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Város az európai / mediterrán kultúrában

- kompaktság és koncentrált sűrűség

- védelem funkciója, ami sűrűsödést hoz létre a falakon belül

- a gyalogos távolságok: horizontális terjeszkedés korlátait
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Ebenezer Howard: Kertváros modell

A gyakorlatilag önellátó településcsoport 
• hat 32 ezer lakosú és egy 58 ezer lakosú 

központi településből áll, tehát összesen 250 
ezer fő él egy önfenntartásra berendezkedő 
térségben

• Maguk a lakóterületek igen sűrűek: a 
lakótelkek mérete alig haladja meg a 200 m2-
t, ám ezek hatalmas zöldterületeket vesznek 
körül. A nagy területigényű intézményeket a 
lakóterületeket két azonos szélességű 
gyűrűre osztó zöldsávban helyezte el.

• A települések térben lehatároltak, a térbeli 
terjeszkedést infrastruktúra elemek 
korlátozzák

Cél: város-vidék egyensúly visszaállítása
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Compact City : A Plan for a Liveable Urban Environment
Thomas L. Saaty , George Bernard Dantzig, 1973

Utópisztikus, matematikai alapú vízió, mely az erőforrások hatékony 
használatára épült
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Az erőforrások hatékony használatának kulcsa 
→ a városok viszonylagos sűrűsége és racionális térbeli szervezése

Egy nagy sűrűségű környezetben
→ a távolság a lakó-, a munkahely és egyéb célpontok között viszonylag 

kicsi, ebből adódóan az autókra általában nincs szükség
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Peter Newmann, Jeffrey 
Kenworthy, 1999
Sustainability of Cities: 
Overcoming automobile 
dependence

Az egy főre jutó egyéni 
utazások 
energiafelhasználása és a 
városi sűrűség közötti 
összefüggés 6
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„A városoknak megvan az az adottsága, hogy mindenki számára 
nyújtsanak valamit, de csak úgy és csak akkor ha mindenki részt 
vesz a létrehozásukban!

Jane Jacobs – Az amerikai városok élete és halála (1961)

a huszadik század egyik legnagyobb hatású könyve, mely a modern 
várostervezés megközelítését kritizálja

megkérdőjelezi az „ortodox” modern város- és építészeti tervezés 
gyakorlatát, és azt nézi, hogy hogyan működnek valójában városok, 
ahelyett hogy hogyan kellene működniük a tervezők szerint

kulcsfontosságot tulajdonít az emberek személyes és folyamatos 
jelenlétének egy terület biztonságos (mai szóval fenntartható) 
működésében
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Proximitás szociális és kulturális jelentősége, 
mely az élhetőségre is hatással van
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KOMPAKT VÁROS JELLEMZŐI
(a fogalom nem definiálható egyértelműen, hiszen különböző 
megközelítésmódok léteznek)
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KOMPAKT VÁROS JELLEMZŐI
(a fogalom nem definiálható egyértelműen, hiszen 
különböző megközelítésmódok léteznek)

• sűrű és egymáshoz közel telepített beépítések

• magas laksűrűség és vegyes funkciók



városforma és területhasználati minták

A területhasználati minták egyik legfontosabb jellemzője:
- A beépített területeik laksűrűsége

→ A városi létforma alapja → megteremti a városiasságot
→ Azok a városok, melyekhez leginkább a városiasság 

érzetét társítjuk a funkcionális gazdagság mellett, nagy 
laksűrűséggel is rendelkeznek (Párizs, Manhattan, 
Barcelona, Budapest)

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem - 2021.                               Kompakt város és fenntarthatóság – Szabó Árpád DLA

KOMPAKT VÁROS JELLEMZŐI
(a fogalom nem definiálható egyértelműen, hiszen 
különböző megközelítésmódok léteznek)

• sűrű és egymáshoz közel telepített beépítések

• magas laksűrűség és vegyes funkciók



Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem - 2021.                               Kompakt város és fenntarthatóság – Szabó Árpád DLA

KOMPAKT VÁROS JELLEMZŐI
(a fogalom nem definiálható egyértelműen, hiszen 
különböző megközelítésmódok léteznek)

• sűrű és egymáshoz közel telepített beépítések

• magas laksűrűség és vegyes funkciók
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definiált
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• a város és a vidék közötti határ egyértelműen 
definiált

• térbeli terjeszkedés korlátozása

• hatékony tömegközlekedéssel összekötött városias 
területek

• hatékony térhasználat előfeltétele

• óránként 1 busz – 9-12 lakás / hektár 1

• 10 percenkénti buszjárat – 35-40 lakás / hektár 1

• villamos – 20-25 lakás /hektár  1
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• hatékony tömegközlekedéssel összekötött városias 
területek

