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Biczó Gábor 
 

A barnamezıs beruházások szociokulturális52

1 háttere és jelentısége Észak-Amerikában 
 
A tanulmány a barnamezıs területek rehabilitációjának és revitalizációjának Észak–Amerikában 
kidolgozott elméleti, módszertani és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Az elemzés hangsúlyosan 
tárgyalja a barnamezıs fejlesztésekben a szociokulturális feltételrendszer jelentıségének felis-
meréséhez vezetı folyamatot, az interdiszciplináris közösségi szemlélető projektmunka sajátos-
ságait.  
 
Kulcsfogalmak: barnamezı, alkalmazott antropológia, közösség-központú fejlesztés, lokális kö-
zösség 
 
JEL-kód: R11, L78 
 
 
 
A barnamezıs területek korunk ipari és posztindusztriális társadalmaiban gyakran elıforduló és 
önmagukban is komplex – ökológiai, gazdasági, társadalmi, jogi, közigazgatási – problémákkal 
terhelt színterek. Míg az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában a barnamezıs színterek ke-
zelésére korszerő interdiszciplináris szemlélető, az érintett szereplıket projektközösségekbe 
szervezı protokoll és modell terjedt el, addig az egykori szocialista országok barnamezıs örök-
ségének kezelése többnyire esetleges képet tükröz. Álláspontunk szerint a rendelkezésre álló 
modellek tanulmányozása segíthet a fejlett rehabilitációs és revitalizációs kultúrával rendelkezı 
országok tapasztalatainak adaptációjában.  
 
A szociokulturális aspektus „felfedezése” 
 
A barnamezıs beruházások, az ezeken a területeken vagy környezetükben zajló fejlesztések 
komplex feladatrendszert képeznek. A gazdasági, környezetvédelmi, jogi és nem utolsósorban 
technológiai kérdések mellett, manapság a nemzetközi gyakorlat tapasztalatai alapján a haszno-
síthatóság alapösszefüggéseként jelenik, meg a terület szociokulturális adottságainak értékelé-
se.53

2 Pontosabban, úgy tőnik, hogy a korszerő barnamezıs projektek már a tervezés szintjén kal-
kulálnak a szociokulturális viszonyok rendszerével.  

 

                                                 
52

1 A szociokulturális aspektus a modern társadalomtudományi antropológia fogalomhasználatában elterjedt 
összefüggés, ami arra utal, hogy a tudományterület történetének korábbi szakaszával ellentétben, – amikor 
a lokális közösségek társadalmi és kulturális sajátosságait egymástól elvonatkoztatva tanulmányozták – a 
két szempont egymást feltételezı és kiegészítı értelemtartalma egyidejőleg vizsgálandó.  
53

2 Meg kell jegyeznünk, hogy a szociokulturális faktor jelentısége a barnamezıs fejlesztések esetében az 
utóbbi évtizedben vált egyre jelentısebb tényezıvé. Még a 2002-ben az Egyesült Államokban a téma mér-
tékadó szakértıje, Todd S. Davis által publikált, Brownfileds, A Comprehensive Guide to Redevolping 
Contaminated Property címő átfogó mővében sem jelöli meg külön a barnamezıs fejlesztésekhez elvárható 
követelményként a lokális kulturális és társadalmi viszonyokra vonatkozó hiteles ismereteket. Davis a bar-
namezıs fejlesztés részeként csak a jogi, környezeti, gazdasági, ingatlanügyi, biztosítási és a pénzügyi fel-
tételrendszerre vonatkozó ismereteket nevezi meg tételesen. (Todd 2002, 5.)  
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A következıkben a barnamezıs beruházások szociokulturális feltételrendszerének néhány 
fontosabb összefüggésére szeretnénk rámutatni az Amerikai Egyesült Államok példája, az itt ke-
letkezett szakirodalom és a gyakorlat széleskörő tapasztalatai alapján. Az áttekintésben nem fog-
lalkozunk a zöldmezıs és barnamezıs beruházások összevetésével, elınyeivel és hátrányaival, a 
kapcsolatos szerteágazó szakmai viták megállapításaival.31 Szándékunk kifejezetten annak az 
amerikai gyakorlatban elterjedı tendenciának a tudatosítására fókuszál, mely szerint a korszerő 
barnamezıs beruházások a szociokulturális feltételrendszer sajátosságait az adott projekt sikeres 
megvalósításának a gazdasági, a környezetvédelmi, a jogi és nem utolsósorban a technológiai 
kritériumokkal azonos értékő faktoraként tartja számon. 2

