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Ki tervezi a várost?
A városok arculatának változása a 
településfejlesztés eredményeként –
német példákon illusztrálva



De mielőtt a szükebb értelemben vett tárgyra 
térnék, bár az alábbiak is tágabb értelemben ide 
tartoznak….

… sajnos aktuális alkalomból egy szomorú 
remininszenciát kell bemutatnom:



A 2016. április 22-én leégett „Prater“ (volt 
„Brenner villa“ néven is közismert) szalonja, 
1900 körül



... de szerencsére áll még sok szombathelyi 
Brenner-alkotás: volt takarékpénztári épület 
Brenner János (V.) (fotó: HAP) 



volt Faludi-
Gimnázium  
Brenner János (VI.) 
(fotó: HAP)



Szalézi Szt. Kvirin templom  
Brenner János (VI.) (fotó: HAP)



… és tiszteletadás Édesapám, Brenner 
János (VII.) emlékének!



I. Területi alapadatok, trendek és 
területfejlesztés Németországban 
– néhány szó arról, hogy a 
városok milyen pályán 
mozognak?



Hosszú távú demográfiai trendek (1)

Németország népességének várható alakulása  (alsó és felső határ, ezer 
főben); forrás: Statistisches Bundesamt (Szövetségi Statisztikai Hivatal 12. 
koordinált népességprognózisa,  www.destatis.de):

http://www.destatis.de/


Hosszú távú demográfiai trendek (2)

A népesség korcsoportok szerinti megoszlása (forrás: Statistisches Bundesamt 12. 
koordinált népességprognózisa)

„Német-
ország
idősebb, 
színesebb
és 
gyérebb 
lesz“



Hosszú távú demográfiai trendek (3)

•„Németország idősebb, színesebb és gyérebb lesz“
– a jelenlegi migrációs hullám térbeli 
következményei azonban egyelőre teljesen 
ismeretlenek
•Feltételezhetően a migránsok nagy része a 
virágzó agglomerációs térségekbe fog költözni, 
oda, ahol a munkahely-kínálat található
•A demográfiai szerkezetváltással küzdő vidéki 
térségek helyzetén – kellő munkahely-kínálat 
híján – a migráció feltehetően nem fog alapjaiban 
változtatni



• 2006. június 30-án a területfejlesztésért felelős szövetségi és tartományi 
miniszterek konferenciája (MKRO) jóváhagyta „A területfejlesztés 
irányelvei és cselekvési stratégiái Németországban” című 
dokumentumot

• A dokumentum nem jogszabály, feladata az elért politikai megegyezés
rögzítése

• 2013. aug. 26-án az illetékes szövetségi minisztérium módosítási 
konzultációt kezdeményezett 

• 2016. március 9-én az MKRO elfogadta az (azonos nevü) új 
dokumentumot

A területfejlesztés irányelvei



Az irányelvek megvalósítása: törvények, 
tervek és modellprojektek

•Szövetségi szintü jogszabály: Raumordnungsgesetz (területrendezési törvény)

•Tartományi jogszabályok: különböző neveken, általában
Landesplanungsgesetz (tartományi tervezési törvény) 

•Szövetségi területrendezési terv, mint láttuk, nincs; a tartományokban részben 
az egész területre kiterjedő területrendezési tervek, részben regionális tervek 
keszülnek („városállamok“: a településszerkezeti terv egyúttal regionális 
tervnek minősül) 

•A jogszabályok nem különböztetik meg következetesen a területrendezési és a 
-fejlesztési terv müfaját, a fejlesztési terv általában nincs is szabályozva, a 
rendezési terv pedig fejlesztési elemeket is tartalmaz

•A szövetségi kormány „Modellvorhaben der Raumordnung“ (MORO) néven 
gyakorlatközeli kutatás keretében területrendezési és területfejlesztési 
modellprojekteket támogat, amelyek az egyes irányelvekhez kapcsolódnak



A német településrendszer jellemzői (1) 

• Települési önkormányzatok (városok és 
községek) száma összesen: 11.084

• Ebből város: 2.059
• Átlagos lakosságszám: 1.711 fő
• Átlagos terület: 16,68 km²
• Különleges eset: „városállamok“ (egyszerre 

város és tartomány) – Berlin 3.469.849 fő
891,69 km²-en, Hamburg 1.762.791 fő 755,30 
km²-en

