelent ipari és katonai területek „barnamezős túlkínálata” megnehezíti az 

ésszerű hasznosítást. A barnamezők rehabilitációja nehézkesen halad, jelentős a tartósan 

felhagyott területek aránya. Bár kimutatható, hogy vannak tervek a területekkel kapcsolatban, 

a fejlesztés elmaradásának legfőbb oka a hiányzó anyagi forrás. A funkcióváltástól a 

település pedig elsősorban gazdaságfejlesztő, munkahelyteremtő hatást vár. A gazdasági 

érdekek sok esetben azonban nehezen összeegyeztethetőek a területek adottságaival (pl. épített 

örökség, régészeti lelőhely, védett természeti értékek). 

Jellemző a kiterjedt, elsősorban ipari és katonai barnamezők ipari parkként történő 

hasznosítása. A bemutatott eredmények arra engednek következtetni, hogy az ipari parkok 

kialakítása általában nem vezet az elvárt remények beteljesüléséhez, vagyis új, tőkeerős 

beruházók betelepüléséhez, illetve munkahelyteremtéshez. A katonai területeken létesült ipari 

parkok 60-80%-ban kihasználatlanok. Részben erre vezethető vissza, hogy a rehabilitált 

barnamezők sem tekinthetőek egységesen sikertörténetnek. A projektek sok esetben nem 

fenntarthatóak, amely a barnamezők újratermelődéséhez, a második generációs barnamezők 

kialakulásához vezet. Kimutathatók továbbá a barnamezős beruházások következtében 

kialakuló barnamezők, melyeket a pécsi EKF-fejlesztések kapcsán figyelhettünk meg. A 

rehabilitáció itt végeredményben csupán a probléma területi allokációját, léptékét változtatta 

meg. 

 

Barnamezős esettanulmány: Pécs város mikroszintű vizsgálata 

Pécs mikroszintű vizsgálata további érdekes eredményekhez vezetett. A város példáján 

keresztül látható, hogy az általánosan rossz gazdasági helyzet hogyan vezethet egy olyan 

kiterjedt, komplex sakk-matt szituációhoz, melyben nem csupán a barnamezős fejlesztéshez, 

hanem lényegében a település területhasználati körforgásának ismételt mozgásba hozásához is 

átfogó beavatkozásra, nagyobb tőkeinjekcióra, társadalmi összefogásra, valamint innovatív 

ötletekre van szükség. 

Ennek fényében egyáltalán nem csoda, hogy a vizsgált időszakban alig történt változás a 

barnamezős területek állapotában. Ismételten láthatjuk, milyen meghatározó szereppel 

rendelkeznek különböző helyzetekben a gazdasági tényezők, hogyan lehet a 

problématerületek túlzott magánosítása a fejlődés gátja. Noha PPP-beruházások keretében 

egy eredményesebb, termékenyebb és nem utolsó sorban fenntarthatóbb fejlesztés valósítható 

meg, sokkal ritkábbak a köz-magán kooperációk Magyarországon, mint a nyugati 

országokban.  



Az eredmények összefoglalása 
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A jogi és gazdasági eszközrendszer összekapcsolásának egy kiváló (negatív) szemléltető 

példája a település ipari parki beruházásokat ösztönző, aktuális helyi adó rendelete. Hasonló 

szabályozásra volna szükség a barnamezős beruházások ösztönzéséhez is, főleg annak 

tudatában, hogy a túlnyomórészt magánkézben lévő, folyamatosan romló állapotú 

barnamezők fejlesztése enélkül nehezen indul meg. 

Az aktuális uniós támogatási periódusban a Pécsi-víz menti kelet-nyugati ipari-gazdasági 

tengely kerül fejlesztésre, mely fokozott prioritást élvez. Ezen kívül Pécs két nagyobb 

tájsebének is végre búcsút inthetünk, melyek esetében a Karolina rekultivációja valószínűleg 

nem valósulhatna meg 2020-ig uniós támogatás nélkül. Az említett, barnamezős 

beruházásokat támogató intézkedéseken, valamint az előnyösebb partnerségi kapcsolatok 

kialakításán túl három fontos tényező van nem elhanyagolható hatással a város jövőjére: a 

szociális városrehabilitáció szakszerű megvalósítása, az endogén erőforrások erőteljesebb 

beágyazása az egyes projektekbe, valamint az épített örökség fokozottabb védelme. 

 

Áttekintve a barnamezők komplex problematikáját és azok helyzetét Magyarországon, úgy 

tűnik, hogy a hazai döntéshozók inkább elméletben, mintsem a gyakorlatban tulajdonítanak 

jelentőséget a felhagyott területek revitalizációjának. Mindez vonatkozik a jogi és gazdasági 

háttér kidolgozására, amely a barnamezős fejlesztések egyértelmű előnyét biztosítaná a 

zöldmezős beruházásokkal szemben, vagy a barnamezők átfogó felmérésére, melynek 

ugyancsak a megfelelő jogi háttér biztosítana kiindulási alapot. A hazai barnamezős 

szemléletváltás következő lépcsőfoka így az lenne, hogy a barnamezők tényleg elnyerjék az 

őket megillető figyelmet a mindennapos tervezési gyakorlatban. 
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7. A kutatás további irányai 

 

A dolgozat a téma összetettsége miatt több olyan területet érint, melyek vizsgálata elméleti, 

illetve még ennél is inkább gyakorlati szempontból járulhat hozzá egy fenntartható, takarékos 

területhasználathoz Magyarországon. 

Újra és újra visszatérő, központi elem egy átfogó kataszter felállításának igénye, amely 

alapfeltétele lenne a szabályozásnak. Egyúttal lehetővé válna az adatbázisban szereplő 

területek fejlődésének nyomonkövetése, valamint a rehabilitált területek monitoringja. 

Ez utóbbi egyben hozzájárulhat a második generációs barnamezőkről rendelkezésre álló 

ismereteink bővüléséhez is, melyek jelen pillanatban még kezdetlegesek. A barnamezők ezen 

típusának kezeléséhez érdemes lenne részletesen megvizsgálni azok előfordulási 

gyakoriságát, valamint kialakulásuk lehetséges és tényleges okait. 