4  
A barnamezıs beruházások szociokulturális összefüggéseinek felfedezése lényegében egy-

idıs a barnamezı koncepcionális megfogalmazásával. Igaz az elhagyott ipari területek rehabili-
tációjának és újrahasznosításának programjában a társadalmi és kulturális feltételek értelmezése 
korábban csak kisebb súllyal jelent meg. Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban és Nagy Bri-
tanniában, ahol elsıként az elhagyott bányamővelési területek, valamint fıként az eredetileg ne-
hézipari tevékenységnek – például acélipar - teret biztosító helyek szanálása akut problémaként 
jelent meg, a megoldást elsısorban gazdasági és környezetvédelmi (egészségügyi) témaként ke-
zelték. Az egyik elsı komplex projekt, ahol egy barnamezıs beruházás tervezése során a társa-
dalmi és kulturális feltételek értelmezése feltőnt, a Pittsburgh környéki acélipar szanálása és új-
rahasznosítása volt.  

Közismert, hogy a Nagytavak környékén az 1930-as években kibontakozó „ipari forrada-
lom” elsısorban a nehéziparra, azon belül is a vas- és acélgyártására fókuszált. Pittsburgh és 
környéke az amerikai acélipar fellegvára, a nemzetgazdaság motorja volt: "As U.S. Steel goes, so 
goes the nation." – járta a mondás. A vízi és a vasúti szállítási rendszer kiépítése, az acélipar 
mőködtetéséhez kapcsolódó bányatevékenység, illetve berendezések komplexuma a térség gaz-
dasági hanyatlását követıen az 1970-80-as években Nyugat-Pennsylvania szinte egész területén 
gazdasági és környezeti problémákat vetett fel. A magukra hagyott ipari területek állagmegırzé-
se vagy környezetszennyezési tényezıként történı felszámolása óriási befektetést követelt, 
amely elsı megközelítésben nem megtérülı beruházásként, egyfajta kárelhárításként épült be 
mind a köztudatba, mind a kérdéssel foglalkozó szakemberek elképzeléseibe.  

A rehabilitáció és az újrahasznosítás kérdésének társadalmi vetülete akkor nyert létjogo-
sultságot, amikor a kritikus ipari területek regiszterébıl nyilvánvalóvá vált, hogy Pittsburgh ese-
tében ezek jelentıs része a városhatáron belül, vagy annak közvetlen közelében található. A le-
épülı nehézipari struktúra és intézményrendszer kezelése a barnamezıs beruházások vonatkozá-
sában három alapvetı összefüggésre világított rá.  

Egyrészt, különbséget kell tenni az olyan elhagyott és környezetileg terhelt ipari területek 
között, amelyek közvetlen környezetében lakóközösségek és települések találhatóak, valamint az 
emberek által nem lakott térségek között. Másrészt, a lakott környezető elhagyott ipari területek 
barnamezıs újrafejlesztése vagy újrahasznosítása a munkanélküliség és az ezzel járó lokális tár-
sadalmi krízishelyzet megoldásához történı hozzájárulás. Harmadrészt, amint erre Pittsburgh 
esete világosan rámutat, a barnamezıs beruházások tapasztalatai az új lokális ipari fejlesztések-
ben közvetlenül hasznosítható ismeretek. 

                                                 
1

3 A barnamezıs fejlesztések kérdését gyakran a zöldmezıs beruházásokkal összefüggésben elemzi a szak-
irodalom. Az elsısorban környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok mentén értelmezı megközelítés 
bemutatása jelen áttekintésnek nem feladata. 
2

4 A szociokulturális faktor jelentıségének felismerését jól tükrözi a vonatkozó publikációk számának nö-
vekedése, amelyek részben az esettanulmányok szintjén megvalósuló kvalitatív szemlélető gyakorlati érté-
kő társadalomtudományi – alkalmazott antropológiai – vizsgálatok eredményeit is hasznosítják. Jól mutatja 
a szemléletváltást az érintett közösségek a fejlesztésekben játszott szerepére irányuló tudományos elemzé-
sek igénye. „A barnamezıs fejlesztésekben lényeges elmozdulás volt az, amikor felismerték, hogy a közös-
ség a döntéshozatali folyamat fontos résztvevıje.” (Greinert 2007, 9. és 24-31.) 
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Összefoglalva, a fenti okok miatt nem véletlen, hogy a Pittsburgh-régió a barnamezıs fej-
lesztések valóságos laboratóriumává vált, tulajdonképpen modellként szolgált a világ más pont-
jain végbemenı hasonló fejlesztési kísérletek számára (Dettore). A laboratórium-hasonlat azt is 
jelenti, hogy a tapasztalatok megalapozták a szociokulturális faktor kérdésének komplex kezelé-
sét preferáló szemlélet alapelveit. Ezek szerint a barnamezıs fejlesztés az érintett lokális közös-
ség társadalmi és kulturális feltételeit összetett módon, párhuzamosan érvényesülı és egymást 
erısítı tényezık rendszereként érinti. A következıkben a szociokulturális aspektus résztényezıi 
és az ezzel foglalkozó szervezetek leírásával foglalkozunk. 
 
