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A téma rövid leírása:
Az urbanisztika egyik legnagyobb kihívása korunkban a város valós folyamatainak és a település
szintű tervezésnek olyan értékelése és metodikai átdolgozása, amely a fenntarthatóságnak
komplex (egyidejűleg ökológiai, gazdasági és társadalmi) értelmezésben is megfelel. A komplex
fenntarthatósági kritériumoknak egyszerre kell átalakítaniuk a regionális, a települési szintű és a
közösségi projekt-tervezés rendszerét.
Mindennek figyelembe vételével a fenntartható település témakörében az Urbanisztika Tanszék
aktuális kutatási terveihez (TÁMOP, OTKA) is igazodva a következő tematikákkal indítható PhD
dolgozat:
Településrendezés:
 A városforma és a mindennapi közlekedési energiafogyasztás összefüggésének
modellezése
 Városias beépítési típusok összehasonlító ökológiai fenntarthatósági elemzése
 Az építési szabályozás eszközrendszerének kritikája a fenntartható városfejlesztés
szemszögéből
Településfejlesztés:
 Tömbrehabilitációs módszerek összehasonlító komplex fenntarthatósági elemzése
 A közterületi rehabilitáció komplex fenntarthatósági értékelésének indikátorrendszere
 Önkormányzati fejlesztési projektek összehasonlító komplex fenntarthatósági értékelése
Bármely tematika kidolgozásakor követelmény az elméleti alapkutatáson túl a mai magyar illetve
nemzetközi (európai) gyakorlat kritikai elemzése is.
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A fenntartható város jelentősége
A fenntartható városfejlesztés korunk nagy kihívása, hiszen az emberiség egyre nagyobb
hányada él olyan urbánus környezetben, amelynek minősége meghatározza a fenntartható
életvezetés lehetséges választásait.
A városi önkormányzat a kommunális szolgáltatások működtetésével jelentős fogyasztója a
környezeti javaknak (terület, víz, levegő, energiahordozók, stb.), az általa okozott
környezetterhelések pedig a közigazgatási területén túl is hatnak. Ugyanakkor az
infrastrukturális rendszerek létrehozásával, a városszerkezet tervezésével, az épített
környezet szabályozásával behatárolja azokat a lehetőségeket, amelyek keretében a
városban élők és tevékenykedők környezetileg tudatosan cselekedhetnek.
Mindezek miatt a településtervezés mindhárom – stratégiai, szabályozási illetve az ebbe a
környezetbe illeszkedő projekttervezési – tevékenységében számonkérhető a város közösségi
aktorain a város fenntartható fejlődése. Mindezeknek a tág értelemben vett várostervezési
eszközöknek szinergikus együttese lehet csak képes arra, hogy a település ökológiai
lábnyoma minél kisebb lehessen.
A komplex fenntarthatóság kritériumrendszere
A fenntarthatóság értelmezésekor a szakirodalom megkülönbözteti a „gyenge
fenntarthatóság”-ot1 és az „erős fenntarthatóság”-ot2. Előbbiben a gazdasági, társadalmi és
ökológiai fenntarthatóság egymással egyenértékűen elemezhető, a gazdasági, társadalmi és
környezeti erőforrások egymást helyettesíteni képes tényezők. Az utóbbi értelmezés az
ökológiai és társadalmi rendszerek korlátos újratermelhetősége miatt az ökológiai (és
részben a társadalmi) fenntarthatóságnak előnyt és sérthetetlenséget biztosít a gazdasági
fenntarthatósággal szemben. Városfejlesztési kontextusban könnyen belátható azonban,
hogy megfelelő megoldásokat csak a három egymástól különböző kritérium együttes
teljesülésétől várhatunk.
A három fenntarthatósági kritérium értelmezhető a település szintjén is, azonban valójában
minden szinten, a stratégiai tervezéstől egészen az egyes projektek szintjéig érvényesülniük
kell. Az egyes városfejlesztési projektek szintjén az egyensúly felbomlása, különösen a
gazdasági és a társadalmi fenntarthatóság kérdése már rövid távon is ellehetetleníthetnek
egy projektet.
A közösségi tervezés felelőssége a fenntartható városfejlesztésben
ezért a következő mátrix mentén határozható meg:
stratégiai tervezés

szabályozási
tervezés

fejlesztési
vagy
projekttervezés

ökológiai
fenntarthatóság
társadalmi
fenntarthatóság
gazdasági
fenntarthatóság
A fenntartható építészet kidolgozott kritériumai és módszerei csak korlátosan adaptálhatók a
városi léptékre. A városi szintű összefüggések a morfológiában is új eszközrendszereket
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A Brundtland-jelentés alapján
Herman E. Daly munkássága nyomán

igényelnek, amelyeket ki kell egészíteni a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság
mérésének metodológiájával az urbanisztika társtudományaiból. A fenntarthatóság városi
értelmezése párhuzamosan jelent elméleti kutatást, az idáig elért eredmények és a hatályos
politikák elemzését, illetve a településtervezés új szempontú módszertanának kidolgozását.
Mindennek figyelembe vételével a fenntartható település témakörében az Urbanisztika
Tanszék aktuális kutatási terveihez (TÁMOP, OTKA) is igazodva a következő tematikákkal
indítható PhD dolgozat:

Településrendezés:
 A városforma és a mindennapi közlekedési energiafogyasztás összefüggésének
modellezése
 Városias beépítési típusok összehasonlító ökológiai fenntarthatósági elemzése
 Az építési szabályozás eszközrendszerének kritikája a fenntartható városfejlesztés
szemszögéből
Településfejlesztés:
 Tömbrehabilitációs módszerek összehasonlító komplex fenntarthatósági elemzése
 A közterületi rehabilitáció komplex fenntarthatósági értékelésének indikátorrendszere
 Önkormányzati fejlesztési projektek összehasonlító komplex fenntarthatósági
értékelése

