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ABSZTRAKT : A fenntartható településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan 
gazdasági-társadalmi és környezetformáló tevékenység, melynek célja a lakosság 
életszínvonalának, ellátásának, környezeti körülményeinek javítása oly módon, hogy a 
település fejlődése fenntartható módon biztosítható legyen. Egy település fenntarthatóságát 
nagyon nehéz önmagában értékelni, hiszen az folyamatos változáson, fejlődésen megy 
keresztül. Egy-egy város fenntarthatósága sokkal inkább megragadható, ha magát a 
hosszútávú fejlődési folyamatokat, ill. tendenciákat vizsgáljuk, vagy ha a települést időről-
időre más hasonló településekkel hasonlítjuk össze. Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődést 
értékelni tudjuk, megfelelő benchmarkokra van szükség. Mivel maga a fenntarthatóság 
nagyon sok tényezőből tevődik össze, így a folyamat nyomon követése nagyon nehézzé válna, 
ha minden egyes tényező alakulását külön-külön szemlélnénk. Felmerül tehát a természetes 
igény az iránt, hogy a fenntarthatóság ismérveit valamilyen módon egyetlen mutatóba 
aggregáljuk, hogy így az adott mutató értékének időbeli alakulásával kövessük nyomon a 
fejlődést, ill. az egymás versenytársainak is tekinthető városokat a mutató értéke alapján 
hasonlítsuk össze, ill. rangsoroljuk. 
 
KULCSSZAVAK: Fenntartható fejlődés, településfejlesztés, Green City Index, ingatlanok 
kereslete 
 
 
ABSTRACT:  The sustainable settlement-development is an economic, social and 
environment-formative activity, which covers the whole settlement with the purpose of 
improvement the local residents’ living standards, provision and environmental circumstances 
thus, the settlement’s development should be provided in a sustainable way. It is very difficult 
to appreciate the sustainability of a settlement by itself, because it is continuously changing 
and progressing. Sustainability of a city is much better conceivable when we examine the 
long-term developmental processes or tendencies, or we compare it with similar settlements 
from time to time. Considering appreciation of sustainable development, suitable benchmarks 
are required. As sustainability consists of many factors, following of the process would 
become very difficult, if we examine each factor separately. It demands aggregation of the 
criteria of sustainability into a unique index, therefore we can follow the temporal changes of 
development and we can compare or rank on the basis of this index the cities are in 
competiton with each other. 
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1. Bevezetés 
 
A XX. század második felétől – az egyre gyorsuló ipari és gazdasági fejlődés következtében – 
az emberiségnek egyre súlyosbodó környezeti problémákkal kell szembenéznie. A tiszta, 
egészséges környezet valamennyiünk természetes igénye, melynek biztosítását évtizedekig 
alapvetően a társadalomnak mindig valamilyen felsőbb szintjétől (település, állam, 
nemzetközi közösségek) vártuk el. A környezetszennyezés, ill. a környezeti problémák 
azonban nem állnak meg a települések, a régiók, vagy az egyes országok határainál, így az 
1960-as évekre a világ számára egyértelművé vált, hogy a problémák nemzetközi szinten 
történő kezelése szükséges. 
 
1987-ben jelent meg először a harmonikus fejlődés fogalma [Orbán, 2004], melyet végül az 
ENSZ II. Környezetvédelmi Világértekezlete, melyet 1992-ben Rio de Janeiro-ban tartottak, 
fenntartható fejlődés megnevezéssel, mint hosszútávú stratégiát fogadott el. Manapság a 
fogalom már igen széles körben elterjedt, sőt talán túl sokat is emlegetjük, így kezd kissé 
„elcsépeltté” válni. 
 
A tanulmányban először a fenntarthatóság általános környezeti fogalmából kiindulva 
kiterjesztem azt a településre, ill. a településfejlesztésre és megpróbálom megfogalmazni a 
fenntartható városfejlesztés követelményeit. Ezt követően megkísérlem a városi 
fenntarthatóság ismérveit egyetlen olyan mutatóba aggregálni, mely alapul szolgálhat egyrészt 
a városfejlesztési tevékenység értékeléséhez, másrészt a települési ingatlanvagyon értékelése 
során értékalkotó tényezőként a számítások során közvetlenül is figyelembe vehető.  
 
 
2.  A fenntarthatóság kritériumai 
 
 
2.1  A fenntarthatóság környezeti fogalma 
 
A környezet, ill. a környezeti problémák közjószágként értelmezhetők [Orbán, 2004], ahol 
rövid távon a potyázás kecsegtet a legnagyobb egyéni haszonnal. Egyrészről még ma is sokan 
gondolják úgy, hogy az egyéni szennyező, környezetkárosító tevékenységük a globális 
környezet egészéhez, ill. a környezeti problémák összes súlyosságához képest elenyésző, így 
az tovább folytatható, hiszen érdemben nem, vagy csak nagyon kis mértékben ront a 
helyzeten. Az egyén, ill. a vállalat akkor könyvelheti el a legnagyobb egyéni hasznot, ha 
potyautasként viselkedik abban bízva, hogy a társadalom, azaz a közösség többi tagja majd 
fölszámolja a környezeti károkat. 
 
A fentiek értelmében a környezet használata az egyének, ill. a vállalatok számára elsősorban 
etikai kérdés. Az etika legfőbb „problémája” viszont abban áll, hogy bár a szabályai a jogi 
normáknál akár sokkal szigorúbbak is lehetnek, de a betartatásuk a gyakorlatban viszont jóval 
nehezebb, az egyéntől, vagy a vállalattól nagyfokú önkorlátozást, egyéni felelősségvállalást 
kíván meg. A megoldást csakis olyan szabályok jelenthetik, melyeket mindenki betart, így 
már ideje korán felmerült a környezetvédelmi kérdések jogi szabályozásának igénye. A jogi 
normákkal viszont az etikai felelősség egy magasabb szintre (pl.: önkormányzat, állam) 
tevődik át, tehát a szabályozás, az esetleges szankciók, ill. ösztönzők milyenségét tekintve 
továbbra is fennáll a felvázolt probléma. A környezetszennyezés és a környezeti károk 
azonban „nem állnak meg” a települések, régiók, ill. országok határain. Így jutottunk el a 
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különböző nemzetközi egyezményekhez, azaz a szabályozás lehetséges legfelső szintjéhez, 
melyek kivezethetnek a környezetvédelem e globális csapdájából [Orbán, 2004]. 
 
Az ENSZ 1972-ben Stockholmban tartotta I. Környezetvédelmi Világértekezletét, mely 
elsősorban a környezetvédelemre helyezte a hangsúlyt. Stratégiai célként a gazdasági 
növekedés megállítását tűzték ki a környezet védelme érdekében. A „zéró növekedés 
stratégiájáról” azonban hamarosan kiderült, hogy utópia. Egyrészről a jóléti növekedésről 
történő lemondás még a fejlett gazdasággal rendelkező országok számára sem képzelhető el, 
másrészről a fejlődő országoktól sem várható el a növekedésük befagyasztása akkor, amikor a 
környezeti problémák jelentős részét pont a fejlett országok ipari-gazdasági tevékenysége 
idézte elő. Az ENSZ főtitkára felkérésére 1983-ban Gro Harlem Brundtland norvég 
miniszterelnök asszony vezetésével megalakult az ún. Környezet és Fejlődés Világbizottság, 
mely jelentésében a kizárólag a környezetvédelemre fókuszáló megközelítés helyett egy 
általánosabb szemléletmódot javasolt. A jelentésben megfogalmazódott a harmonikus 
növekedés stratégiája, melynek lényege, hogy nem a gazdasági növekedést kell befagyasztani, 
hanem meg kell teremteni a környezet és a gazdasági tevékenység közti harmóniát, ill. az 
erőforrásokat csak olyan módon és mértékben szabad felhasználnunk, hogy ezzel ne fosszuk 
meg a jövő generációit attól, hogy a saját szükségleteiket ők is képesek legyenek kielégíteni. 
Az 1992-ben Rio de Janeiro-ban megtartott II. Környezetvédelmi Világértekezlet 
záródokumentumaiban, az ún. Rio-i Dokumentumokban a fogalom már fenntartható fejlődés 
néven jelent meg és később így is vált általánossá a használata. 
 