Közösségi szempont a barnamezıs fejlesztések koordinálásában érintett szervezetek pro-
tokolljaiban 
 
Az Egyesült Államokban az elhagyott, leromlott állapotú és termelésbıl részlegesen vagy teljes 
mértékben kivont ipari területek kezelésének a szövetségi kormány által ellenırzött és koordinált 
gyakorlata alakult ki napjainkra. A rendszer több lábon áll, ami elsısorban arra vezethetı vissza, 
hogy a kontinensnyi országban becslések szerint 425000 barnamezıs terület létezik.3

5 Strukturá-
lis, adminisztratív és logisztikai szempontból a hatalmas problématömeget képezı jelenség keze-
lésére több szervezet jött létre.  

A United States Environmemental Protection Agency (EPA) 1970-ben alakult meg a nö-
vekvı környezeti károk hatásainak kutatására, monitorozására, a probléma értelmezésére szolgá-
ló sztenderdek kidolgozására, valamint a társadalom környezettudatosságának fejlesztésére. A 
hivatal 1995-ben bocsátotta útjára a barnamezı programot, melynek kitüntetett célja volt, hogy 
az érintetteket minél komplexebb módon vonja be, tegye érdekeltté és anyagilag támogassa 
revitalizációs tevékenységükben. Az államok, a helyi közösségek, a területek tulajdonosai vala-
mint minden érintett együttmőködését támogató program eredményei kézzelfoghatóak. A reha-
bilitált területeken a befolyó adóbevételek, a foglalkoztatás, a lakosság egészségügyi mutató po-
zitív elmozdulást tükröznek. Ugyanakkor, az amerikai tapasztalatok arra utalnak, hogy az érin-
tettek együttmőködése bonyolult szervezımunkát követelı tevékenység. A barnamezıs fejlesz-
tések szociokulturális hátterének kiemelkedı aspektusa éppen a szereplık viszonyainak, motivá-
cióinak és lehetıségeinek tisztázása, valamint közös érdekeltségi rendszerbeszervezése. 

Az EPA 2006-ban az érintettek érdekeltségi mátrixa alapján két alapvetı tézis függvénye-
ként határozta meg a barnamezıs fejlesztés sikerességét: (1) A barnamezıs fejlesztések szerep-
lıinek sztenderd azonosítása nem lehetséges, mivel minden színtér eltérı adottságokkal rendel-
kezik, ugyanakkor a tapasztalatok szerint minél több potenciális érintett bevonására kerül sor 
egy projektbe annál sikeresebb a megvalósulás. (2) Az elsı feltétel folyománya, hogy minél több 
a fejlesztésben érintett szereplı, annál szigorúbb koordinációra van szükség a projektterv kivite-
lezésében, melynek központi eleme a közös projektcél meghatározása.4

6 Ha az EPA érdekeltségi 
mátrix szerkezetét megvizsgáljuk, látható, hogy a szociokulturális aspektus, tehát a fejlesztésben 
közvetlenül érintett lokális közösség érdekeltségének komplex rendszere a barnamezı-
revitalizáció egyik központi szervezıelvévé nıtte ki magát.  
 

                                                 
3

5 Lásd National Brownfield Association. http://www.brownfieldassociation.org/AboutUs/ 
BrownfieldDefinition.aspx. Becslések szerint a szennyezett területek reális értéke 2trillió USD.  
4

6 Lásd részletesen Brownfields Solutions Series: Anatomy of a Brownfields Deal. EPA-560-F-06-245 
http://www.epa.gov/brownfields/overview/anat_bf_redev_101106.pdf.  
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1. táblázat: A résztvevık érdekeltsége és szerepei5

7 / The stakeholders’ interests and roles 

Résztvevı Példa Szerep Érdekeltség 

tulajdonos – - tulajdon eladása 
vagy fejlesztése 

- a terület környezeti szennye-
zettségének függvényében tisz-
tességes ellenértéket kíván kap-
ni 

nyilvános  
szektor 

- helyi önkormány-
zat 
- helyi közösségi 
csoportok 
- EPA támogatás 
kedvezményezettje 

- a barnamezıs te-
rület újrafejleszté-
se közösségi és 
gazdasági perspek-
tívából 

