
 
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA részére 
 
 
Tisztelt Önkormányzat! 
 
Kérésükre a Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) klímastratégiai munkacsoportja 
véleményezte a „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda klímastratégiája 2020-2030” című 
egyeztetési anyagot. 
 
Az újbudai klímastratégia professzionálisan összerakott, jó helyzetértékeléssel és megfelelő 
hosszú távú célkitűzésekkel és cselekvési tervvel rendelkező dokumentáció, amely elfogadása 
esetén minden bizonnyal hozzájárul egy hatékony kerületi és fővárosi klímastratégia 
kialakításához és megvalósításához.  
Mindemellett engedjék meg, hogy néhány észrevétellel az MTSZ is hozzájáruljon a kerületi 
klímastratégia gazdagításához, sikeréhez. Szakmai orientációnkból kifolyólag elsősorban az 
adaptációs és felkészülési intézkedések illetve az azokat előkészítő vizsgálatok szempontjából 
fogalmaztunk meg észrevételeket, amelyek reményeink szerint a városi zöld-kék 
infrastruktúra fenntartásának és fejlesztésének fontosságát tovább hangsúlyozzák. A városi 
zöld infrastruktúra - mint tudományosan igazolt mitigációs- és adaptációs módszer - 
elsődleges fontosságú a klímastratégia kialakításában. 
 
Észrevételeinket négy pontban foglaltuk össze. 
 
A. Általános észrevételek 

• A vezetői összefoglalót olvasva szinte bármelyik kerület klímastratégiája lehetne a 
dokumentum, mert hiányoznak belőle a kerület specifikumaira utaló megállapítások, 
a sajátos kerületi kihívásokkal kapcsolatos konkrétumok. A közelmúltból vett helyi 
példák (villámárvíz által érintett területek, vagyoni károk pénzben kifejezett értéke 
stb.) kellő súlyt adhatnának a stratégiának, elkerülve, hogy az elfogadás után a fiókba 
kerüljön.  

• A helyi sajátosságokat és konkrétumokat jól kiemelné a szakszerű illusztráció (fotók, 

térképvázlatok stb) használata. Gazdagabb grafikai anyagok alkalmazása által 

szemléletesebbé, könnyebben értelmezhetővé válhatna a sűrű szöveges 

dokumentum. A megfelelő képanyag további előnye az is, hogy az általános 

megállapításokat segíti helyi kontextusba helyezni.  

Ennek megfelelően előnyére válna a dokumentumnak, ha legalább sematikus ábrákkal, 

saját szerkesztésű térképekkel szemléltetné, hogy a kerület térszerkezetében hol 

jelennek meg a klímaváltozás problémái (a fővárosi zöldinfrastruktúra koncepcióból 

átvett ábrák nem kellően részlet gazdagok). Az ábrákon megjelenhetnének a hősziget- 

hatással érintett területek (jelölve, hogy lakó-, gazdasági-, közlekedési stb. területekről 

van szó, és konkrét példát is adva pl.: X bevásárlóközpont parkolója stb.), a villámárvíz 

veszélyével különösen érintett területek, a zöldfelületek, barnamezős területek stb.  

• Az összefoglaló áttekinti a dokumentum egyes részeit, a legfontosabb 
következtetéseket azonban - amelyekre a klímastratégiai célrendszer épül. (3-6. old.) - 
nem összegzi. 



 

• Az anyag szemléletformáló ereje a pontosabb szakkifejezések szóhasználata révén is 

növelhető. Pl. a víz-csapadékvíz kérdéskörre vonatkozóan találkoztunk olyan 

megfogalmazásokkal, amelyek nem mutatnak rá egyértelműen, hogy az ivóvíz 

takarékosság és a csapadékvíz kezelés szorosan kapcsolódó, összefüggő témák. Az 

anyagban a csapadékvíz „elvezetés” helyett inkább a csapadékvíz „gazdálkodás” 

fogalmat lenne célszerű használni, amely a csapadékvíz helyben tartását és 

hasznosítását is magában foglalja. (Ld. 19. oldal: „A klímaváltozáshoz kapcsolódó 

vízrajzi veszélyek közé tartozik, hogy a folyóvizek, illetve a csatorna- és felszíni 

vízelvezető rendszerek megfelelőképpen képesek-e az egyszerre, nagy mennyiségben 

érkező csapadékvizet elvezetni, és ezzel a belvizet és az árvizeket megakadályozni.”) 