A fenntartható fejlődés tehát egy hosszútávú stratégia, melynek egyaránt testet kell öltenie 
többek között a gazdálkodásban, a fogyasztási szokásokban, a beruházások megvalósításában, 
a természetvédelemben és nem utolsó sorban a települési környezet alakításában. Ebben a 
felfogásban a károk és következmények hatásának utólagos csökkentéséről (pl.: az ún. 
„csővégi technológiák” alkalmazásáról) a tervezésre, a megelőzésre és a kutatásra helyeződik 
át a fő hangsúly. 
 
Az Európai Bizottság 2001-ben Göteborgban elfogadta az Európai Unió Fenntartható 
Fejlődés Stratégiáját, mely a következő fő célokat tűzi ki [Orbán, 2004] a fenntartható 
fejlődés megvalósítása érdekében: 
 
- Erősíteni kell a különböző EU-politikák kohézióját, azaz a fenntartható fejlődésnek 

minden ágazati politika központi elemévé kell válnia és minden uniós politikai javaslathoz 
gazdasági, környezeti és társadalmi hatásvizsgálat szükséges, melynek ki kell terjednie az 
EU-n kívüli hatásokra is. 

- Az árakat úgy kell kialakítani, hogy az jelzésértékű legyen az egyének és a vállalatok 
számára, tehát az árakban egyrészt meg kell fizettetni a szennyezés költségeit, másrészt 
viszont meg kell szüntetni az olyan anyagi támogatásokat, melyek a természeti 
erőforrások pazarló módon való felhasználását ösztönzik. 

- A jövő érdekében növelni kell a tudományos és technológiai beruházásokat, a 
közbeszerzéseknél előnyben kell részesíteni a környezetbarát termékeket és 
szolgáltatásokat és meg kell teremteni egy globális környezeti és biztonsági monitoring-
rendszer létrehozásának európai feltételeit. 

- Javítani kell a kommunikációt, mozgósítani kell a társadalom tagjait és a vállalkozásokat 
elsősorban a döntések előkészítésének fázisában. Kulcsszerepet kell szánni továbbá az 
oktatásnak a környezeti felelősségtudat kialakításában, ill. növelésében. 

- Figyelembe kell venni az EU bővítését és a globális trendeket, azaz a stratégiának túl kell 
mutatnia az unió határain. 
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A dokumentum prioritásként kezeli többek között [Orbán, 2004]: 
 
- a további éghajlatváltozás korlátozását, ill. megakadályozását, 
- a közegészséget veszélyeztető problémák kezelését, 
- a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodást, 
- a közlekedési rendszerek és a területgazdálkodás javítását. 
 
Végezetül a stratégiai dokumentum utolsó része előírja a rövid- (évenkénti) és a középtávú 
értékelést és a stratégia szükség szerinti kiigazítását. 
 
 
2.2  A fogalom kiterjesztése a településfejlesztésre 
 
A fenntartható fejlődés egyik fő záloga a XX. századra kialakult fogyasztási szokások 
átformálása oly módon, hogy az ne veszélyeztesse az utánunk következő generációk 
szükségleteinek majdani kielégítését. A város is felfogható egyfajta fogyasztóként, hiszen a 
természet és a környezet erőforrásait használja fel, ill. alakítja át [Urban Task Force, 1999]. 
Ilyen értelemben a fenntartható városfejlesztés is visszavezethető a fenntartható fogyasztás 
megteremtésének szükségességére (lsd. 1. ábra). 
 
A fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta – a fentiek szellemében – csatlakozik 
az Európai Unió Fenntartható Fejlődés Stratégiájához és deklarálja, hogy a városfejlesztési 
tevékenység során a fenntartható fejlődés minden dimenzióját egyforma súllyal kell 
figyelembe venni, ill. figyelemmel kell lenni a kulturális és az egészségügyi szempontokra is. 
A charta hangsúlyozza továbbá, hogy a városfejlesztési politikát alapvetően nemzeti szinten 
kell meghatározni, viszont a különféle innovatív megoldásokat minden szinten ösztönözni 
kell. 
 
A fenntartható településfejlesztés túl kell mutasson a környezeti és a gazdasági 
megközelítésen és magában kell foglalja többek között a lakosság szociális, kulturális 
állapotának kiegyensúlyozottságát, ill. a reprezentációs és szimbolikus igényeinek kielégítését 
is [Kiss, s.a.], azaz a közösségfejlesztés fontos dimenzióját kell, hogy képezze a település 
fejlesztésének. A fenntartható fejlődés azt is jelenti, hogy közösségi szinten kell 
gondolkodnunk a környezetről, így a városról is. A fenntartható településfejlesztés tehát a 
település egészére kiterjedő olyan gazdasági-társadalmi és környezetformáló tevékenység, 
melynek célja a lakosság életszínvonalának, ellátásának, környezeti körülményeinek javítása 
oly módon, hogy a település fejlődése fenntartható módon biztosítható legyen. 
 
A szellemi élet, a politika (a hatalom és a döntéshozatal), a tudomány és a gazdasági 
tevékenység legjava a városainkban zajlik, ezért a fenntartható fejlődés megvalósítása is a 
városban kell, hogy elkezdődjön. A város által kisugárzott kultúra természetszerűleg hatást 
gyakorol a vidéki népesség értékrendjére, gondolkodásmódjára, fogyasztási szokásaira is. A 
város a fő fogyasztója a vidéken megtermelt javak jelentős részének, így a városi fogyasztási 
szokások hatással vannak a vidéki környezetre, a vidéki településekre, ezért a városok 
egyfajta felelősséggel tartoznak a vidék fenntarthatóságáért is. Mindezekből az következik, 
hogy a fenntartható városfejlesztés szemléletében túl kell, hogy terjedjen a város határain, 
mert egyaránt felelősséggel tartozik a vonzáskörzetébe tartozó településeken élőkért is. 
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1. ábra: A város, mint fogyasztó 
Forrás: Urban Task Force [1999] 

 
 
A fenntartható városfejlesztés nem képzelhető el a gazdasági fejlődést, a társadalmi 
kiegyenlítődést, a kulturális és etnikai kohéziót és a környezetvédelmi szempontokat szem 
előtt tartó stratégiai tervezés nélkül [Colin, 2004]. A tervezésben a település műszaki 
infrastruktúrája mellett egyre nagyobb mértékben kell támaszkodni a város mentális 
infrastruktúrájára [Kiss, s.a.], ill. konszenzuson alapuló fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy 
a résztvevők elfogadják a terveket és elkötelezetté váljanak azok végrehajtásában. Mentális 
infrastruktúra alatt azt a módot értjük, ahogyan a helyi lakosok a lehetőségeiket és a 
problémáikat kezelik, ahogyan a városi környezetet és légkört megteremtik, ill. alakítják [Kiss, 
s.a.]. 
 