- érdekeltség a projekt sikeres 
megvalósulásában, a szennye-
zett terület revitalizációjában, 
valamint a gazdasági vagy kö-
zösségi gyarapodásban 
- érdekelt lehet a barnamezıs 
ingatlanra kivetett adóban, a 
megtermelt haszonban és az új-
rahasznosításban, amely ténye-
zık „emelik” a közösség önké-
pét 

magánszektor - befektetı 
- kölcsönadó 
- fejlesztı 
- biztosító 

- erıforrások biz-
tosítása a barna-
mezı újrafejleszté-
séhez 

- érdekeltség a projekt sikeres 
megvalósulásában, a szennye-
zett terület revitalizációjában, 
valamint a gazdasági vagy kö-
zösségi gyarapodásban 
- érdekeltség a befektetés meg-
felelı megtérülésében 
- potenciális érdekeltség az 
adott ingatlan újrafejlesztésének 
egy a szomszédságban vagy a 
közösségben megvalósítható 
nagyobb volumenő újrafejlesz-
tési tervhez kapcsolásában 

egyéb érintettek - ügyvédek 
- környezetvédelmi 
konzultáns 
- állami és szövet-
ségi adminisztráció 

- technikai szabá-
lyozás vagy egyéb 
tanácsadás 

- biztosítani akarja az ingatlan 
megtisztítását és biztonságát a 
megfelelı szintő használatra 
és/vagy újrahasznosításra 
- érdekeltség abban, hogy a jö-
vıbeni környezetvédelmi szem-
pontoknak is megfeleljen az in-
gatlan 

 
Ha a szerepek és az érdekeltség közötti kapcsolat indoklása felıl értelmezzük a fenti  

mátrixot, könnyen belátható, hogy a különbözı tényezık közötti koherencia hátterében kitünte-
tett a barnamezıs fejlesztésben érintett közösség érdekeltsége. A barnamezıs fejlesztés gazdasá-
gi, környezetvédelmi céljai és az ennek megvalósítását szolgáló technikai-technológiai feladatok 
rendszere lényegében a szociokulturális környezet, az aktuálisan érintett közösség érdekeinek 
alárendelt aspektusok. Az EPA protokoll szemléleti és értékrendbeli elvárásai szerint annak a 
magától értetıdınek tetszı, ám gyakran elfeledett célképzetnek kell helyt adni, mely szerint a 

                                                 
5

7 A Brownfields Solutions Series: Anatomy of a Brownfields Deal összeállítás alapján (EPA-560-F-06-
245) nyomán készült táblázat. http://www.epa.gov/brownfields/overview/anat_bf_redev_101106.pdf. 
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barnamezıs fejlesztés van a közösségért és nem a lokális szociokulturális közösség a fejleszté-
sért. A szemléleti fordulat lényege, hogy a barnamezıs revitalizációs kultúra történetének korai 
idıszakában kizárólag érvényes gazdasági és technológia-központú megközelítést felváltja a lo-
kális közösségek komplex érdekeltsége felıl történı problémakezelési gyakorlat.  

Az Egyesült Államok (és részben Kanada) barnamezıs fejlesztéseit az EPA mellett orszá-
gos szinten koordináló másik jelentıs szervezet a National Brownfield Association (NBA). A 
non profit szervezetet a társaság tagsága mőködteti, melynek célja a barnamezıs területek fenn-
tartható fejlesztése. Az NBA létrehozta a barnamezıs fejlesztések a nyilvános szektorban és ma-
gánszektorban érintett szereplıinek hálózatát, amely magába foglalja az ingatlantulajdonosok, a 
befektetıek, a fejlesztık, a kormányzati tisztségviselık, a választott hivatalnokok, az érintett lo-
kális közösségek képviselıinek adatait. A társaság az alapvetıen különbözı társadalmi tényezık 
és eltérı érdekeltségi rendszerek közötti kapcsolat lehetıségéhez, illetve a fejlesztés alapját je-
lentı kooperációs képességhez nélkülözhetetlen érdekközösség bázisszempontjainak kidolgozá-
sához járul hozzá. Hitvallásuk szerint tevékenységük három pillére az információ, a képzés és az 
esemény, amely tényezık összekapcsolása és az érintettek számára történı nyilvánvalóvá tétele 
mentén lehetséges az olyan bonyolult feladatok, mint az urbanizált környezetben található 
szennyezett ipari területek rehabilitációja. A fejlesztés a fenntartható közösségek kiépítésének 
célképzetét szolgálja.6

8 
A szociokulturális feltételrendszer meghatározó szerepe az EPA és az NBA protokollban 

természetesen nem jelenti azt, hogy a fejlesztések gyakorlati megvalósítását szolgáló, technoló-
giai, gazdasági, jogi és környezetvédelmi tényezık kevésbé fontos szerepet játszanának a 
revitalizációban mint korábban. Éppen ellenkezıleg, a lokális közösség szituatív adottságai és 
érdekeltsége mentén szervezett fejlesztési stratégia a megvalósításhoz nélkülözhetetlen minden a 
barnamezıs revitalizációban szerephez jutó további tényezı hatékonyságát csak fokozza.  
 
