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Előzmények
1994 júniusában Athén városa és a Görög Városrendezők Szövetsége "Egy új Athéni Karta
felé: az organikus várostól a polgárok városáig" címmel konferenciát tartott. A küldöttek
megvitatták az 1993-as Athéni Kartának az európai várostervezés elméletére és szakmai
gyakorlatára gyakorolt hatását és azt javasolták, hogy egy új Athéni Karta foglalja össze
azokat a problémákat és lehetőségeket, amelyekkel az európai városok szembenéznek.
Az ötlet 1995 novemberében, a Várostervezők Európai Tanácsának (VET) Athénben tartott
konferenciáján ismét felvetődött. Egyhangú határozat született arra nézve, hogy az európai
városok XXI. századba való átvezetéséhez új kartára van szükség. A VET egy
munkabizottságot hozott létre a vitaanyag elkészítésére. A munkabizottságot egy angol, egy
dán és egy görög szakember alkotta.
Az új karta e bizottság és a közgyűlés együttes munkájával, továbbá a tagországok
szövetségeivel való egyeztetésekben alakult. A VET levelező tagjai - közöttük Magyarország is
- értékes javaslatokkal járult hozzá a dokumentumhoz.
Az új Athéni Kartát az ilyen címen szervezett konferencián, 1998 májusában fogadta el a
közgyűlés.

Bevezetés
A Karta előkészítése során a VET gondosan elemezte az 1993-as Karta széles körű hatását, a
hiányosságokat és tipikus jelenségeket, amelyek annak alkalmazásából fakadtak. Egy új Karta
készült, amely a következő évtizedek számára alkalmasabbnak tűnik, és amely a tervezés,
döntéshozás központjába a polgárt helyezi. A megfogalmazott alapgondolat az, hogy a városok
fejlődése a különböző társadalmi erők kombinációjának és a polgári élet kulcsszereplői
tevékenységének eredményébe jöjjön létre.
A várostervezés új kereteire van szükség, annak érdekében, hogy az a jelenlegi és jövő generációk
kulturális és szociális igényeinek egyaránt megfelelhessen.
A változó környezetben - mint tudással rendelkező koordinátornak és mediátornak - a várostervező
szerepe döntő fontosságú. A Karta alapvető eleme, javaslata az, hogy alapvető figyelem forduljon a
társadalom és a városok rendszere felé, ahol a tervező által elfoglalt hely nem a nagymesteré,
hanem a fejlődés elősegítőjévé és koreográfusáé. A tervezőknek ezt az új városi szerepét helyi,
nemzeti és európai szinten közösen kell kiérlelni. A különböző szervezetek széles köre lesz érdekelt

a városok tervezésében. E folyamatokban a tervező szerepe az, hogy a városok jövőjének képét
felvázolja és a felvilágosultságot és inspirációt adjon a jövő polgárai számára.
A tervezést - mint állandó folyamatot - tekintve ez a Karta csupán a kezdet. A VET - az elvégzett
vizsgálatokra alapozva - a tervezőknek, politikusoknak és az európai városok jövőjéért aggódó
minden érdekelt számára néhány ajánlást dolgozott ki. Ezeket a 3. fejezet tartalmazza. A szándék az,
hogy az ajánlásokat rendszeresen felülvizsgálják, a dokumentumot négy évenként aktualizálják, hogy
az az európai tervezési rendszerekben bekövetkező változásokat tükrözze.
Összegezve, az Új Karta célja
−
−
−

−

a jelenlegi városi helyzet (1. fejezet),

az előbbi függvényében a tervezés szerepének (2. fejezet)
−
meghatározása, továbbá
irányelvek kialakítása a tervezői szakma és a döntéshozók számára a tervezés
−
valamennyi szintjén (3. fejezet).
1. A városok és környezetük ügye

Bevezetés
1.1 A modern európai városok a problémák és kényszerek sorával ütköznek. Ezekkel a
várostervezésnek kell megbirkóznia. A problémákkal számos anyag foglalkozott. Ezek közül a
fontosabbak:
1. Zöld könyv a környezetről (1990)
2. Európa 2000: A fejlődés kilátásai az Európai Közösség területén (1991)
3. Európa 2000 +: Együttműködés az európai területi fejlődéséért (1994)
4. Európai fenntartható városok: Jelentés (1996)
5. Az európai térbeli fejlődés perspektívája (1997)
6. Az Európai Unió városi helyzete (1997)
1.2 Az utóbbi anyag - az Európai Unió politikáját és hatáskörét is figyelembe véve - felismerte egy új
városfejlesztési stratégia kifejlesztésének igényét. Az EB úgy tervezte, hogy 1998-ban Városi
Fórumot hoz létre, hogy a témát tovább részletezze és, hogy egy hathatósabb akciót
kezdeményezzen az ügyben.
1.3 Az előbbi jelentések a városok előtérbe kerülő ügyével kapcsolatban számos témát vetnek fel.
Különösen a következő négy kulcsterületet emelték ki:
−

−

a gazdasági versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdítása,

−

−

a gazdasági és társadalmi összetartozás előtérbe helyezése,

−

−

a szállítás és a Transz-Európai Hálózatok (TEH) továbbfejlesztése,

−

−

a fenntartható fejlődés és az életminőség elősegítése.