• Az értékelési részből nem derül ki, hogy hol tart most a kerület klímaadaptációs 

szempontból? Miben jó, miben lehetne még jobb? A konkrét projektek bemutatása 

sem tartalmazza ezt az információt, pedig alátámasztásul szolgálhatna a klímastratégia 

irányainak, célértékeinek meghatározásához. 

• A jövőkép nagyon fontos. Jó volna látni, hogy a kerületi klímastratégia hogyan 

viszonyul a folyamatban lévő vagy már elfogadott, és a közeljövőben megvalósítandó 

konkrét fővárosi, budai illetve kerületi projektekhez (pl. BudaPart, MÁV Hamzsabégi 

úti fejlesztés, Budai Zöld Korridor). Milyen együttműködésekre lehet és kell számítani 

ezekkel kapcsolatban? A stratégiai célrendszerben hol és hogyan lehet velük 

kapcsolódási pontokat találni? 

• A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei, eszközei c. fejezet felvázol egy hihető 

működési modellt, de nem fejti ki, kik lennének a „Klíma Csoport” tagjai: meglévő 

munkatársak kapnak további feladatokat, vagy új munkatársakkal bővül a hivatal? Van-

e erre forrás? Hogyan kapcsolódik ehhez a tervezett információs pont? Igaz, a 

dokumentum jelzi, hogy az Önkormányzat ezen a téren nagy mozgástérrel rendelkezik, 

ám logikusnak tűnik azt feltételezni, hogy valamilyen elképzelés már létezik ezzel 

kapcsolatban, ami a stratégiába beépülhet. 

 
B. Zöld infrastruktúra – Zöldfelületek 

• A kerületi zöldfelületek bemutatásában nem említik a jelentősebb parkokat.  

• A zöld infrastruktúra az anyagban zöldfelületként szerepel. A zöld infrastruktúra 

tudatosan tervezett-, hálózatot képező zöldfelületi elemekből álló rendszer, amely 

összességében több előnyt, több funkciót biztosít a városnak, mint az egyes 

zöldfelületek összessége.  

• Bár a dokumentum készítéséhez felhasználták Budapest Zöldinfrastruktúra 

Koncepcióját, a zöldinfrastruktúra fogalma és jelentősége nem kerül bemutatásra, a 

fogalommagyarázatban sem. Az adaptációs célkitűzések jobb megalapozásához fontos 

lenne ennek a témának az alaposabb körüljárására, együtt a magántulajdonú 

zöldfelületek zöldinfrastruktúrában betöltött szerepével, a szabályozásuk 

jelentőségével. (23-26. old.) 

• A lakásállomány bemutatásánál említésre kerül ugyan a családi házas beépítés 

zöldfelületeinek fontossága, de nem kellően kihangsúlyozva, a kapcsolódások, 



összefüggések nem tűnnek elő. (29. oldal) A Zöldfelületi rendszer és a Zöld 

infrastruktúra fejlesztésénél a magántulajdonú zöldfelületek tekintetében is fontos a 

szabályozás és a szemléletformálás, hiszen a magánkertek jelentős hányadát teszik ki 

a kerületi zöldnek. A konkrét stratégiai célkitűzések között nem található kifejezetten 

ezt célzó javaslat. 

• A zöldítésnek az esztétikai, „szépítő” hatása mellett a funkcionális jelentőségét is 

hangsúlyozni és tudatosítani kell. 

• A Zöldfelületi rendszer fejlesztése adaptációs intézkedéseinél a Zöld infrastruktúra 

mellett a Kék infrastruktúra fejlesztéséről is essen szó.   

• A(1) intézkedéshez: A kerületi zöldvagyon felméréséhez szemléletformálás, 

társadalmasítás is kapcsolódhat, ami segít a helyi közösséggel megismertetni az 

ökológiai értékeket, bevonhatja a helyi lakosokat az üzemeltetés rendszerébe. 

• A(2) intézkedéshez: Fatelepítés és más vegetációtípusok kialakításának lehetőségét is 

érdemes lenne vizsgálni. További együttműködési lehetőségek kialakítása kézenfekvő 

szakmai szervezetekkel: a FŐKERT-tel pl. az ökologikus évelőalkalmazás és a fenntartási 

technológiák tekintetében; „zsebparkok” létesítési lehetőségeinek vizsgálata, 

klímaszempontú növényalkalmazási, csapadékvíz-gazdálkodási kísérletek 

lebonyolítása a kerületben található, országosan is egyedi Tájépítészeti és 

Településépítészeti Karral.  