Fejlesztésben érintett közösség, mint cselekvı szereplı 
 
A szociokulturális faktor rendszerként felfogott értelmezése tehát a barnamezıs fejlesztések in-
tézményesülése során szervesült szempontrendszer, amely a barnamezı problematikát társadal-
mi-gyakorlati kérdésként mutatja fel. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a barnamezıs beruházások 
társadalmi és kulturális feltételeinek értelmezése nem kezelhetı önmagában álló elvont alapkuta-
tásként. Kizárólag az aktuális lokális színtér eseti viszonyai között értelmezhetı összefüggés, 
melynek szerepét azonban nem szabad alulbecsülni (Hollander, Kirkwood, Gold, 2010, 8.). 
Bármely sikeres, korszerő barnamezıs fejlesztés számot tart a szociokulturális feltételek szitua-
tív analízisére. Sıt, a kortárs megközelítésben a barnamezıs revitalizációban kiemelkedı jelen-
tıségő tényezıként elismert szociokulturális aspektus általános katalizátora lehet a posztinduszt-
riális városi környezet fejlesztésének (Loures, Burley, 2012, 224-225.).  

Mivel minden barnamezıs terület potenciális hasznosítása számos eseti minıségő változó 
függvénye – eredeti ipari tevékenység, környezeti terhelés mértéke, infrastruktúra állapota, terü-
let jogi státusza stb. – melynek csak egyik eleme a szociokulturális faktor, ezért a fejlesztés szé-
leskörően tájékozott szakemberek képzését feltételezi. A fejlett barnamezı-kultúrával rendelke-
zı társadalmakban, mint az Egyesült Államokban is a szakemberképzés, a speciális tudással fel-
vértezett munkaerı iránti igény a rehabilitációs és fejlesztési programokba bevont területek 
nagyságával egyenes arányban növekszik. Jellemzı megoldás, hogy a potenciális munkaerı egy 
része az érintett területek közvetlen környezetében élı lakosságból rekrutálódik. Ily módon a 
barnamezıs fejlesztés komplex társadalompolitikai célok szolgálatába állítható, hisz a 
revitalizációban érintett közösség így nem csupán „elszenvedıje”, kvázi tárgya az életterét jelen-
tı környezeti viszonyok átalakításának, de tevıleges közremőködı.   

                                                 
6

8 Lásd részletesen National Brownfield Association http://www.brownfieldassociation.org/Default.aspx 
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Jó példa erre a New-Yorkban megszervezett Brownfield Internship Program, melynek ki-
fejezett célja, hogy helyi kötıdéső fiatalokat vonjon be a szakemberképzésbe.7

9 A lokális identi-
tásban rejlı lakóhelyi elkötelezettség valamint a környezeti feltételek fejlesztésének célja össze-
kapcsolódik a szakképzett munkaerı képzésének programjával. Az egyetemistáknak és fıisko-
lásoknak meghirdetett programba való jelentkezés elıfeltétele, hogy a hallgató akkreditált New 
Yorkban mőködı intézmény hallgatója legyen és valamely a barnamezıs fejlesztésben alkal-
mazható részdiszciplínát tanulja (hidrogeológus, környezetmérnök, környezetjogász, ingatlan-
szakértı, fenntartható fejlıdés stb.). A fenti felsorolásból jól látható, hogy a korszerő és komplex 
barnamezıs fejlesztés a szociokulturális feltételrendszer adottságait összetett kérdésként kezeli. 
A munkaerı képzése, nevelése és az oktatási rendszer intézményi adottságainak összekapcsolása 
a helyben élı népesség tudatos érdekeltté tételével lényegében a gazdasági, környezeti és társa-
dalompolitikai célok a lokális színtéren történı összehangolását jelenti.  