1.4 A VEP a város ügyére vonatkozó elemzését egymást követő bekezdésekbe rendezi, és az
anyagot témacímekkel tagolja. Miközben az EB számos javaslatát elfogadja, ugyanakkor számos
további olyan pontot emel ki, amelynek a tárgyalását elengedhetetlennek tartja. A témacímek a
következők:
−

−

Demográfia és lakáshelyzet,

−

−

Szociális kérdések,

−

−

Kultúra és művelődés,

−

−

Környezet,

−

−

Gazdaság,

−

−

Közlekedés,

−

−

Választék és különbözőségek,

−

−

Biztonság és egészség,

−

−

Szintézis: Városi forma és a fenntartható város.

Szintézis: Városi forma és a fenntartható város
1.23 Az előbbi elemek mind befolyásolják a tervezés területi szempontjait, a városi formát, illetve azt,
hogy milyen forma lenne ideális a jövendő városra számára. A formát számos elhelyezési és
igazgatási kérdés is alakítja. Egyrészt felvetődik a központosítás gondolata: az, hogy milyen
létesítmények, funkciók csoportosuljanak a városmag körül, másrészt előtérbe kerül a decentralizáció
gondolata, ahol az új fejlesztés az eredeti városközpontból a környező háttérterületekre terül szét. E
térbeli problémákat a városfejlesztési tervek új generációjának kell megoldania.
1.24 A központi település a saját terjeszkedése során gyakran nem számol azokkal a problémákkal,
amelyek a város peremein és vonzásterületében kialakulnak. A szétterülő vagy robbanásszerűen
növekedő városban a növekedés problémái túlnőnek a kistérség szintjén. A városi forma lényegében
a város karakteréhez és a "hely szelleméhez" kötött. Kistérségi tervezésre van szükség, a
városfejlesztés hierarchiájának biztosítására, annak garantálására, hogy tiszta funkcionális kapcsolat
létezik a város központja, a külvárosok, a peremterületek, a más kapcsolódó városok között. A
városkörzetben sok területen előnyök származhatnak a városhálózatok felismerésében és
kifejlesztésében. Városok közössége hozható létre, amelyben minden város tiszta indentitással és
célokkal rendelkezik, és a városok közötti kapcsolatot jó minőségű tömegközlekedési rendszerek
biztosítják.
1.25 A város - mint települések sorának vagy összekapcsolt közösségeknek a gondolata - megfelel
az EB-nek a környezetre széleskörűen tekintettel levő, fenntartható városra vonatkozó
elképzelésével. A problémákat átfogóan az "Európai Környezet, a Dobris Értékelés (1994) tárgyalja
51 európai város vizsgálatán és értékelésén keresztül. Az Értékelés öt kulcskérdést emel ki: a
levegőminőség, a zaj, a közlekedés, a lakásminőség és végül a zöldterületek megközelítésének és
kiterjedésének a problémakörét. Bár ezek a tényezők városról városra különbözőek, a városi
hatóságok mégis sokat tehetnek a fenntartható fejlődés érdekében azzal, hogy a szemét, továbbá a
levegő- és vízminőség problémáinak kezelése során olyan helyi feltételekre és megoldásokra
helyezik a hangsúlyt, amelyek kevesebb energiát és erőforrást igényelnek.
1.26 Jobb kommunikációra, több lakossági részvételre van szükség a döntési folyamatokban ahhoz,
hogy a lakosságban tudatosodjanak az előbbi jelenségek és a jelenleginél nyíltabb, demokratikusabb
folyamatok formálódjanak,
A várostervezők az elmúlt 20-30 évben élenjártak a részvétel technikáinak kifejlesztésében. A
részvétel számos országban a tervezési folyamat részévé vált. A jövőben ezeket az elveket még
szélesebb körben kell alkalmazni. A hangsúlyok áthelyezésére van szükség továbbra is a
tervezésben: a tervezési folyamatot ne a receptszerű tervezői javaslatok, hanem a város használói
által kifejezett igények dominálják. Az új Karta lényegét ez fejezi ki: hangsúly a lakosságközpontú, a
városban lakás alapvető emberi igényeit megfogalmazó várostervezésen legyen.

2. A tervezés szerepe a városok ügyének alakításában

Bevezetés
2.1 Az elmúlt 60 év gyakorlati tapasztalatai és kutatási eredményei azt bizonyítják, hogy a városok
nem a véletlenszerű divat, vagy a jól megformált modellek szerint fejlődnek. A fejlődést inkább
szigorú városrendezési elvek határozzák meg, vagy legalábbis így kellene, hogy történjék. Ezek az
elvek lehetnek hosszú ideig állandóak vagy alakulhatnak bizonyos trendekhez, de mindenesetre
alapos megértésük szükséges ahhoz, hogy újak bevezetésére kerülhessen sor, vagy új
infrastrukturális jelenségek formálódhassanak, de még inkább, hogy olyan akciók jöhessenek létre,
amelyek az elvek ismerete nélkül csak felszínes eredményekhez vezetnének. Az elveket célszerű két
nagy csoportba sorolni:
1. Általános elvek. Ezek a múltban alakultak ki és meglehetősen egyetemessé váltak.
2. Új, kívánatos elvek, amelyek a XXI. századra javasolhatók.
A következő bekezdésekben ezek tárgyalására kerül sor. A felsorolás - amelyet a VET állított össze korántsem teljes körű, csak vitaalapul szolgál.

