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BEVEZETÉS

Jelen tananyag értelmezési tartománya. - Helye a 
területfejlesztés és településfejlesztés kontextusában. –
Jelen tananyagban alkalmazott megközelítések. - Miért 
érdekes a digitális térségfejlesztési szakemberek képzése 
szempontjából a jelen tananyag témája, az okos város a 
fenntartható városfejlesztés kontextusában



BEVEZETÉS -1

• Egy térség fejlesztése a földrajzi tér egy lehatárolt területének 
fejlesztését jelenti.

• A lehatárolt területet hézagmentesen lefedik a települések 
közigazgatási területei.

• Az egyes települések  vagy városok vagy községek.
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• A városok és községek fejlesztését a nemzetközi tudományos elméletek és 
gyakorlatok a nyugati kultúrában a következő megközelítésekben értelmezik (a 
következőkben említett megközelítések az elméleti munkákban és a gyakorlati 
tevékenységben nem jelentenek minden esetben feltétlen kizárólagosságot, 
hanem az esetek egy részében inkább egy olyan szemléletet jelentenek, amiben 
az adott megközelítés az elsődleges, és annak a következetes érvényesítéséhez 
kapcsolódik valamilyen szinten a másik két megközelítés megjelenése):

1) A városok és községek fizikai valóságának átalakítása: a városi szövet átalakítása, 
ami a községek esetében a települések épített szövetének átalakítását jelenti

2) A városok és községek társadalmi valóságának átalakítása: társadalom-
/közösségfejlesztés

3) A városok és községek gazdasági valóságának fejlesztése: gazdaságfejlesztés
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• Bizonyos leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy a releváns nemzetközi 
szakirodalom szerint a  területfejlesztés mind a három megközelítéssel, a 
területfejlesztés három alapvető dimenziójával „egyszerre” foglalkozik a 
területfejlesztési koncepciókban és területfejlesztési programokban (területi 
tervekben), annak érdekében, hogy térbeli egyensúlyt alakítson ki közöttük és 
önmagukon belül, megfelelő kutatásokkal és tervekkel alátámasztott jövőkép 
valóra váltása érdekében (a területi tervek említett fajtái a magyarországi jogi 
szabályozás és szakmai terminológia szerint kerültek megnevezésre; az EU másik 
tagállamaiban más a területfejlesztési tervek rendszere).

• Jelen tananyag azonban nem területfejlesztési, hanem térségfejlesztési 
szakemberek képzéséhez készült, a térségfejlesztés mint olyan azonban nem egy 
jól definiált, „foglalt” fogalom a tudomány világában, eltérően a 
területfejlesztéstől vagy a városfejlesztéstől.
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• Jelen tananyag értelmezési tartományának és elsődleges alkalmazási területének 
megállapításához a leírtak mellett célszerű figyelembe venni még a következőket.

I. A területfejlesztés tervezésének és megvalósítása szervezésének feladatait 
Magyarországon elsősorban kormányzati szervezetek látják el, ezeket egészíti ki a megyei 
szinten szervezett tervező és végrehajtó tevékenység; az említett entitások személyi 
állományának továbbképzése nem a jelen tananyag oktatási kereteit jelentő képzés 
elsődleges tárgya.

II. Az Európai Unió alapértékeinek és alapvető szerződéseinek megfelelően Magyarországon, 
az EU tagállamában a városok és községek – települések – fejlesztésének tervezése és 
megvalósítása a szubszidiaritás alapelvének megfelelően elsődlegesen és alapvetően a 
települési önkormányzatok feladata, amiből a magasabb szintű területi önkormányzatok 
és az állam központi szervezetei annyit vesznek át, amennyi adott körülmények között a 
kompetenciájukba tartozik. Az állam magasabb szintű entitásaival megosztott, illetve azok 
által átvett feladatok – különösen a  megvalósítás finanszírozását illetően – óriásiak 
lehetnek, a fejlesztések azonban ebben az esetben is helyről helyre változó tartalmi 
összetételűek.
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A. Az állam által átvállalt feladatok azonban az említett, magasabb szintű 
alapelvek érvényesülése mellett nem terjednek odáig, hogy az 
államszervezet magasabb területi szintű vagy központi entitásai átvegyék 
a települési önkormányzatoktól hosszú és középtávú fejlesztési céljaik és 
elképzeléseik, szabályozáson vagy beavatkozáson alapuló (szabályozó 
vagy operatív jellegű) hosszú-, közép- és rövidtávú fejlesztési terveik 
megfogalmazásának és megvalósításukra irányuló döntéseik 
meghozatalának feladatát és felelősségét.