• hatékony térhasználat előfeltétele

• a helyi szolgáltatások és munkahelyek elérhetőségének 
biztosítása

• vegyes területhasználat és gyalogos távolságok

• vonzáskörzetben lévő kritikus tömeg:

• kisbolt (kb 150-200 m2) – kb. 1000 lakás 5-10 
perces gyalogos távolságon belül

• lokális központ (össz. alapterület kb. 1000-2000 
m2) – kb. 2000 lakás 1 km-es körzeten belül

• Városrész központ (össz. alapterület kb. 3000-
5000 m2) – kb. 6-8000 lakás 2-3 km-es körzeten 
belül
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• vonzáskörzetben lévő kritikus tömeg

• 15 perces város (Carlos Moreno): 15 percen 
belül gyalogosan (vagy kerékpárral) elérhető 
legyen 6 alapvető funkció: lakás, munka, 
kereskedelem, egészségügy, oktatás és 
szórakozás
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A fenntarthatóság (fenntartható fejlődés) fogalma:

Bruntland jelentés (ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1983-ban)

Növekedést vagy fejlődést jelent? – ERŐS FENNTARTHATÓSÁG

Herman Daly (amerikai közgazdász) definíciója:

“A FOLYAMATOS SZOCIÁLIS JÓLÉT ELÉRÉSE A KÖRNYEZET
ÖKOLOGIAI KAPACITÁSÁNAK MEGHALADÁSA NÉLKÜL”
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A hatékonyság növekedésének hatásai (Jevons
paradoxon, teljesítmény szakadék & visszapattanó 
hatás):
• Ha a technológiai háttér fejlesztésével növeljük az 

energiafogyasztás hatékonyságát, az nem 
csökkenti, hanem, növeli az összfogyasztást

• A fejlesztések nem feltétlenül érik a kívánt 
hatékonyságot

• A megtakarítások miatt könnyebben költünk 
bizonyos termékekre

Ennek eredményeképpen: többet autózunk, nagyobb 
lakásokban lakunk, többet fogyasztunk stb.

Előtérbe kell kerüljenek egyéb „megközelítések”:
- Elégségesség elve (szufficiencia)
- Erőforrások megosztása (sharing economy)

Phoenix
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FENNTARTHATÓ VÁROSTERVEZÉS (Douglas Farr)

Gyalogos- és tömegközlekedésre épülő várostervezés, mely nagy hatékonyságú épületekre és nagy hatékonysággal
kihasznált infrastrukturális hálózatokra épít. A tömörség (városias sűrűség) és a természettel való közvetlen kapcsolat
a fenntartható várostervezésnek lényeges építőelemei.

- Kompaktság – a hatékonyság növelésének feltétele: kritikus sűrűség, mely a tömegközlekedés gazdaságos 
üzemeltetésének is feltétele és 500 m-es gyalogos távolság

- Teljesség – a napi- és élethosszig tartó igények kielégítése – funkcionális komplexitás
- Gazdag térbeli kapcsolatrendszer – köztérrendszerek újragondolása és azon belül is a „szelíd” mobilitási formák 

előtérbe helyezése – gépkocsiforgalom kirekesztése és csökkentése
- Biofilia – természetes környezettel való kapcsolatrendszer – fontos az egyensúly megtalálása az ökológia és a 

városfejlesztési kérdések között, melyek sokszor ellentmondanak egymásnak 
- Nagy hatékonyságú infrastruktúra és épületek
- Integrált tervezési folyamat
- Meglévő települési szövet újrahasznosítása, integrálása

Szövet újrahasznosítása: EUROPAN 8 terv Új Köztérrendszer

a Belső Erzsébetváros területére EUROPAN 10 terv Dessau/Németország            
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Clarence Perry: 
Szomszédsági egység

Douglas Farr: 
Fenntartható 

Szomszédsági egység



A fenntartható települési folyosó (Douglas Farr: Sustainable Urbanism)
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A fenntartható települési folyosó (Douglas Farr: Sustainable Urbanism)
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Fenntartható települések alap sémái:
- kompakt város, nagyméretű koncentrált központ

- decentralizált, de koncentrált és kompakt 
települések (településrészek), melyeket 

tömegközlekedés köt össze
- szétszóródó önfenntartó közösségek



Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem - 2021.                               Kompakt város és fenntarthatóság – Szabó Árpád DLA

