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Megsülünk? 
Elkerülhetők a városi hőséggócok 
 
 
A hőségriadónak egyre kisebb a hírértéke a médiapiacon. Megelégszünk az-
zal, hogy a Budapest belvárosában, a Deák téren zacskós vizet osztogatnak 
ilyenkor, vagy hozzákezdünk a hőség enyhítéséhez? A Levegő Munkacsoport 
összegyűjtött néhányat a városi hőséggócok kialakulását fékező eszközök-
ből. 
 
A fáraókat még párductestű rabszolgalány-
ok legyezgették – manapság magunknak 
kell gondoskodni hőség idején a hűsítő lég-
áramlás fenntartásáról. Sokféle eszköz van 
az egyén kezében is, de igazi sikert csak az 
összefogás hozhat. Elengedhetetlen a ható-
ságok, vállalkozók, tulajdonosok és a lakos-
ság klímatudatos együttműködése.  
 
Magyarországon ma „az egyéni életstraté-
giák” látszanak a legbiztosabbnak. Aki teheti, otthagyja a belső pesti kerületeket vagy 
klímaberendezést szereltet fel. A döntéshozók közül is sokan ezt teszik. Nézzük meg 
például, hogy hányan laknak a VI. kerület képviselői közül a Terézvárosban, ahol 20 
év alatt egyetlen négyzetméterrel nem nőtt a közösségi zöldfelület, és a meglevőket 
sem ápolják megfelelően. 
 
Vannak felelősségtudatosabb kerületek, de a főváros egészére nem jellemző a klíma-
tudatos magatartás, a szélsőséges időjárásokra való felkészülés. Bár a képviselőtestü-
letek rendelkezésére álló források és maga a település, amiről döntenek, a közösségé, 
mégis a rövidtávú befektetői érdekek jobban érvényesülnek. Hiába figyelmeztetett 
már az ezredfordulón az ombudsman arra, hogy a rendszerváltáskor szlogenné vált 
„vállalkozásbarát” szemléletet ideje lenne végre a közösség érdekeinek védelmével 
összhangba hozni. (A globális válság is arról szól, hogy a nemzeti hatóságok nem őr-
ködtek megfelelően az őket választó és finanszírozó adófizetők érdekei felett.) Az ég-
hajlatváltozásból adódó teendők figyelmen kívül hagyása a vállalkozások többségének 
is hátrányos, hiszen munkakedvünket, testi-lelki egészségünket nagyban befolyásolja 
a város külleme és kelleme.  
 
 
A központi hatóságok beavatkozási lehetőségei 
 
1) A jogszabályok klímavédelmi felülvizsgálata 
Ehhez tartozik például  

• az Országos Településrendezési és Építési Követelmények zöldterületekre vo-
natkozó előírásainak módosítása;  

• az épületek energetikai teljesítményeivel kapcsolatos EU-jogszabályok beveze-
tése és végrehajtása számonkérése;  

• a hőszigetek kialakulását fékező előírások. 
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2) Klímavédelmi stratégiai programok kidolgozása és a végrehajtása 
Az éghajlatvédelmi programokhoz biztosítani szükséges a hazai közösségi, magán-, 
valamint uniós forrásokat, és szigorúan számon kell kérni végrehajtást, beleértve a 
határidők betartását. (Megjegyezzük, hogy programok, akciótervek készültek, az or-
szággyűlés el is fogadta azokat, de a megvalósítás a források és az ellenőrzés hiá-
nyosságai miatt rendkívül lassan halad.) 
 
3) Példamutatás a saját intézményeknél és állami vállalatoknál  
Ide tartozik egyebek mellett 

• az összes közintézmény energetikai auditálása, a szükséges korszerűsítések el-
végzése 2013-ig (ehhez lehetőség az EU források átcsoportosítása); 

• a helyiséggazdálkodás ésszerűsítése; 
• a magas színvonalú üzemeltetés.    

 
4) Az államháztartás klímatudatos (ökoszociális) reformja  
Ebbe tartozik különösen 

• ösztönző adórendszer kialakítása,  
• a káros támogatások felszámolása,  
• a K+F kiemelt kezelése,  
• társadalmi célú reklámok, szemléletformálás finanszírozása. 

  
A városépítési szabályozás és az építtetők döntései évszázadokra kihatnak.  
Városklíma vizsgálatokkal meg lehet határozni az átszellőző csatornákat, és védeni 
az elépítéstől.  
 
A hőszigetek kialakulásának megakadályozására írják elő például Németországban, 
hogy a belváros és a város pereme között legfeljebb 5 Celsius fok hőkülönbség 
engedhető meg. 
 
Az építési szabályozás csak a kötelezően létesítendő parkolóhelyekről rendelkezik. 
Ideje lenne a szomszédos országok mintájára lakások, irodák, kereskedelmi létesít-
mények stb. esetében új játszótéri felületet, pihenőparkot is kötelezően előírni a léte-
sítmény 300 méteres körzetében. Ezzel fékezni lehetne a máig folyó túlépítéseket a 
sűrűn beépített területeken. Élhető település nem alakítható ki megfelelő mennyiségű 
összefüggő zöldterületek nélkül.   
 
