
Ésszerű várostervezés 
 
Napjainkban elterjedt gyakorlat, hogy városainkban minden talpalatnyi helyet beépítenek, a 
zöldterületeket eladják, és parkolóként vagy esetleg bevásárlóközpontként látjuk viszont őket. 
 
Ezzel a gyakorlattal ellentétben Budafok- Tétény Önkormányzata változtatási tilalmat rendelt 
el, amely a még meglévő zöldterületek megóvása érdekében került kiadásra, gátat szabva 
ezzel a pénzhajhászó, hasznot remélő, üzleti érdekeket szolgáló túlzott beépítéseknek. A 
kerület vezetése ezt a ma még egyedülállónak mondható, példamutató magatartást a 
következőképpen indokolta. 
 
A XXII. kerület kertvárosias lakóterületén az intenzívebb beépítés, főleg annak tömeges 
megjelenése jelentős környezetterhelést jelent, károsítva a korábban kialakult életformát, a 
környezet minőségét, a természeti környezetet, a városképet, a tájképet.  
A kertvárosias lakóterületeken ez többek között a gépjárműforgalom jelentős növekedését, a 
zöldterületek csökkenését, a szomszédos épületek leárnyékolását, a meglévő beépítési 
karakter módosulását, a városkép radikális változását eredményezi. Az intenzívebb beépítések 
az adott terület lakosságszámának ugrásszerű növekedésével jártak, mely oktatási, 
infrastrukturális, egészségügyi szolgáltatási problémákat és további közlekedési gondokat is 
felvetnek, a megoldási lehetőségek pedig a környezet terhelését tovább fokozzák.  
 
Így a XXII. Kerület az elsők között ismerte fel a ”túlépítések” hátrányait. Ma már köztudott, 
hogy az egyre fokozódó nyári hőség kialakulásában jelentős szerepet játszik a zöldterületek 
csökkenése. 
 
„A föld egyes pontjait éves viszonylatban meghatározott mennyiségű napsugárzás (energia) 
éri. A felszínborítástól függően a sugárzás egy része visszaverődik, más része az adott felszínt 
melegíti. Az elnyelt sugárzás egy része a párolgást erősíti, így a terület túlzott felmelegedése 
ellen hat. 
A szilárd burkolatok nagymértékben hozzájárulnak a városi hőszigetek kialakulásának örökké 
növekvő problémájához. A nagyvárosok levegőjének hőmérséklete általában néhány fokkal 
meghaladja a környező területekét. A közlekedési útvonalakat burkoló aszfalt és a házak 
teteje magába szívja a napsugárzás nagy részét és infravörös hősugárzásként visszaveri azt. A 
napnyugta után is kibocsátott hő egy melegebb mikroklímát hoz létre a városok felett. A 
légmozgást a városokban sokszor gátolja a kedvezőtlen vertikális szerkezet (magas épületek), 
aminek eredményeként a keletkezett hő megragad a város területén. A városok 
terjeszkedésével a probléma egyre hatványozottabban jelentkezik. A NASA néhány amerikai 
nagyváros esetén az ATLANTA program keretében 1996-tól végez vizsgálatokat a hősziget 
jelenségével kapcsolatban. A természetes táj és az egyéb növényzettel borított területek 
nagymértékben csökkentik, míg a településeken gyakori mesterséges szilárd felszínborítások 
(beton, aszfalt, cserép) mintegy 5°C-kal növelik a levegő hőmérsékletét. A fás területek igen 
fontosak a település levegőjének hűvösen tartásában. A városok melegebb mikroklímája 
rontja azok levegőminőségét is, 10ºC-os hőmérsékletnövekedés hatására megkétszereződik a 
képződött ózon mennyisége. A környező területektől jelentősen eltérő hőmérséklet a 
viharokban gazdag időjárás kialakulásának kedvez (GREENROOFS.COM). 
A növényekkel fedett területek képesek a környező levegő hőmérsékletének csökkentésére, 
kiegyenlítésére és a páratartalmának növelésére. A hőmérsékletcsökkentő hatást az 
elraktározott csapadék elpárologtatása adja, hiszen a növényzet a napsugárzásból felvett 
energia 70%-át a párologtatásra, és ezáltal hűtésre használja fel (FINKE, OSTERHOFF 
[2002]). 



A felszín hőmérsékletét mutató műholdfelvételeken is jól látható, hogy a mesterséges szilárd 
felszínek a legmelegebbek, ezt a tarlók, majd a szántók és gyepek felszíni hőmérséklete 
követi, míg a fákkal borított területek a leghűvösebbek.” (A városi terjeszkedés valódi 
költségei – Pál János, http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/varositerjeszkedes.pdf) 
 
A rendelet az alábbi linken olvasható: 
http://www.bp22.hu/dokumentum/bp22_erend_2007_17.doc
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