A XXI. század elejére a fenntartható városfejlesztés fogalmával párhuzamosan a 
városépítészek megfogalmazták az ökováros elvét is, mely az előbbi fogalom egyfajta 
interpretációjának tekinthető. Az ökováros elve lényegében az ökologikus építészet elvét 
követi, azaz a meglévő városi szerkezetbe ágyazva, a társadalmi, szerkezeti és természeti 
értékek megőrzésével, a források körültekintő felhasználásával alakítja át a városi struktúrát 
[Novák, 2004]. A városfejlesztés célja, hogy a város olyan egészséges lakó- és munkahely 
legyen, mely a környezetével harmóniában tud fennmaradni és fejlődni. Ehhez három fontos 
alapelvet kell szem előtt tartani [Novák, 2004]: 
 
- Társadalmi beágyazottság: meg kell őrizni a város szociális szerepét, megfelelően kell 

gazdálkodni a meglévő erőforrásokkal, és egészséges lakó- és munkakörnyezetet kell 
teremteni. 

- Szerkezeti beágyazottság: a város ne elhasználja a külső környezetét, hanem kooperáljon 
azzal, és a belső környezetét pedig védje és fejlessze. 

- Természeti beágyazottság: a város óvja és fejlessze a meglévő természeti értékeit, ill. 
pótolja a hiányokat. 

 
A nagyvárosok településfejlesztési szempontból semmiképpen nem tekinthetők homogén 
egységnek éppen ezért a legkisebb egység, ahol a fenntarthatóság feltételeit a várostervezés 
szintjén is biztosítani kell, a környék, vagy városrész2  [Rudlin, 2001]. A fenntartható 
településfejlesztés tehát végső soron nem más, mint a fenntartható fejlődés feltételeinek helyi 
közösségi szinten való megteremtése, ill. biztosítása. 
                                                 
2 D. Rudlin a „Building the 21st century home” c. művében az említett területi egységet „eco-neighbourhood”-
ként említi. 
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3.  A fenntartható városfejlesztés követelményei 
 
A fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta legfontosabb ajánlása az ún. integrált 
városfejlesztési politika nagyobb mértékű hasznosítása. Az integrált városfejlesztési politika 
azt jelenti, hogy a tervezés során a felmerülő problémákat és érdekeket egyidejűleg és 
méltányos módon vesszük tekintetbe. Ennek megvalósításához – lehetőleg a város egész 
területére szóló – végrehajtás-központú tervekre van szükség, melyeknek tartalmazniuk kell, 
ill. meg kell valósítaniuk: 
 
- a város és környezete erősségeinek és gyengeségeinek elemzését, 
- a város jövőképét és a városi területekre vonatkozó, következetes fejlesztési célokat, 
- az egyes városrészekre vonatkozó fejlesztési tervek, ill. ágazati és műszaki tervek 

összehangolását, 
- a városi területek kiegyensúlyozott fejlődésének ösztönzését, 
- az esetleges támogatások felhasználásának összehangolását, ill. területi összpontosítását, 
- a helyi, ill. a városrégió szintjén történő koordinációt, a lakosság és a helyi szereplők 

bevonását és a partnerség kialakítását. 
 
Az integrált várostervezés megköveteli a korábbi projektelvű tervezésről az ún.  programelvű 
tervezésre történő áttérést, amikor is nem az egyes fejlesztési célok (projektek) önállóan 
kezelt megvalósítása történik, hanem egy komplex, az egyes fejlesztések egymásra gyakorolt 
hatását is figyelembe vevő tervezési folyamat zajlik, melybe az érintett lakosságot is 
széleskörűen bevonják. A programelvű tervezés során a következő alapvető 
követelményeknek kell eleget tenni [Szokolay, 1998]: 
 
- Jól definiált célrendszert kell kialakítani, melyben az egyes céloknak a város és környéke 

összes megoldandó problémájára reflektálniuk kell. 
- A megvalósítás során törekedni kell a társadalmi és gazdasági együttműködésre. 
- A program egyes elemei az integrációból adódóan egymással összefüggenek, ill. 

egymásra épülnek, ill. a folyamat a résztvevők és a program egyes elemeinek rugalmas 
kapcsolatára épít, így az elemenkénti megvalósítás nem lehetséges. 

- A folyamatoknak átláthatóknak kell lenniük. Biztosítani kell a kellő nyilvánosságot, 
különösen a közpénzek megszerzése és felhasználása terén. 

- A különböző időtávú (általában 2-5 éves) programokat folyamatosan, ill. elkészítésük után 
is elemezni, értékelni kell. 

 
 
3.1  A társadalmi részvétel biztosítása 
 
Az integrált várostervezés jól szervezett, a teljes tervezési folyamatot végig kísérő 
kommunikációt, illetve párbeszédet kíván meg a tervezésben aktívan részt vevők és az érintett 
lakossági csoportok, helyi gazdasági szereplők között, ugyanis a fenntartható megoldásoknak 
az érintettek számára elfogadhatónak, ill. elfogadottnak is kell lenniük. A hatékony 
participáció érdekében alapvető változásokra van szükség a közösségi és az intézményi 
viselkedésmódokat illetően [Ongjerth, 2002a]. A résztvevőknek elkötelezetté kell válniuk 
abban, hogy ismereteiket átadják másoknak, ill. hogy tanuljanak egymástól. Ennek a közös 
tanulási folyamatnak már a koncepcióalkotás és a tervezés szakaszában el kell kezdődnie és 
végig kell kísérnie a teljes városfejlesztési folyamatot. A participáció biztosítása azonban 
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nincs ingyen. Biztosítani kell a szükséges forrásokat (pl.: pénzt, időt, információkat, stb.) 
annak érdekében, hogy a párbeszédben való részvétel feltételei minden szereplő számára 
biztosíthatók legyenek [Ongjerth, 2002a]. 
 
A berlini székhelyű European Academy of Urban Environment által 1999-ben lebonyolított, 
„City in Dialogue – awareness raising campaigne & public participation” elnevezésű projekt 
résztvevői a participáció öt megközelítését ajánlották a városfejlesztéssel foglalkozó 
szakemberek és a helyi politikusok számára [Ongjerth, 2002a]. 
 
Az első megközelítés a részvételi demokrácia erősítését célozza. A helyi politikusoknak el 
kell fogadniuk, hogy a lakossági részvétel biztosítása a helyi politika kötelezettsége, így meg 
kell teremteniük azokat a jogi és szabályozási kereteket, melyek támogatják ezt. A kölcsönös 
tanulás érdekében nekik maguknak is be kell kapcsolódniuk a fejlesztésekkel kapcsolatos 
párbeszédbe. A település költségvetésének elfogadásakor a döntéshozóknak biztosítaniuk kell 
a hatékony participáció megvalósításához szükséges anyagi forrásokat. 
 
A helyi közigazgatásnak érdemes független szervezeteket felhasználni a participáció 
biztosításához. Egyértelművé kell tenni a felelősségi köröket a lakosság számára. A helyi 
köztisztviselőknek meg kell próbálni „levetkőzni” a hivatalnoki attitűdjüket és 
„vevőszolgálati hozzáállást” kell tanúsítaniuk, hiszen az ő feladatuk kell legyen, hogy 
megértessék magukat és nem a lakosságé, hogy megértsék őket. 
 
Az ajánlás második megközelítése a széleskörű társadalmi részvétellel kapcsolatos ismeretek 
bővítésére irányul. Ennek értelmében gondoskodni kell a közvetlen személyzet ilyen irányú 
képzéséről, ill. továbbképzéséről. Fokozni kell a közigazgatási döntések átláthatóságát, ill. 
közérthetőségét. A helyi civil szervezetek megszólalásaikkal, publikációikkal járulhatnak 
hozzá a tanuláshoz, ill. szerepük lehet a máshol esetleg már bevált jó gyakorlatok 
bemutatásában. A civil szerveződések jó csatornául is szolgálhatnak az információk 
terjesztésében. 
 