A fenntartható és hatékony barnamezős területfejlesztés érdekében elengedhetetlen a jogi és 

gazdasági eszközrendszer felülvizsgálata a különböző területi szinteken, és az azok 

összekapcsolásából fakadó lehetséges előnyök mérlegelése (pl. hatástanulmányok 

formájában). A szabályozó eszközök szakszerű összehangolása egyértelműen pozitív hatással 

van nem csupán a barnamezős beruházások ösztönzésére, hanem a teljes települési 

területgazdálkodásra is. 

Talán az egyik legizgalmasabb témakör a köztes használat különböző formáinak előfordulása, 

illetve célzott alkalmazási lehetőségei hazai barnamezős területeken. A köztes használat 

általában alacsony megvalósítási költsége következtében sikeresen alkalmazható megoldás 

lenne a felhagyott területek különböző típusainak kezelésében. A helyi közösségekre 

gyakorolt pozitív hatása miatt többek között a szociális városrehabilitációba is sikeresen 

beépíthető elem lehet. A köztes használat továbbá kiválóan alkalmazható különböző 

barnamező-rehabilitációt elősegítő eszközök alkalmazásának kutatási laboratóriumaként. 
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I. Európai barnamező-rehabilitáció – best practice 

Ausztria 

Gasometer (Bécs-Simmering, Guglgasse 6) 

Contemporary Art Tower (Bécs, Arenbergpark) 

Egykori Johann Strauß Színház (Bécs, Favoritenstr. 8) 

Vienna Hilton Danube (Bécs-Leopoldstadt, Handelskai 269) 

Kabelwerk Wien (Bécs, Oswaldgasse/Grießergasse/Wittmayergasse/Stüber Gunther 
Gasse/Thorvaldsengasse /Hoffingergasse) 

Sargfabrik (Bécs-Penzing, Goldschlagstr. 169) 

Egykori Altmann kötöttáru gyár (Bregenz, Arlbergstr. 117) 

Egykori tejüzem (Bregenz, Schillerstr. 10) 

campus21 - Businesspark Wien Süd (Brunn am Gebirge, Europaring 1) 

FH Dornbirn (Dornbirn, Achstr. 1) 

Vorarlberger Wirtschaftspark (Götzis, Wiedensagges 25a) 

Museum der Wahrnehmung (Graz, Friedrichgasse 41) 

Helmut List Halle (Graz, Waagner Biro Str. 98a) 

Adambräu (Innsbruck, Lois Welzenbacher Platz 1) 

Architektur Haus Kärnten (Klagenfurt, Sankt Veiter Ring 10) 

Kunsthalle Krems (Krems an der Donau, Franz Zeller Platz 3) 

Egykori Eybl-gyár (Krenms an der Donau, Steiner Landstr. 3) 

Donau-Univ. Krems / Campus Krems (Krems an der Donau, Dr. Karl Dorrek Str. 30) 

Veranstaltungszentrum Kaiserbahnhof (Laxenburg, Franz Josef Platz 3-6) 

Egykori Linzer Tuchfabrik (Linz-Auwiesen, Schörgenbubstr. 39) 

Hermann Nitsch Museum (Mistelbach, Waldstr. 44-46) 

 

Belgium 

Archiv Felix (Antwerpen, Oude Leeuwenrui 29 / Godefriduskaai 30) 

Budafabriek (Kortrijk-Buda, Dam 2) 

Kunstcentrum Buda (Kortrijk-Buda, Kapucijnenstraat 10) 

Seghers Engineering székhelye (Willebroek, Hoofd 1) 

 

Csehország 

Galerie Benedikta Rejta (Louny, Pivovarskà 29-34) 

Mirakulum Milovice Park (Milovice nad Labem, Topolová 629) 

Benedikt Most (Most, Rekreační 1048) 

Národní galerie v Praze (Prága-Holešovice, Dukelských hrdinů 47) 

Egykori iparnegyed (Prága, Corso Karlín Krizíkova) 

Větruše (Ústí nad Labem, Fibichova 392/25) 

 

Dánia 

Kulturværft Kronborg (Helsingør, Allegade 2) 

Gemini Residence (Koppenhága, Islands Brygge 32) 

Havnebadet Islands Brygge (Koppenhága, Islands Brygge 14) 

DKDS – The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and 
Conservation School of Design (Koppenhága, Philip de Langes Allé 10) 

Experimentarium (Koppenhága-Hellerup, Tuborg Havnevej 7) 

Kongens Bryghus (Koppenhága-Vesterbro, Rahbeks Allé 11) 
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Észtország 

Ilmarine-negyed (Tallin, Põhja puiestee) 

Finnország 

Egykori konténerkikötő (Helsinki, Sörnäinen) 

Museokeskus Vapriikki (Tampere, Alaverstaanraitti 5) 

 

Franciaország 

La Halle aux Grains – Centre des Congrès (Blois, Place de la République) 

Théâtre du Port de la Lune – Centre Dramatique National Bordeaux-Aquitaine 
(Bordeaux, Square Jean Vauthier) 

Entrepôt / CAPC – Centre d'arts plastiques contemporains de Bordeaux (Bordeaux, 7 
rue Ferrère) 

Direction Régionale Affaires Culturelles (Bordeaux, 54 rue Magendié) 

ULCO – Université de la Citadelle (Dunkerque-Cedex, 220 avenue de l'Université) 

Quartier Blin et Blin (Elbeuf, 7 Cours Gambetta) 

egykori Le Blan szövöde (Lille, Allée de la Filature) 

La Friche la Belle de Mai (Marseille, 41 rue Jobin) 

Le Silo „Arenc” (Marseille, 35 quai du Lazaret) 

Agora cité internationale de la danse (Montpellier, 18 rue Sainte Ursuline) 

Schlumberger/Montrouge Campus (Montrouge, 50 avenue Jean Jaures) 

Egykori Noisiel csokoládégyár (Noisel, 7 Boulevard Pierre Carle) 

Egykori Menier csokoládégyár (Noisel, Chemin de la Riviére) 