• A(4) intézkedéshez: Ne csak a közterületek „örökbefogadása-adása” legyen program, 

hanem a magántulajdonú zöldfelületek (magánkertek) zölden tartása is (tehát minél 

kisebb arányban leburkolt, minél nagyobb biológiai aktivitású magánkertek) 

kialakítása, fenntartása is kerüljön ösztönzésre. 

• A(5) intézkedéshez: A víztakarékosság és az ivóvízkészletek védelmének fontos lépése 

a lehulló csapadékvíz helyben tartása, beszivárogtatása. Ez alkalmat ad a lakossági 

szemléletformálásra (vízművel, civil szervezetekkel együttműködve): a kertek 

víztakarékos öntözése, szárazságtűrő növényesítése is fontos alkalmazkodási irány. A 

hőhullámok következtében megnövekedő vízigény szükségessé teszi a közhasználatú 

zöldfelületek öntözésének felülvizsgálatát is. 

• A(7) és A(8) intézkedéshez: Itt újból a csapadékvíz-gazdálkodás és -kezelés 

szóhasználat fontosságát emeljük ki, hogy ne csupán a csapadékvíz elvezetését, hanem 

a helyben tartás különböző módjainak lehetőségét is vizsgálják meg – akár 

mintaterületek alakításával A(2) intézkedéssel karöltve. A 7. és 8. intézkedés 

körültekintően megvalósítva egymásnak ellentmondanak – fontos, hogy inkább 

kiegészítsék, mintsem ellehetetlenítsék egymást. 

• A rozsdaövezetek intenzívebb hasznosítása, a barnamezős beruházások ösztönzése új 

zöldinfrastruktúra-elemeket hoz létre, ezért a zöldterületi beruházásokkal szemben 

előnyösebb klímastratégiai szempontból (vagy ezek az övezetek kifejezetten 

zöldinfrastruktúra elemek kialakítására felhasználhatók). Erre érdemes nagyobb 

hangsúlyt fektetni. 

• A környezet minősége érdekében végzett lakossági felelősségvállalás erősítéséhez: A 

„Sas-hegy-barát kert” pályázathoz hasonló magánkerteket ösztönző lakossági akció, 

folyamat, program is kerülhetne ide, ami kapcsolódik a természeti értékek megóvása 

intézkedéshez is. 



 
C. Kék infrastruktúra – vízgazdálkodás 

• A klímaváltozás kapcsán a központi kérdések közé tartozik egyrészt a vízbázis várható 

csökkenésével a vízbiztonság garantálása, másrészt pedig a szélsőséges időjárási 

viszonyok miatt a rövid időn belül nagy mennyiségben érkező csapadékvíz hatékony 

kezelése. Éppen ezért szükséges a vízbázisok klímaszempontú vizsgálata, és a 

hőhullámok során realizálódó magasabb vízigény biztosítása. A csapadék- és szürkevíz 

hasznosítása környezeti és gazdasági szempontból egyaránt priorizált célkitűzés kell 

legyen. 

• A csapadékvíz kerületi, átfogó kezelése a zöldfelületi rendszer fejlesztéséhez is 

kapcsolódik (nem csak a kisvízfolyásokhoz, hanem pl. keserűvíz forrásokhoz és a 

villámárvizekkel kritikusan érintett területekhez kötődően is). A kerületben lévő 

vízfolyások, vízfelületek bevonása a rendszerbe elengedhetetlen - vizes élőhelyek 

létrehozásával, történeti térképekkel alátámasztva a beépítésre nem, vagy csak 

feltételekkel javasolt területeket (pl. magas talajvízszint). 

• Az elmúlt tíz évben a klímaadaptációs törekvések mentén elsősorban mitigációs 

projektek valósultak meg, adaptációs projektre nincs igazi példa. A szemléletformáló 

projektek is elsősorban a mitigációs eszközök megismerését és alkalmazását valósítják 

meg. Az adaptáció nem szorulhat háttérbe, mert azok megvalósítása is időt igényel. 

Ezért a közeljövőben nagyobb hangsúlyt kell az adaptációs eszközök megismertetésére 

és alkalmazására fordítani.  

• A zöld infrastruktúra tervezésben a zöldfelületek növelése szükséges (pl. 

járdamellékek, vagy lakótelepek funkció nélküli burkolt felületeinek zöldítése) úgy, 

hogy ezek csapadékvíz visszatartására és beszivárogtatására is alkalmasak legyenek; 

tankertek létrehozása (pl. esőkertek, bioswale-ek), a természet közeli Duna-part jobb 

kihasználása (pl. csapadékvíz előtisztítását megvalósító zöld infrastruktúra elemek 

beépítése), az esővíz mellett a szürkevíz gyűjtésének megoldása és felhasználása is 

prioritás. 