A harmadik szempont az információ mennyiségének és az ahhoz való hozzájutás 
lehetőségének bővítése. Gondoskodni kell arról, hogy a releváns információk a kellő időben 
álljanak rendelkezésre. A helyi politikusoknak és tisztségviselőknek fokozniuk kellene a 
döntéshozatal átláthatóságát és részt kell, hogy vegyenek a lakossági fórumokon, meg kell, 
hogy szólaljanak az internetes kommunikációs csatornákon. Az önkormányzatnak meg kell 
keresnie a valódi tájékoztatás csatornáit és helyszíneit. Nem igazán jó gyakorlat például a 
polgármesteri hivatal egy eldugott folyosóján kifüggeszteni a lakossági véleményezésre váró 
dokumentumokat. Nagyon fontos szerepe van a visszacsatolásnak, hiszen az érdekelteknek 
látniuk kell, hogyan hatottak a hozzászólásaik, javaslataik a döntési folyamatra és végül 
magára a döntésre. 
 
A javaslat negyedik pontja a közösség bevonására és a participáció eredményeinek 
kiértékelésére fordítható források bővítésére hívja fel a figyelmet.  
 
Az utolsó megközelítés pedig a társadalmi részvétel fokozására alkalmas eszközök 
kifejlesztésével foglalkozik. Sok ország – beleértve a Magyarországot is –  
településfejlesztéssel kapcsolatos joganyaga az információk közzétételére a helyben szokásos 
módot jelöli meg. Ez nagyon tág szabályozás, mellyel a megfelelő módon élni, de persze 
visszaélni is lehet. A megfelelő kommunikációs formákat a helyi lakosság demográfiai 
jellemzőinek (pl.: korösszetétel, foglalkozások szerinti megoszlás, iskolázottság, stb.), 
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„településhasználati szokásainak” (pl.: ingázás, a közterületek használata, közösségi élet, stb.), 
ill. esetleges szegregálódásának megfelelően kell megtalálni, ill. fejleszteni. Alapvető elv, 
hogy a tervezőknek, a közigazgatás szereplőinek, a döntéshozóknak kell „odamenni”, ahol az 
emberek vannak és nem fordítva, mert az olyan megoldásoktól, melyek a lakosságot 
kényszerítik cselekvésre, az emberek egy jelentős része eleve távol marad és így – bár a 
jegyzőkönyvek, dokumentumok többnyire azt sugallják, de – a bevonás valójában sikertelen. 
A formális csatornákon kívül (pl.: lakossági fórumok, meghallgatások, stb.) érdemes 
felhasználni a helyi rendezvényeket, ill. akár olyan tájékoztatási formákat is kipróbálni, 
melyek az üzleti célú marketing kommunikációban már beváltak (pl.: sajtóhirdetések, óriás 
plakátok, stb.). Nagyon fontos az egyes akciók utólagos értékelése, hogy a sikeres 
megoldásokat máskor is alkalmazhassuk, a kevésbé sikeresek esetén pedig képesek legyünk a 
jövőben kiküszöbölni a hibákat és hiányosságokat. 
 
 
3.2  A kompakt város 
 
Martinotti 1997-ben végzett kutatásában a várost használó népességet és városokat 
kiterjedtségük, népesedésük, ill. a városhasználat szempontjából négy nagy csoportba sorolta 
[Martinotti, 1997]: 
 
A hagyományos városokat alapvetően a városi lakosság és az ingázók használják. Az ún. első 
generációs metropoliszok esetén ugyanez a helyzet, de a város területe és az ingázás távolsága 
is lényegesen nagyobb. A második generációs metropoliszok esetén már jelen van egy olyan 
városhasználó réteg, akik nem a városban laknak és nem is ott dolgoznak, viszont 
rendszeresen használják a várost, ill. igénybe veszik annak intézményeit, szolgáltatásait. A 
harmadik generációs metropoliszokban pedig – városhasználóként – állandóan jelen van az 
üzletembereknek egy olyan nagyobb köre, akik nem tartoznak a város állandó lakosságához 
(lsd. 1. táblázat és 2. ábra). Városaink tehát egyre kiterjedtebbek lesznek, így egyre nagyobb 
távolságot kell nap mint nap megtennünk, hiszen a lakóhely, a munkahely, az iskola, a 
bevásárlási, szórakozási lehetőségek egyre távolabb kerülnek egymástól. A gyalogos 
közlekedés kezd eltűnni az utcákról, és mivel a kerékpárral jól bejárható terület is véges, így a 
nagyvárosokban a közlekedésben egyre nagyobb szerep jut a motorizációnak. 
 

Ahhoz, hogy a város működése megfeleljen a fenntarthatóság általános követelményeinek, a 
városfejlesztés során törekedni kell egy kompaktabb városszerkezet kialakítására. Ha egy 
városlakó otthonától kiindulva tekintjük a várost, ill. az azt jellemző távolságokat, akkor négy 
nagyobb földrajzi egységet különböztethetünk meg [Barton, 1995]: utca, vagy tömb (negyed), 
környék, maga a város és az ún. városrégió. 

 

 

1. táblázat: A városhasználók típusai 

A városban Városi népesség 
lakik  dolgozik  

A várost 
használja 

Városlakó (A) Igen  Igen / nem Igen 
Ingázó (B) Nem Igen (Igen / nem) 
Városhasználó (C) Nem Nem Igen 
Metro Businessman (D) Nem Igen Igen  
Forrás: Martinotti [1997] 
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2. ábra: Nagyvárosok típusai 

Forrás: Martinotti [1997] 
 
 
Nagyvárosok esetén a kompakt városszerkezetet elsősorban a környék dimenziójában lenne 
célszerű elérni. A kompakt szerkezet azt jelenti, hogy azok a funkciók, melyeket a városlakók 
naponta használnak (munka, oktatás, bevásárlás, stb.) az adott környéken belül – lehetőleg 
gyalogosan, vagy kerékpárral  elérhető módon – megtalálhatók legyenek. A kompaktabb 
városszerkezettel lényegesen hatékonyabban csökkenthetők a gépjármű használat, az ezzel 
járó zajterhelés, légszennyezés és parkolási problémák, mint egy esetleges 

A B Hagyományos város 

A            B 

Első generációs 
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(„Ingaváros”) 

A    B 

C 
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A   B D 

C 
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metropolisz 
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forgalomkorlátozással [Novák, 2004], aminek eredményeképpen ezen problémák általában 
csak egy másik területre tevődnek át. 
 
A kompakt város további előnye, hogy visszahozza  a gyalogosokat az utcákra és a közösségi 
terekre, ezáltal pozitív hatást gyakorol a szomszédsági kapcsolatokra és a közbiztonságra is. A 
gyalogos és kerékpáros közlekedés együttesen történő kezelése elengedhetetlen feltétele a 
városi szövet újraélesztésének [Novák, 2004]. A kompakt szerkezet legkönnyebben az új 
városrészek tervezésekor alakítható ki. A régebbi városrészek esetén a kompaktabb 
városszerkezet létrehozása általában csak a meglévő városi szövet átalakításával érhető el, így 
ez a megoldás leginkább a városrehabilitáció során jöhet csak szóba. 
 