Musèè d’Orsay (Párizs, 7 Quai Anatole-France) 

Parc de la Villette (Párizs, Quartier de la Villette) 

Les Frigos (Párizs, Rue des Frigos) 

l'Usine Roubaix (Roubaix, 228 avenue Alfred Motte) 

Archives du Monde du travali (Roubaix, Boulevard du Gènèral Leclerc) 

Egykori vágóhíd (Toulouse, Allée Charles de Fitte) 

Centre National d'Art Contemporaine Le Fresnoy (Tourcoing, 22 rue du Fresnoy) 

Egykori l'usine MCR Prouvost (Tourcping, 92 rue du Tuequet) 

Carré de Soie (Vaulx-en-Velin, 2 rue Jacquard) 

 

Hollandia 

Hotel Preston Palace (Almelo, Laan van Iserlohn 1) 

Lloyd Hotel & Culturele Ambassade (Amszterdam, Oostelijke Handelskade 34) 

Panama (Amszterdam, Oostelijke Handelskade 4) 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amszterdam, Cruquiusweg 25) 

Café Amsterdam (Amszterdam, Watertorenplein 6) 

Lightfactory (Amszterdam-Sloterkade) 

Egykori szennyvíztisztító üzem (Amszterdam-Zuiveringspark) 

Egykori Borneo és Spoernburg kikötők (Amszterdam, Westelijk Havengebied, Borneo) 

Egykori Westergasfabriek (Amszterdam-Westerpark) 

KNSM-Eiland (Amszterdam, Westelijk Havengebied, KNSM-Eiland, KNSM-laan) 

Java-Eiland (Amszterdam, Westelijk Havengebied, Java-Eiland) 

IISG – Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amszterdam, Cruquiusweg 
31) 

Compagnietheater (Amszterdam, Kloveniersburgwal 50) 

TU Delft - Faculteit Bouwkunde (Delft, Julianalaan 134) 

Egykori „Raadhuis Kloosterburen” (De Marne-Kloosterburen, Hoofdstraat 14) 

Van der Wees Area (Dordrecht, Wilgenbos/Achterhakkers) 

Egykori „Bonifatiuskerk” (Dordrecht, Wijnstraat 117) 

De Melkfabriek (Eijsden-Margraten, Eckelrade, Dorpstraat 15) 
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DAE - Design Academy Eindhoven (Eindhoven, Emmasingel 14) 

Area 51 Skatepark (Eindhoven, Klokgebouw 51) 

Egykori „Rozendaal” szövetgyár (Enschede, Roombeek) 

Evenementenhal Gorinchem (Gorinchem, Franklinweg 2) 

Egykori „Oude Rooms Katholiek Ziekenhuis” (Groningen, Verlengde Hereweg 92) 

Egykori „Albion & Engeland” magtározók (Groningen, Noorderhaven) 

Egykori „Spaarnekerk” (Haarlem, Sparne 99) 

Evenementenhal Hardenberg (Hardenberg, Energieweg 2) 

Scheltema complex (Leiden, Marktsteeg 1) 

Oranje Vakantiepark & Speelstad (Midden-Drenthe, Oranje, Oranje 8) 

Expo Rijswijk (Rijswijk, Volmerlaan 12) 

Verbouwing 25kV schakelstation (Rotterdam, Lloydstraat 7) 

Restaurant De Watertoren (Rotterdam, De Esch, Watertorenweg 180) 

Egykori víztorony (Rotterdam, Waterwerk) 

Egykori kikötői tározó (Rotterdam, Kop van Zuid) 

Egykori „Mommers & Co.” szövetgyár (Tilburg, Goirkestraat 96) 

Stichting Moskee Nasser (Veenendaal, Heuvel 7) 

Watertoren van Velsen (Velsen, Ijmuiden, Houtmannstraat 1) 

De Koperen Hoogte (Zwolle-Lichtmis, Lichtmisweg 51) 

 

Írország 

Waterways Ireland Visitor Centre (Dublin, Grand Canal Quay) 

Old Jamesson Destillery (Dublin, Smithfield) 

Egykori „Temple Bar” lakónegyed (Dublin, Temple Bar) 

Jervis Shopping Centre (Dublin, 125 Upper Abbey Street) 

The Dulux Building (Dublin, Davitt Road) 

Dublin Docklands (Dublin)  

 

Lengyelország 

„Malomsziget” (Bydgoszcz, Wyspa Młyńska) 

Amelung-park (Chorzów, Chorzów II.) 

Nowe Gliwice (Gliwice, ul. Bojkowsa/ul. Pszczyńska) 

Państwowa Wyższa Skoła Zawodowa i Witelona w Legnica (Legnica, ul. Sejmowa 5a) 

Manufaktura (Łódź, Drewnowska 58) 

Tropical Island (Marklowice, Wyzwolenia) 

Kryta pływalnia w Mikołowie „Aqua plant” (Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 22) 

Stary Browar (Poznań, ul. Półwiejska 32) 

Egykori „Kaufhaus” (Ruda Ślaska, Niedurnego) 

Fabryki Sztuk (Tczew, ul. 30 Stycznia 4) 

Wzorcownia (Włocławek, Kilińskiego 3) 

 

Liechtenstein 

Egykori „Jenny, Spoerry & Cie.” pamutszövöde (Triesen, Dorfstr. 24) 

Egykori „Jenny, Spoerry & Cie.” pamutszövöde (Vaduz, Rüfestr. 6) 

 

Nagy-Britannia 

Egykori „Snape Maltings” malátagyár (Aldeburgh közelében) 

Gasworks (Belfast, Omreu Avenue) 

Bristol Harbourside (Bristol, Harbour) 

The Cambridge Corn Exchange (Cambridge, 2 Wheeler Street) 

Cardiff Bay (Cardiff, Cardiff Bay) 

Markham Vale (Chesterfield, Markham Lane) 
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Dinnington Business Park (Dinnington, Todwick Road/Outgang Lane) 

Littlecomb (Dursley, Lister Road) 

Egykori Fountain sörfőzde (Edinburgh, 159 Fountainbridge) 

Egykori Tun sörfőzde (Edinburgh, Holyrood Road) 