A kompakt város 
jellemzői

Fenntarthatóság

Környezet Társadalom Gazdaság

Rövidebb városon belüli 
távolságok

- Alacsonyabb CO2 kibocsátás
- Kisebb légszennyezés a 
gépjárművekből

- Könnyebb megközelíthetőség 
az alacsonyabb költségek miatt

- Nagyobb termelékenység a 
rövidebb utazási távolságok 
miatt

Csökkenő autófüggés - Alacsonyabb CO2 kibocsátás
- Kisebb légszennyezés a 
gépjárművekből

- Alacsonyabb szállítási 
költségek
- Nagyobb mobilitás autó nélkül
- Több gyaloglás és 
kerékpározás / javuló egészség

- „Zöld” munkahelyek és 
technológiák jelennek meg

Lokális 
energiafelhasználás és 
helyi energiatermelés

- Alacsonyabb egy főre jutó 
energia felhasználás és CO2 
kibocsátás

- „Zöld” munkahelyek és 
technológiák jelennek meg
- Energiafüggetlenség

A földterületek optimális 
kihasználása és több 
lehetőség a város-vidék 
kapcsolatra

- A mezőgazdasági területek és 
a természetes biológiai 
sokféleség megőrzése
- Alacsonyabb CO2 kibocsátás 
a rövidebb élelmiszerutak miatt

- Magasabb életminőség a több 
szabadidős tevékenység miatt

- „Vidéki” gazdaság fejlődése 
(városi mezőgazdaság, 
megújuló energiatermelés)

Hatékonyabb 
közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés

- A szociális jólét 
közszolgáltatási szintjének 
könnyebb fenntartása a 
hatékonyság javításával

- Alacsonyabb infrastrukturális 
beruházási és karbantartási 
költségek

Jobb hozzáférés a helyi 
szolgáltatások és 
munkahelyek 
sokféleségéhez

- Magasabb életminőség a 
közszolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférhetőség miatt (üzlet, 
kórház) 

- A magas életminőség vonzza 
a szakképzett munkaerőt
- Magasabb termelékenység a 
nagyobb sokszínűségnek, 
vitalitásnak, innovációnak és 
kreativitásnak köszönhetően.

A Kompakt Város és városi fenntarthatóság viszonya 1



A kompakt (sűrű) város dilemmái a fenntarthatóság szempontjai alapján

- Sűrűség korlátai
• Tervezési és szervezési korlátok
• Zsúfoltság

• Megkülönböztetendő: sűrűség & zsúfoltság
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Nagyvárosi sűrűség érzékelési vizsgálat intuitív 
módszerekkel Huszár Zsófia és Pfliegel Gábor 
Városépítés 3. terve a Belső-Erzsébetvárosban

Cheng és Steermers Hong Kong-i 
sűrűség érzékelési vizsgálata



Poul BaekK Pedersen: Sustainable Compact City
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- Sűrűség korlátai
• Tervezési és szervezési korlátok
• Zsúfoltság

- Magas minőségű lakásminőség elérése, nagy sűrűség mellett különösen erőforrás igényes
• Csak egy bizonyos réteg engedheti meg, alacsony jövedelműek kiszorulnak (kiköltözés)?
• sűrű(bb) beépítésekből adódó növekvő profit igazságos elosztása (?)
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A kompakt (sűrű) város dilemmái a fenntarthatóság szempontjai alapján



Energiaszegénység és a lakások alapterülete közötti összefüggés

Átlagos egy főre jutó lakásméretek az energiaköltségek 
bevételekhez viszonyított aránya szerint (Fellegi, Fülöp, 2012)

A háztartás jövedelmének több mint 34%-át energiára költő háztartások 
megoszlása a lakókörnyék jellege szerint (Fellegi, Fülöp, 2012)

a lakások átlagos alapterülete Magyarországon 75 m2 - 75 m2
a lakások átlagos alapterülete Budapesten 63 m2 - 63 m2
a lakások átlagos alapterülete a hagyományos beépítésű lakóövezetekben 61 m2 - 61 m2 

a lakások átlagos alapterülete a pesti belső kerületekben:
5 ker.: 69 m2; 6 ker.: 62 m2; 7 ker.: 55 m2; 8th ker.: 54 m2; 9th ker.: 53 m2

(Népszámlálás, 2001)
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- Sűrűség korlátai
• Tervezési és szervezési korlátok
• Zsúfoltság

- Magas minőségű lakásminőség elérése, nagy sűrűség mellett különösen erőforrás igényes
• Csak egy bizonyos réteg engedheti meg, alacsony jövedelműek kiszorulnak (kiköltözés)
• sűrű(bb) beépítésekből adódó növekvő profit igazságos elosztása (?)

