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Bevezető 
 
 

A föld lakosságának fele városias településeken él. A gazdaság a harmadik világban is 
a mezőgazdaságról az iparra illetve a szolgáltatásokra tevődik át. Világjelenséggé vált az 
urbanizáció, és ez a tendencia a jövőben folytatódik. A városi népesség fele Ázsiában él, és 10 
éven belül Kínában száznál több új várost kívánnak építeni, milliós nagyságrendű 
lélekszámmal. Hasonlóan gyors a városok növekedése Latin-Amerikában is. A nagyarányú 
városokba vándorlás már több alkalommal lejátszódott a történelem során, komoly 
feszültségeket okozva a városi életminőségben. Számos jó példa mutatja azonban, hogy 
körültekintő tervezéssel, megfelelő politikai akarat mellett, ki lehet olyan nagyvárosokat is 
alakítani, amelyek nemcsak a gazdaság motorjai, a fogyasztás centrumai, hanem fenntartható 
módon elégítik ki az emberek fizikai és szellemi szükségleteit.  

 
Az Európai Unió legtöbb országában a lakosság 80 százaléka urbanizált területen él. 

(A mi térségünkben az arány még csak 60 százalék körüli.) A városias életforma igényli a 
legtöbb természeti erőforrás felélését, a legnagyobb környezetszennyezés mellett. Egy város 
ún. ökológiai lábnyoma az a terület, amely a fogyasztásához illetve a keletkező szennyezések 
asszimilálásához szükséges. London ökológiai lábnyoma például egész Nagy-Britannia 
földterületével egyenlő. Ennek nagyobbik fele az évi 20 millió tonna olaj elfogyasztásával 
keletkező 60 millió tonna széndioxid elnyelésére kell. Az energiaéhség növekedése oda vezet, 
hogy néhány éven belül az angolok gáz és olaj importőrökké válnak.1 London azonban jó 
példaként is állhat előttünk. Ken Livingston főpolgármesternek sikerült 20 százalékkal 
csökkenteni a belváros forgalmát az ún. torlódási díj (congestion charge) bevezetésével. A 
főpolgármester elszántságára, politikai bátorságára jellemző, hogy még a bevezetést megelőző 
héten is úgy nyilatkozott Alistair Darling közlekedési államtitkár, hogy semmit sem lehet 
tenni annak érdekében, hogy a 10 éves nemzeti terv, a gépkocsi közlekedés 6 százalékos 
csökkenése, valóra váljon. (Megjegyezzük, hogy Bécs város 10 éves közlekedésfejlesztési 
tervében a gépkocsi közlekedés 25 százalékra (!) csökkentése a cél.) 

 
A városi életminőség problémáinak évezredekre visszanyúló története most egy új 

állomáshoz érkezett. A XXI. században ránk köszöntött egy várhatóan hosszú ideig tartó 
felmelegedési szakasz. Azon még vitatkoznak, hogy a globális felmelegedésben mekkora 
szerepe van az üvegházhatású gázoknak, és azon belül az antropogén eredetű feldúsulásnak. 
Két dolog azonban biztos: egyrészt túl sok szennyezőanyag jut jelenleg a levegőbe, másrészt a 
felmelegedésre, az időjárási szélsőségekre hosszú távú védekezési stratégiát kell kidolgozni. 
Nagyon sokféle eszköz áll rendelkezésünkre a városi életminőség javítására. Jelenleg azonban 
a gazdasági növekedés mítosza minden mást háttérbe szorít. Lewis Mumford New Yorkról 
szóló könyvében így ír:„A (város) vezetői úgy képzelik, hogy az a feladatuk, hogy újabb 
hidakon és alagutakon keresztül több forgalmat vezessenek be a városba, mint amennyit az 
utcák és parkolók elbírnak – miközben a megfelelő közösségi közlekedés megszűntetéséhez 
járulnak hozzá. Ez a politika hatalmas közlekedési szennyeződésekhez, gazdasági 
veszteségekhez és az embereknek okozott egyéb károkhoz vezet – miközben a területérték és 
a spekulációs profit folyamatosan emelkedik.” Vagyis a közlekedés és egyéb fogyasztás 
okozta szennyezések mellett a spontán ingatlanpiaci mechanizmusok egyre intenzívebb 
beépítésre ösztönöznek. A városok élhetőségét csak körültekintő tervezéssel, a hosszú távú 
érdekek tudatosításával és a torzulásokat mérsékelő gazdasági eszközökkel lehet fenntartani.  

 

                                                           
1 The Ecologist, April 2003 



Ez a tanulmány, az utóbbi évtizedben hazánkban igen elhanyagolt részterülettel, a 
helyi mikroklíma vizsgálatával foglalkozik.  

A kedvezőbb városklíma kialakítás építészeti eszközei igen sokfélék. Az elmúlt 
időszakban azonban az építészek és várostervezők – a ingatlanfejlesztők és 
képviselőtestületek nyomására - elfelejteni látszanak ezeket a lehetőségeket, és szinte minden 
problémát épületgépészeti eszközökkel kívánnak orvosolni. Ennek egyik látványos 
„eredménye” a nyári áramfogyasztás folyamatos növekedése. Az ELMŰ előrejelzései szerint 
néhány éven belül a fővárosban felhasznált nyári árammennyiség el fogja érni az átlagos téli 
fogyasztás nagyságrendjét, a klímaberendezések maihoz hasonló ütemű terjedése 
következtében. Ez a megoldás nemcsak azért nem jó, mert nem lehet az utcákat, de még 
minden helyiséget sem klímaberendezésekkel ellátni, de egyre többen vannak olyanok, 
akiknél még a – tételezzük fel - magas színvonalú, jól karbantartott szellőző berendezések 
segítségével kialakított belső téri körülmények is különféle egészségügyi problémákat 
okoznak. És akkor még nem említettük a fokozott energiahasználat környezeti kárait, és a 
sokak számára elfogadhatatlan költségnövekedést! 

Külön választjuk a közlekedésből eredő helyfoglalás, illetve szennyezés kérdését. A 
probléma koncentráltságára jellemző, hogy Magyarországon a lakosság fele egészségre káros 
mértékben légszennyezett területen él, de ez a terület az ország egészének csak 4 százalékát 
jelenti. A klímavizsgálatok mindkét negatív hatásnak, a nagy területek leburkolásának és a 
légszennyezésnek figyelmet szentelnek. 

 
A teljesség igénye nélkül vegyük sorba, hogy milyen eszközei vannak a 

várostervezőknek és építészeknek a helyi mikroklíma fenntartható módon történő 
befolyásolására. A légmozgás biztosításának elsődleges módja a természetes szélcsatornák, 
szellőzőfolyosók szabadon hagyása, valamint a várost körülvevő területek erdősítése, a 
városok tüdejének megőrzése. A városon belül szükséges a megfelelő nagyságú és 
színvonalú, hálózatba kapcsolt zöldfelületek, növényzet biztosítása. Fontos a burkolt felületek 
csökkentése illetve a párolgás biztosítása a száraz időszakokban, zöld tetőkkel és falakkal, 
szabad vízfelületekkel, valamint vízáteresztő burkolatokkal. A víztározás és a megfelelő 
minőségű növényzet biztosítására szükséges a tömörödéstől megóvott, altalajjal kapcsolatban 
álló földterületek megfelelő mennyisége a városbelsőkben. Itt említjük a tájolást, valamint a 
napos és árnyékos elemek megfelelő megválasztását. A városklíma javításának további 
eszköze az épületek műszaki színvonalának, elsősorban a hőszigetelésének folyamatos 
javítása. Mindezekre az eszközökre akkor is szükség lenne a megfelelő komfortérzethez, ha 
nem lenne a városbelsőkben – ma elsősorban a közlekedés miatt – magas a légszennyezés 
koncentrációja. A közlekedési eredetű környezeti károk mérséklésének gazdag eszköztárával 
ebben az anyagban nem foglalkozunk. 

A már említett éghajlatváltozás ismeretében végképp nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy a jelenlegi várostervezési gyakorlat a jövőben is folytatódjon. Már most 
vannak jelei annak, hogy a piac visszaigazolja a zöldek „sötét jóslatait”, illetve a lakosság 
jogos felháborodását. Sztárépítészek által néhány éve épült irodaházak kedvező bérbeadása 
illetve értékesítése bukik meg a túlzottan magas üzemeltetési költségeken. Óriási 
árkülönbségek vannak azonos műszaki színvonalú környezet (illetve „hírnév”) és 
épületadottság mellett a mikroklíma alapján akkor is, ha nem lakáscélú a funkció. 
Menekülnek a gyerekes családok a belső területekről a rossz klímaviszonyok miatt, noha 
szívük szerint ragaszkodnának a magas színvonalú ellátáshoz és a sokszínű társadalmi-
kulturális kínálathoz.  