Fruit Market Gallery (Edinburgh, 45 Market Street) 

Athletes' Village (Glasgow-Dalmarnock, Springfield Road) 

Egykori „Halifax Piece Hall” (Halifax, Blachledge) 

Egykori „Marshall's Mill” (Leeds-Holbeck, Marshall Street) 

Blue Coat Arts Center (Liverpool, School Lane) 

Egykori „Wapping Dock” (Liverpool, Wapping Quay) 

Egykori „East Waterloo Dock”(Liverpool, Waterloo Road) 

Egykori kikötői raktár (Liverpool, St. Albert Docks) 

New Concordia Wharf (London, Mill Street) 

Hay's Galleria (London, 1 Battle Bridge Lane) 

China Wharf (London, 29 Mill Street) 

Free Trade Wharf (London, 340 The Highway) 

Butlers Wharf Chop House (London, 36E Shad Thames) 

Clove Building (London, Bermondsey, 4 Maguire Street) 

Egykori Warehouse „I” (London, St. Katherine Docks) 

Thames Reach Housing (London, Hammersmith, Rainville Road) 

Canary Wharf (London, Isle of Dogs, Tower Hamlets) 

Design Museum London (London, Southwark, 28 Shad Thames) 

Tate Gallery of Modern Art (London, Bankside) 

Egykori „Battersea Power Station” (London, 188 Kirtling Street) 

The Goodsyard (London, Shoreditch High Street) 

The Biscuit Factory Bermondsey (London, Bermondsey, 100 Clements Road) 

Egykori „Isleworth House” (London, Richmond Road) 

Chapter Press (London, Clerkenwell, 50 Kingsway Place) 

Egykori raktárépület (London, Clerkenwell, 49 Clerkenwell Green) 

The Old Piano Factory (London, Camden Town, 44 Fitzroy Road) 

Egykori „Passmore Edwards Library” (London, 77-82 Whitechapel High Street) 

Roundhouse (London, Camden Town, Chalk Farm Road) 

St. John's House (London, Smith Square) 

Old Billingsgate Market (London, 1 Old Billingsgate Walk/16 Lower Thames Street) 

Shepherds Building (London, Charecroft Way) 

Jerwood Space (London, 171 Union Street) 

Oxo Tower (London, Barge House Street) 

Urban Heritage Park (Manchester, Castlefield) 

Royal Exchange Theatre (Manchester, St. Anns Square) 

Egykori „Merchants Warehouse” (Manchester, Castlefield, Castle Street) 

Dukes 92 (Manchester, Castlefield, 18 Castle Street) 

The Lowry (Manchester, Salford, Pier 8) 

Moston Vale (Manchester, Moston, Church Lane) 

Nutsford Vale Park (Manchester, Gorton, Matthews Lane) 

Highfield Country Park (Manchester, Levenshulme, Highfield Road) 

Sportcity (Manchester, Bradford, Rowsley Road) 

Newborn Riverside Business Park (Newcastle upon Tyne) 

Egykori St. Mary's Church (Newport, Longford, Longford Road) 

Egykori világháborús katonai bunker (Newquay, Quintrell Downs) 

Lincoln College Library (Oxford, Lime Walk) 

South Tees Freight Park (Redcar, South Banks) 

The Old Cheese Factory (Windley, Windley Hall) 
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Németország 

Ludwig Forum für Internationale Kunst (Aachen-Mitte, Jülicher Str. 97-109) 

Gewerbepark Schäferheide (Alzenau, Siemensstr. 100) 

Eiermann-Bau (Apolda, Auenstraße 3) 

Alte Saline (Bad Reichenhall, Alte Saline) 

Ringhotel Speicher (Barth, Am Osthafen 2) 

Radialsystem V (Berlin-Friedrichshain, Holzmarktstr. 33) 

Egykori „Abspannwerk Leibnitzstraße” (Berlin-Charlottenburg, Leibnitzstr. 65) 

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart (Berlin-Tiergarten, Invalidenstr. 50) 

Egykori „Borsig-Hallen” (Berlin-Reinickendorf, Berliner Str. 27) 

Egykori „Stralau” gabonatározó (Berlin-Friedrichshain, Am Speicher) 

Philipp Schaeffer Bibliothek (Berlin-Mitte, Brunnenstr. 181) 

Egykori gyárépület (Berlin-Tiergarten, Am Karlsbad 15)  

„Oberbaum City” (Berlin-Friedrichshain)  

Spreespeicher (Berlin-Friedrichshain, Stralauer Allee 1-2)  

Egykori légvédelmi bunker (Berlin-Mitte, Albrechtsstr. 24) 

Humboldt Egyetem Fizika Intézet (Berlin-Adlershof, Max-Born-Straße)  

Egykori „Schlüterbrot-Bärenbrot” kenyérgyár (Berlin-Tempelhof, Eresburgstr. 24-27) 

Egykori „Malzbierbrauerei Groterjan” (Berlin-Wedding, Prinzenallee 75-79) 

Clina (Berlin-Wittenau, Lübarser Straße 40-46)  

IKAD Europe GmbH (Berlin-Tempelhof, Teilestraße 11-16) 

Viktoria-negyed (Berlin-Kreuzberg, Dudenstr./Methfesselstr.) 