- Negatív környezeti hatások koncentráltak és magasak (?)
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A kompakt (sűrű) város dilemmái a fenntarthatóság szempontjai alapján



Város és vidék – egy főre jutó Co2 kibocsátás a világ nagyvárosaiban összehasonlítva az adott országos átlagával. (Kunzig, 2011)
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Nagyvárosok problematikája:
Habár egy nagyváros ökológiai lábnyoma mindig extrém módon nagynak tűnik, ha egy szuburbanizálódott 
lakóterülethez viszonyítjuk az egy főre jutó negatív környezeti hatások lényegesen kisebbek, hiszen egy városi 
környezetben kisebb helyen élünk, kevesebbet utazunk vagyis összességében kevesebbet fogyasztunk.



- Sűrűség korlátai
• Tervezési és szervezési korlátok
• Zsúfoltság

- Magas minőségű lakásminőség elérése, nagy sűrűség mellett különösen erőforrás igényes
• Csak egy bizonyos réteg engedheti meg, alacsony jövedelműek kiszorulnak (kiköltözés)
• sűrű(bb) beépítésekből adódó növekvő profit igazságos elosztása (?)

- Negatív környezeti hatások koncentráltak és magasak (?)

- A sűrítés illetve a kompakt város paradoxona
• a városi sűrűség növelése csökkenti az egy főre jutó autóhasználatot, ami előnyös a globális környezet 

számára, ugyanakkor növeli a gépjárműforgalom koncentrációját, ami rontja a helyi környezet minőségét 
azokon a helyeken, ahol ez előfordul.
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A kompakt (sűrű) város dilemmái a fenntarthatóság szempontjai alapján



Kompakt város és fenntarthatóság

A Kompakt Város

Fenntarthatóság és Kompakt Város

Esettanulmányok
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ábrák: http://alain-bertaud.com/
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ábrák: http://alain-bertaud.com/
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Peter Newmann, Jeffrey 
Kenworthy, 1999
Sustainability of Cities: 
Overcoming automobile 
dependence

Az egy főre jutó egyéni 
utazások 
energiafelhasználása és a 
városi sűrűség közötti 
összefüggés 6
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Zombor, Szerbia
Kb. 51 500 fő 
lakosság
Lakóterületek kb. 
13,5 km2
Átlagos (bruttó) 
laksűrűség: 38 fő/ha 
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Zombor, Szerbia
Kb. 51 500 fő 
lakosság
Belterülete kb. 13,5 
km2
Átlagos (bruttó) 
laksűrűség: 38 fő/ha 
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Paks, HU
Kb. 19 500 fő 
lakosság
Lakóterületek 
kb. 11,0 km2
Átlagos (bruttó) 
laksűrűség: 17-
20 fő/ha 
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PAKS – TÉRSZERKEZETI CÉLOK

• Kompakt város - a rövid utak városa - folyamatos

városi szövet

• A barnamezős területek újrahasznosítása

• Közterületek / a gyalogos és kerékpáros hálózatok 

fontossága

• Folyamatos zöldfelületi rendszer

Kép:

paksihirnok.hu
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Pollack Mihály utca menti lakóterület 



Egészségház Városháza

Park Főtér

Gyalogos
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Lakások 

és

intézmények

Új városközpont



https://kaw.nl/wp-

content/uploads/2020/

06/KAW_RUIMTE_ZA

T20200623.pdf

KAW Architecten

Reimar von Meding

Hipotézis:

A meglévő városi szövetben 

is van elég helyünk arra, 

hogy jó egészséges és 

megfizethető otthonokat 

biztosítsunk mindenki 

számára

Ami

JOBB, 

MEGFIZETHETŐBB,

GYORSABB

mint az új területek 

beépítése
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https://kaw.nl/wp-content/uploads/2020/06/KAW_RUIMTE_ZAT20200623.pdf


4 kategória:

A – Meglévő otthonok felosztása, átalakítása, bővítése

B – Városi „sebészet”: kis léptékű beavatkozások

C – Újra strukturálás: bontások és újjáépítések

D – Peremek újra értelmezése: ahol szomszédságok és az infrastruktúra találkozik
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4 kategória:

A – Meglévő otthonok felosztása, átalakítása, bővítése

B – Városi „sebészet”: kis léptékű beavatkozások
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Freiburg, Németország
Kb. 230 000 fő lakosság / Belterülete kb. 39,5 km2 Átlagos (bruttó) laksűrűség: 55-58 fő/ha 



• Hosszú folyamat, mely tudatos tervezés eredménye (1949 első gyalogos zónák, 60-as évek: villamos megtartása és 
arra épített „öt-ujjas rendszer”, városon kívüli kereskedelmi központok tiltása)

