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Városaink és településeink a világon mindenhol hasonló kihívásokkal szembe-
sülnek. Az Egyesült Királyságban több mint száz éve hozták létre a Királyi
Várostervezési Intézetet (http://www.rtpi.org.uk/) azzal a céllal, hogy szakmai-
tudományos központja legyen a területnek mind elméleti, mind gyakorlati
szempontból. Akkoriban, a 20. század elején, a városok legsürgetőbb problémáit
a magas lakhatási költségek és a szegényes higiéniai körülmények jelentették.
Számos európai országban az otthonok mára sokkal egészségesebbé váltak,
napjainkra azonban a saját életstílusunk vált veszélyforrássá. A kevés testmoz-
gás és a motorizáció például szorosan összefüggnek.

Megváltozott életstílusunk már bolygónk ökoszisztémáját is károsítja. A
motorizáció terjedése nemcsak az emberek egészségére, de a Föld éghajlatára is
ártalmas. A mai városoknak ki kell venniük részüket a káros üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának csökkentéséből, továbbá alkalmazkodniuk is tudniuk kell a
forróbb nyarakhoz és a csapadékosabb telekhez. (A Duna vízállása is rekordma-
gasságokat ért el 2016-ban, és 2003 nyarának különösen súlyos európai hőhul-
láma több ezer életet követelt.)

A brit Királyi Várostervezési Intézet fennállásának centenáriumát és a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság (MUT) megalakulásának 50. évfordulóját azzal sze-
rettük volna megünnepelni, hogy egy önkéntes csapat segítségével lefordítottuk
a Planning Horizons (Tervidőszakok) című kiadványunk első darabját magyarra
(RTPI 2014). A sorozat további négy darabját pedig a 2017. február 24-i, Még
50 év című budapesti közös konferenciánkon jelentettük meg.1 Nagy örömünk-
re szolgál, hogy a szakmai füzetek révén hozzájárulhatunk a szakmai képzéshez
Magyarországon is.
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A Tervidőszakok kiadványokban bemutatjuk, hogyan tud a várostervező
szakma megbirkózni a városok előtt álló újfajta kihívásokkal. A Jövőálló
társadalom című kiadványunkban Japánból, Hollandiából és Londonból
az árvízvédelemmel kapcsolatos tapasztalatokat gyűjtöttük össze, valamint
a megújulóenergia-használat legjobb gyakorlati példáit összegeztük Dél-
nyugat Angliából és Svájcból (RTPI 2017).

Az Egyesült Királyságban felgyülemlett tapasztalatok révén ennél jóval
többet is tudunk nyújtani: várostervezőink a világ élvonalában vannak és kép-
zésük hosszú múltra tekint vissza, egészen 1909-től. Továbbá az Egyesült Ki-
rályságot választotta székhelyéül sok olyan tanácsadó és tervező cég, akik vá-
rostervezésre szakosodtak. Ők is igen hasznosak lehetnek egy olyan ország szá-
mára, mint Magyarország, ahol szerencsés módon kivételesen gazdag a törté-
nelmi épületállomány.

Az Egyesült Királyságban már az EU-csatlakozás előtt is igen magas kör-
nyezetvédelmi szabványok érvényesültek, ennek révén kiépült egy elismert
szolgáltatói szektor a környezetvédelmi és épített környezeti megoldások terén.
Ezt a szaktudást számos magyar nagyprojektben is felhasználták, mint például
metró-, autópálya-, gáztároló-, vízerőmű-építésben, a tokaji borvidék világ-
örökségi területén és a Budapestet elkerülő V0-ás vasútvonal tervezésében.

Fordította: Kocsis Krisztina
(politikai attasé, Brit Nagykövetség)

Jegyzet

1 A konferenciáról szóló beszámolót lásd a következő cikkben. A Planning Horizons (Tervidő-
szakok) kiadványok letölthetők az alábbi oldalról: http://www.rtpi.org.uk/planninghorizons
(angolul) és http://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=planninghorizons (ma-
gyarul). (A Szerk.)
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