Sporthalle Adlershof (Berlin-Adlershof, Merlitzstr. 16) 

Telpelhofer Freiheit (Berlin-Tempelhof)  

Sophie-Gips-Höfe (Berlin-Mitte, Sophienstr. 20-21/Gipsstraße 12) 

Sporthalle Hausburgviertel (Berlin-Friedrichshain, Hausburgstr. 20)  

Atelierhaus Mengerzeile (Berlin, Mengerzeile 1-3) 

Kunst-Werke Berlin - KW Institute for Contemporary Art (Berlin, Auguststr. 59) 

Atelierhaus 79 (Berlin-Oberschöneweide, Wilhelminenhofstr. 83-85) 

Egykori gyárépület (Berlin-Neukölln, Donaustr. 83)  

Egykori gyárépület (Berlin-Neukölln, Hobrechtsstr. 31) 

Kunstfabrik (Berlin-Treptow, Am Flutgraben 3) 

Jonglierkatakomben (Berlin-Kreuzberg, Monumentenstr. 24) 

Neue Mälzerei (Berlin, Friedenstr. 91) 

Goldleistenfabrik (Berlin-Weißensee, Lehderstr. 16-19) 

KulturRaum Zwingli-Kirche (Berlin, Rudolfstr. 14) 

DIE REHA (Berlin-Mitte, Chausseestr. 48) 

„Babylon” filmszínház (Berlin-Mitte, Rosa Luxemburg Str. 30) 

European School of Management and Technology (Berlin, Schlossplatz 1) 

Umspannwerk Ost (Berlin, Palisadenstr. 48) 

Egykori „Umspannwerk Kreuzberg” (Berlin-Kreuzberg, Ohlauer Str. 43) 

Egykori Friedrichshagen-vízmű (Berlin-Friedrichshagen, Müggelseedamm 307) 

Medienstandort Marienburg (Berlin-Lichtenberg) 

Arena (Berlin-Treptow, Eichenstr. 4) 

Seminar- und Lehrgangshotel BIZWA HWK (Bernau-Waldfrieden, Wandlitzer 
Chaussee 41) 

Egykori Dürrkoppwerke (Bielefeld-Niederwall, Nikolaus DürrkoppStr./Marktstr.) 

Egykori Auermühle (Bonn-Graurheindorf, Karl Leigen Straße) 

Städtische Galerie Museum (Böblingen, Pfarrgasse 2) 

Industriemuseum Brandenburg (Brandenburg, August Sonntag Str. 5) 

Promotion Park (Bremen, Bahnhofstr. 28-31) 

Henry van de Velde Museum (Chemnitz-Kassberg, Parkstr. 58) 
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Museum Gunzenhauser (Chemnitz, Falkeplatz) 

DKW – Kunstmuseum Dieselkraftwerk (Cottbus, Am Amtsteich 15) 

Centralstation (Darmstadt, Im Carree) 

Bürgerparkviertel (Darmstadt, Frankfurter Str.) 

Depot (Dortmund, Immermannstr. 29) 

Egykori „Yenidze” dohánygyár (Drezda-Friedrichstadt, Weißeritzstr. 3) 

Landschaftspark Duisburg Nord (Duisburg-Nordstadt, Emscherstr.) 

Binnenhafen (Duisburg-Altstadt) 

Museum der Deutschen Binnenschiffahrt (Duisburg-Laar, Apostelstr. 84) 

Egykori Jagenberg Fabrik (Düsseldorf-Bilk, Himmelgeister Str. 107) 

MedienHafen (Düsseldorf-Hamm, Kaistraße 2) 

Rote Halle (Düsseldorf, Rather Str.) 

Diözesanmuseum (Eichstätt, Residenzplatz 7) 

Katholische Univ. Eichstätt-Ingolstadt (Eichstätt, Ostenstraße 25) 

Egykori „Karl von Müller” kaszárnya (Emden, Barenburg) 

Egykori „Ermen & Engels Nachf.” szövetgyár (Engelskirchen, Engelsplatz) 

Röthelheimpark (Erlangen, Neustadt-Ost, Röthelheimpark) 

Zeche Zollverein (Essen-Stoppenberg) 

Egykori „Tuchfabrik Müller” (Euskirchen, Karl Kroenen Str.) 

Régészeti Múzeum (Frankfurt a. M., Altstadt, Karmelitengasse 1) 

Egykori „Grether Fabrik” (Freiburg im Breisgau, Adlerstr./Faulerstr.) 

Studentendorf Vauban (Freiburg im Breisgau, Merzhauser Str. 150 – 164) 

Studentendorf Stühlinger (Freiburg im Breisgau, Stühlinger, Engelbergerstraße 41) 

Theater im Marienbad (Freiburg im Breisgau, Altstadt, Marienstr. 4) 

Zeppelin Museum (Friedrichshafen, Seestr. 22) 

Egykori „William O. Darby” kaszárnya (Fürth, Krautheimerstr.) 

Egykori „Consolidation” bánya (Gelsenkirchen-Bismarck) 

Galerie für Architektur + Arbeit (Gelsenkirchen, Boniverstr. 30) 

Kulturzentrum Schranne (Giengen an der Brenz, Schrannenstraße 12) 

Egykori malátagyár (Grevesmühlen, Börzower Weg 3) 

Medienfabrik Gütersloh / Embrace (Gütersloh, Carl Bertelsmann Str. 29) 

KON ifjúsági központ (Hagenow, Gottlieb Daimler Str. 1) 

Egykori „Bahrenfeld” gázmű (Hamburg-Bahrenfeld) 

Egykori városi közraktár (HamburgUhlenhorst, Theresienstieg) 

Fleethaus (Hamburg-Harburg, Schellerdamm 2) 

Egykori Elba-tározó (Hamburg-Altona, Große Elbstraße 39) 

Zeisehallen (Hamburg-Ottensen, Friedensallee 7-9) 

Elbphilharmonie (Hamburg-Altstadt, Am Kaiserkai) 

Egykori „Holzhafen” (Hamburg-Moorfleet, Holzhafenufer) 

Markthalle Hamburg (Hamburg, Klosterwall 11) 

Deichtorhallen (Hamburg- Altstadt, Deichtorstraße 1-2) 

HafenCity Hamburg (Hamburg, HafenCity) 

Egykori magasbunker (Hamburg-St. Pauli, Heiligengeistfeld) 

Maximilianspark (Hamm, Alter Grenzweg 2) 

Egykori Degussa-terület (Hanau, Rodenbacher Chaussee) 

Egykori „Pelikanwerke” (Hannover, Pelikanviertel, Podbielskistraße) 

Egykori „Goseriedebad” (Hannover, Goseriede 11) 

Galerie Hermann Voith (Heidenheim an der Brenz, Marienstr. 15) 

Fortbildungsakademie Mont-Cenis (Herne-Sodingen, Mont Cenis Platz 1) 

Alf Lechner Museum (Ingolstadt, Esplanade 9) 

Egykori Duna-kaszárnya (Ingolstadt, Tränktorstr. 6-8) 

Egykori Flandern-kaszárnya (Ingolstadt, Oberer Graben 4) 
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Tűzoltó Múzeum (Jever, Florianstr. 1) 

Film-Service-Kino (Jever, Bahnhofstr. 44) 

Wunderland Kalkar (Kalkar, Griether Str. 110-120) 

Egykori „Smiley Barracks” (Karlsruhe-Nordstadt, Kanalweg 52) 

Egykori IWKA-gyár (Karlsruhe-Südwest, Lorenzstr.) 