A városrendezés általános elvei
2.2 Sok időre van szükség ahhoz, hogy az elvek és tettek hatásai felmérhetők, az elkövetett hibák
kijavíthatók legyenek. A tervezés állandó folyamat, amely az elmúlt 25 évben - a tervek, fejlesztési
sémák széles körű vitájával - egyre nyíltabbá vált. A tervezés hatékonyságának növelése azonban
további dialógust igényel a nagyközönséggel. A pozitív együttműködés érdekében a tervezőknek kell
a polgári szervezetek, a helyi vállalkozói közösség szemléletét formálni. A tervek figyelemmel
kísérése és rendszeres felülvizsgálata ma már elfogadott gyakorlat. Az információ életfontosságú. A
tervezők szerszámkészletének kulcselemei - különösen a részvétel és a döntéshozás folyamatának
érzékelése szempontjából - a cél- és teljesülésmutatók lesznek.
2.3 A térbeli elemeket: a város elhelyezkedését és fekvését, a társadalmi struktúrát, a terület fő
erőforrásait mindig számításba kell venni a tervezés folyamatában. A tervezés más tényezői: a
felszín, az éghajlat, a meglevő és a korábbi területfelhasználás szerkezete. A területfelhasználás
számos földterületet, épületet, fákat és erdőket, vízfolyásokat, közlekedési hálózatokat, szabad
területeket, ösvényeket, kulturális és történeti jelenségeket, adminisztratív határokat foglal magában.
A város és az azt környező területek összevetése különösen fontos, hiszen az a városhatárokon
túlnyúló táj és a rekreációs területek megismeréséhez vezethet.
2.4 Az előbbi tényezők a városi forma, a város és környezete jövőbeni alakja szempontjából
különösen fontosak. A mobilitás növekedésével, új technológiák bevezetésével a centralizáltság nem
vált régimódi modellé.
Századokon keresztül az életet bizonyos központi helyek és a körülöttük levő terület kapcsolata
szervezte. Nincs tehát ok arra, hogy ez a folyamat hirtelen megszakadjon annál is inkább nem, mivel
az egyes kereskedelmi és gazdasági tevékenységek peremterületre helyezésével meggyengített
hagyományos központ ügye épp a városközpontok revitalizációjához vezetett. Sok tényező arra
mutat, hogy a jövő városa egyközpontú helyett inkább többközpontú lesz. Az ilyen új központok
sorozatának létrejötte a városrendezés különös figyelmét igényli, elsősorban a magas minőségi
színvonalú környezet formálását illetően. Ilyen vonatkozásban, ahol az lehetséges, a vegyes
fejlesztés - olyan helyek létrehozása, ahol a polgár lakhat és dolgozhat - helyezendő előtérbe, a tiszta
övezeti felfogás továbbvitele helyett. A városrendezők és a közigazgatás együttesen értékelje át,
vizsgálja felül azt, hogy övezeti politika megfelelő-e a tervekben.
2.5 A városokat a léptékük és működésük alapján, a környezeti jellemzőkre és a fenntartható fejlődés
elveire tekintettel kell tervezni. Szükség van arra, hogy a szerepet játszó erőket - a környezeti,

társadalmi és gazdasági erőket - a tervezés stratégiailag, globálisan és együttesen értékelje, ezek
külön-külön kezelése helyett. A globális megközelítés - gyakran mint stratégiai környezetértékelés - a
fenntartható fejlődés egyik vezérelve. E megközelítés alkalmazásának nincs technikai akadálya,
legfeljebb az erőforrások hiányoznak a megfelelő információk gyűjtéséhez. Az adatfeldolgozás
korszerű eszközeivel nyílik lehetőség a bonyolult feladat kezelésére.
2.6 A városok a jövőben is a gazdasági fejlődés motorjai lesznek, hatást gyakorolva a környező falusi
területekre. A fejlődés rendszerének ciklusait a megfigyelések és hosszú távú prognózisok alapján
kell vizsgálni. Az elhamarkodott gazdasági vagy politikai eredetű tettek és döntések
megkérdőjelezhető eredménnyel járnak. Ugyanígy, a megfelelő technikai igazolás nélkül végrehajtott
tettek, vagy alapvető projektek, vagy a helyi viszonyok nem megfelelő értékelése, vagy a helyi
részvétel iránti türelmetlenség gyakran cselekvésképtelenséghez vagy hibákhoz vezethet. Ezek a
hibák vitathatatlanul akadályozzák a haladást és a projektek befejezetlenségének okaivá válnak. A
várostervezésnek tehát szigorúan vizsgálnia kell mindazokat a társadalmi, környezeti, gazdasági
kérdéseket, amelyekkel a település közösségének szembe kell néznie, továbbá mindazokat a
jövőbeni trendeket, amelyek e tényezőket alakíthatják.
2.7 A várostervezés e vonatkozásban elsősorban a gyakran félreértett vagy alábecsült közösségi
érdeket kell szolgálnia. Mi több, a tervezés gyakran az ellentétes érdekek részesévé válik és közvetít
a különböző viszályok és érdekcsoportok között. Néha a tervezőknek kell dönteniük arról, hogy
melyek a jogos érdekek, és melyek a lényegtelenek vagy jogtalanok. A konfliktusok vagy
felismerhetőek vagy rejtettek, de látens jelenlétük és a feloldás szükségessége állandóan hat és a
tervezést befolyásolja. A városok jövőbeni társadalmi, kulturális és esztétikai formálódása a lakosság
által képviselt özönnyi társadalmi és kulturális értékben gyökeredzik. Ezért a tervezés lényeges és
alapvető kelléke továbbra is a fejlesztésben eltérő prioritásokat és konfliktus-megoldásokat képviselő
különböző szereplők összehozása lesz. Változatlanul szükséges, hogy a tervezés közvetítő szerepe
az egyenlőség, a társadalom és a környezet iránti felelősség talaján valósuljon meg.