• A csapadékvíz helyben tartása és beszivárogtatása egyben a vízbázis mennyiségi 
visszapótlását is biztosítja. A csapadékvíz leválasztása a csatornarendszerről csökkenti 
a szennyvíztisztító üzem terhelését. A vízelvezetés helyett tehát a víz helyben tartása 
legyen a cél. Növényi tisztító rendszerek segíthetik a lefolyó csapadékvíz tisztítását a 
befogadóba vezetés, vagy a beszivárogtatás előtt. A csapadék nem csak közvetlen 
formában (épületekbe vezetve), hanem közvetve, beszivárogtatással is hasznosítható. 

• Cél a lakossági vízfogyasztás csökkentése (támogatott fejlesztések, szemléletformálás). 

Megfigyelhető, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egyes csomagolóanyagok mosására 

ösztönzi a résztvevőket, ami nem szerencsés, ezért a lakossági szemléletformálás a 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatban is lényeges. 

D. Szemléletformálás 

• A szemléletformálás fontos pillére, hogy a mitigáció és adaptáció terén megvalósult 

példák széles körben be legyenek mutatva és látogathatók legyenek. 

• Sz(3) intézkedéshez: A pedagógusok képzésével párhuzamosan iskolai mintaterületek 

is létesülhetnek pl. csapadékvíz gyűjtés-hasznosításra, épület növényi árnyékolására, 

élőhelyek kialakítására stb. 



• Sz(8) intézkedéshez:  A közösségi kerteknél az élelmiszerbiztonság, a helyi élelmiszerek 

fontossága is szempont, valamint az ivó-, öntöző- és csapadékvízzel való takarékosság 

mintaterületei lehetnek. 

• AÁ(3) célkitűzéshez: A klimatizált helyiségek hálózatához lehetőség szerint a növényzet 

klimatizáló hatásának használata is előnyben részesítendő, mely szemléletformáló 

erővel is bír egyúttal. 

• Sz(5) célkitűzéshez: Az önkormányzati példamutatás, a megfelelő szervezeti struktúra 

kialakítása, a szereplők meghatározása szemléletformáló erővel bír, de emellett pozitív 

gazdasági hozadékai is lehetnek, valamint egyéni cselekvésre ösztönözhet, 

amennyiben nem csak a lakosságtól várja el a változtatást (akár első helyre is 

kerülhetne a célkitűzések között); a hivatali dolgozók képzésére, szemléletformálására 

is szükség lehet. 

• A(16) intézkedéshez: az önkormányzati épületek esetében további megvizsgálandó 

szempont, hogy milyen formában alkalmazható a növényzet klimatizáló hatása, illetve, 

hogy alkalmazhatók-e kiegészítésként zöldtetők, zöldhomlokzatok. A megvalósult 

klímatudatos felújítás szintén a szemléletformálást segíti, ezért fontos a 

bemutathatóságot lehetővé tenni. 

• Klímairoda létrehozása célszerű lehet, ahol minden kapcsolódó témakör megtalálható 

egy helyen (pályázatok, információk stb.); M(4) intézkedéshez: ez a tanácsadó pont 

lehetne egy általános klímatanácsadó iroda részfunkciója is.  

• Természeti és táji értékek sérülékenységének csökkentése és a hozzá kapcsolódó 

intézkedéseknek szemléletformálási vonatkozásai is lehetnek: felhívni a lakosság 

figyelmét arra, hogy az egyes értékeket hogyan veszélyezteti a klímaváltozás. 

• Az épített értékek, turisztikai desztinációk sérülékenységének csökkentése és a hozzá 

kapcsolódó intézkedéseknek a fentihez hasonlóan szemléletformálási vonatkozásai is 

lehetnek: felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az egyes értékeket hogyan 

veszélyezteti a klímaváltozás. 
 

Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és kikérték az anyaggal kapcsolatos 
véleményünket. Reméljük, hogy észrevételeinkkel segítjük az Önkormányzat klímastratégiai 
munkáját. Kérdés esetén kérjük, forduljanak bizalommal az MTSZ klímastratégiai 
munkacsoportjához. 
 
 
Budapest, 2020. augusztus 24. 
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