B. Ez a feladat és ez a felelősség a települési önkormányzatok szakembereié 
és a képviseleti demokrácia érvényes szabályai szerint megválasztott 
döntéshozóié a fent említett sarkalatos európai uniós alapelvek és 
alapszabályok következtében.
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a) Jelen képzés mindenekelőtt helyi szinten, vagyis városokban, 
községekben működő szakembereknek és döntéshozóknak szól.

b) Ezért a fentieknek megfelelően jelen tananyag tárgyát értelemszerűen 
nem a  területfejlesztés tervezése és megvalósítása képezi.

c) Mivel a térségfejlesztés a releváns európai uniós tudományos 
szakirodalomban nem általánosan használt, jól definiált, „foglalt” 
fogalom, és mivel a képzés résztvevői olyan szakemberek és döntéshozók, 
akik konkrét fejlesztő tevékenységüket egy-egy adott város vagy község 
szempontjából végzik, a jelen tananyag a városok és községek –
települések – fejlesztésére vonatkozó ismeretanyag bemutatására 
fókuszál.
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Jelen képzés tehát a helyi szinten, városokban, községekben 
működő szakembereknek és döntéshozóknak szól, vagyis a 
fentieknek megfelelően jelen tananyag tárgyát nem a  
területfejlesztés tervezése és megvalósítása képezi.



BEVEZETÉS -8

i. A városok és községek – települések – fejlesztését a BEVEZETÉS-2 
pontban említett három féle megközelítésben lehet értelmezni.

ii. Jelen tananyag a városok és községek – települések – fejlesztését 
a BEVEZETÉS-2 pontban említett 1) pont szerinti 
megközelítésben értelmezi, vagyis

a városok és községek fejlesztése a városok és községek fizikai 
valóságának átalakítását, a városi szövet átalakítását, a községek 
esetében pedig a települések épített szövetének átalakítását 
jelenti.
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Az OKOS VÁROS ÉS A
FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS

A digitális forradalom vívmányainak alkalmazása önmagában még nem jelenti automatikusan a 

városfejlesztés általános céljainak valóra váltását és a fenntartható fejlődés urbanizációs 

kihívásainak megválaszolását.

A városfejlesztés általános céljainak valóra váltását és a fenntartható fejlődés urbanizációs 

kihívásainak megválaszolását a város fizikai valóságának tudatos és tervszerű átalakítására 

irányuló fenntartható városfejlesztéssel, fenntartható urbanizációval lehet előmozdítani.

A fenntartható fejlődés urbanizációs kihívásainak megválaszolását elősegítő tudatos és tervszerű 

városfejlesztésen belül értelmezhető az okos város.
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Az okos város a digitális forradalom vívmányainak alkalmazásával teszi 

jobbá az emberek életét.

A fenntartható városfejlesztés, fenntartható urbanizáció, a város fizikai 

valóságának tervszerű és tudatos átalakításával teszi jobbá az emberek 

életét.
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Az okos város és a fenntartható városfejlesztés tehát kölcsönösen 

kiegészíti, és szinergikusan erősítheti egymást.

Annak érdekében, hogy a közjóért kihasználhassuk ezt a lehetőséget , 

és ezt a szinergiát kibontakoztathassuk, az okos város mellett a 

fenntartható városfejlesztés ismeretanyagát is érdemes megismerni.

A jelen tananyag ezt kívánja elősegíteni
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