 
Olyan szabályozásra lenne szükség, amely az egyes telektulajdonosok és fejlesztők, 

valamint a területen átkocsizók érdekei mellett figyelembe veszi a gyalog közlekedők, az ott 



élő lakosság és a régebben betelepült intézmények érdekeit is, és a szabályozást ennek 
megfelelően alakítja ki. Mindezt a jogszabályok ugyan előírják, vagy legalább is vannak erre 
utalások, ám gazdasági ösztönzők és a be nem tartás szankcióinak hiányában e szempontok 
nem érvényesülnek.  

Májustól az Európai Unió tagjai leszünk. Ha rákattintunk például egy német város 
honlapjára, akkor a környezetvédelem mellett az építési előírásoknál is találunk utalást helyi 
klímavizsgálatokra és éghajlatvédelmi megfontolásokra. Tanuljunk a régebbi tagországok 
várostervezési gyakorlatából!  
 
A Millenniumi Városközpont klímavizsgálatai2 
 
Előzmények 
 
Főbb megállapítások 
 
Beavatkozást igénylő területek 
 
Nem titkoljuk, hogy a klímavizsgálatokat a szakemberekkel együtt a Levegő Munkacsoport 
azért szorgalmazza, mert nem tartja kielégítőnek a jelenlegi városépítési keretszabályozások 
megalapozottságát. A probléma elsősorban a fővárosra jellemző. Méreteinél fogva a 
klímavizsgálatok hiánya súlyosabb problémákat okoz. Néhány példa az utóbbi idők 
gyakorlatából: 
BVKSZ-FSZKT 
A keretövezeti besorolás a főváros joga. A jelenleg érvényes keretszabályzat elkészítésénél 
nem vették figyelembe az egészséghez és megfelelő komfortérzethez való jogokat. Nem is 
készültek olyan előzetes vizsgálatok, amelyek biztosították volna a zöldterületi minimumokat, 
az átszellőzést, a hőszigetek kialakulásának megelőzését. A készítők hivatkoztak a 
történelmileg kialakult helyzetre és arra, hogy a kerületeknek módja van a részletes 
szabályozásnál a helyi sajátosságok (adott esetben kedvezőtlen klímaviszonyok) alapján 
szigorúbb, a komfortérzetet biztosító korlátok, kötelezettségek meghatározására. 
A keretszabályozás alapján elkészült kerületi szabályozási tervek azonban – a fejlesztők 
nyomására – nem a helyi sajátosságokat vették figyelembe, hanem a BVKSZ által 
megengedett plafonértékeket. Egyes belső kerületekben pedig, különféle ürügyekkel, még 
nagyobb beépítési jogokat szavaztak meg a beruházóknak. 
 
A belső kerületekben óriási zöldterület deficitek vannak. A XIX. század végén a város egyik 
legfontosabb célja az volt, hogy az ipar számára biztosítsa a megfelelő mennyiségű 
munkaerőt, a felköltöző családok elhelyezését. Ekkor épültek a szűk belső udvart körülvevő 
szoba-konyhás, gangos bérházak. A zártsorú beépítésű házak viszonylag igen keskeny 
mellékutca hálózatot szegélyeznek. Az első világháború után az egészségügyi szempontok 
előtérbe kerültek. A szemléletmód változását jól példázzák a Nagykörút két oldalán elterülő 
VI.-VII. kerületi beépítések és például a Wekerle telep közötti eltérések.  
Hogy mit jelentett a klimatikus tényezők sorozatos figyelmen kívül hagyása, azt az 1996-ban 
elkészült belga légifelvételek jól mutatják. 
 
Van a főváros belső területeiről makett, amelyek alkalmasak lennének egy részletesebb 
elemzésre.  

                                                           
2 A Millenniumi Városközpont városklíma vizsgálatait a Duna Sétány Székház Kft. 
finanszírozta 



Szükség lenne hőfelvételekre is.  
 
 



Javaslat a magyar szabályozásra 
 
Hannover 
 

A klimatikus viszonyok figyelembevétele a területrendezésben 
 
A német tervezési jogban a klíma figyelembevétele alapkövetelmény. Az építési törvény (Baugesetzbuch - 
BauGB) 1. § (5) szerint: 
 
„A rendezési tervek (Bauleitplan) elkészítésénél figyelembe kell venni különösen... 
... az 1a § szerint a környezetvédelem érdekeit a megújuló energiák alkalmazásával is, továbbá a 
természetvédelem és az ország területeinek ápolására vonatkozó igényeket, különös tekintettel a természet 
egyensúlyára, a vízre, a levegőre, a talajra – beleértve a benne rejlő nyersanyagokat, valamint a klímára, ...” 
 
Már a tájrendezési terveknél (Landschaftsplan), a területhasználati tervekhez (szerkezeti tervekhez) készülő 
tájvédelmi mellékleteknél meg lehet nevezni bioklimatikus és levegőtisztasági szempontból értékes területeket, 
és biztosítani ezek védelmét a célok kijelölésénél. Lehet például a légszennyező anyagok minimalizálását célként 
megjelölni. 
A zöldterületi tervben, a beépítési terv tájvédelmi (ápolási) mellékletében és magában a beépítési tervben 
(kötelezettségeket tartalmazó rendezési terv – verbindliche Bauleitplanung) elő lehet írni konkrét intézkedéseket 
a városklíma védelmére illetve javítására. Így például klímavédelmi szempontból értékes felületeket közcélú 
zöldfelületként lehet kijelölni, és beépítési tilalom alá helyezni (BauGB 9 (1) 15 §). Emellett lehetséges a  
területhasználati előírásban (Baunutzungsverordnung – BauNVO) a telken a szilárd burkolat mértékét 
százalékosan előírni.  
Így - más szempontokkal egyenrangúan - a klimaökológiai szempontok is figyelembe vehetők a 
várostervezésnél. (Nem automatikusan tehát, hanem mérlegelve a különféle szempontokat.) 
 
Hannover délnyugati részén tervezett egyik beépítés esetében a területfelhasználási tervhez szükséges módosítási 
eljárásban megbízást adtak a tervezett beépítés klímaökologiai hatásainak elemzésére vonatkozó 
szakvéleményre, mivel egy korábbi zöldterületi tervben a területet bioklimatikus szempontból értékes és 
levegőtisztasági szempontból is részben értékes kategóriába sorolták. Ezért a rendezési tervek előzményeként 
meg kellett vizsgálni, hogy vajon a beépítés nem fog-e a helyi klímára negatív hatást gyakorolni. A 
szakvélemény szerint az új beépítés – a választott tömegek (laza beépítés, 1-1,5 szintes épületek)  és a viszonylag 
kicsiny leburkolási arány következtében nem fogja a terület bioklimatikus viszonyait negatívan befolyásolni. A 
szakvélemény megállapításait a készülő rendezési tervnél figyelembe fogják venni. 
 
Az előzőekben ismertetett áramlástani vizsgálatok eredményei és a szennyezéseloszlás 
számítás alapján – a nemzetközi gyakorlat figyelembevételével – az alábbi szabályozási 
javaslatot tesszük: 
 
OTÉK 
BVKSZ 



Kivonatok 
a „Lipcse Környezetminőségi célkitűzései és környezetvédelmi szabályozása” c. 

anyagból 
Kiadó: Lipcse főpolgármestere 

Környezetvédelmi Hivatal 
2003. július (utánnyomás) 

 
 
Az alábbiakat a városi (kerületi) önkormányzatok számára válogattuk össze. Javasoljuk, hogy 
vessék egybe az elkészült helyi Környezetvédelmi Programjaikkal. Elképzelhető, hogy találnak 
a lipcsei anyagban megfontolásra érdemes részleteket. Megjegyezzük, hogy ez a program 
Németországban is annak idején úttörő jellegűnek számított. 
 