 
3.3  A közterületek fejlesztése 
 
A Lipcsei Charta a városi fenntarthatóságban kiemelt fontosságot tulajdonít a kiváló 
minőségű közterületek létrehozásának és fenntartásának. A közterületek és az épített 
környezet fontos szerepet játszanak a lakosság életkörülményeiben, de az idegenforgalomban 
betöltött szerepük is kiemelkedő. A megfelelő minőségű gyalogos felületek kialakításakor 
gondoskodni kell a megvilágításról, a pihenőhelyek kialakításáról és a pihenésre alkalmas – 
intim téröblök – kialakításáról. A gyalogos felületek esetén fontos a zöldterületekkel való 
közetlen kapcsolat és a kellő számú, ill. kellő sűrűségben elhelyezett szemétkosár [Novák, 
2004]. 
 
A városi parkok fejlesztése során érdemes nyílt vízfelületeket, ill. akár vizes élőhelyeket is 
kialakítani. A nyílt vízfelületek ugyanis hozzájárulnak a szálló por megkötéséhez és a 
hőszigetek csökkentéséhez, javítva ezáltal a város klímáját [Novák, 2004]. Érdemes továbbá 
megoldani a csapadékvíz összegyűjtését és felhasználását az ily módon kialakított nyílt 
vízfelületek táplálásához. Végül a közterületek fejlesztése, a közterületi funkciók 
újraszervezése, az utcáknak, tereknek a gyalogos forgalom számára történő visszahódítása új 
lendületet adhat a belvárosi kiskereskedelemnek és visszahozhatja a város hagyományos 
értelemben vett mozgalmasságát. 
 
 
3.4  Intelligens városi mobilitás 
 
A mobilitás az alapvető emberi szükségleteink egyike, mely alapvetően szükséges ahhoz, 
hogy más szükségleteinket kielégíthessük. A mobilitás ugyanakkor alapvető emberi jog is és 
így ennek mindenki számára történő biztosítása is kiemelkedő társadalmi cél [Ongjerth, 
2002b]. A XX. század második felére a mobilitás egyre szabadabbá vált, ami a szállítási 
rendszerek bővülésében az egyének számára elérhető közlekedési módok kiszélesedésében 
volt tetten érhető. Ez a „szabad” mobilitás azonban sok nagyváros esetében irányíthatatlanná, 
vagy legalábbis egyre nehezebben kezelhető problémává vált. Továbbá ez a jelenség sok 
olyan konfliktusnak is az okozója, melyben az egyéni és a közösségi érdekek ütköznek össze 
[Ongjerth, 2002b]. 
 
Az intelligens mobilitás3  fő célja a fenntarthatóság és hatékonyság, melyet a közösség 
számára is elfogadható módon kell elérni. Ezen célokat csak magas szintű innovációval lehet 

                                                 
3 Az „intelligens mobilitás” elnevezés a 2000. évi berlini „Urban 21” konferencia előkészítése során Bécsben 
rendezett workshop résztvevői által elfogadott nyilatkozatból származik. A résztvevők az intelligens mobilitást 
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elérni, viszont az innovációs folyamatnak a technológiai fejlesztésen kívül ki kell terjednie a 
várostervezésre is és figyelembe kell, hogy vegye az üzleti szempontokat, ill. igazodnia kell a 
szervezeti és jogi keretekhez [Ongjerth, 2002b]. Az intelligens mobilitás folyamatos keresése 
a fenntartható városfejlesztési politika részévé kell váljon. 
 
A hatékonyság követelménye az utazások idejének és távolságának csökkentését, ill. 
optimalizálását is jelenti. Szerkezetét tekintve minél kompaktabb egy város, vagy egy 
városrész, annál könnyebb megteremteni az intelligens mobilitás feltételeit. A városi 
fenntarthatóság felé vezető úton távlati célként kell kitűzni, hogy a városban történő utazások 
nagyobbik része (egyes szakértők szerint akár a kétharmada) gyalogosan, vagy kerékpáron 
történjék. Ez azt is jelenti, hogy a közterületek – azon belül is elsősorban a gyalogos és 
kerékpáros felületek – fejlesztése szintén fontos eszköze az intelligens mobilitás elérésének. A 
másik fontos cél pedig a személygépkocsival közlekedők jelentős részének a 
tömegközlekedés felé „terelése” kell legyen. Ez utóbbi elsősorban szabályozással, 
forgalomszervezéssel, a városi szövetnek a rehabilitáció során történő esetleges 
átformálásával, a támogatáspolitika (pl.: lakásépítések támogatása) esetleges átalakításával, és 
nem utolsó sorban az autós közlekedéssel kapcsolatos attitűdök átformálásával (a civil 
szervezetek, média, oktatási intézmények, stb. bevonásával) érhető el. 
 
A mobilitási problémák jelentős része a nagyváros és régiója közti diffúzióra (ingázás, 
áruszállítás a városba, a város szolgáltatásainak elérése érdekében történő közlekedés, stb.) 
vezethető vissza, ezért az intelligens mobilitás megvalósítása nem képzelhető el a város és a 
régiójában található települések közti együttműködés nélkül. 
 
 
3.5  A város mellékterméke: a hulladék 
 
Egy osztrák általános iskolai tankönyv a hulladékot „rossz helyen lévő nyersanyagként” 
definiálja. Ez a megfogalmazás azon kívül, hogy egyfajta, számunkra kétségtelenül még 
mindig szokatlan szemléletet sugall, kijelöli azt a módot is, amit a hulladékok kezelésével 
kapcsolatban, a fenntarthatóság érdekében meg kell céloznunk. 
 
A hulladék jelentős része városainkban keletkezik. Ennek egyik összetevője a kommunális 
hulladék, azaz a szemét, melynek mennyisége évről-évre aggasztó mértékben növekszik. A 
hulladék másik része viszont a városban zajló ipari, kereskedelmi, stb. tevékenységek 
eredménye. 
 
A városi fenntarthatóság érdekében mindenképpen növelni kell a hulladékok 
újrahasznosításának volumenét. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy az 
újrahasznosítás sem problémamentes, hiszen energiát igényel, a szelektív gyűjtés többlet 
szállítási igénnyel jár, ugyanakkor a feldolgozás károsanyag kibocsátással is jár(hat), stb. így 
kívánatos lenne, ha az újrahasznosítás minél nagyobb mértékben helyben, vagy legalábbis a 
település közelében történhetne meg. A szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás 
azonban nem lehet az egyetlen cél, mindenképpen a keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentésére kell törekedni. Ennek egyik, sajnos sokszor nem túl hatékony eszköze, a 
szabályozás. Alapvető szemléletváltásra van szükség, melyben a helyi civil szervezetek, az 
oktatás és a helyi szereplők közti kommunikáció játszhatja a főszerepet. Érdemes azonban 

                                                                                                                                                         
nem mint egy végső, kívánatos állapotot definiálták, hanem azt a folyamatot értették alatta, melynek során a 
mobilitást szervező fő tényezők folyamatos finomítása, javítása történik [Ongjerth, 2002b]. 
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tanulni a versenytársainktól is, azaz azoktól a – sok esetben a régión kívüli – más hasonló 
városoktól is, amelyekkel a település lépten-nyomon összeméri magát. 
 
 
3.6  Építési követelmények 
 
A városfejlesztési döntések jelentős részének eredménye az épített környezetben, ill. az abban 
történt változásokban érhető tetten. Éppen ezért ezeknek a helyi építési előírásokban is testet 
kell ölteniük. A tanulmány jelen alfejezetében azon legfontosabb kérdéseket igyekszem 
bemutatni, melyeknek a helyi építési követelményekben történő érvényesítése elengedhetetlen 
ahhoz, hogy egy város a fenntarthatóság útjára lépjen. 
 