 
Az önkormányzatok klímavédelmi eszközei 
 
Az önkormányzatok az alábbi rövid- és középtávú beavatkozások tehetik meg: 

1) a növényzet pótlása, ápolása, öntözése, valamint portalanítás érdekében meg-
felelő források és az ellenőrzés biztosítása; 

2) hőszigetek kialakulásának megakadályozása a helyi építési szabályzat módosí-
tásával;  

3) helyi rendeletek, költségvetési tervek felülvizsgálata klímavédelmi szempont-
ból; 

4) zöld tetők, zöld falak létrehozásának ösztönzése; 
5) vízzáró burkolatok vízáteresztőre cserélése a közterületeken;  
6) példamutatás a saját intézményeknél; 
7) szemléletformáló rendezvények. 
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A XIX. századi spekulációs telekbeépítése-
ket a XX. század első felében sokkal egész-
ségesebb szemléletű városépítés és épület-
tervezés váltotta fel. Sajnálatos, hogy a 
rendszerváltás után az örökölt beépítési 
mód (értsd alatta a XIX. században tövig 
beépített telkeket) megőrzésére hivatkozva 
belső kerületekben új beépítéseknél is ha-
sonló vagy még intenzívebb beépítést en-
gednek anélkül, hogy egyidejűleg összefüg-
gő zöld közterületek kialakítását is előírnák. 
 
A beépítési sűrűséget ne az ingatlanfejlesztő „percemberkék” szája-íze szerint ala-
kítsák, hanem olyan városszerkezetet kell létrehozni, ahol minden korosztály megta-
lálja a házak között is az igényeinek megfelelő pihenési, sportolási, nézelődési-
barátkozási lehetőségeket.  
 
A vízzáró burkolatokat a lehető legkisebbre kell csökkenteni, hogy minél több csa-
padékot visszatartsunk a területen. A járdákat, városi tereket beton helyett homokba 
ágyazott burkolattal kell megépíteni. Erre jó példa Prága belvárosa.  
 
A felesleges lebetonozásokat meg kell szüntetni. Berlinben a leburkolt területek után 
felületarányos csatornadíjat kell fizetni, mivel a csapadékvíz így a csatornákat terheli; 
a zöldtetők, vízáteresztő burkolatok után viszont nem kell fizetni. A díjkülönbözet elég 
jelentős, úgyhogy bevezetésekor néhány hónap alatt 20%-kal csökkent a betonfelület 
a városban. 
 
A lapos és kishajlású tetőket extenzív zöldtetőként kell kialakítani. Bizonyított, hogy 
az irodákban dolgozók munkakedve fokozódik a zöld felületek látványától. A gyógy-
ulás meggyorsítására telepítenek minél több zöldet a kórházak környezetébe is.  
 
Az éghajlatváltozást az épületek, parkok részleteinek kialakításánál is figyelembe kell 
venni. A divatos nemzetközi trendek utánzása, a beruházó presztízsét emelni gondolt 
luxusmegoldások helyett inkább a helyi sajátosságokat, a haladó hagyományokat, 
a karbantarthatóságot részesítsék előnyben. 
 
 
A lakosság, vállalkozások klímavédelmi eszközei 
 
A lakosság és a vállalkozások saját eszközeikkel is sokat tudnak tenni, például a kö-
vetkezőket: 

1) az ápolt, öntözött zöldterületek és növényekkel burkolt felületek (homlokzatok, 
kerítések, tetők) mennyiségének növelése; 

2) a színek, anyagok klímatudatos kiválasztása, karbantartása; 
3) árnyékoló szerkezetek alkalmazása; 
4) vízzáró burkolatok vízáteresztőre cserélése kertekben, udvarokban; 
5) a csapadékvíz visszatartása. 

 
Törekedni kell a növényzet mennyiségének folyamatos növelésére. Zöld kerítése-
ket, homlokzatokat kell kialakítani, kihasználva minden, ültetés céljára alkalmas sza-
bad felületet.  
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Nagyon fontos az ápolás, az öntözés. A kitaposott takarónövényeket, kiszáradt bok-
rokat azonnal pótolni, a fákat gallyazni kell. Inkább ültessünk igénytelenebb növénye-
ket az egynyári virágkiállítások helyett, de minden burkolatlan területet ültessünk be, 
tartsunk rendben, ne engedjük kiszáradni. 
 
Előnyben érdemes részesíteni a világos színeket, a kevésbé felmelegedő burkoló 
anyagokat. 
 
A létesítés, felújítás költségvetési keretét ne a zsaluk, árnyékoló szerkezetek le-
spórolásával próbáljuk egyensúlyban tartani. 
A legfontosabb jótanács: Ne várjunk másokra! Ha nincs körülöttünk „Valaki”, aki el-
vállalja, megszervezi a seprést, gyomlálást, öntözést, akkor magunk kezdjünk hozzá. 
Tapasztalatok szerint idővel mások is csatlakoznak. Ha mégsem így lenne, jussanak 
eszünkbe Arany János sorai:  
 
 

Ha egy úri lócsiszárral 
Találkoztam s bevert sárral: 
Nem pöröltem,  
Félreálltam, letöröltem. 
Hiszen az útfélen itt-ott 
Egy kis virág nekem nyitott: 
Azt leszedve, 
Megvolt szívem minden kedve. 

 
 
Budapest, 2009. július 31. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 