2016. I.1-i állapot, forrás: Statistisches Bundesamt



A német településrendszer jellemzői (2)

Nagy-, közép- és 

kisvárosok differenciált 

megoszlásban –

Berlinnek nincs olyan 

túlsúlya az országban, 

mint pl. Londonnak vagy 

Párizsnak

Forrás: 

Stadtentwicklungsbericht 

2012 der Bundesregierung, 

17/14450. sz. parlamenti 

iromány 



Zsugorodó és növekedő városok

Zsugorodási „ék“ keleti 

irányból a Ruhr-vidék felé

Forrás: 

Stadtentwicklungsbericht 

2012 der Bundesregierung, 

17/14450. sz. parlamenti 

iromány 



Területi trendek
• Virágzó déli, részben nyugati területek, lakáshiánnyal 

(München, Stuttgart, Frankfurt, részben Köln, 
Düsseldorf, Hamburg és térségük)

• Szociális és szerkezeti válságtünetek a Ruhr-vidék 
egyes részein, valamint  monostruktúrájú városokban 
(Pirmasens, Selb, stb.)

• Keleti, északkeleti válságos területek (ex-NDK), óriási 
lakástöbblettel, néhány pozitív kivétellel (Drezda, 
Lipcse)

• Aktív, fiatal népesség kelet-nyugati vándorlása
fékeződik

• Kissé fékeződő szuburbanizáció
• A „nagy ismeretlen“: a nagy volumenü migáció 2015 

óta



II. Ki tervezi a várost? Elsősorban: 
maga a város mint 
önkormányzat!



De Gaulle bon mot-ja szerint:

• „Ez itt több ezer kis köztársaság!“

• Lehet, hogy a mondás apokrif, nem 
tudtam ellenőrizni, de állítólag az elnök és 
tábornok ezt mondta, amikor egy német 
politikussal beszélgetett a német 
önkormányzati hagyományokról

• De az önkormányzat nem marad egyedül… 



III. Városfejlesztés – kihívások és 
válaszok: a városok nem 
maradnak egyedül!



A városfejlesztés jellemző eszköztára

- Jogalkotás – lásd elsősorban: Baugesetzbuch 
(BauGB)
- Támogatás európai és nemzeti szinten (az európai 
szintet itt most tudatosan nem részletezem)
- nemzeti szint: városépítés-támogatás 
(Städtebauförderung)
- … és nem utolsósorban a vita, diskurzus, az 
ezekkel összefüggő kutatás, modell-projektek, stb., 
pl. „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“
(„ExWoSt“) és újabban a „Nationale 
Stadtentwicklungspolitik“ projektsorozata



A városépítés-támogatás alapelvei

• A különféle programok mindegyike egy-egy jellemző 
kihívásra válaszol, pl. demográfiai átalakulás: elsősorban 
a „Stadtumbau Ost“ és „Stadtumbau West“ programok“
(„városátépítés keleten“ ill. „nyugaton“); a demográfiai 
válságtünetek gyakran gazdasági szerkezetváltással
járnak együtt – a „Stadtumbau West“ egyik témája

• Szubszidiaritás elve: beruházások támogatása, nem 
teljeskörü költségfedezet (szövetségi : tartományi : 
önkormányzati szint 1 : 1 : 1, némi variációkkal), a 
prioritásokat és a támogatandó önkormányzatokat a 
tartományok határozzák meg

• Területi elv: az önkormányzat által integrált 
városfejlesztési koncepció alapján kiválaszott területek



IV. Városfejlesztési programok: 
szövetségi kormány, tartományi 
kormányok, önkormányzatok és –
nem utolsósorban – a város 
polgárainak együttmüködése



Városfejlesztési programok - alapelv

Az Alaptörvény (Grundgesetz) 104/b. cikkely értelmében „a 
szövetség a tartományoknak a községek (községtársulások) olyan, 
különösen jelentős beruházásaihoz nyújthat pénzügyi támogatást, 
amelyek 

• az összgazdasági egyensúly zavarának elhárításához, vagy 

• a szövetségi területen fennálló eltérő gazdasági erő 
kiegyenlítéséhez, vagy 

• a gazdasági növekedés támogatásához szükségesek.