A környezeti fenntarthatóság szempontjából legfontosabb cél az épületek energia igényének 
csökkentése kell legyen. A mai építési technológiákkal egy átlagos épületre jutó 
energiafelhasználás úgy oszlik meg, hogy a teljes élettartama alatt felhasznált energia kb. 
10%-a az építés során, a beépített anyagok, berendezések előállítása, ill. az építéshez és az 
előállításhoz kapcsolódó szállítás során kerül felhasználásra, míg a fennmaradó 90%-ot pedig 
az épület használata során fogyasztják el [Novák, 2004]. Ezen energiaigényt pedig 
túlnyomórészt hagyományos, azaz nem megújuló, sőt többségében fosszilis energia-
forrásokból fedezzük. Egyes becslések szerint a kibocsátott üvegházhatású gázok kb. fele a 
városokban történő lakásépítésből és a lakáshasználatból származik. 
 
Az előállítással kapcsolatos energia szükségletet leginkább úgy csökkenthetjük, ha a 
városrehabilitáció során a bontást minimalizáljuk és az értéknövelő, adott esetben 
funkcióváltást megvalósító felújítást helyezzük előtérbe. Jó megoldás lehet továbbá, ha 
törekszünk arra, hogy amennyiben mégis bontásra kerülne sor, akkor a keletkező bontott 
építőanyagok lehetőleg helyben – minimális szállítási igénnyel – felhasználásra kerüljenek 
[Novák, 2004]. A városfejlesztés során érdemes megfontolni, a környékben előállított építési 
anyagok, berendezések felhasználásának valamilyen módon való előnyben részesítését, 
esetleg támogatását4, hiszen ez lényegesen kevesebb szállítási energiát igényel, mint amikor 
távoli régiókból történik a szállítás, ráadásul ez jótékonyan hathat a városkörnyéki települések 
gazdaságára is.  
 
Az új épületek építésekor olyan technológiákra kell törekedni, melyek egyrészt a működéssel 
járó energia-szükségletet csökkentik, másrészt az energiaigény minél nagyobb részét 
valamilyen megújuló energiaforrásból (pl.: napenergia, geotermikus energia) biztosítják. A 
különféle passzív szolár eszközökkel (pl.: napterek kialakítása) és árnyékoló szerkezetekkel, 
ill. a zöld növényzet mennyiségének növelésével jól csökkenthető a fűtéssel és a 
klimatizálással járó energia-szükséglet. Hasonlóan jó megoldás lehet, ha sikerül fokozni az 
épület természetes megvilágítását pl.: átriumok kialakításával [Novák, 2004]. 
 
A fenntarthatóság szempontjából a másik jelentős problémát a vízfelhasználás és a keletkező 
szennyvizek kezelése jelenti. Az építés során egyrészt előnyben kell részesíteni a víztakarékos 
megoldásokat, másrészt meg kell oldani a csapadékvíz hasznosítását. A csapadékvíz 
felhasználható az öntözés vízigényének kielégítésére, de akár tüzivízként, vagy WC öblítésre 
is. Mindenképpen gondoskodni kell azonban arról, hogy szennyvizet tisztítás nélkül ne 

                                                 
4 Az EU jelenlegi versenyszabályozása mellett ez a fajta előnyben részesítés manapság még nagyon nehezen 
képzelhető el. Nem szabad azonban lemondanunk arról az igényről, hogy az egyenlő versenyfeltételek 
biztosításának követelményét mégis valamilyen módon összeegyeztessük a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeivel. Ezen kérdés megoldása a tagországok és az európai politikusok közös felelőssége. 
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vezessünk be az élővizekbe. Ehhez általában a szennyvíztisztító kapacitás bővítésére van 
szükség. Ma még ritkán alkalmazott megoldás az ún. fekete és a szürke (pl.: a fürdésből 
származó, kevésbé szennyezett, ill. könnyebben kezelhető) szennyvíz szétválasztása. A szürke 
szennyvíz minimális kezelés után az esővízhez hasonlóan helyben hasznosítható, így ezáltal 
jelentős szennyvíztisztító kapacitás takarítható meg [Novák, 2004]. 
 
A meglévő épületállomány energia-hatékony felújítása (pl.: utólagos hőszigetelés, nyílászárók 
cseréje, stb.) szintén prioritást kell, hogy kapjon a fenntartható városfejlesztésben. A lakások 
üzemeltetési költségeinek ily módon való csökkentése egyben fontos szociális kérdés, mely 
hozzájárulhat a társadalmi fenntarthatóság biztosításához is. 
 
Végül az építési követelményekben minden szinten előtérbe kell kerülnie az akadálymentes 
környezet biztosításának. A helyi közösség fenntarthatóságának alapfeltétele a szegregáció 
csökkentése, mely elképzelhetetlen akkor, ha a városlakók egy részét fizikai akadályok zárják 
el a város szolgáltatásaitól. 
 
 
4.  A fenntarthatóság mérésének megteremtése 
 
Egy település fenntarthatóságát nagyon nehéz önmagában értékelni, hiszen a város folyamatos 
változáson, fejlődésen megy keresztül. Még a legelkötelezettebb városvezetés és 
környezettudatos lakosság esetén sem igaz, hogy minden egyes döntés, minden egyes 
fejlesztés teljes mértékig megfelel a fenntarthatóság követelményeinek, hiszen a rövidtávú 
gazdasági, politikai, stb. érdekek sokszor ennek pont az ellenkezőjét diktálják. Egy város 
fenntarthatósága sokkal inkább megragadható, ha magát a hosszútávú fejlődési folyamatokat, 
ill. tendenciákat vizsgáljuk, vagy ha a várost időről-időre más hasonló településekkel 
hasonlítjuk össze. 
 
 
4.1  Green City Index 
 
Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődést egy település esetén értékelni tudjuk, megfelelő 
benchmarkokra van szükség. Mivel maga a fenntarthatóság nagyon sok tényezőből tevődik 
össze, így a folyamat nyomon követése, ill. a más településekkel való összemérés nagyon 
nehézzé válna, ha minden egyes tényező alakulását külön-külön szemlélnénk. Felmerül tehát 
a természetes igény az iránt, hogy a fenntarthatóság ismérveit, valamilyen módon egy-egy 
mutatóba aggregáljuk és így az adott mutató értékének időbeli alakulásával követhessük le a 
fejlődést, ill. az egyes – egymás versenytársainak tekinthető – városokat a mutató értéke 
alapján összehasonlítsuk, ill. rangsoroljuk. Az egyik ilyen lehetséges mutató az ún. „Green 
City Index” [Kahn, 2006]: 
 

EFbLDbPAEbEMtbEMbbGCI ×+×+×+×+×= 54321  

 
Az egyenletben szereplő egyes változók jelentése a következő: 
 
EMb (Environmental Morbidity) – A környezeti állapottal összefüggő megbetegedések: Az 
adott évben az egy főre (városlakóra) jutó betegségben eltöltött napok száma. A kívánatos az 
lenne, ha ki tudnánk szűrni azon megbetegedéseket, melyek a városi környezettel, ill. a 
városban lévő szennyezésekkel kapcsolatosak. Ehhez viszont újra kellene gondolni az 
egészségügyi nyilvántartásokat, ill. statisztikai rendszereket. A pontosság érdekében 
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valamennyi betegségben eltöltött napot figyelembe kellene venni, nem csak azokat, melyeket 
betegszabadságként, vagy betegállományban eltöltöttek. Azon napokat, melyeket betegen a 
munkában, iskolában, stb. eltöltenek, viszont sehol nem regisztrálják, így ezek mérése csak a 
városlakók körében végzett reprezentatív felméréssel lenne lehetséges. Tekintettel a fenti 
mérési nehézségekre, megoldás lehet az is, ha valamennyi regisztrált betegnapot figyelembe 
veszünk, hiszen az emberek egészségi állapotának változása így is nyomon követhető. Ez 
esetben viszont vigyázni kell arra, hogy amennyiben a betegszabadsággal, ill. 
betegállománnyal kapcsolatos szabályok megváltoznak, akkor az adatok kiigazításra 
szorulnak majd az összehasonlíthatóság érdekében. Más külföldi városokkal történő 
összehasonlításkor szintén problémát okozhatnak az eltérő társadalombiztosítási szabályok. 
 