A XXI. század számára javasolt új, kívánatos elvek
2.8 Az előbb mondottakat számos új elvvel kell kiegészíteni. Mindenek előtt létezik egy feltételezés,
amely szerint a városi erőforrásokat becsületesebben, az igazságosság elve, a helyi igények és
leghatékonyabb felhasználás elve szerint kellene szétosztani.
2.9 A beépített területek, a tájvédelmi területek és zöldövezetek közötti területek szerepe a jövőben
igen jelentős lesz. A történelmi városfejlődést és a településrészek eltérő karakterét tükröző ilyen
területek közötti kölcsönkapcsolat mind a város, mind a falvak együttes fogalmának
újrafogalmazásához vezet, amely egyfajta módon a lakosság identitásának gondolatához köthető. A
szabad területek, a zöldterületek, a természeti területek lényegi elemek és a várospolitikának egy
kellemesebb környezet és jobb zöldfelületi rendszer kialakítása felé jobban kell fordulnia. Miközben
általános elkötelezettségnek kell lennie abban a tekintetben, hogy a "barna" területek felhasználására
előbb kell, hogy sor kerüljön, mint a zöldfelületek kialakítására, mindez nem történhet a zöldfelületi
rendszerek kialakításának rovására. A városi és a peremterületii zöldterületeket nagy érzékenységgel
kell kezelni.

Szintézis
2.10 A tervezés kreatív szerepét a városokra és a társadalomra nehezedő terhek nagyságával
összhangban fokozni kell a Kartában javasolt ügy művelése során. A szerepet olyan
szakembereknek kell felvállalni, akik erre képzettek, és akik tetteit a társadalom széles rétegei
érdekeinek képviselete iránti etikai elkötelezettség vezeti. Vitathatatlan, hogy több és jobban képzett
tervezőre van szükség, s ehhez - a megfelelő erőforrások felhasználásával - a képzési rendszereket
alkalmassá kell tenni.
2.11 A tervezés alapvető szerepe a város fejlődéséhez és igazgatásához szükséges térbeli keretek
biztosítása. A tervezés célja azonban messze több ennél és ugyanakkor egyedülálló más
diszciplinákhoz képest. A tervezés sokszor a városi társadalomban ható, gyakran ütköző erők
középpontjában működik. Akkor a leghatékonyabb, ha nevesíti a problémákat, ha előmozdítja a

kommunikációt a szakterületek szakértői, a helyi közösség, továbbá a más érdekek között.
Közbenjárással, a kulcs-helyzetű döntéshozók befolyásolásával, a megoldások változatainak
kidolgozásával és vitára bocsátásával a tervezés képes egy olyan terv vagy program elfogadtatására,
amelyet a közösség már megvitatott.
2.12 Még általánosabban, a VET Európai Tervezők Kartája (Amszterdam, 1986. november) és
függelékei (Strasbourg, 1988. december) a tervezők szerepét így fogalmazzák meg.
"A várostervező, legyen az önálló, szerződött, fizetett, független vagy alkalmazott, a tervezésben
vagy a kutatásban érdekelt, a közösségi vagy a magánszektor tagja, részben vagy egészben a
következő feladatokat vállalja fel:
−

−
meghatározza a közösség jelenlegi és távlati igényeit, felhívva a figyelmet a
lehetőségekre, a hatásokra, a korlátokra és a cselekvések következményeire,

−

vizsgálatokra támaszkodva, a változások kezdeményezésére, szabályozására,
−
beillesztésére, lehetővé tételére és megvalósítására irányelveket, politikát és terveket
javasol,

−

−

kidolgozza a fejlődéshez szükséges politika és tervek területi koncepcióját,

−

−

tárgyalások során képviseli a politikát és terveket a megvalósítás érdekében,

−

−
a változó igényekkel és lehetőségekkel összhangban folyamatosan irányítja,
ellenőrzi és végrehajtja az előbbi politikát és terveket,

−

nyomon követi, elemzi és értékeli a tényleges változások hatásait és
−
következményeit, ahogy azok megfigyelhetővé válnak, és végül

−

−

vezeti a kutatást és előmozdítja a szakképzést.