A részleteket, különösen a támogatandó beruházások fajtáját, a 
szövetségi tanács hozzájárulásával létrejövő szövetségi törvény, 
vagy a szövetségi államháztartási törvény alapján kötött 
közigazgatási egyezmény szabályozza”.



Városfejlesztési programok – egyes példák

•Városátépítés keleten (Stadtumbau Ost): az új 
tartományokban üresen álló kb. egymillió lakás egy részének 
lebontása és ezzel párhuzamosan a városközpontok 
rehabilitálása (bontási programrész: 50 : 50 : 0, rehabilitációs 
programrész: egyharmad : egyharmad : egyharmad arányban; 
csak új tartományok).

•Városátépítés nyugaton (Stadtumbau West): a régi 
tartományokban erős funkcióvesztéssel küzdő városok 
fejlesztése, pl. katonai létesítmények felszámolása vagy helyi 
iparágak összeomlása után (egyharmad : egyharmad : 
egyharmad arányban; csak régi tartományok).



Városszerkezeti problémák funkcióvesztés 
esetén            

•Eklektikus városnegyedek 

veszélyeztetettsége

•Töredékes városszerkezet 

keletkezésének veszélye



Városfejlesztési programok – finanszírozás

Programszerkezet: 2015-ben összesen 650 millió € szövetségi támogatás, 
ebből

Forrás: www.bmub.bund.de, Städtebauförderung címszó

2016-ban a támogatás hasonló nagyságrendü (a prezentáció 
készítésekor még nincs közigazgatási egyezmény)

http://www.bmub.bund.de/


V. A települések arculatának
alakulása – néhány példa 
arra, hogy ki „tervezi“, néha pedig
inkább: ki alakítja a várost? 



A „helyi gazdaság“ a szociális városban: spontán 

városátalakulás bevándorlás révén…



Nagyobb befektetések: Lipcse, Mädler-
Passage – a központ vonzerejének erősítése



Városépítési müemlékvédelem: Görlitz, 
történelmi városközpont

Görlitz,

Untermarkt,

városháza

és loggiás

házak

Rajz B.J.



Városátépítés keleten – az érme egyik oldala: 
panel-épület bontása az önkormányzat és a 
lakásépítő vállalat együttmüködésével….



…. vagy átépítése: Leinefelde…



Chemnitz: bontás (elvileg) kívülről befelé –
önkormányzati cél: a kompakt városszerkezet



Chemnitz: példa bontás és felértékelés 
együttes alkalmazására



… és az érme másik oldala: eklektikus városrész 
rehabilitációja önkormányzati kezdeményezéssel, a 
háztulajdonosokkal együttmüködve, Greifswald



A város és a víz: Erfurt, önkormányzat és 
vendéglátók együttmüködése …



Város és tulajdonformák: Stralsund, épületcsoport 

lakásszövetkezeti rehabilitációja



Lipcse, pályaudvar,

1990 és 1998:

köz- és

magánberuházás 

együttmüködése



Drezda, Taschenbergpalais,

1991 és 1997: 

önkormányzat, 

müemlékvédelem és 

befektető együttmüködése



Görlitz, Büttnerstraße,

1990 és 1998: 

önkormányzat 

és háztulajdonosok

együttmüködése



Meißen, Marktgasse,

1994 és 1998:

önkormányzat 

és háztulajdonosok

együttmüködése



VI. Gyakorlatközeli kutatás: 
ingatlan-tulajdonosi fejlesztési 
körzetek (IFK) a kísérleti lakás- és 
városépítés (Experimenteller 
Wohnungs- und Städtebau 
<ExWoSt>) keretében: a 
városrész fejlesztése a 
háztulajdonosok összefogásával



Eigentümerstandortgemeinschaften (ESG), 
magyar fordításban: Ingatlantulajdonosi 
fejlesztési Körzetek (IFK) (1)

•Az IFK lényege: kimozdul a tulajdonos egyéni gazdasági 
perspektívájából, helyette más tulajdonosokkal közösen a 
városnegyed rentabilitását célozza meg, mivel az ingatlanok 
lakóértékét nemcsak az ingatlan minősége határozza meg, hanem 
nagymértékben a környék ill. a lakónegyed minősége is. Az egyes 
tulajdonosok messzemenő együttműködése ezért „felvilágosult 
önérdeken” alapul.