A barnamezıs fejlesztések interdiszciplináris koherenciája, amint a probléma komplexitá-
sából világosan következik, magas színvonalú és szervezeti szinten is megvalósuló összefogást 
kíván. A probléma kezelésével évtizedek óta foglalkozó társadalmakban, ahol a klasszikus ne-
hézipari tevékenység hanyatlása össztársadalmi problémává nıtte ki magát, természetes, hogy a 
barnamezıs fejlesztések intézményi feltételrendszere is fejlett. Mint láttuk az Egyesült Álla-
mokban az NBA, mint az egyik olyan vezetı nonprofit intézmény, amely a barnamezıs beruhá-
zások országos szintő koordinációjával foglalkozik. A szervezet mőködésének köszönhetı, hogy 
manapság a közösség társadalmi-kulturális érdekeltségrendszer figyelembetartása fontos szere-
pet játszik a középtávú projektek eredményeinek leírását tartalmazó ismertetıkben, beszámolók-
ban és a gazdasági és környezeti elınyök mellett mindig hangsúlyozzák a szociokulturális életvi-
lág minıségében bekövetkezett fejlıdés jelentıségét. Jól megfigyelhetı mindez az Egyesült Ál-
lamokban szélesebb körő nyilvánosságot kapott sikertörténet, a kaliforniai Emeryville területén 
megvalósult barnamezıs fejlesztés eredményeinek disszeminációját szolgáló anyagokban.  

A város két fı egységre tagolódó térszerkezete a hagyományos létesülési gyakorlatnak 
megfelelıen eredetileg a központban felépült ipari városrészbıl és a környezı lakóövezetbıl állt. 
Az 1960-as években a helyben megtelepedett ipari üzemek – húsipar, festéküzem, vasmő – fo-
kozatosan a tevékenység felszámolásába, vagy Emeryville-bıl történı kiköltözésbe kezdtek. A 
városka gazdasági struktúrája átalakult, melyben egyre nagyobb szerepet kapott a kikötıipar és 
az ehhez kapcsolódó széles körő kereskedelmi tevékenység, illetve az 1980-as években a bio-
technológiai ipar, amelyek alapvetıen átalakították Emeryville képét. A város belterületén, a te-
lepülésközpontban az elhagyott ipari színterek súlyos gondként nehezedtek a városvezetésre. A 
megtisztított és újrahasznosított térségben lakóövezeteket és kereskedelmi egységeket építettek 
ki párhuzamosan az új ipar, elsısorban a korábban említett biotechnológiai formájában. A Nati-
onal Brownfield Association igazgatója Emeryville sikertörténete kapcsán fogalmazta meg: „A 
barnamezı olyan mint a rák, ha gazdátlanul hagyjuk és az emberek a semmittevés stratégiáját 
követik, akkor növekszik, állandósuló métellyé válik és lehúzza a gazdaságot.” (Hara, 2003.)8

10 
Emeryville barnamezıs fejlesztése a város általános felértékelıdését eredményezte és bizonyíték 
arra, hogy egy leromlott állapotú, környezeti károkkal terhelt és/vagy zavaros tulajdonviszony-
okkal jellemezhetı terület komplex rehabilitációja igazán csak a szociokulturális szempontok fi-
gyelembevételével lehet sikeres.  

Kétségtelen, hogy a barnamezıs fejlesztés humán-szociokulturális vetületének térnyerése 
Észak Amerikában a leginkább szembeszökı folyamat. Jelenleg még a kisebb lélekszámú Kana-
dában is, egy konzervatív becslés szerint, mintegy 30.000 barnamezıs helyszínt tartanak nyil-
ván, melyek jelentıs része belvárosi övezetben vagy aktív vízbázis közelében található. Az akut 
probléma felszámolása nemzeti üggyé vált. Megfigyelhetı ugyanakkor, hogy a helyi kezdemé-

                                                 
7

9 Lásd New York City Brownfield Partnership Program http://www.nycbrownfieldpartnership.org 
//applications/Internship_Application.pdf  
8

10 Lásd California Department of Toxic Substances Control. http://dtsc.ca.gov/Emeryville.cfm 
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nyezés, a lokális gazdasági és adminisztratív elit az életminıség javításának esélyével minden 
esetben törekszik a helyi közösség megnyerésére, ami Kanadában a központi költségvetési tá-
mogatásnak elıfeltétele.  

A komplex barnamezıs fejlesztés, mint a szociokulturális feltételrendszer, nota bene kö-
zösségfejlesztés másik kiváló példája az Erie-tó partján fekvı Port Colborne esete. A Niagara 
közelében (kb. 30 km légvonalban) található 18.000 lakosú település fokozott környezeti érzé-
kenységő hely. A város múltja és jelene elválaszthatatlan iparfejlıdésének történetétıl, ami 
észak-amerikai viszonylatban cseppet sem kivételes. Az Erie-tó és az Ontario-tó között 1833-ra 
megépülı csatorna a települést elınytelenül két részre vágta ugyan, de a 19. század elsı harma-
dában a hajózási és kereskedelemi szolgáltatásoknak köszönhetıen Port Colborne lassú fejlı-
désnek indult. A 20. század elején a Kanada és az Egyesült Államok határvidékén, különösen a 
Nagytavak övezetében végbement robbanásszerő iparfejlıdés Port Colborne arculatán is mara-
dandó nyomot hagyott. A világ egyik legnagyobb malomipari központja jött itt létre, jelentıs 
cementipar és nikkelkohászat fejlıdött ki. A városka ipari reneszánsza, amint ez általánosan jel-
lemzı volt az 1960-as évek közepén fokozatos hanyatlásnak indult. A hátrahagyott barnamezıs 
területek a helyi közösség életminısége és a szélesebb körő környezeti katasztrófaveszély miatt 
rehabilitációra szorulnak.  