2.13 Összegezve, a VET hisz abban, hogy a tervezők - mint felelősségteljes szakma - egy jól körülírt
és elvitathatatlan szereppel bír a város új ügyének megvalósításában, annak hosszú távú
feladataiban. A más szakmákkal, a politikusokkal és a nagyközönséggel való együttműködés során a
városok jövő életképessége és jóléte függ ennek a szaktudásnak, kreativitásnak, a tevékenységek
összehangolásának sajátos keverékétől,. A XXI. század városa nem annyira az általános rendezési
terven, sokkal inkább a polgárság jólétét középpontba helyező tárgyalási folyamatokon alapul majd. E
folyamatot minden állampolgár számára nyitottnak kell tekinteni.
3. A holnap városi szükségleteinek és a polgárok igényeinek kielégítése

Megjegyzések:
Az olyan cselekvéseket - mint a döntéshozás, a folyamatos változtatások és megújhodás, továbbá új
városi területek létrehozása - a felgyülemlett számottevő tudásra és gyakorlatra kell alapozni. Az
elvégzett vizsgálatok alapján a VET néhány, a nagyközönséget, a politikusokat, a tervezőket és
mindenkit, aki a városok jövőjében érdekelt, célzó ajánlást alkotott.
A következőkben ismertetett ajánlások általános természetűek annak ellenére, hogy tudomásul
veszik az európai városok különbözőségét és összetettségét. Tudomásul veszik a várostervezést
befolyásoló állandó erőket: az időt, a bonyolultságot, a lehatároltságot, a központosság és a térbeli
szerveződés problémáit. A stratégiai tervezés fontosságát és a térbeliséget nem lehet alulértékelni
abban, hogy a tervezés összefüggéseket alkosson a jövőkép számára és a várost a környezetének,
régiójának összefüggésében helyezze el.
A javaslatok - elismerve a fenntartható fejlődés kritikus fontosságát - azt a tervezési folyamat
integráns elemének tekintik. Ezeknek az elveknek a felvételét a Brundland-féle meghatározás is
inspirálta, az, hogy "a jelen generáció igényeinek kielégítése úgy történjék, hogy az ne gátolja a
következő generációkat a saját igényeik kielégítésében." Ezt a meghatározást a VET is
megerősítette, és mivel az a Kartában foglalt, a lakossági részvételre vonatkozó elveket erősíti.

Mindezeken túlmenően a Karta arra törekszik, hogy a polgárt szilárdan a tervezés és a döntéshozás
központjába helyezze.
A nemzeti szervezetek a sajátos helyi viszonyokhoz jobban illeszkedő elveikkel a Kartát
kiegészíthetik.
A szándék az, hogy a Karta felülvizsgálata négy évenként megtörténjék. A vizsgálatok
eredményeinek megvitatására Athénban rendezendő konferenciához kerül majd sor.

Tíz ajánlás
3.1 Város mindenki számára
A kezdetekben a környező falusi területekről, de most már Európa más részeiről is a városba
vándorlók a létező szociális struktúrákat gyakran felborították. A városi elszegényedés - két modern
gazdasági recesszió által is súlyosbítottan - a szociális együvé tarozás felbomlásának mind az oka,
mind a következménye lett. Bár különböző mértékben, de a rasszizmus, a bűnözés, a szociális
elkülönítés tekintetében léteznek problémák, sőt civil konfliktusok. A politikusok és a tervezők
különösen legyenek tisztában a társadalom hátrányos helyzetű, szegény csoportjaival, mivel azok
nem képesek önmaguk képviseletére. A társadalom ilyen csoportjainak sajátos igényeit a tervezési
politika vállalja fel.
Minden csoport, beleértve az újonnan jötteket is, a fejlesztési tervekben és a társadalmigazdasági intézkedésekben képezze a város társadalmi, kulturális és gazdasági életének
részét.
Helyi szinten a tervezési folyamatban együttműködésre és részvételre van szükség a
környezettervezés iránti érdeklődés kifejlesztésére és a társadalmi, gazdasági feltételek
megjavítására.
Hogy a város tervezésében és fejlesztésében valamennyi társadalmi csoport igényei és
elvárásai egymással összhangba kerüljenek, valamennyi csoportot be kell a tervezésbe vonni,
annak érdekében, hogy ezek az igényeket, elvárásokat megfogalmazzák, ideértve a
közösségbe való fizikai integrálódás kérdéseit is.

3.2 Az igazi részvétel
A lakossági részvétel ügye városról városra eltér Európában. Néhány országban ez rendkívül fejlett,
más országokban pedig azt a gyakran igen centralizált demokratikus képviseleti rendszer
akadályozza. A lakosságnak a mindennapok életét, a lakókörnyezeti minőségét érintő jogait, igényeit
és vágyait csak a választott képviselők rendszere nem valósíthatja meg sem a helyi, sem a regionális
szinten. Úgy tűnik, ilyen körülmények között a kormányzat nagyon távol áll a néptől.
A tervezés rendszerét úgy kell formálni, hogy az az állampolgár számára elérhető, belátható
legyen. A szubszidiaritás elvét mind a javak elosztásánál, mind a közigazgatásban szigorúan
alkalmazni kell.
A lehető legalacsonyabb szinttől kezdve a részvétel újszerű formáit kell bevezetni, úgy, hogy
az a lakosságot erőteljessé tegye és biztosítsa a tervezési döntésekben való részvételt.
Az emberi kommunikáció és érintkezés megkönnyítésére támogatni kell a megfelelő helyi,
társadalmi és kulturális intézmények létrejöttét.