 
 

A környezetminőségi célokat egy 1996-ben kezdődött folyamat, a „Lipcsei Területi 
Agenda 21” keretében állították össze. 1999 óta minden évben aktualizálják Lipcse 
fenntartható környezetfejlesztésének mutatóit. Ezekkel lehet nyomon követni a legfontosabb 
célok teljesülését. Kiépültek, és mindenki számára nyitottak ezek a fontos vizsgálati, 
ellenőrzési és tájékoztatási eszközök. Az 1996-os bázisévhez képest 1999-ben értékelték ki 
először a levegő, a zaj, a közlekedés, a víz, a talaj, a hulladék, a természetvédelem és az 
energia/éghajlatvédelem 25 fő- és 19 kiegészítő mutatóját. A folyamat továbbfejlesztéseként 
2000-ben elkészült jelentés a Lipcsei Agenda 21 teljesítéséről a mennyiségi adatok mellett az 
egyes intézkedéseket és a közép- és hosszútávú stratégiákat is elemzi. Nemcsak a mutatók 
javulnak folyamatosan, de nyomon lehet követni a javulást okozó beavatkozások fejlődését is. 
Kiépül a kerékpárút hálózat, továbbhasznosításra kerül a csapadékvíz, új vízfelületek 
keletkeznek a városban, revitalizálják a rozsdaövezeteket, megszűntetik a régi 
hulladéktelepeket, nő a természetvédelmi területek aránya. Emellett azonban a hiányosságok 
is nyilvánvalóvá válnak: nő az egyéni gépkocsiközlekedés és vele együtt a lég- és 
zajszennyezés. Más esetekben pedig a javulás gyorsasága nem elegendő a kitűzött célok 
eléréséhez: modalsplit, vízbázisok védelme, leburkolások csökkentése, megújuló energiák 
hasznosítása. 
 
1996 óta a célrendszer struktúrája változatlan, azonban az anyagot át kellett dolgozni a 
következő okokból: 
- Megváltozott a jogszabályi háttér, pl. a hazai és EU határértékek szigorodtak; 
- Az 1999. január 1-én jelentős mértékben megnövekedett a város közigazgatási területe; 
- Számos új tudományos megállapítás keletkezett; 
- Az 1996. óta rengeteg tapasztalat gyűlt össze a kijelölt célokkal és beavatkozásokkal 
kapcsolatban; 
Ezek alapján majdnem változatlanok maradtak a zajra, helyi klímára, talajra, beépítetlen 
területekre, klímavédelemre vonatkozó célkitűzések. Lényeges változtatások történtek a 
légszennyezési anyagok, üdülés, természetvédelem és hulladékkezelés területén. Új 
fejezetként került az anyagba az elektromágneses terekre és a radioaktivitásra vonatkozó rész, 
mert ennek törvényi háttere teljesen újkeletű. 
 
Az anyag három részből áll, az első rész a célokról és az előírásokról szól, a második a 
hozzájuk fűzött magyarázatokról, a harmadik pedig az irodalomjegyzék. Az alábbiakban a 
klímával kapcsolatos legfontosabb pontokat és magyarázatokat válogattuk ki. 
 



I. rész: Célok és szabványok 
 
1. EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS KOMFORTÉRZET 
 
1. 2. Helyi klíma 

Cél: A város helyi éghajlatát úgy kell kialakítani, hogy az emberekre ható antropogén-
éghajlati terhelések messzemenőkig csökkenjenek. 

 
1. 2. 1. Túlmelegedés és hőtorlódás megszüntetése 

Célok:  
1. Minden fontos hideglevegő keletkezését segítő felületet és az azokhoz tartozó 
hideglevegő pályát (légcsatornát) és más frisslevegő vágatot meg kell őrizni. 
2. Meg kell szüntetni a hőszigeteket, elő kell segíteni a természetes hőingadozásokat. 
3. Növelni kell illetve meg kell őrizni a felszíni folyó- és állóvizek arányát. 
 
Előírás: A beépítetlen területek és a sűrű beépítetés közötti megengedhető maximális 
léghőmérséklet különbség 5 K (éjjel, nyáron és derült égboltnál). 

 
1. 2. 2. Területhasználat, leburkolás 

Célok: 
1. Minimálisra kell csökkenteni a burkolt területeket. 
2. A szabad- és zöldterületeket (beleértve az utcák szélein kialakított zöldsávokat) 
növelni és karbantartani szükséges. 
 
Előírások: 
6. Táblázat: Azonos besorolású összefüggő városi területek maximális burkolt felülete 

 
Besorolás max. burkolt felület 
városmag 80 % 
ipari terület 70 % 
vegyes felhasználású terület 60 % 
lakóterület (túlnyomóan keretes beépítéssel) 50 % 
lakóterület (laza beépítéssel) 40 % 
zöldterület →0 % 

 
- Városi területeken az utcai fák és bokrok számát 1999 és 2005 között 125 %-ra kell 
emelni. 
- A lombkorona nagyság illetve az összefüggő zöldsáv mérete 6 m2 illetve 2,5 m. 

 
1. 2. 3. Kistérségi, termikusan indukált levegőkeringések sűrű beépítéseknél 

Előírások: 
- Ki kell használni a belső területek szabaddá tételének (keretes beépítésnek) és a 
lakóterületi zöldfelületek növelésének a lehetőségeit. 
- A meglevő zöldfelületek védelme és hálózatba összekapcsolása. 

 
1. 2. 4. Szélcsatorna-elzáró hatások elkerülése 

Előírás: Nagyobb építkezéseknél, ahol az épületek vízszintes vagy függőleges 
irányban gátolhatják a légcserét, helyszíni éghajlati szakvéleményt kell készíteni. 

 
1. 2. 5. Párarétegek leépítése (???) 



Előírás: 
A globális sugárzás (a közvetlen napsugárzás és a mennybolt szórt sugárzása) télen 
legfeljebb 10 százalékkal lehet alacsonyabb a városban, mint az azt körülvevő szabad 
területen. 

 
1. 2. 6. Belső terek klímája 

Cél: Az emberi tartózkodásra szánt helyiségekben a klíma feleljen meg a fiziológiai 
követelményeknek és az általános jó komfortérzetnek. 

 
Előírások: 
- Minden lakásban legalább a tartós tartózkodásra szánt helyiségek feleljenek meg a 
DIN 5034, 1. rész 1999. okt. szerinti „Nappali világítás belső terekben” 
követelményének. 
- Kommunális épületekben (például óvodákban, speciális otthonokban, iskolákban) a 
tartózkodási helyiségek lehető legnagyobb számában legyen megfelelő benapozás az 
egyes műszaki előírásoknak megfelelően. 
- Nyilvános épületek – különösen iskolák, napközik – hőmérsékletét ellenőrizni kell. 
Nem fordulhat elő túlfűtés vagy alulfűtés, és lehetővé kell tenni a hőmérséklet alapján 
történő szakaszolást. 
- Nyilvános épületekben a légnedvesség 30% és 60% között legyen. 

   
2. TERMÉSZETVÉDELEM 
 
2. 3. Talajvédelem 
 
2. 3. 1. A talajfunkciók védelme 

Célok: A természetes talajfunkciókat tartamosan kell biztosítani, illetve helyreállítani. 
1. Földkiemelést úgy kell elvégezni, hogy a további talajműködés más területen és más 
funkció mellett egyaránt biztosítva legyen. 
2. A városban levő természetes talajkapcsolatot mennyiségében és minőségében meg 
kell őrizni. 
3. A talajtömörödést meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni annak érdekében, 
hogy a területre jellemző növényi társulások kialakulhassanak. 
4. A mezőgazdasági hasznosítású talajok termékenységét természetes módon kell 
helyreállítani. Előnyben kell részesíteni a környezetkímélő, tartamosan ható 
beavatkozásokat. 
 
Előírás: A talajok termékenységét és értékét az 1934. évi földtörvény alapján kell 
meghatározni. 

 
2. 3. 2. A talaj önmagáért való értékének(???) megőrzése 

Cél: A természetes talajkapcsolat önmagáért való értéke miatt megőrizendő. 
 
Előírás: Védelemre érdemes talajfajták, mint talajemlékek, a természetvédelmi jog 
alapján védelem alá helyezendők. Ezek alatt a következők értendők: 

- országos vagy regionálisan ritka talajfajták, 
- a természeti egyensúly szempontjából nagy teljesítményű (értékű) talajok. 