EMt (Environmental Mortality) – A környezeti állapottal összefüggő halálozás: Az adott 
évben a környezeti ártalmakkal összefüggő egy főre jutó halálozások száma. A mutató 
értékének meghatározásakor nagyon fontos a környezettel összefüggő halálokok körének 
megfelelő meghatározása. Az összehasonlítás csak akkor lehetséges, ha ezt a kört minden 
város esetén egyformán határozzák meg. 
 
PAE (Pollution Avoidance Expenditure) – A szennyeződések okozta ártalmak elkerülése 
érdekében felmerülő egy főre jutó éves költségek. Ilyen költség például, ha a városlakók 
palackozott vizet vásárolnak, mert a vezetékes víz nem megfelelő minőségű. Az érték 
meghatározásakor mindig reál értéken kell számolni. 
 
LD (Local Disamenities) – Ebben a tényezőben lehet kifejezni a városi környezetben történő 
azon változásokat, melyek a városlakók közérzetét, mentális állapotát befolyásolják (pl.: egy 
hektárra jutó zöldterületek aránya). 
 
EF (Ecological Footprint) – ökológiai lábnyom: az a földterület, mely károsodás nélkül meg 
tudja termelni az életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem, energia, stb.). A Föld teljes 
területére és népességére számítva az átlagos ökológiai lábnyom 2,7 ha/fő (lsd. 2. és 3. 
táblázat).  
 
 

2. táblázat: Ökológiai lábnyom térségenként (2008) 

Térség 
Ökológiai 
lábnyom 
[ha/fő] 

Biológiai 
kapacitás 

[ha/fő] 

Ökológiai 
hiány 
[ha/fő] 

Afrika 1,45 1,52 -0,07 
Közel-Kelet és Közép-Ázsia 2,47 0,92 1,55 
Ázsia/Csendes-óceáni térség 1,63 0,86 0,77 
Latin-Amerika és a Karibi térség 2,70 5,60 -2,90 
Észak-Amerika 7,12 4,95 2,17 
Európai Unió 4,72 2,24 2,48 
Európa az EU nélkül 4,05 4,88 -0,83 
Világ 2,70 1,78 0,92 
Forrás: World Wide Foundation [2012] 
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Az ökológiai lábnyom kiszámítása a következőképpen történik: 
 

   Táplálkozás lábnyom [ha/fő] 
  + Lakáskörülmények lábnyom [ha/fő] 
  + Közlekedés lábnyom [ha/fő] 
  + Szemetelés lábnyom [ha/fő] 
   

= Ökológiai lábnyom [ha/fő] 
 

3. táblázat: Ökológiai lábnyom az EU országaiban (2008) 

Térség 
Ökológiai 
lábnyom 
[ha/fő] 

Biológiai 
kapacitás 

[ha/fő] 

Ökológiai 
hiány 
[ha/fő] 

Ausztria 5,29 3,34 1,95 
Belgium 7,11 1,33 5,78 
Bulgária 3,56 2,65 0,91 
Ciprus n.a. n.a. n.a. 
Cseh Köztársaság 5,27 2,68 2,59 
Dánia 8,25 4,81 3,44 
Észtország 4,73 8,73 -4,00 
Finnország 6,21 12,19 -5,98 
Franciaország 4,91 2,99 1,92 
Németország 4,57 1,95 2,62 
Görögország 4,92 1,59 3,33 
Magyarország 3,59 2,68 0,91 
Írország 6,22 3,41 2,81 
Olaszország 4,52 1,15 3,37 
Lettország 3,95 6,63 -2,68 
Litvánia 4,38 4,32 0,06 
Málta n.a. n.a. n.a. 
Hollandia 6,34 1,03 5,31 
Lengyelország 3,94 2,00 1,94 
Portugália 4,12 1,29 2,83 
Románia 2,84 2,33 0,51 
Szlovákia 4,66 2,86 1,80 
Szlovénia 5,21 2,59 2,62 
Spanyolország 4,74 1,46 3,28 
Svédország 5,71 9,51 -3,80 
Egyesült Királyság 4,71 1,34 3,37 
Forrás: World Wide Foundation [2012] 
 
A táplálkozás lábnyom kiszámításakor az állati eredetű fehérjék fogyasztását és azt veszik 
figyelembe, hogy az elfogyasztott élelmiszerek mekkora hányadát termelik meg helyben, ill. a 
város közvetlen környékén. A lakáskörülmények lábnyom meghatározása a lakások típusa, 
nagysága és a lakásokban élő személyek száma alapján történik. A közlekedés lábnyom 
meghatározásakor a tömegközlekedéssel megtett távolságot, a személygépkocsival megtett 
távolságot, az autó fogyasztását, valamint az autózási szokásokat (azaz átlagosan hányan 
utaznak egy autóban) és az évente légi közlekedéssel megtett órák számát veszik figyelembe. 
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Végül pedig a szemetelés lábnyom meghatározása az egy háztartásra jutó kommunális 
hulladék mennyisége alapján történik. 
 
A Green City Index képletében szereplő b1, b2, ... b5 tényezők tulajdonképpen súlyszámok. A 
súlyozás sokféle megközelítés alapján történhet. Egy lehetséges megközelítés, ha a 
súlyszámokban az egyes tényezők fajlagos értékét próbáljuk meg valamilyen pénzegységben 
(pl.: dollárban) kifejezni. Ez esetben talán az ökológiai lábnyomhoz rendelhető súlyszám 
meghatározása okozná a legtöbb fejtörést. A Világbank kutatói az 1 tonna CO2 kibocsátása 
által okozott kár értékét kb. $20-ra becsülték. Mivel az ökológiai lábnyom és az egy főre jutó 
CO2 kibocsátás közt elég szoros a korreláció, a Világbank kutatói a b5 súlyszám értékét is 
$20-ban javasolják meghatározni [Kahn, 2006]. 
 
Egy város fenntarthatóságát tekintve az a kívánatos, hogy a Green City Index értéke minél 
alacsonyabb legyen, ill. az előző időszak(ok)hoz képest csökkenjen. 
 
A GCI index magyarországi alkalmazása jelenleg még a következő akadályokba ütközik: 
 
- Nem állnak rendelkezésre a megfelelő részletezettségű, települési szintű egészségügyi 

statisztikák, melyek alapján a környezettel összefüggő megbetegedéseket mérni tudnánk. 
Leginkább csak a táppénzben eltöltött napok száma áll rendelkezésre, mely az elmúlt 
években jelentősen csökkent [OEP, 2012], ami nyilvánvalóan nem jelenti az egészségi 
állapot ilyen mérvű javulását5. 

- Nehézséget okoz a környezettel összefüggő halálokok meghatározása is, hiszen nagyon 
széles azon megbetegedések köre, ahol környezettel összefüggő tényezők is szerepet 
játszhatnak a kialakulásban, de végül nyilvánvalóan nem kizárólag ezen tényezők 
vezetnek a tragikus lefolyáshoz. 

- Az ökológiai lábnyom települési szintű becslése is várat még magára, bár az azt alkotó 
tényezőkről elég részletes települési szintű adatokkal rendelkezünk (pl.: 
lakáskörülmények, közlekedés, hulladékgazdálkodás). 