Egykori tájológyár (Kiel, Heikendorfer Weg 9) 

Medienhaus Kiel (Kiel-Ellerbek, Werftstr. 214) 

Egykori Chérisy-kaszárnya (Konstanz, Schürmann Horster Weg 3) 

Hotel im Wasserturm (Köln, Altstadt-Süd, Kaygasse 2) 

Egykori „Rheinauhafen” (Köln-Südstadt) 

Egykori „Felten & Guillaume” kötélgyár (Köln, Schanzenstr. 41) 

Egykori vasúti szerelvény csarnok (Köln, Severinsviertel, Zugasse 2) 

Egykori nyakkendőgyár (Ladenburg, Rheingaustr. 34) 

Egykori vágóhíd (Landau, Heinrich Heine Platz 10) 

Neuland Park (Leverkusen, Neuland Park) 

Egykori „Schola Nikolaitana” (Lipcse, Nikolaikirchhof 2) 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde (Lipcse, Gustav Adolf Str. 7) 

Lakótelep „Hartenecker Höhe” (Ludwigsburg-Oßweil) 

Egykori „Wolfschacht” üzemépülete (Lutherstadt-Eisleben, Gerbstedter Str. 13) 

Hochschule Magdeburg-Stendal (Magdeburg, Breitscheidstr. 2) 

Freiluftbibliothek „Lesezeichen Salbke” (Magdeburg-Salbke, Alt Salbke 75) 

Egykori wickrath-i bőrgyár (Mönchengladbach-Wickrath) 

Egykori „Pfarrkirche St. Marien” (Müncheberg, Ernst Thälmann Str. 52) 

Egykori kaszárnya (München, Infanteriestraße 19) 

Friedrich Oberlin Szakközépiskola (München-Pasing, Karl Hromadnik Str. 5) 

Konzertkirche Neubrandenburg (Neubrandenburg, An der Marienkirche) 

Egykori Friedrich Franz kaszárnya (Neuruppin, Fehrbelliner Str. 4a-f) 

Egykori Königstor kaszárnya (Neuruppin, Karl Liebknecht Str. 24) 

Egykori Paulinenauer vasútállomás (Neuruppin, Fehrbelliner Str. 137) 

Sparkasse Norden (Norden, Neuer Weg 77) 

Egykori Reichsparteitag-terület (Nürnberg, Bayenstr.) 

Egykori „Altenberg” cinkfeldolgozó üzem (Oberhausen, Lirich-Süd, Hansastr. 20) 

Egykori gáztározó (Oberhausen, Arenastr. 11) 

CentrO (Oberhausen, Neue Mitte, Centroallee 1000) 

Ebertbad (Oberhausen, Ebertplatz 4) 

Gewerbepark Heyne Fabrik (Offenbach am Main, Ludwigstr. 180c) 

Kulturdenkmal Salmen (Offenburg, Lange Str. 52) 

Forum Alte Kraftpost (Pirmasens, Poststr. 2) 

Carolinensaal (Pirmasens, Buchsweiler Str. 1) 

Neuffer am Park (Pirmasens, Neuffer am Park) 

Strecktalpark (Pirmasens, Strecktalpark) 

Eisweiher Park (Pirmasens, Landauerstr.) 

Rheinberger-Komplex (Pirmasens, Roland Betsch Str. 1) 

Gewerbepark Husterhöhe (Pirmasens, Texas Avenue) 

Egykori „Große Kaserne” (Pirmasens, Sandstraße/Schäferstraße) 

Integrierter Kultur- und Gewerbestandort Schiffbauergasse (Potsdam, 
Schiffbauergasse) 

Universitätsbibliothek Potsdam am Kaiserbahnhof (Potsdam-West, Am Neuen Palais) 

Erntekindergarten (Potsdam-Groß Glienicke, Am Park 14) 

Alte Manufaktur (Potsdam-Groß Glienicke, Am Park 16) 

Egykori páncélos kaszárnya (Potsdam-Groß Glienicke, Waldsiedlung) 

Wohngebiet am Schragen (Potsdam, Nauener Vorstadt, Am Schragen) 
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Fabrik Potsdam (Potsdam, Schiffbauergasse 10) 

Egykori „Bücker” repülőgépgyár (Rangsdorf, Walther Rathenau Str.) 

Egykori „Zeiss-Marwitz” gyárépület (Stuttgart-Süd, 
Dornhaldenstr./Schreiberstr./Eierstr.) 

Egykori amerikai katonai bázis (Stuttgart, Bad-Cannstatt) 

„Burgholzhof” lakótelep (Stuttgart, Bad-Cannstatt, Burgholzhof) 

Stadtbahnhof Stuttgart-Feuerbach (Stuttgart-Feuerbach, Wiener Platz) 

Kronen-Carré (Stuttgart-Mitte, Kronenstr. 28) 

Egykori dohányraktár (Viernheim-Mitte, Satonévri Platz 1) 

Egykori „Sparkasse” (Volkach am Main, Spitalstraße 23) 

Egykori kaszárnya (Weimar, Leibnizallee 10) 

Egykori „Schaufelfabrik Bredt” (Witten, Ruhrstr. 95) 

Brauhaus (Wuppertal, Kleine Flurstr. 5) 

Kulturspeicher (Würzburg, Alter Hafen, Veitshöchheimer Str. 5) 

Ziegeleipark Mildenberg (Zehdenick-Mildenberg, Ziegelei 10) 

 

Norvégia 

Grünerløkka studenthus (Olso, Marselis gate 24) 

 