A probléma komplex jellegének felismerése eredményezte, hogy 2009 novemberére elké-
szült a város Barnamezıs stratégia és közösségfejlesztési tervezet címmel nyilvánosságra hozott 
programja.9

11 Az anyag a városban 38 konkrét barnamezıs helyszínt határoz meg, melyeket egy-
felıl a város szempontjából általános környezeti, gazdasági és társadalmi problémaként értel-
mez, másfelıl egyenként, a szituatív sajátosságok figyelembe vételével tematizál.10

12 A tervezet a 
szociokulturális faktor problémáját a környezeti és gazdasági aspektusokkal egyenrangú ténye-
zıként határozza meg. A barnamezı a normális közösségi-társadalmi viszonyokat veszélyeztetı 
jelenség. 
„Társadalmi szempontból a barnamezıs területek vonzzák a vandálokat, szemétlerakók és más 
törvénytelentevékenységek helyszínei, ami ártalmas hatást gyakorol a városra, hozzájárul a la-
kókörnyezet és a munkaövezet hanyatlásához, negatívan befolyásolja a közösség életminısé-
gét.”11

13 

Port Colborne története valamint az elmúlt évek sikeres fejlesztései bizonyítják, hogy a la-
kóövezettel érintkezı barnamezıs beruházások esetében a szociokulturális aspektusok nem 
megkerülhetıek. A lokális közösségekre gyakorolt pozitív hatásokat Kanadában tucatnyi hely-
szín esetében összegezték és a barnamezıs fejlesztés szociokulturális viszonyokra gyakorolt ha-
tását az általános alapelvek szintjén is megfogalmazták:12

14  

• a lakókörnyezet, a munkaövezet és a belváros revitalizálása, 
• a városi környezet esztétikai minıségének javítása, 
• megfizethetı lakásépítési lehetıség biztosítása, 
• pihenı és nyilvános terek kialakítása, 
• javuló közbiztonság, 
• a közösségi részvétel és a polgári öntudat érzetének növekedése. 

                                                 
9

11 Lásd City of Colborne. Brownfield Strategy and Community Improvement Plan. RCI Consulting GSP 
Group Inc. Hatch Ltd. 2009. http://www.portcolborne.com/fileBin/library/9bc05df6c43d069882791451d43 
c0443.pdf 
10

12 Im. 6.  
11

13 Uo.  
12

14 Vö. Cleaning Up the Past, Building the Future. A National Brownfiled Strategy for Canada. National 
Roundtable on the Environment and the Economy, 2003. http://www.nrtee-
trnee.com/eng/publications/brownfield-redevelopment-strategy/NRTEE-Brownfield-Redevelopment-
Strategy.pdf   
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A Port Colborne projekt részleteitıl – a megvalósítás szükségleteinek meghatározása, a ne-
hézségek azonosítása, ütemezés stb. – elvonatkoztatva feltőnı, hogy a barnamezıs fejlesztés 
minden lépése kalkulál a szociokulturális feltételrendszer összefüggéseivel. Figyelemreméltó to-
vábbá, hogy a közösség a tervezet szándékai szerint egyidejőleg részben tárgya, részben cselek-
vı alanya a megvalósításnak. Összefoglalva, a korszerő projektek a nemzetközi szakirodalom 
tapasztalatai alapján az érintett közösséget mindenütt párhuzamosan kezelik a fejlesztés eredmé-
nyeként potenciálisan kedvezményezett csoportként, illetve a fejlesztésben közremőködı tevı-
leges aktorként. A részletezett összefüggések felismerése vezetett ahhoz, hogy az Egyesült Ál-
lamokban sikerült kidolgozni a közösség-központú barnamezıs fejlesztés általános protokollját.  
 