• 1970-es évek tiltakozások a whyl-i atomerőmű ellen sikeres civil mozgalom, a "fenntartható Freiburg„ arculat alapja

Freiburg, Németország
Kb. 230 000 fő lakosság / Belterülete kb. 39,5 km2 Átlagos (bruttó) laksűrűség: 55-58 fő/ha 
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• Hosszú folyamat, mely tudatos tervezés eredménye (1949 első gyalogos zónák, 60-as évek: villamos megtartása és 
arra épített „öt-ujjas rendszer”, városon kívüli kereskedelmi központok tiltása)

• 1970-es évek tiltakozások a whyl-i atomerőmű ellen sikeres civil mozgalom, a "fenntartható Freiburg„ arculat alapja

• Rövid utak városa / három fő stratégia: 

• az autóhasználat korlátozása a városban

• az autó helyett hatékony közlekedési alternatívák biztosítása

• a területhasználat szabályozása a terjeszkedés megakadályozása érdekében

Freiburg, Németország
Kb. 230 000 fő lakosság / Belterülete kb. 39,5 km2 Átlagos (bruttó) laksűrűség: 55-58 fő/ha 
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• Hosszú folyamat, mely tudatos tervezés eredménye (1949 első gyalogos zónák, 60-as évek: villamos megtartása és 
arra épített „öt-ujjas rendszer”, városon kívüli kereskedelmi központok tiltása)

• 1970-es évek tiltakozások a whyl-i atomerőmű ellen sikeres civil mozgalom, a "fenntartható Freiburg„ arculat alapja

• Rövid utak városa / három fő stratégia: 

• az autóhasználat korlátozása a városban

• az autó helyett hatékony közlekedési alternatívák biztosítása

• a területhasználat szabályozása a terjeszkedés megakadályozása érdekében

• A város jelenlegi területrendezési terve a meglévő infrastruktúra optimalizálása érdekében a jelenlegi városhatáron 
belüli fejlesztéseket enged. (közben a népességszám és a munkahelyek száma is növekszik)

• Két fő zászlóshajó projekt

• Rieselfeld és Vauban

Freiburg, Németország
Kb. 230 000 fő lakosság / Belterülete kb. 39,5 km2 Átlagos (bruttó) laksűrűség: 55-58 fő/ha 
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Rieselfeld, Freiburg, Németország

Előkészítés: 1992-től, építés: 1993-től 2000-ig

Program : 393 hektár, főleg lakások – kb. 9900 lakó
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Vauban, Freiburg, Németország

Előkészítés: 1993-től, építés: 2001-től 2012-ig
A beruházás résztvevői: Forum Vauban (polgári egyesület), Buergerbau (Polgárok Építési Részvénytársasága),

Baugrouppen, Genova Housing Association, Hallgatói Önkormányzat (SUSI)

Program : 38 hektár, lakások, kollégiumi funkciók,

egyéb kiszolgáló funkciók (óvoda, iskola, kereskedelem, munkahelyek) – kb. 5500 lakó
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1992



2012
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VAUBAN
Egy új városrész Freiburg-ban 

- a projekt kezdeményezője Freiburg városa, ő veszi meg a területet fejlesztési célból
- egyszerű elválasztott forgalmi rendszerre és kisebb lakóegységekre szervezett városépítészeti koncepció, mely több 

intézkedéssel is az autómentességet támogatja
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VAUBAN
Egy új városrész Freiburg-ban 

- a projekt kezdeményezője Freiburg városa, ő veszi meg a területet fejlesztési célból
- egyszerű elválasztott forgalmi rendszerre és kisebb lakóegységekre szervezett városépítészeti koncepció, mely több 

intézkedéssel is az autómentességet támogatja
- energiahatékonyság tekintetében új standardokat állít: épületek jelentős része passzívház (42) a többi is magas 

energiahatékonyságú
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VAUBAN
Egy új városrész Freiburg-ban 

- a projekt kezdeményezője Freiburg városa, ő veszi meg a területet fejlesztési célból
- egyszerű elválasztott forgalmi rendszerre és kisebb lakóegységekre szervezett városépítészeti koncepció, mely több 

intézkedéssel is az autómentességet támogatja
- energiahatékonyság tekintetében új standardokat állít: épületek jelentős része passzívház (42) a többi is magas 

energiahatékonyságú

Participáció
- a projektet a város kezdeményezi, de a tervezés/folyamat alapelve: „Learning while Planning” → fontos a 

visszacsatolás, az érintettek bevonása (a város anyagilag is támogatta a participációt)
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