 
3. ERŐFORRÁSVÉDELEM 
 



3. 4. Beépítetlen szabad területek védelme 
Célok:  
1. A meglevő városi zöld- és beépítetlen területeket messzemenőkig meg kell őrizni. 
Ezen kívül további, építménnyel nem hasznosított vagy nem hasznosítható városi és 
városkörnyéki területeket zöldterületté kell alakítani (rozsdaterületek revitalizációja). 
2. A már beépített illetve leburkolt lakó- és ipari területek, rozsdaövezetek abszolút 
elsőbbséget élveznek a beépítésnél a szabad területek igénybevételével szemben. 
3. Nagy, összefüggő szabad területek használatba vételét illetve szétszabdalását el kell 
kerülni. 
 
Előírások: 
- Összefüggően beépített területeken kívüli beépítésre szánt területek igénybevétele 
csak a fenti célok figyelembevételével és csereterületek kijelölése mellett történhet. 
- Külterületeken álló, beépítésre szánt területek igénybevétele csak akkor történhet, ha 
bizonyítják, hogy arra feltétlenül szükség van, és az igény a belső területeken nem 
teljesíthető pl. az építés intenzitásának növelésével, foghíjbeépítéssel. 
- A Szász tartományi természetvédelmi törvény 8. paragrafusa következetesen 
betartandó. 
Évente legfeljebb a következő nagyságú zöld- és szabad területek építhetők be: 
2004-ig 3%, 2005-től 2% 
az adott időpontban meglevő zöld- és szabad felületekre számítva, melyek a 
területfelhasználási terveken, mint építési területek vannak kijelölve. 

 
II. rész: Magyarázatok 
 
A városi környezet- és életminőség javítása és a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásuk a 
következő okokból kívánatos: 

- Gondoskodni kell a lakosság egészségéről. 
- Biztosítani kell a város további fejlődését lehetővé tevő városi és város környéki 
erőforrásokat. 
- Meg kell állítani az egyéni életminőség növelése érdekében történő kiköltözést a 
városokból. 

 
1.2. Helyi klíma 
 

A város helyi klímája jelentősen eltér a körülötte fekvő szabad területekétől. A 
legjellemzőbb eltérések: 

alacsonyabb páratartalom és párolgás, 
nagyobb hőraktározás, hőszigetek kialakulása, 
kevesebb napsütés, 
kisebb szélsebesség (kivéve a magasházak közelében tapasztalható turbulencia 
és szívóhatásokat) csökkenő légcsere mellett, a szennyezőanyagok feldúsulása. 

1992-ben városklíma vizsgálatot végeztek Lipcsében. A hatalmas beépítések és 
átalakulások miatt 1997-ben újrafogalmazták az éghajlati kiindulási állapotot. 
Hőfényképek és azokat kísérő földközeli mérések segítségével a helyi és regionális 
klímakörülményeket a teljes területen meghatározták (léghőmérséklet, 
nedvességtartalom, földközeli széláramok). Ezzel elkészült a környezeti szempontokat 
is figyelembevevő várostervezés és fejlesztés háttéranyagai közül az egyik 
leglényegesebb. 

 



1. 2. 1. Túlzott felmelegedések és hőtorlódások leépítése 
Hideglevegőt képező területek különösen a szántók és rétek. Ezektől kiindulva 
különösen a domborzattól függő, befelé lejtő zöld tengelyeket (hideglevegő pályákat) 
kell megőrizni, mivel ezek szélcsendes időben is biztosítják a hűvösebb frisslevegő 
beáramlását a városba. Emellett a különféle vágatok, beépítési folyosók is fontosak a 
hideg- és frisslevegő szempontjából. A korábban említett városi klímavizsgálat 
lényeges eredményeként elkészült egy klímafunkció térkép. Ez a lipcsei városi 
területek eltérő intenzitású, túlmelegedett és hideglevegős területeiről, szélcsatornáiról, 
hideglevegő vágatairól és az áramlási akadályokról tájékoztat. 
1992-vel összehasonlításképpen elkészült egy a mikroklíma változásokat bemutató 
térkép is. Nagyterületű, a funkcióváltással összefüggő sugárzási 
hőmérsékletváltozások jól szemléltetett formában vannak ábrázolva. Az utóbbi évek 
számtalan nagyobb építése, mint pl. az új vásárváros, a logisztikai központ, nagy ipari 
területek kialakítása, számtalan lakóépület, a felszíni bányaterületek elárasztása, 
nagyban hozzájárultak a városklíma körülményeinek megváltozásához.  
A legújabb városklíma vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a város nagy 
területein túlzott a felmelegedés, és ezáltal nagy a bioklimatikus terhelés. Így az 1996-
ban meghatározott célok és előírások továbbra is érvényesek.  
Az igen kicsi domborzati változatosság miatt – hiába jók a peremen a hideglevegő 
kialakulásának feltételei – kevés a hideglevegő beáramlás. A termikus kiegyenlítődést 
ezért sokkal nagyobb arányú zöldterületekkel és a légcsatornák beépítési tilalmával 
lehet biztosítani.  
A hőszigeteket mindenekelőtt a túlépített területek fellazításával, a burkolatok 
elbontásával és növények telepítésével lehet csökkenteni. 
A külső és beépített területek derült nyáréjszakai időben mért hőmérsékletkülönbségét 
két klímaállomáson mérték. Az érték 6,2 K volt. Így az előírt max. 5 K különbség 
eléréséhez még újabb beavatkozások szükségesek. 

 
1. 2. 2. Területfelhasználás, leburkolás 

A leburkolási arányok csökkentése és az intenzívebb növénytelepítés csökkenti a 
hőszigetek kialakulását. A leburkolás minimalizálásának követelménye városökológiai 
feladat. A részleges burkolatfelbontásokat meglevő beépítéseknél, az új építkezéseknél 
és a rendezési tervekben is szerepeltetni kell.  
A megadott burkolási arány a párolgási és légnedvességi értékek előírásaihoz is 
használható. Az értékek nem telkekre, hanem kisebb összefüggő területekre 
vonatkoznak, ahol az utcákat nem kell bevonni a számításba.  
A burkolások csökkentése mellett a párolgás szempontjából leghatásosabb 
lombkorona mennyiséget is növelni kell (pl. zöld tetőkkel, faültetéssel, homlokzatok 
zöldítésével). 
Az utcai területeken a burkolási százalékos meghatározása helyett a fák mennyiségét 
kell előírni.  
A jelenlegi kb. 37 ezer fával az 1932-es év faállományát sikerült majdnem elérni 
(38.200 db).  
 

1. 2. 3. Légcsere 
A házak közötti és a város és környéke közötti légcsere biztosítása hasonlóan 
történhet, mint a hőszigetek megszűntetése. Lényeges, hogy a kevésbé szennyezett 
hideg és frisslevegő járatokból ne alakítsanak ki szennyezett levegőt szállító utakat. 

 
1. 2 .4 Szélcsatorna hatások 



Erősebb turbulencia főként a magasházak környezetében keletkezik. Ezt előzetes 
vizsgálatokkal el lehet kerülni.  

 
1. 2. 5. Légszennyezési párna leépítése 

Különösen kisgyermekeknek van szükségük a téli napsütésre a D vitamin 
termeléséhez. Ehhez nem kellenek különleges intézkedések, csak a levegőtisztasági 
szempontok fokozott figyelembevétele. 

 
1. 2. 6. Belső téri klíma 
 

Benapozás / természetes fény 
Az olyan lakások, amelyek nem felelnek meg a benapozási minimumoknak, aligha 
felelnek meg lakáscélra. Ennek ellenére, rövid távon megtartandók az ilyenek is, és 
csak középtávon érdemes őket lebontani, vagy a funkciójukat átalakítani.  
Egy helyiség akkor benapozott, ha a napsugarak 6 fokos magassági szög mellett be 
tudnak sütni. Az elégséges benapozást az jelenti, ha január közepén a benapozási idő 
legalább egy óra. 
 
Hőmérséklet szabályozás 
A túlfűtés elkerülése, illetve a helyiségenkénti hőfokszabályozás nemcsak 
energiatakarékossági szempontból fontos, hanem azért is, mert csak megfelelő 
hőmérséklet mellett őrizhető meg a szervezet ellenállóképessége. 

 
Páratartalom 
A komfortérzet szempontjából a levegő páratartalmának határa 11,5 g víz/1 kg 
szárazlevegő illetve 60 % relatív páratartalom. A hőmérséklettől függetlenül 30 % 
relatív nedvességtartalom az alsó határ a komfortérzet szempontjából. 