3.3 Az emberi érintkezés
A népesség megnövekedett koncentrációja az emberi lépték elvesztéséhez, a szociális és fizikai
struktúrák eróziójához vezetett a városi központokban. A lakosság élete egyre inkább uniformizálttá

vált, s eközben a kollektív célok és szociális kezdeményezések iránti közömbösség vált uralkodóvá.
A sűrűség növekedése az olyan nagy fontosságú találkozási helyek, mint a szabad területek, parkok,
terek, kommunális létesítmények csökkenésében tükröződik. Ezek a folyamatok az egyéni kreativitást
és az önkifejezés lehetőségét is visszaszorították.
A tervezés hierarchikus struktúrájának kell kifejezésre jutnia a fizikai, a társadalmi és az
adminisztratív szinten. Az emberi kapcsolatok terén kulcsszerep kell hogy jusson a struktúra
olyan kisebb elemeinek, mint a háztömb, a szomszédság, a "negyed", hogy az a városi
program irányításában való közösségi részvételt lehetővé tegye. Egyidejűleg szükség lehet
közbelépésre vagy részvételre városi szinten is a helyi akciók megvalósításánál.
A közösség birodalmát újra kell alkotni és úgy kell használni, mint a helyet, ahol a közösségi
érzés, a társadalmi aktivitás és vitalitás kifejlődhet. Erőfeszítéseket kell tenni annak
érdekében, hogy a városokon belüli zöldfelületi rendszer, a parkok és a pihenőterületek
megőrződjenek és megerősödjenek. A felhagyott területeket, használaton kívüli épületeket
kapcsolatba kell hozni a közösségi terek rendszerével, az elhagyott üzemeket, katonai
komplexumokat pedig szociális funkciókra kell hasznosítani.

3.4 A karakter kontinuitása
A városi környezet hagyományosan kulcsszerepet játszott a lakosság nevelésében és kulturális
életében. A városnak, mint a civilizáció motorjának a gondolata évszázadokon keresztül jött lére és
valamennyi történeti város karakterében megtestesült. Az intenzív urbanizáció jelenkori hatásai
aláásták a város kulturális integritását, leértékelték esztétikai megjelenését, szétrombolták a városi
szövet kontinuitását. A várostervezésnek speciális szerepe van a város karakterét tiszteletben tartó,
jó minőségű tervezést tekintve, úgy, hogy a tervezés ne gátolja az építészet kreativitását és az
épületek közötti terek szervezését és üzemeltetését.
A tervezésnek meg kell őriznie a városi környezet identitását és hagyományos elemeit,
ideértve az épületeket, a történeti negyedeket, a szabad és a zöldterületeket. Ezeket az
elemeket folyamatosan a várostervezési elvek szerint kimunkált rendszerekbe kell foglalni.
A jövőben a várostervezésnek meg kell erősítenie és tovább kell fejlesztenie azokat az építési
hagyományokat, amelyek a sajátos karaktert és identitást valamely városban vagy régióban
hordozzák. Az építészet és az épületek tervezése terjedjen ki a városra, foglalkozzék az egész
várossal és környezetével. A tervezési megoldások a terület vizuális, kulturális, funkcionális
és történeti értékelésén és értékein alapuljanak. A folyamatot, amely a városi nyílt és teljes
körű részvételhez vezethet, a tervezésnek kell kezdeményeznie. A folyamat a tervezők és
néhány más szakma képviselőinek, így az építészeknek, a mérnököknek, a tájépítészeknek, a
környezettervezőknek, a közgazdászoknak, a szociológusoknak, a művészeknek és más
szakértői csoportoknak a párbeszédére is terjedjen ki.

3.5 Az új technológiák haszna
Az információs technológiák egyetemes fejlődése nagy hatással van a városi társadalmi
változásokra, a város jövőbeni szerkezetére, különösen a közlekedési hálózatok használatára.
Mindezek ellenére a személyes érintkezés változatlanul fontos marad, mivel azt az elektronikus
kommunikáció nem képes helyettesíteni. Az információs technológia inkább megnöveli a
kommunikáció lehetőségét a legkülönbözőbb területeken. A demokratikus folyamatok ugyancsak
megerősödnek, mivel az információ olyanokhoz is eljut, akik ahhoz korábban nem fértek hozzá. Az
állampolgár potenciálisan képessé válik abban, hogy részt vegyen a város irányításában, különösen
akkor,, ha az erőforrások mindenki számára egyenlően elérhetőek. Az információs rendszer kisebb
elemei kulcsszerephez jutnak a szociális összetartozás és kulturális identitás alapvető összetevői: az
emberi kontaktusok terén. Az új technológiák lehetőséget biztosíthatnak arra is, hogy figyelem
fordulhasson a valamennyi állampolgárt érintő közérdekű kérdésekre akár városi, akár lakókörnyezeti
szinten.

A tervezésnek biztosítania kell az információs technológiák optimális használatát, mindenki
számára elérhetően úgy, hogy abból a legnagyobb haszon keletkezzen az állampolgár
számára.
A tervezés teljes körű részvétel bevonásával vizsgálja meg a tevékenységek
decentralizációjának lehetőségét, s ennek során vegye figyelembe az új technológiát, a
policentrikus, sokoldalú város kifejlesztésének lehetőségét. Bátorítani kell a tevékenységek
időbeni és térbeni szétoszlását.