 
 
4.2  A városi fenntarthatóság és az ingatlanok értékének kapcsolata 
 
 
A településfejlesztés 3. fejezetben bemutatott fenntarthatósági követelményei a 
lakóingatlanok iránti keresletet alakító tényezők között is tetten érhetők. Az ingatlanok piaci 
kínálata rövidtávon meglehetősen rugalmatlan, mivel  
 
- az ingatlanok helyhezkötöttek, 
- a mennyiségük (elsősorban a földingatlanok mennyisége) korlátozott és 
- az ingatlanfejlesztés (egy-egy új épület megtervezése és felépítése) hosszabb időt vesz 

igénybe. 
 
A merev kínálat azt eredményezi, hogy a kereslet változására a piac rövidtávon csak az árak 
változásával tud reagálni, így az ingatlanárakat elsősorban a kereslet, ill. az azt befolyásoló 
tényezők alakulása alakítja. 
 

                                                 
5 2005-ről 2011-re a táppénzre jogosultak száma enyhe mértékben (0,7%-kal) növekedett, ugyanakkor az évi 
összes táppénzes napok száma 39%-kal csökkent. 2010-ről 2011-re ez a csökkenés 18,7%-os [OEP, 2012]. 
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A város, ill. városrész kompaktsága leginkább a különböző szintű szolgáltatások 
elérhetőségével (az azoktól való távolsággal, vagy az elérhetőség idejével) mérhető. A 
közterületek fejlesztése megközelíthető a közterületek fenntartására, ill. fejlesztésére fordított 
éves költségek oldaláról, de érdemes figyelembe venni az ún. hőszigeteket okozó lebetonozott 
felületek arányát, a közterületi nyílt vízfelületek arányát, ill. nem utolsó sorban a zöldterületek 
arányát, ill. ezek változását is. A városi moblitiás intelligenciájának mérése során figyelembe 
kell vennünk egyrészt a tömegközlekedési hálózat fejlettségét, másrészt a parkolási 
viszonyokat (elsősorban a P+R parkolók arányát) is. A tömegközlekedés fejlettségét inkább a 
fenntartásra és a fejlesztésre fordított költségek oldaláról célszerű megközelíteni, mivel az 
elérhetőséget a város kompaktságának kifejezésekor vesszük figyelembe. A városi 
hulladékgazdálkodás hatékonyságát a szelektíven gyűjtött hulladék arányát érdemes 
figyelembe venni az összes keletkező városi hulladék mennyiségén belül. 
 
A meghatározott tényezők közül talán az építési követelmények mérése a legproblémásabb. 
Egyfajta épületállomány megújulási mutató kialakítása lenne szükséges, melyben 
kifejezhetőek lennének az épületenergetikai szempontok is. A 176/2008. (VI. 30.) 
Kormányrendelet értelmében az új épületek esetén, valamint az 50 m2-nél nagyobb használt 
épületek eladásakor, ill. tartós bérbeadásakor, továbbá az 1.000 m2-nél nagyobb állami 
tulajdonú, hatósági célokat szolgáló épületek esetén már kötelező az épület energetikai 
jellemzőinek szakértő általi tanúsítása. Igaz, hogy jelenleg még csak az ingatlanállomány egy 
meglehetősen korlátozott körének energia tanúsítása történik meg, de az épületek fajlagos (pl.: 
1 m2 alapterülere vetített) átlagos energiafogyasztása alkalmas mutató lehet a mérésre. 
 
Végezetül a lakóingatlanok keresletének vizsgálata során a környezettel összefüggő tényezők 
közül mindenképpen figyelembe kell vennünk a környezeti ártalmakat (pl.: légszennyezettség,  
egészséges ivóvízzel való ellátottság, szennyvízkezelés, stb.) szempontjait is. A 
légszennyezettség mérhető például azon napok számával melyekben a szennyezettség az 
egészségügyi határértéket meghaladja. Az egészséges ivóvízzel való ellátottság mérhető 
például azon háztartások arányával, melyek számára ez a szolgáltatás vezetékes módon 
elérhető. A szennyvízkezelés minősége kifejezhető egyrészt a vezetékes csatornahálózatba 
kötött lakások arányával, másrészt egy olyan mutatóval, mely kifejezi, hogy az összes 
települési szennyvíz hány százaléka kerül kezelt (tísztított, ártalmatlanított) formában a 
környezetbe. 
 
 
5.  Összefoglaló 
 
 
Kutatásom fő tárgya egy térinformatikai eszközökkel támogatott, települési szintű csoportos 
ingatlanértékelési modell megalkotása. A kutatás során feltárom egy település fizikai, 
gazdasági és társadalmi térszerkezetében rejlő azon releváns tényezőket, melyek a településen 
található ingatlanok (elsősorban lakóingatlanok) keresletét és ez által piaci értékét alakítják, 
megvizsgálom az egyes tényezők és az érték közti korrelációt, majd megpróbálok megalkotni 
egy többváltozós regressziós modellt, melynek segítségével az értéket befolyásoló tényezők 
alakulásából, ill. időbeli változásából az ingatlanok értéke, ill. azok változása megbecsülhető. 
Ezt követően a megfelelő térképi megjelenítés és geoinformatikai alkalmazás kifejlesztésével 
egy olyan módszertan és eszköz kerülhetne az önkormányzatok kezébe, melynek segítségével 
az ingatlanok értékelése, ill. újraértékelése gyorsan, olcsón és objektív módon végezhető el. A 
rendszer alkalmas lehet az egyes jövőbeni településfejlesztési beavatkozásoknak az érintett 
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ingatlanok értékére gyakorolt várható hatásának modellezésére, segítve ezáltal a települési 
fejlesztési tervek elkészítését. 
 
A jelen tanulmány megírása során arra vállalkoztam, hogy megvizsgálom a városfejlesztési 
tevékenység környezeti, gazdasági, társadalmi fenntarthatóságának aspektusait, előtérbe 
helyezve a mérés szükségességét és problématikáját. 
 
A fenntartható fejlődés egy olyan stratégia, melyet annak érdekében kell megvalósítanunk, 
hogy az utánunk következő generációkat ne fosszuk meg attól a lehetőségtől, hogy majdani 
szükségleteiket ők is kielégíthessék. Ugyanakkor ez a stratégia nem egy konkrét célállapottal, 
hanem magával a folyamattal, ill. annak alakulásával ragadható meg. Egyetlen városról sem 
jelenthetjük ki azt egyértelműen, hogy fenntartható, sőt azt sem, hogy nem az. Magát a 
városfejlődési folyamatot kell értékelnünk, ill. a tendenciákat tudjuk összehasonlítani az egyes 
települések esetén. El kell fogadnunk, hogy vannak hibák és hiányosságok, és hogy a dolgok 
nem tökéletesek. De ez az elfogadás nem jelenthet belenyugvást, hanem szükség van az új 
innovatív megoldások folyamatos keresésére. 
 
A fenntarthatóság nagyon sok tényezőből tevődik össze, így a folyamat nyomon követése, ill. 
a más településekkel való összemérés nagyon nehézzé válna, ha minden egyes tényező 
alakulását külön-külön szemlélnénk. A 4.2 alfejezetben bemutatott tényezőket egy kompozit 
indexbe foglalva olyan mutatót nyerünk, mely a gyakorlatban is alkalmas lehet egy-egy 
település, ill. a településfejlesztés fenntarthatóságának mérésére. Az egyes tényezők 
súlyozásának megállapításához még további vizsgálatok szükségesek, melynek során fel kell 
tárni az egyes tényezők és az ingatlanárak közötti korrelációt, mely kifejezi, hogy a 
fenntarthatósági szempontok milyen mértékben játszanak szerepet a lakásvásárlási 
döntésekben. 
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