A közösség-központú barnamezıs fejlesztés általános protokollja 
 
A létezı sztenderdek között a téma egyik legkomplexebb leírását és elemzését 2010-ben három 
szervezet kutatóinak közremőködésével állították össze.13

15 A tervezési útmutató világos és pél-
dákkal alátámasztott átfogó szakmai anyag, amely módszertani-szervezési szemszögbıl vizsgál-
ja, hogy melyek a barnamezıs rehabilitáció ötletétıl a megvalósításig vezetı legfontosabb kö-
zösségszervezési lépések. A „közösség” központú barnamezıs fejlesztés jelentéstartalmának 
meghatározása elsı pillantásra talán félreértésekre is okot adhat, ám a koncepció egyértelmő el-
igazítása világos.  

Angolul, a Community-Based Brownfield Redevelopment összefüggésben, a közösség fo-
galma minden érdekelt és a fejlesztésben érintett szereplı ad hoc szervezıdéseként értelmezen-
dı. Ezek szerint a barnamezıs ingatlan közvetlen környezetében vagy a fejlesztés célterületének 
szomszédságában élı lokális közösség fogalma, a lakókörnyezet polgárai a tágabb értelemben 
vett együttmőködési közösség részét képezik. Másként fogalmazva, a befektetıtıl a tulajdono-
son keresztül a jogászig vagy az érintett lakóközösség polgáráig a közösség fogalma ebben a 
szélesebb összefüggésben a fejlesztésben érintett szereplık teljes spektrumát jelöli.  
Ugyanakkor, a közösség-alapú fejlesztés általános protokollja szerint minden projekt esetében 
két alapvetı törvényszerőséget a szervezımunka elemi tényezıjeként kell felismerni. Egyrészt, 
„Minden barnamezı különbözı. Ezért fizikai jellemzıi, története, közösség-dinamikája, fekvése, 
szennyezettsége, tulajdonlása és pénzügyi állapota mind szerepet játszik abban, hogy miként kell 
újrafejleszteni.”14

16 Másrészt és a fentiekbıl következik, hogy a „közösség” ebben a szélesebb 
kontextusban értelmezett szereplıit tekintve ugyan ad hoc szervezıdés, ám az újrafejlesztés 
komplex feladatrendszerébıl levezethetı együttmőködés kényszere, valamint a gyakran divergá-
ló érdekek összehangolása komoly és tudatos szerevezettséget követel. Ugyanakkor, a barname-
zıs fejlesztési „közösség” mőködését meghatározó legalapvetıbb cél, hogy a közvetlenül érin-
tett helyi lakóközösség, azaz társadalmi környezet érdekeinek függvényeként jutassa érvényre a 
gazdasági, a környezetvédelmi stb. terveket. A protokoll ajánlásai szerint a fejlesztésben érintett 
szereplık a tervezési szakaszban kell, hogy világosan és irányadó szempontként rögzítsék és 
képviseljék az érintett társadalmi közösség érdekeltségét, illetve ezen elvek mentén hangolják 
össze tevékenységüket.  

Jelen áttekintésben nem szükséges az Egyesült Államokban hosszú folyamat eredménye-
ként kialakult közösség-alapú barnamezıs fejlesztési protokoll további részletezése. Arra azon-
ban mindenképpen utalnunk kell, hogy a barnamezı az ipari-technológiai modernizáció olyan 
öröksége, melynek kezelése egyfajta és részben szolidaritás-elvő együttmőködési kultúrát felté-
telez. Magyarán, a barnamezı-problematika, legalábbis a rendelkezésre álló bı nyolc évtizednyi 

                                                 
13

15 Az American Planning Association, a Bethel New Life Inc. és a Center for Public Environmental 
Oversight szakértıinek közremőködésével megalkotott Emily Rice (ed.) Creating Community-Based 
Brownfield Redevelopment Strategies a téma talán legkorszerőbb összegzése. Lásd 
http://www.planning.org/research/brownfields/pdf/brownfieldsguide.pdf  
14

16 im. 9. 
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amerikai tapasztalatok szerint holisztikus megközelítést követel, melynek a szociokulturális di-
menzió alapvetı tartópillére.  

Összegezve, kijelenthetı, hogy az észak-amerikai tapasztalatok, bár a társadalmi feltétel-
rendszer alapvetıen különbözik, mégis, az elmúlt évtizedekben kifejlıdı barnamezıs rehabilitá-
ciós és revitalizációs kultúra alapértékeit, a közösség-központú fejlesztési protokoll elveit te-
kintve számos adaptálható és követésre méltó példát kínál a hazai viszonyok elımozdítására. Az 
elemzésbıl világosan következik, hogy a magyarországi barnamezıs színterek sikeres fejleszté-
se a téma egypólusú (technológiai és/vagy környezetvédelmi) megközelítése helyett az inter-
diszciplináris szemlélető, a fejlesztési közösség érdekeltségi viszonyainak elemzésére épülı szé-
leskörő kooperációra támaszkodhat.  
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