Olaszország 

Cittádellarte-Fondazione Pistoletto (Biella, Via Giovanni Battista Serralunga 27) 

Egykori téglagyár (Bologna, Via Roncaglio) 

MAMbo – Museo d'arte moderna di Bologna (Bologna, Via Don Minzoni 14) 

Area del tecnopolo (Bologna, Via della Manifattura 3) 

Campo Volo Productive Cluster (Bresso, Via Galileo Galieli) 

Castellanza Egyetem (Castellanza, Via Giacomo Matteotti) 

Egykori „Manifattrua Tosi” (Castellanza, Piazza Castegnate) 

Ex Seccatoi del Tabacco (Città di Castello, Via Albizzini 1) 

Tecnopolo di Ferrara (Ferrara, Via dello Zucchero/Via Saragat) 

Egykori gyapjútározó csarnok (Genova, Porto Antico) 

Porto Antico die Genova (Genova, Porto Antico) 

Egykori „Framitalia Carlo Erba” (Milano, Viale Sarca) 

Maciachini Center (Milano, Piazzale Maciachini) 

Campus Bovisa (Milano, Via Giovanni Durano 10) 

Breda-Cimimontubi Productive Cluster (Sesto San Giovanni, Via Carducci/Via 
Milanese) 

Falck-Concordia Sud Productive Cluster (Sesto San Giovanni, Viale Italia/Viale 
Edison) 

Egykori Fiat autógyár (Torino-Lingotto, Via Nizza 250)  

Egykori „Birrerie Dreher” (Velence-Giudecca, Giudecca 800/Fondamenta San Biagio) 

Università Iuav di Venezia - Istituta di Architettura (Velence, Santa Croce 191) 

 

Portugália 

Hotel Santa Maria do Bouro (Amares) 

Silo - Espaço Cultural (Porto, Matoshinhos, Rua da Senhora Da Hora) 

 

Spanyolország 

CaixaForum (Badalona, Avenida Marquès de Comillas 6-8) 

Egykori „Fàbrica Casaramona” (Barcelona, Travessera de Gràcia 39) 

Gran Velvet (Barcelona, Carrer de la Filosofia 6) 

Egykori „Port Vell” (Barcelona, Moll d´Espanya) 

Port Olímpic (Barcelona, Edificio Capitanía) 
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La Llauna (Barcelona, Carrer de Sagunt 5) 

Molinos del río Segura (Barcelona, Molinos 1) 

Westin Valencia (Barcelona, Calle Amadeo de Saboya 16) 

Universidad de Sevilla (Barcelona, Calla San Fernando 4) 

Taller de Arquitectura (Barcelona, Avinguda de la Indústria 14) 

Parc de la Creueta del Coll (Figueres, Pg. Mare de Déu del Coll 77) 

Vila Olímpica (Madrid, Vila Olímpica del Poblenou) 

Pompeu Fabra Egyetem (Madrid, Plaça de la Mercè 10-12) 

le theatriz (Murcia, Calle Hermosilla 15) 

Walden 7 (Sant Just Desvern, Carretera Reial 106) 

Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Sant Just Desvern, C. de Santa Isabel 52) 

Theatre-Muesu Dalí (Sant Just Desvern, Plaça Gala Dalí 5) 

CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Santander, Carrer de 
Montalegre 5) 

Parlamento de Cantabria (Sevilla, Calle Alta 31-33) 

Biblioteca „Depósito de las Aguas” (Valencia, Calle Wellington 50) 

 

Svájc 

Egykori iparterület (Aarau, Torfeld Süd) 

Trafo Baden (Baden, Brown Boveri Platz 1) 

Merkel-Areal (Baden, Bruggerstr. 37) 

Egykori vászon- és pamutszövöde (Basel, Oetlingerstr. 69) 

Egykori gyárterület (Basel, St. Albantal 42) 

Stücki (Basel-Kleinhüningen, Hochbergstr. 70/Badenstr. 1) 

Unitobler (Bern, Länggassstr.) 

Hochschule der Künste Fachbereich Theater (Bern, Sandrainstr. 3) 

Eidgenössische Alkoholverwaltung (Bern, Langgassstr. 31-37) 

Egykori „Cattaneo SA” szalámigyár (Dietikon, Badenerstr. 5) 

Egykori bőrcserző műhely (Ennetbaden, Limmatauweg 18e) 

Walzmühle-Areal (Frauenfeld) 

Egykori „Cardinal” sörfőzde (Fribourg, Passage du Cardinal) 

Flon-Quartier (Lausanne, Flon) 

La Filanda (Mendrisio, Largo Mario Soldini) 

Egykori szövöde (Murg am Walensee, Alte Spinnerei) 

Kulturzentrum „Alte Fabrik” (Rapperswil, Klaus Gebert Str. 5) 

Selve-Areal (Thun, Scheibenstr.) 

Egykori „Kartause Ittingen” (Warth) 

Kunzareal (Windisch, Dorfstr.) 

Sulzer-Areal (Winterthur, Zürcherstr. 9) 

Ferrowohlen Industriepark Villmergen-Wohlen (Wohlen, Industriestr. 21) 

Egykori „Holzkonservierung AG” (Zofingen-Brühl, Industriestr. 21) 

Egykori irodaépület (Zürich, Eichstr. 25) 

Egykori szappangyár (Zürich, Hardstr.) 

Kultur- und Werkzentrum „Schiffbau” (Zürich, Escher-Wyss, Schiffbaustraße) 

Egykori „Löwenbräu-Areal” (Zürich, Limmatstr. 268-270) 

Egykori „Maag-Areal” (Zürich-West) 

Egykori „Steinfels-Areal” (Zürich-West, Heinrichstr.) 

Egykori „Tiefenbrunnen-Mühle” (Zürich, Seefeldstr. 219) 

 

Svédország 

Egykori börtön (Stockholm, Långholmsmuren 20) 

Hammarby Söjstad (Stockholm-Södermalm)
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II. Kérdőív barnamezős területek felméréséhez 

 
1. A barnamező meghatározása 

Barnamező alatt olyan területet értünk, melyet az emberi társadalom korábban már igénybe vett valamely 
célra, eredeti funkcióját azóta (nagyrészt) elvesztette (pl. gazdasági szerkezetváltás során), újra használatba 
vétele azonban – a megelőző használat által hátrahagyott nyomok miatt – előzetes, külső beavatkozás nélkül 
nem lehetséges.  
Típuspéldák: egykori ipari területek, laktanyák, felhagyott vasútvonalak, felhagyott iskolaépület stb. 