3.6 Környezeti aspektusok
Az olyan tervezés számára, amelynek középpontjában az állampolgár áll, a tervezés lényege a
fenntartható fejlődés elve legyen. A települési népesség számának növekedése és a forrásokhoz
való egyenlő hozzáférési esély megköveteli a fenntartható működést. A folyamatok vállalják fel az
ember és a környező élővilág és viszonyának követelményét, az erőforrások (beleértve a földterület)
és a társadalmi és gazdasági jellemzők megőrzését. A várost ráhatásokkal és következményekkel
működő ökoszisztémának kell tekinteni, és az üzemeltetésnek fenntartható módon ellenőrzést kell
gyakorolnia az anyagi javak áramlásán. Számos témát tehát, mint a szemétkezelés, az
energiahasználat, a szállítás és az élővilág megóvása, a várostervezési folyamat körébe tartozónak
kell tekinteni. A területfelhasználás térbeli rendszere ugyancsak kulcsfontosságú a város
fenntarthatóságára nézve.
Minden terv a fenntartható fejlődés elvén alapuljon. Készüljenek környezeti hatáselemzések a
tervezés folyamatában. A
tervezés folyamata a közösségi részvétel folyamatához
kapcsolódjék.
A tervezés mozdítsa elő
−

−

a nem megújuló erőforrások megőrzését,

−

−

az energiatakarékos, tiszta technológiákat,

−

−

a környezetszennyezés csökkentését,

−

−

a hulladék keletkezésének elkerülését, csökkentését és újrahasznosítását,

−

−

a döntéshozás rugalmasságát a helyi közösségek támogatására,

−

−
a földdel, mint erőforrással való gazdálkodást és a barnamezős területek
újrahasznosítását.

A fejlesztési döntésekbe elővigyázatossági elvek épüljenek az állampolgárok érdekében úgy,
hogy a nem megújuló erőforrások ok nélkül ne pazarlódjanak el.
A várostervezés lényeges eleme az élővilág legyen. A tervezés keresse az ökoszisztémák
megőrzését és fenntartását a várost átjáró zöldfolyosók segítségével. A városi
peremterületekre különös figyelem forduljon.

3.7 Gazdasági tevékenységek
A várostervezés eddig hagyományosan inkább a területfelhasználással és a város fizikai
megjelenésével foglalkozott, mint a társadalmi vagy gazdasági problémákkal. A hangsúly most
áttolódik és időszerű a fizikai, társadalmi és gazdasági megújhodásokat egyaránt magában foglaló,
integrált megközelítés előmozdítása. A foglalkoztatottság ennek szükséges összetevője, de emellett
szükség van annak biztosítására is, hogy valamennyi polgár egyenlő eséllyel jusson a város nyújtotta
szolgáltatásokhoz és létesítményekhez. Egy olyan pozitív keretről van szó, amelyben a közösségi és
magánszektor társulásban kovácsolódik össze olyan fejlődési fokok elérésére, amely az
állampolgárok legnagyobb hasznát eredményezi.
A foglalkoztatás és a termelés részben a várospolitikától és a város általános hatásaitól függ. A
várostervezés különös felelőssége annak biztosítása, hogy a magánszektor és a vállalkozási

közösség prosperálásra képesek legyenek. A városok gazdasági szempontból versenyeznek
egymással és a versenyt a kultúrkapcsolatok, a tudományos eredmények és az életminőség éppúgy
meghatározza, mint a valamennyi városban fellelhető szokásos jelenségek; az ipar szerkezete, a
közlekedés rendszere, a helyi adók és a városirányítás sajátosságai. A gazdasági fejlődést, a
szomszéd városok közötti kapcsolatokat és az erőforrások közös felhasználását a városstratégia
befolyásolhatja. A városstratégia ezen túlmenően kedvező feltételeket teremthet az ingatlanforgalom
és a helyi pénzintézetek számára. Elősegítheti a piaclehetőségekkel, közösségi akciókkal
kapcsolatos szövetkezések kialakulását. Európában a várostervezés kritikus, a beruházás és a
gazdasági tevékenységek pozitív kereteit megalkotó szerepére tekintettel a városigazgatás
következetes anyagi megerősítésére van szükség.
Ebben az összefüggésben a városminőség maga is erőforrás, és mint ilyen, hozzájárul a gazdaság
prosperitásához. Mind a történelmi városközpontok és a város új területeinek tervezési minősége,
mind a város által a külvilág felé képviselt kulturális imázs ugyanolyan fontosságú, mint a történeti
örökség vagy a természeti környezet megőrzése.
A munkanélküliséget, a szegénységet, és a szociális elkülönítést a gazdasági, szociális és
környezeti szempontokat egyesítő, integrált tervezési folyamatban kell megragadni. A
tervezés biztosítsa a szövetkezést és a több munkahelyet, kisvállalkozásokat segítő
kezdeményezéseket, neveléssel és képzéssel erősítse meg a szakismereteket.
A piaci erőket úgy kell hasznosítani, hogy a városi közösségi beruházások szükséges szintje
megmaradjon, hogy a magánszektor alkalmasnak mutatkozzék a város formálására éppúgy,
mint rész vállalására a működési költségek fedezésében.
A befektetések minden esetben hasznot hozók legyenek.
A helyi munkahelyek megteremtésére és a város gazdasági alapjainak megerősítésére a
tervezés biztosítsa a helyi kisvállalkozások kialakulását.