 
1. 3 Pihenés, rekreáció 

A meghatározott célok és előírások hátterében az a kívánság áll, hogy a lakás, a 
munkavégzés és a pihenés lehetőleg ne váljon szét területileg. Öt nap feszültségét két 
nap zöldben történő pihenés a városon kívül nem tudja kompenzálni. A pihenést ott 
kell biztosítani, ahol az ember amúgy is tartózkodik. Nem az tehát az elsődleges, hogy 
a város peremén mekkora területek állnak rendelkezésre üdülésre lakosonként, hanem 
az, hogy milyen pihenési lehetőségek milyen minőségben és a lakóhelytől milyen 
távolságban vannak. 
Lipcsében hiány van ez utóbbiakban. Ezért a zöldterületi iroda megbízásából most 
készül egy rekreációs koncepció az egész városra kiterjedően. 

 
1. 3. 1. Rekreációs területek a lakóhely közvetlen közelében 

A lakóhely közvetlen szomszédságát a következő módon határozzák meg: minden 
olyan terület, amely a ház bejáratától utcák átszelése nélkül elérhető. Az előírt értékek 
a Kertészeti Hivatalok Állandó Konferenciája ajánlásainak felelnek meg.  
A 10 m2/le (lakosegyenérték) zöldterület biztosított ugyan Lipcsében, ahol az átlag 
11,3m2/le, de igen nagyok a területi különbségek. Lipcse lakosainak 2/3-a 7,5 m2/le-
nél kisebb zöldterülettel rendelkezik, ahol néhány városbelsőben az arány 0-0,5 m2/le. 
Mivel a deficites területek főként magántulajdonban vannak, be kell vezetni olyan 
intézkedéseket, mint a burkolatok részleges feltörése, zöld tetők, falak. Igen fontos az 
is, hogy a belső udvarokat ne lehessen parkolásra igénybe venni, tovább csökkentve 
ezzel a zöldterületeket. 



 
1. 3. 2. A lakóhelytől távolabb levő rekreációs területek 

1 km távolság, kortól függően 10-20 perces sétát jelent. Az elérhetőség szempontjából 
azonban lényegesebbek az olyan akadályok, mint például egy városi gyorsforgalmi út. 
Ilyen esetekben nem a légvonalbeli, hanem a tényleges úthosszakat kell figyelembe 
venni. Zajos környezetben fekvő zöldterületek nem számíthatók bele a 
pihenőterületekbe. 

 
1. 3. 3. Nagyobb rekreációs területek a városokban és a külső területeken 

A fő törekvés az, hogy ezeket a területeket egymással összekössék, illetve 
megakadályozzák ezek szétszabdalását.  
A felszíni vízfolyások és állóvizek rehabilitációjának különösen nagy jelentősége van.  
1998 végén a 180 km2 városi felület 8 százalékát borította erdő. Az új közigazgatási 
határokon belül (290,42 km2) 1999-ben az arány 5,45 százalékra csökkent. Az 
intenzív mezőgazdálkodás következtében továbbra is kérdéses, hogy hogyan növelhető 
az erdőterület 2005-ig. 

 
4.  VÁROSI KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS ÉS KÖZVETETT KÖRNYEZETTERHELÉS  
 
4. 3. Az éghajlatot befolyásoló kibocsátások 

Lipcse tagja az európai városok és az esőerdőkben élő őslakosok éghajlatvédelmi 
szövetségének. Az itt leírtak csak egy kicsiny, átmeneti részét képezik a valóban 
szükséges terheléscsökkentéseknek. 
Be kell vonni az ellenőrzésbe nemcsak a széndioxid kibocsátást, hanem pl. a 
földgázszállítás metán kibocsátását vagy az energiaátalakítás hatásfokának vizsgálatát 
is. 
A 2010-re vállalt 10 százalékos CO2 kibocsátás csökkentést, amely az említett 
éghajlatvédelmi szövetség tagjai számára is kötelező, Lipcse 1998-ban nem teljesítette. 
Kb. 10 százalékkal elmaradt a kitűzött céltól. Az egy lakosra jutó CO2 kibocsátás 
megfelezése 1990 és 2010 között csak további beavatkozásokkal – az energiahasználat 
és a közlekedés radikális változtatásával – érhető el. (A CO2 kibocsátás 80 százaléka a 
szén tüzelésre és áramtermelésre történő használatából származik.) 
A közlekedési eredetű CO2 és NOX kibocsátás csökkentéséhez a gépjárművek műszaki 
paramétereinek javulása nem elegendő.  
Szigorítani kell a további üvegházhatású gázok (HFCKW illetve FCKW) alkalmazási 
tilalmának ellenőrzését, elsősorban az építőiparban. 

 
5. KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATI MUNKA 
 
A környezetvédelmi célok csak a társadalom aktív közreműködése mellett érhetők el. Ennek 
érdekében a lakosságot folyamatosan tájékoztatni és felvilágosítani kell. Számításba kell 
venni, hogy az információk megfelelő mélységű továbbítása magas technikai felkészültséget, 
kreativitást igényel. A hagyományos eszközökkel (tanácsadó irodák, szóróanyagok) ez nem 
teljesíthető. Az egyes célcsoportokra eltérő stratégiákat és különféle médiumokat kell 
kidolgozni. Ehhez igénybe kell venni a különféle szakmai és civil szervezetek 
közreműködését, és az egyes projektekhez forrásokat is kell rendelni. Mindez nem lehet az 
egyes ügyosztályok egyedüli feladata, hanem az egész polgármesteri hivatalé.  
Az 1992 óta működő Környezetvédelmi Információs Központ révén Lipcse olyan szervezettel 
rendelkezik, amely több egy szokványos ügyfélszolgálati irodánál. Összefogja a közművek, 
civil szervezetek és egyéb a környezetvédelem szempontjából fontos szereplők munkáját. 
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Az éghajlat figyelembevétele a német várostervezésben1 
 
Fontosabb jogszabályok 
 
Az éghajlat védelme elsődlegesen globális cél, amelyre elsősorban globális illetve térségi intézkedésekkel kell 
törekedni. A településtervező ehhez viszonylag kevesebbet tud hozzátenni. Az éghajlati adottságokat azonban 
két szempontból is figyelembe kell venni a várostervezésben. Egyrészről a beépítések módjánál és intenzitásánál 
az egészséges lakó- és munkakörülmények, valamint a népesség biztonságának általános követelményeiből 
adódóan.2 Másrészről az éghajlat védelmét mindenkinek, mint védendő vagyont a környezetvédelmi 
intézkedések keretében figyelembe kell venni. A klíma, mint védendő érték közvetlen vagy közvetett (megelőző) 
védelméről különböző jogszabályok, tervezési és engedélyezési intézkedések együttesen gondoskodnak. A 
rendezési tervekben éghajlatvédelmi megállapításokat a német építési törvény (BauGB) 9. § 1. bekezdés szerint 
szabad –  városépítési okokból – tenni. Ilyen jellegű megállapítások legfeljebb a helyi klímára és földjogi 
kérdésekre szorítkozhatnak.  
 
Egy beépítési terv éghajlati hatásait tárgyilagosan kell megítélni: Veszélyezteti-e az egészséget, az egészséges 
lakó- és munkahelyi körülményeket, vagy kétségtelenül terhelő hatással van-e az általános jóllétre? A mérlegelés 
során a klíma tehát a környezettel kapcsolatos elvárások között szerepeljen. Ha elkerülhetetlen a zavarás, 
akkor kompenzálni, vagy a hatásokat csökkenteni kell.3 Más városépítési követelményekkel szemben 
azonban a klimatikus követelményeknek nincs prioritása4 
 
Az éghajlatnak nem minden hatása befolyásolható a rendezési terveken keresztül. Nem kell például a helyi kis 
klímaváltozások veszélyét a rendezési tervben szabályozni, ha a probléma az egyes építési jogok kiadásánál 
megoldható.5 
 
A BauGB 1 § 5. bek. 2. mondat (7) szerint a rendezési terveknél többek között „az 1a § szerint a 
környezetvédelem érdekeit ... különös tekintettel a természet egyensúlyára, a vízre, a levegőre, a talajra ... és a 
klímára” figyelembe kell venni. Az éghajlat az egyik természetes életfeltételünk, és ezáltal egy ún. abiotikus 
védendő kincs, amelynek védelméhez a rendezési terveknek is hozzá kell járulni. Intelligens várostervezés esetén 
a rendezési terveknek kell (és tudnak is) megfelelő feltételeket biztosítani ahhoz, hogy a természetes éghajlat a 
városfejlődéssel ne romoljon, hanem lehetőleg még javuljon is. 
A területrendezési törvény (Raumordnungsrecht, ROG) vezérelvének tekinti a természetes életkörülmények 
védelmét, illetve biztosítását.6 Ennek megfelelő alapfeltevéseket és célokat tartalmaznak az országos (regionális) 

                                                           
1 Fickert/ Fieseler: Der Umweltschutz im Städtebau (Handbuch zur Bauleitplanung) 
uhw Verlag 2002 kiadványa alapján 
2 BauGB 1 § 5 1, 2 1.sz. - §1 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 
3 BNatSchG § 2 Abs. 1 Nr. 8 und § 8a  
4 v.ö. VGH BW U.v.12.7.95 – 3 S 3167/94-, NVwZ-RR 96, 497=BRS 57 Nr. 43 
 
5 v.ö. OVG NW, U.v. 24.1.94 – 11 a D 60/93.NE -, NVwZ 95, 713 
6 ROG §2 Abs. 2 Nr. 3  



tervezési törvények és a régiós területrendezési tervek, amelyeket a települések rendezési terveiben a BauGB 1 § 
4 szerint kell figyelembe venni.  
 