 
2. Települési adatok 

Település / fővárosi kerület neve: …………………………………………………….. 
Népességszám: …….……………………………………………. fő 
Közigazgatási terület nagysága: ………………………………... km2 

Település típusa:    község  város     megyeszékhely 
   nagyközség  megyei jogú város  fővárosi kerület 
Megye: ………………………………………………………....... 

 
 
3. A településen található barnamezős terület(ek) 
(A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető.) 
 

Sorsz. Név/Cím Terület 
(km2) 

Eredeti 
funkció 

Rehabilitáció 
megtörtént-e? 

(igen/nem/részben) 

Új funkció 

Tervezett Folyamatban Megvalósult 
1.        
2.        
3.        
        

 
Amennyiben több barnamezős terület található a településen, kérem az alábbi táblázatot (sokszorosítható) 
mindegyikre egyenként töltse ki! Nagy segítség a hiányosan kitöltött kérdőív is. Amennyiben nem áll 
rendelkezésére minden információ, kérem, akkor is küldje vissza! A már rehabilitált területek esetében nem 
releváns pontok kitöltése – értelemszerűen – nem szükséges. 
 
 
1. Alapinformációk a területről 
1.1 Név  
1.2 Cím  
1.3 Hrsz.  
1.4 Terület (km2)  
2. Földrajzi elhelyezkedés 

 

a) Településen belül  
 Településközponttól való távolsága? (km) 

b) Településen kívül  
 Településtől való távolsága? (km) 

  

3. Településszerkezeti elhelyezkedés 
3.1 a) Külterület     b) Belterület  

3.2 a) Városszerkezetbe illeszkedik   
b) Városszerkezetbe nem illeszkedik  

4. Eredeti funkció 

 

a) Bányászat 
b) Nehézipar 
c) Egyéb ipar 
d) Mezőgazdaság 
e) Katonai 

f) Közlekedési 
g) Egyéb infrastrukturális 
h) Lakó 
i) Kulturális/szociális 
j) Egyéb:….. 

 

5. Eredeti használó  
6. Jelenlegi állapot 

 a) Részbenhasznosított  
 Hány %-ban? 

b) Hasznosítatlan  
       Mióta?   
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7. Hasznosítás elmaradásának okai 

 

a) Befektető / tőke hiánya 
b) Környezeti kármentesítés magas költségei 
c) Épületek leromlott fizikai állapota (magas 

bontási/helyreállítási költségek) 
d) Kedvezőtlen területi elhelyezkedés 
e) Infrastrukturális adottságok 
f) Műemlékvédelmi korlátok 
g) Egyéb:…. 

 

8. Amennyiben részben hasznosított, milyen profillal? 

 

a) Ipari 
b) Egyéb gazdasági 
c) Katonai 
d) Infrastrukturális 
e) Kulturális 

f) Lakó 
g) Turizmus/vendéglátás 
h) Rekreációs, zöldövezeti 
i) Oktatási, szociális 
j) Egyéb:… 

 

9. Terület beépítettsége (%)  
10. Épületállag 
10.1 Felújított/felújítás alatt (%)  
10.2 Felújításra szoruló (%)  
10.3 Lepusztult, elbontásra szoruló (%)  
10.4 Megfelelő, nem igényel beavatkozást (%)  
11. Burkolat nélküli zöldterület aránya (%) 
11.1 a) Összefüggő b) Elszórtan elhelyezkedő   
12. Tulajdonviszonyok 
12.1 Jelenlegi tulajdonosok száma? (db)  

12.2 Megoszlás (%):  
önkormányzati – magán – állami    

13. Területtel kapcsolatos tervek 
13.1 a) Nincs b) Van  

13.2 

Ha van: mi és kinek a részéről?   
a) Fejlesztés 
b) Eladás 
c) Saját beruházás 

x) Önkormányzati 
y) Magán 
z) Állami 

  

14. Van-e tudomása róla, hogy a terület egy részét bérlők használják? 
 a) Igen (%) b) Nem  
15. Infrastrukturális ellátottság 

15.1 Megközelíthetőség:   a) Közút b) Vasút c) Tömegközlekedés 

15.2 
Rendelkezésre álló kommunális infrastruktúra: 

 a) Víz 
b) Szennyvíz 

c) Áram 
d) Gáz 

e) Szilárd burkolatú út 
f) Telefon 

15.3 Rendelkezésre álló infrastruktúra állapota:  a) Kiváló b) Megfelelő c) Felújításra szorul 
16. Környezeti károk 

16.1 Tudomásuk szerint van-e szennyezés a területen?  a) Igen b) Nem 

16.2 Környezeti károk felmérése megtörtént-e?  a) Igen b) Nem 

16.3 Sor került-e már kármentesítésre?  a) Igen b) Nem 

16.4 
Vannak-e tervek, források a környezeti kár 
kezelésére?  

a) Igen b) Nem 
17. Tudomásuk szerint érint-e a barnamező, illetve annak közvetlen környezete… 

 

a) Vízminőségi szempontból érzékeny területet 
b) Ökológiai szempontból érzékeny területet 
c) Természetvédelmi területet 
d) Műemlékvédelmi területet 
e) Régészeti területet 
f) Egyéb: … 
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18. Van-e a településnek (vagy a tulajdonos(ok)nak) konkrét elképzelése, változtatási 
javaslata, rehabilitációs terve a területtel kapcsolatban? 

 a) Igen b) Nem  

18.1 

Ha igen, a tervezett hasznosítás  
 
 

a) Korábbi funkció  
helyreállítása 

b) Új funkció*, 
éspedig? 

*Pl.: ipari, lakó, zöldövezeti, kulturális, stb. 
 

Köszönöm a válaszát! 
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