3.8 Mozgások és elérhetőség
A fokozott gépkocsi-használat az elmúlt időkben istencsapásnak bizonyult a legtöbb városközpont
mindennapi életében és működésében. A tömegközlekedés használata csökkent és a járműforgalom
számára épített infrastruktúra a legtöbb belvárosban a belváros széttagolását eredményezte. A
tapasztalat azt mutatja, hogy nagyobb közérzékenység és kísérleti sémák által egy olyan újfajta
közlekedési politika támogatást nyerhet, amely a városközpontokban a közlekedés-irányításnak, a
tömegközlekedés fejlesztésének, a gyalogosok és a kerékpárosok számára új létesítmények
építésének és a környezet javításának kombinációját alkalmazza. A cél olyan kényelmesebb,
megfelelőbb közlekedési rendszerek megalkotása, amelyek a területfelhasználás stratégiájába
illeszkednek és amelyek valamennyi állampolgár számára elérhetők.
A tervezők fel kell, hogy ismerjék azt, hogy a területfelhasználást nem szabad a közlekedéstől
függetlenül kezelni. A lakosság utazási igénye a tevékenységek gondos allokációjával és
sűrűségével, továbbá a vegyes használatú területek létrehozásával, valamint a hathatós
közlekedési kapcsolatokkal csökkenthető. Bátorítani kell az elérhetőségi mutatók
alkalmazását annak felmérésére, hogy a célok milyen mértékben teljesültek.
A személygépkocsi iránti függőséget mind az árakkal, mind a parkolási politikával vissza kell
szorítani. Összehangolt tervezésre van szükség a gyalogos és a kerékpárforgalom
megjavítására a vonzerővel bíró területeken. A népesség kapjon nagyobb választási
lehetőséget a mozgásigényei megvalósítása során.
Annak érdekében, hogy csökkenjen a fosszilis üzemanyag fogyasztás, és ezáltal csökkenjen
a közlekedésből származó környezetterhelés, a beruházások a nem szennyező közlekedési
rendszereket támogassák.

3.9 Változatosság és különbözőség
Tudomásul kell venni azt, hogy a várostervezés nem határozhat meg mindent, de nem is ez a
szerepe. Ennek ellenére a szigorú övezeti előírások számos városban a területhasználat monoton
rendszereit eredményezték, s ez a városi élet folyamatossága és különbözősége ellen hatott. A
várostervet és annak alkalmazását eltorzította az a körülmény, hogy a tervezési folyamat a terület
sajátos jegyeit figyelmen kívül hagyta. A városban lakás sokféle lehetőségének megtapasztalása
ezáltal csorbult. A tervezés legyen tekintettel az igények állandó változására úgy, hogy a meglevő
városszövetet a maga teljességében hasznosítsa.
A városok tervezése során szakítani kell az egyfunkciós nagykiterjedésű területhasználat
tervezésével. Az ilyen területhasználatot legfeljebb a közegészségügyi vagy biztonsági
érdekek igazolhatják.
Elő kell mozdítani a vegyes használatot, különösen a városközpontokban, hogy ezáltal a
városi szövet nagyobb változatosságú lehessen. A lakó- és a munkahelyeket, továbbá más,
egymást nem zavaró használatokat időben és térben úgy kell kapcsolatba hozni, hogy az
utazások száma és ezáltal az energiahasználat és a környezetszennyezés csökkenjen.
A megfizethető lakástípusok széles köre álljon a lakosság minden csoportjának
rendelkezésére. Szülessenek képzeletgazdag tervezési megoldások az új épülettípusok
tervezése során, különösen az energiatakarékosság és jobb hőszigetelés terén. A tervezés
keresse az új technológiákból, építőanyagokból származó megtakarítás lehetőségeit, hogy a
hátrányos helyzetű csoportok számára is elérhető, alacsony költségű lakásépítésre is
lehetőség nyíljék.
Oly módon, hogy az a lakosság folyamatos jólétét szolgálja, a tervezés biztosítsa a lakosság
számára a munkahely, a lakás, a közlekedés és a pihenés terén a választás gyakorlásának
lehetőségét.

3.10 Egészség és biztonság
A lakosság és a tevékenységek városi koncentrálódása az egészség és a biztonság kérdését
elsődleges fontosságúvá tette. Ezek három tényezővel: a korlátozott háborús tevékenységekkel, a
természeti katasztrófákkal és a szociális konfliktusok, a polgári zavargások és a bűnözés okozta
fenyegetésekkel függnek össze. A szegénység és a betegség gyakran az elembertelenedés
spiráljának részét alkotják, s ezzel a spirállal Európa városainak egyes kulcsterületei
szembetalálkoznak.
Megkötött nemzetközi szerződések eredményeként elő kell mozdítani és meg kell erősíteni a
városi területeket, mint harci tevékenységgel nem érintett területeket.
A várostervezés és -irányítás minden szintjén kerüljön sor a természeti katasztrófák elleni
védekezés eszközeinek alkalmazására.
A tervezés mozdítsa elő a társadalmi nyugtalanság és a városi bűnözés elleni eszközöket. A
tervezés keresse a közösségi szellem, a társadalmi jólét helyreállítását éppúgy, mint a
személyes biztonság megteremtését a városokban.
A tervezés mozdítsa elő és működjön közre az "Egészséges város" létrehozásában a
Világegészségügyi Szervezet normái szerint. Ez mind a lakásfunkciók teljesítésének minőségi
javításával, mind a környezet továbbfejlesztésével érhető el. A tervezés a szennyezettségi
szintek csökkentésével és a ritka erőforrások megőrzésével működhet még közre.