A német természetvédelmi törvény (BnatSchG) 2 § 1. bek. (8) szerint az éghajlat megváltoztatása, különösen a 
helyi éghajlaté, kerülendő. Illetve az elkerülhetetlen hatásokat tájvédelmi és tájápolási intézkedésekkel kell 
ellensúlyozni. E célból különösen a BnatSchG 8 és 8a§ és a BauGB 1 § rendelkezéseit kell a rendezési tervek 
keretében és az engedélyezéseknél alkalmazni.  
 
Végül pedig az építéstechnikai és az építést megelőző intézkedések, valamint az építési telken folytatott 
beavatkozások is közvetve vagy közvetlenül befolyásolják a helyi éghajlatot. Az építéssel szemben támasztott 
követelmények, mint pl. a hőszigetelés, a légszennyezést csökkentő energiatakarékosság, a megújuló energiák 
használata levezethetők a területi építési szabályzatokból, és az ezeket pontosító szabványokból, irányelvekből 
és egyéb országos előírásokból (pl. korszerűsítési és energiatakarékossági törvény, hőszigetelési előírás). 
 
A klímára jelentős hatással van a gépkocsiforgalom, melynek szennyezését minimalizálni kell. Ezt nemcsak a 
gépkocsik műszaki paramétereinek javításával és egyéb a járműveket érintő közvetlen beavatkozásokkal, hanem 
közlekedési- és településtervezéssel is el lehet érni, különösen a felesleges utazási kapcsolatok elkerülésével, 
forgalomcsillapítással, a tömegközlekedés támogatásával és hasonlókkal. 
 
A klíma hatása a városépítésre 
 
A helyi földrajzi és természeti adottságok, a különféle településfejlődési módok, beépítési formák, a 
tömegkialakítás valamint az építésmódok visszahatnak a helyi klímára. 
 
A település éghajlata szempontjából legfontosabb jellemzők: 
- a település fekvése (pl. tengerpart, síkvidék, dombvidék, közép- vagy magashegység, fennsík) 
- tengerszint feletti magasság, domborzati viszonyok (hegy, völgy, lejtések), felszíni formációk 
- átlagos benapozás 
- szélhatások (uralkodó szélirány, szélsebesség, szélerő, gyakoriság) 
- átlagos csapadék (eső, köd, hó) felhőképződés 
- átlagos hőmérsékletek 
- egyes időjárási viszonyok helyzettől függő gyakorisága (kiegyenlítő, gyenge cserélődés, inverzióra hajló) 
- a település légcsere feltételei 
 
A várostervezésnél meteorológiai illetve éghajlati szakvélemény beszerzését javasoljuk. 
 
A legfontosabb helyi célkitűzések: 

Jó átszellőzés, megfelelő frisslevegő utánpótlás, hogy a kipufogógázok és porok feldúsulása elkerülhető 
legyen, A napsütés túlzottan felmelegítő hatásának elkerülése, illetve az, hogy ne alakuljanak ki 
hőszigetek; 
Védelem a szélsőséges időjárástól, különösen széltől, csapadéktól, szélsőséges hőmérsékletektől; 

 
Intézkedések a városklíma szempontjából kedvező hatások elérésére:  
 
Ügyelni kell a városkörnyéki lehűlő felületek, szélcsatornák, megfelelő zöldfelületek megőrzésére illetve 
létrehozására.  
Az alábbiakban részletezzük az intézkedéseket: 

Őrizzük meg illetve alakítsunk ki elegendően nagy felületeket a frisslevegő/hideglevegő létrejöttéhez 
 a településen kívül (erdők, rétek, beépítetlen területek, vízfelületek) 
 belvárosi zöldterületekként (bioökológiai komfortfelületek) 
Őrizzük meg illetve alakítsunk ki a hatásterületre (a városközpontra merőlegesen és belenyúlva a 
településbe) irányított friss /hideg levegőpályákat illetve bevágásokat (pl. völgyek)  
- elegendő keresztmetszet biztosítása 
- a szellőzőfolyosókat lezáró akadályok mellőzése (zárt utcák, vasúti töltések, magas beépítések) 
- a települések szélén az összefüggő beépítések elkerülése (nagyobb 50%-ban, laza pontszerű 

beépítés) 
- lejtőkkel párhuzamos vonalas beépítések elkerülése 
Őrizzük meg illetve alakítsunk ki elégséges köz- és magán zöldfelületi arányt, továbbá zöld hálózatot; 
Takarékoskodjunk a beépítésekkel, kíméljük a talajt az alábbiak szerint: 



- ne legyenek túl nagy és túlzottan sűrű beépítések (mérsékelt beépítési arány, szintszám, szintterületi 
mutató) 

- megfelelő épülettávolságok 
- szakaszos (nem zártsorú) beépítésmód 
- a telkek leburkolásának korlátozása (a beépítési hányad rögzítése a BauNVO 17 § és 19 § szerint) 
- a burkolatok megszűntetése (BauGB 1a § 1. szerint) 
- sűrű belső beépítések, szárnyak lebontása, felújítása  
- beültetés növényekkel 
- rozsdaterületek befásítása, favédelem, fapótlás 
- szél- és időjárási negatív hatások elleni védelem 
- az uralkodó szélirányok és szélintenzitás figyelembevétele 
- az épületek tömegelrendezéséből adódó turbulenciák, szívóhatások stb. elkerülése 
- szélnek kitett lejtők, csúcsok beépítésének elkerülése (lehűlések) 
- időjárási katasztrófáknak kitett területeken az építés elkerülése (lavinák, hegyomlások, erdők szélén 

viharkárok, bel- és árvízveszélyes területek) 
- légszennyezésre érzékeny használat esetén zöldterületek kijelölése (védőterületek) 
- szélnek kitett helyeken a felületi érdesség fokozása 
- szélfúvás elleni létesítmények (erdők, erdősávok, bokrok) 
- a település szélén növények ültetése, természetes élőhelyek kialakítása (nemcsak az éghajlat, 

hanem a táj esztétikuma és a biodiverzitás növelése kedvéért) 
 
A városépítés hatása az éghajlatra, mint védendő vagyonra  
 
A léghőmérséklet, a nedvességtartalom, a levegőminőség és a légmozgás természetes klímatényezők. 
A várostervezés keretében is legfontosabb teendő az üvegházhatás elleni beavatkozás, azaz a károsanyag 
kibocsátás csökkentése. Úgy kell tervezni a várost, hogy minél kevesebb energiát kelljen használnunk a 
megfelelő (téli és nyári) komfortérzet biztosítására. 
 
Például a következő intézkedések jöhetnek szóba: 
- egyes városrészek felmelegedésének csökkentése 
- túl sűrű, összefüggő beépítés elkerülése 
- lombosfa ültetés az épületek közelében az árnyékhatás növelésére 
- túl komplikált épületformák elkerülése 
- kompakt épületformák preferálása (a kilátás és a tömeg optimalizálása) 
- homlokzatok és tetők zöldítése 
 
A légszennyezés feldúsulását, inverziós légállapot kialakulását el kell kerülni (szmogveszély) a következő 
intézkedésekkel: 

a beépített illetve szabad területek megfelelő arányának és méretének megválasztása, 
az emisszió korlátozása kibocsátó létesítményeknél és az imisszióé a kibocsátás sújtotta területeken 
(BauNVO 1 §. 4.), 
bizonyos légszennyezők használatának betiltása (BauGB 9§ 1 (23)), 
távfűtés előírása, más fűtési alternatíva betiltása (csak a rácsatlakozást írhatják elő, a létesítést nem), 
fő közlekedési folyamok csoportosítása, felesleges kapcsolatok elkerülése 
közösségi közlekedés támogatása, a teljes területre kiterjesztése, 
egyéni közlekedés kínálatának mérséklése, sebességkorlátozások, forgalomcsillapítás, 
túl nagy közlekedési kapacitás visszaépítése, újabb rácsatlakozások mérséklése, 
egyebek. 