•Az IFK-k a demográfiai változás keretei közt hozzájárulnak a belső 
városrészek revializációjához, egyúttal erősítik a civil társadalmi 
részvételt a városfejlesztésben! 



Ingatlantulajdonosi Fejlesztési Körzetek (IFK)
(2)

IFK modellprojektek („HID“
típus)



Ingatlantulajdonosi Fejlesztési Körzetek (IFK)
(3)

Magdeburg-Buckau – Gnadauer Str., eklektikus negyed



VII. Gyakorlatközeli kutatás: 

klímavédelem és -adaptáció (MORO 
és ExWoSt keretében) a 
minsztériumok 
kezdeményezésével, 
együttmüködve a régiókkal és az 
önkormányzatokkal



Regionális szintü kutatás: energia és 
klímavédelem, BMVI program (1)

MORO (Modellvorhaben der 

Raumordnung) 

modellprojektek: „Regionale 

Energiekonzepte als 

strategisches Instrument 

der Landes- und 

Regionalplanung“ (regionális 

energiakoncepciók mint a 

tartományi és regionális 

tervezés stratégiai eszköze)

Áttekintő térkép forrása: BBSR



Néhány kérdésfelvetés a  
„Regionális 
energiakoncepciók a mint a 
tartományi és regionális 
tervezés stratégiai eszköze“
témakörben:

•Energiakoncepció és 
„formális“ regionális terv 
viszonyulása

•Nap-, szél- és vízenergia 
regionális megoszlása

Ábrák forrása: BMVI / BBSR

Regionális szintü kutatás: energia és 
klímavédelem, BMVI program (2)



Problémák: „energiatáj“ – a gyakran látható földmüvelési monokultúrák 
mellett immár „napelem- és szélkerék-monokultúra“, nem is beszélve az 
épületekről? Ki tervezi / alakítja a tájat? A táj tudatos esztétikai 
alakításának igénye további kutatásba és modellprojektekbe torkollik –
példa a politikai döntések nem mindig végiggondolt mellékhatásaira

Ábrák forrása: BMVI / BBSR

Regionális szintü kutatás: energia és 
klímavédelem, BMVI program (3)



Klímaadaptáció, (volt) BMVBS 
program

• Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) - Forschungsfeld „Urbane 
Strategien zum Klimawandel“ („Városi klímaváltozási stratégiák“ a kísérleti lakás-
és városépítés területén) – 10 modellprojekt

• Kritériumok. a klímaadaptáció beillesztése az integrált városfejlesztési 
koncepcióba, az aktorok intenzív bevonása



Klímaadaptáció: területi trendek, 
modellprojektek

Probléma: a klímaváltozás általában súlyosabban érinti a növekedö régiókat, 

mint a zsugorodókat! 

Képek forrása: 

BBSR



Városátépítés és klímaadaptáció

A „Stadtumbau“ keretében épületek bontása, barnamezők újra-
hasznosítása esélyt nyújt a minőségi fejlesztésre, pl. hideglevegő-
folyosóként is hasznos zöldterületekre („no regret“ fejlesztések),
a kompakt városszerkezet fenntartásával együtt



VIII. … és mi a tanulság – van-e 
egyáltalán?



Szinte vezérfonalként vonult végig: X, Y és Z 
együttmüködése - a siker titka tehát nem (csak) a pénz, 
hanem többek között…

•az integrált terület- ill. városfejlesztési koncepció 
kidolgozása,

•a koncepció messzemenő egyeztetése, megvitatása az 
aktorokkal (törekvés a konszenzus-teremtésre),

•a jogi és támogatási eszközök rugalmas, a célra 
összpontosított kezelése,

•vagyis: a kommunális ill. regionális szinten 
megfogalmazott politikai akarat szakszerü megvalósítása.



 http://www.bmvi.de/DE/DigitalesUndRaumentwicklu
ng/Raumentwicklung/raumentwicklung_node.html

 http://www.bmub.bund.de/themen/stadt-wohnen/

 http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/exwo
st_node.html

 http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/moro_
node.html

Köszönöm figyelmüket! 

További információ

http://www.bmub.bund.de/themen/stadt-wohnen/
http://www.bmub.bund.de/themen/stadt-wohnen/
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/exwost_node.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/moro_node.html