 
Mérlegelési szempontok a rendezési terveknél 
 
Mérlegelés szükséges, mivel bizonyos megoldások egymásnak ellentmondanak (pl. a sűrű, zárt beépítés 
felmelegedéshez, hőszigetekhez vezet, a pontszerű építés túlzott lehűlést okoz, stb.)  
 
A területfelhasználási tervben éghajlatvédelmi szempontból ábrázolandók az alábbiak (BauGB 5§ (2) 

szélirány és emissziós térkép (az erős kibocsátók helye stb.) 
zöldterületek 
a beépítés mértéke (BauNVO, GFZ 16§ 1.) 
korlátozott funkciójú területek vagy káros környezeti hatások elleni megelőző védelemre kijelölt 
területek a BlmSchG (Nr.6) szerint 



vízfelületek 
erdők és mezőgazdasági területek (Nr. 9 a és b) 
a talaj, a természet és a táj védelmére, ápolására és fejlesztésére hozott intézkedésekhez kijelölt területek 
(Nr. 10) 
Kiegyenlítő területek a természetbe és tájba beavatkozásoknál (Abs. 2a) 

 
c. A beépítési tervben tett megkötések 
A beépítési terven különösen a következő klímára vonatkozó megállapítások lehetnek 

Az építési területek finomvezérlése, differenciált kialakítása pl. a kibocsátással járó felhasználások 
korlátozása (§ 1 Abs. 4-től 9 BauNVO; Abschn. „Immissionsschutz” C17 b –től h-ig, Rn 35-40) 
A beépítés mértéke pl. a kompaktság megállapítása, a beépítés sűrűsége, magassága, szabad terület 
aránya, a települések fellazítása (§ 16-21a BauNVO) 
Beépítési arány és szintszám maghatározása a megengedett maximumnál alacsonyabb mértékben §17 
Abs. 1 BauNVO, a beépítési arányhoz lásd §19 BauNVO) 



A megengedettnél 50 százalékkal vagy az ún plafonérték alatt (Kappungsgrenze) alacsonyabb 
mértékben korlátozott leburkolása az építési teleknek garázsokkal, tárolókkal, melléképületekkel, 
behajtókkal. (§19 Abs. 4 3-4 BauNVO) 
a beépítés módja pl. nyitott a friss- és hideglevegő áteresztéséhez, zárt a szél megfogásához (§22 
BauNVO) 
a telek beépíthető és be nem építhető felületei, az építmények elhelyezkedése , a tömegek átmérőjének, 
formájának, irányának meghatározása az átszellőzés érdekében és az árnyékolás elkerülésére (§23 
BauNVO) 
A be nem építhető területeken az egyéb melléképítmények elhelyezésének korlátozása a szabad 
területek megőrzése érdekében (§23 BauNVO) 
Egyes légszennyező anyagok korlátozása, az emmisszió korlátozása (§9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB; 
„Luftverunreinigungen C II a 2 b 5, Rn 72-87) 
Különleges létesítmények számára fenntartott területek, imisszió elleni védelem megelőző intézkedései, 
valamint egyéb építési és műszaki megelőző beavatkozások az imisszió elleni védelem, csökkentés és 
elkerülés érdekében (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) adott esetekben, például az épületek külső héjazatának 
fokozott hőszigetelésére hozott intézkedések (lásd Abschn. Klima C II b 5, Rn 134 f) 
fa-, bokorültetés, egyéb növényzet telepítése, védő- rögzítő hálók, kikötések, vízfelületek ( 9 Abs. 1 Nr 
25 BauGB) pl. szélvédő sövény 
Zöldfelületek (§9 Abs 1 Nr 15 BauGB) 
Vízfelületek (§9 Abs 1 Nr 16 BauGB) 
Mezőgazdasági és erdőterületek (§9 Abs 1 Nr 16 BauGB). Egyes területek mezőgazdasági célra történő 
kijelölése tájápolási célokat is szolgálhat, ha az a meglevő mezőgazdasági tevékenység fennmaradására 
és védőterületek hálózattá alakítására irányul. Mezőgazdasági hasznosítás azonban csak a település 
tervezési akaratával egybehangzóan történhet, nem pedig egy másik jelentkező felhasználási mód 
megakadályozására. Nem kérdőjelezhető meg a terület mezőgazdasági funkciója, ha az egybeesik a 
település éghajlati és környezetvédelmi okokból született akaratával. (v.ö. BverwG, Beschl. v. 18.12.90 
– 4NB 8.90 -, NVwZ 91, 875). 

 
 
 



5. Energiamegtakarító épülettömegek és kialakítások 
 
a) Intézkedések 
 
Az építmények hagyományos (fosszilis) energiaigényének , a károsanyagok kibocsátásnak csökkentése 
érdekében sokféle intézkedést lehet tenni, amelyek közül néhányat felsosorlunk: 

feleslegesen összetett tömegek mellőzése, kompaktságra törekedés, lehűlőfelületek csökkentése 
(egyszerűbb meghatározása a beépíthető területeknek, beépítési vonalaknak) 
fokozott hőszigetelési előírások 
alacsony energiaigényű épületek, passzív napenergia felhasználás 
déli tájolás 
nagy déli üvegfelületek, télikertek 
az északi nyilászárók minimalizálása 
árnyékolások kerülése 
napenergia különféle hasznosítása (fűtés, melegvíz, áram) 
déli tetőfelületek hajlásszögének alkalmassá tétele napkollektorok felszerelésére 
hőpumpák 

 
Ilyen magas műszaki intézkedésekhez nem elegendő, hogy a követelményeket a területrendezési eszközökben 
rögzítsék. Jobb a hatás, ha az adott létesítményre (településrészre) készített rendezési tervek tartalmazzák az 
előírásokat, pl. egy (Vorhaben- und Erschliessungsplan) előzetes építési engedélyben, amely tartalmában 
részletesebb, mint a (§9 Abs 1 Nr 15 BauGB 9 BauGB. Energiatakarékos építésmód megfelelő pozitív 
ösztönzésekkel és felmentésekkel, a regionális és helyi építési előírások alapján könnyebben megvalósítható (pl. 
a tető hajlásszögek illetve a napkollektorok beépítésének előírása). Ha tervezik ezek rögzítését a területi (régoós) 
jogszabályokba, akkor bevehetők a helyi rendezési tervekbe. 
 
Egyes esetekben az ilyen intézkedéseket, mint úttörő jellegű intézkedéseket nyilvános-szerződésben ((§9 Abs 1 
Nr 15 BauGB 54 VwVfG) illetve városépítési szerződésben ((§9 Abs 1 Nr 15 BauGB 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
lehet rögzíteni. 
 
b) Épületek építési hővédelmének előírása 
 
Az energiafelhasználás  csökkentése érdekében szükséges építési hővédelem biztosítására egyes települések a 
rendezési tervben az épület külső héjazatára (homlokzati falak, tetők, nyílászárók) minimális k értékeket írnak 
elő az 1995-ös hőszigetelési jogszabály alapján (16.8.94, BGBI. I S. 2121), hivatkozva a (§9 Abs 1 Nr 15 
BauGB Abs. 1 Nr. 24 BauGB-ben rögzített építési és egyéb műszaki megelőző intézkedésekre. 
 
Ez a megállapítás közvetlenül az energiatakarékosságra utal, és közvetve a káros hatások elkerülését illetve 
csökkentését szolgálja az BlmSchG (imissziók) alapján. (§9 Abs 1 Nr 15 BauGB 9 Abs. 1 Nr 24 BauGB erre 
kielégítő jogi alapnak tekinthető: ezért a települések jogosultak a tervezési elővigyázatosság szellemében az 
eddiginél szigorúbb hőtechnikai követelményeket előírni. Ezáltal kivédhető az a kifogás, hogy a (§9 Abs 1 Nr 15 
BauGB9 Abs. 1 BauGB alapján hiányzik a közvetlen városépítési vonatkozás: azaz elsődlegesen építési 
előírásokról van szó (v.ö. pl. (§9 Abs 1 Nr 15 BauGB18 Abs 1 BauO NW és más építési előírások) és nem pedig 
területrendezési (földjogi) kérdésről. Ez tehát az adott településen túlnyúló éghajlatvédelmi célokat szolgál; 
ezáltal regionális illetve globális kérdés. A légkör védelme máskülönben nem tekinthető minden  további nélkül 
városépítési célnak. 
 
Az előírást azonban azzal indokolták, hogy az nem egy nem megengedett izolált határérték megadása 
így korábban BverwG, B. v. 2.3.94 – 4 NB 3.94 -, ZfBR 94, 147 
hanem egyértelmű, meghatározott műszaki és megvalósítható követelményről van szó, amelyet az építtető illetve 
az építész problémamentesen alkalmazhat. §9 Abs 1 Nr 24 BauGB sem követeli szószerint az elkerülését és 
csökkentését az imisszióknak; ezért egy k érték meghatározása a káros környezeti hatások elleni védelmet 
szolgálja a BlmSchG szerint 
v.ö. Öko-Institut, Szakvélemény Okt. 93 S. 15; Roller, BauR 95, 185; von Heyl, BauR 97, 232, Schmidt, Inst. für 
Staedtebau Berlin, Vortrag 343/17. 
Kraft szerint sem utasítható el a k érték fogalmának előírása; ezt azonban a rendezési tervben (építési 
tervezésben) helyi szinten kell vizsgálni 
v.ö. Kraft, Inst. fuer Staedtebau Berlin, Vortrag 368/12; ders., Aktuelle Fragen immissionsschutzrechtlicher 
Festsetzungen in Bebauungsplaenen, DVBI. 98, 1048. (Beépítési tervek imisszióvédelmi követelményeinek 
aktuális kérdései) 



Éppen ez az utóbbi érv és a BauGB 98 módosítása a §9 Abs. 1 elején döntő érv az ilyen megkötések jogi 
megalapozása mellett. Mivel rendezési terveket el kell készíteni, ha az a városépítési fejlődésre és rendezésre 
szükséges (§1 Abs 3 BauGB) illetve „városépítési okokból” (§9 Abs 1 BauGB 98). A városépítési 
szükségességet egyes esetekben konkrét helyi helyzet alapján bizonyítani kell, tehát regionális okokkal nem 
támasztható alá. Ez máris kizárja olyan k értékek kikötését, amelyek a meglevő hőtechnikai előírások alapján is 
kötelezőek. Ezáltal olyan megkötéseket sem lehet tenni, amelyek általános éghajlatvédelmi célokat szolgálnak. A 
globális klímára gyakorolt hatások (különösen a sarkkörök jégtakarójának elolvadása, üvegházhatás, savaseső, 
ózonlyuk ) nem használhatók fel érvként a helyi szabályozásban 
v.ö. Kesseler, BauR 96, 309. 
Tehát minden alkalommal a helyi körülményekre hivatkozva lehet csak szigorúbb hőszigetelést előírni. 
 
Ez például olyan városoknál jöhet szóba, amelyek völgyben fekszenek, elegendő átszellőzés nélkül, és emiatt a 
háztartások és üzemek okozta füstgázokból eredő szmoghelyzetek által veszélyeztetettek (Stuttgart, Wuppertal), 
és ezért a törvényben rögzített k értékek nem elegendőek. A városok nagy többségénél, ahol az átszellőzés 
biztosított, a jelenleg érvényes hőtechnikai előírásoknál szigorúbbakat városépítési indokkal nem lehet 
megkövetelni. Hasonló a helyzet távfűtés esetén, különösen akkor, ha a hő előállítása egy másik településen, 
távolabbi területen történik. A jelenlegi restrikciós jogértelmezés alapján mind az eredeti §9 Abs. 1 Nr 24 
BauGB mind a 98-ban módosított törvény szerint a globális éghajlatvédelem nem lehet érvként felhasználható.  
v.ö. Roller, BauR 95, 185; Kesseler aaO. 
 
Eközben a német kormány új rendelkezést hozott az épületek energiatakarékos hővédelméről és az 
energiamegtakarító gépészeti megoldásokról (Energiesparverordnung – EnEv – vom 16. 11. 2001 (BGBI. I S. 
2085), 2002. január 1-i hatállyal. A rendelkezés alapján minden épületre vonatkozik az országban, ezért hasonló 
értékeket megadni a rendezési tervekben nem célszerű és nem jogszerű. Sokan megkérdőjelezik, hogy a 2002-
ben életbelépett rendelkezésnél szigorúbb előírásokat van-e értelme kitűzni klímavédelemre hivatkozva bárhol 
legyen is az. 
 
c) Energetikai mutatók meghatározása 
 
Esetenként a rendezéstervekben §9 Abs. 1 Nr 24 BauGB szerint a k-értékek helyett energetikai mutatókat 
rögzítenek, amelyek egy építmény kWh/m2, év energiaszükségletét adják meg. Ezzel is lehet a létesítmény 
energiafelhasználását és közvetve a károsanyag-kibocsátást csökkenteni, azonban jóval nagyobb szabadságot 
biztosít az építtetőnek.  
Ennek a módszernek a támogatói szerint nincs nagy különbség a két szabályozás között, és mindkettő hasonlóan 
indokolható jogi szempontból. 
Roller aaO. 
Környezetpolitikai szempontból azonban a második módszer tanácsosabb. 
 
Továbbra is fenntartjuk, hogy a k-érték és az energetikai mutató-módszer egyaránt speciális szabályozási 
eszközök, amelyekre a §9 Abs. 1 BauGB 98 megfogalmazói annak idején nem gondoltak.  
 
Ide kívánkozik az is, hogy mi történik akkor, ha a 98. évi után a hőtechnikai határértékeket ismét szigorítják, 
miközben a rendezési terveken még az enyhébb értékek szerepelnek. Arra sincs mód, hogy a terveken egy 
„dinamikus” megjegyzéssel írják elő a hőtechnikai mutatókat. Ez is amellett szól, hogy e terveken csak nagyon 
indokolt, különleges helyi körülmények esetén szabad erről intézkedni. 
 
d) Alternatív lehetőségek 
 
A b) és c) ponttól eltérően alternatív vagy párhuzamos rendezési terv készítésénél vagy más megegyezéseknél, 
nyílt egy kiszélesített cselekvési térre lehetősége a településeknek, amilyen a Vorhaben+Erschliessungsplan 
(V+E Plan § 12 BauGB), városépítési szerződés (§ 11 BauGB), nyilvános-jogi szerződés (§ 54 VwVfG) vagy 
egy magánjogi szerződés.  Ilyen megállapodások keretében (V+E Tervnél sincs a település a §9 BauGB-hez 
kötve) is megállapodhat a település a káros anyagokat kibocsátani szándékozó építtetővel károsanyagot 
minimalizáló feltételekről pl. hatékonyabb energiaellátásról, megújulók használatáról, magasabb hőszigetelési 
értékekről az érvényes WSchV-n túlmenősen. Különösen akkor, ha a telkek a település tulajdonában vannak, a 
hőtechnikai tulajdonságokat a vásárlásui szerződésben is elő lehet írni. 
 
Egy magánjogi szerződés szövege a hőszigeteléssel szemben támasztott követelményekről: 
... A vásárló kötelezi magát, hogy a telek beépítésénél az épülő létesítmény a következő hőtechnikai 
tulajdonságokkal fog rendelkezni: 



- Többszintes lakóépület/többlakásos ház  65 kWh/m2a 
- Sorházak (középső)     65 kWh/m2a 
- Sorházak (szélső)    75 kWh/m2a 
- Szabadonálló családi házak   75 kWh/m2a 
 
A szerződési feltételek betartását az építtetőnek igazolni kell, és azt a település ellenőrzi. Az energetikai mutató 
esetében a hőszigetelési rendelet 1995. évi változata szerint számolandó, ellenőrizhető formában. 
 
Amennyiben az építtető ezeket az előírásokat megszegi, akkor a településnek be kell fizetnie 10 DM-et minden 
egyes kWh/m2a után. 
Forrás: Stadt Greifswald, Stadt Schopfheim, Stadt Freiburg i. Br. 
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