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1. BEVEZETŐ 

Egy városrész megújulásának, megújításának elengedhetetlen része, hogy a zöldfelületekkel, 

a  zöldfelületi  rendszerrel  is  foglalkozzunk.  A  Promontorium  Polgári  Casino  Egyesület  által 

felvállalt Közösségi tervezés Budafokon című projekt keretében 2014. február 6‐án 17‐órakor 

került  sor  egy  olyan  lakossági  fórumra,  megbeszélésre,  amelynek  témáját  a  Budafok 

belvárosi „zöld tengely”, vagyis a belváros zöldfelületi rendszere adta. Emellett a Casino által 

rendezett többi megbeszélésen is rendre szóba kerültek a település szerkezetével, parkjaival, 

zöldfelületeivel kapcsolatos kérdések, dilemmák. 

A február 6‐i beszélgetésen számos fejlesztési szempont felvetődött, így az „érdemes legyen 

idejönni”  alapelve,  amihez  vonzó  belvárosi  közösségi  terek,  létesítmények,  kisvendéglők 

kellenek.  Fontos  a  zöldfelületi  elemek,  zónák,  szigetek  összenyitása,  együtt  kezelése, 

egybefüggő  közösségi  felületek  létesítése  (például  a  Mária  Terézia  utca  mentén),  ezek 

összehangolása,  a  rendezvénytér  és  a mozi menti  zóna  rendezése. Ugyanakkor  hangsúlyt 

kapott a Duna‐parti sáv kedvező adottságainak kihasználatlansága, megközelíthetetlensége.1 

A  megbeszélések  alapján  világossá  vált,  hogy  Budafok  belvárosának  rendezésében 

hangsúlyos szerepe van a zöldfelületi rendszer átgondolt, a lakosság által is vágyott funkciók 

szerinti  fejlesztésének.  Jelen  tanulmány  a  zöldfelületi  rendszerekkel  kapcsolatos  alapvető 

tudnivalókat  összegzi,  illetve  a  világhálón  található  jó  példák  nyomán  ad  ötletadó 

javaslatokat a további közös munkához, tervezéshez. 

                                                            
1 Forrás és további információk: http://www.promontoriumcasino.hu/belvarosi‐zoldtengely/ 
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2. ZÖLDFELÜLETEINK TÍPUSAI 

A  zöldfelületekről  szóló  fejezet elejére kívánkozik a  zöldterület és a  zöldfelület  fogalmának 

tisztázása,  ezek  elválasztása,  hiszen  mind  a  sajtóban,  mind  az  élőbeszédben  gyakran 

keveredik e két fogalom. 

A  zöldterület  térszerkezeti,  területfelhasználási  kategória,  amelyet  az  országos 

településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet 

(röviden: OTÉK)  határoz meg. A  rendelet  értelmében  a  zöldterület  (min.  60,  ill.  70%‐ban) 

állandóan  növényzettel  fedett  közterületet  jelent,  amelynek  két  típusa  a  közkert  és  a 

közpark. A rendelet szövege szerint a városban betöltött funkcióját tekintve a zöldterület a 

település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a 

pihenést és testedzést szolgálja. Az OTÉK emellett szabályozza a zöldterületen elhelyezhető 

épületek  funkcióját  (a  terület  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  építmény  és 

vendéglátó  rendeltetést  tartalmazó  épület),  beépítési  százalékát  (3%),  az  épületek 

magasságát  (7,5  m),  a  terület  megközelíthetőségét  (közterületről  babakocsival, 

kerekesszékkel  is).  Az  adott  település(rész)  zöldterületeit  a  településszerkezeti  terv 

tartalmazza,  amelyet  a  település  testülete  határozat  formájában  elfogad.  Ez  az 

önkormányzatnál  megtekinthető.  A  zöldterületekre  (és  az  egyéb  területfelhasználási 

kategóriákra) vonatkozó szabályokat a helyi rendeletként elfogadott helyi építési szabályzat 

tartalmazza.  A  zöldterületek  mellett  a  településszerkezeti  terv  tartalmazhat  más  olyan 

területhasználati  kategóriákat  is,  amelyek  szerepet  játszhatnak  a  település  zöldfelületi 

rendszerében,  így például a különleges beépítésre nem szánt területek közé tartozó burkolt 

vagy fásított köztér ill. sétány, a temető, vagy az arborétum. 

Az eddigiekből már sejthető, hogy a zöldfelület a zöldterületnél tágabb kategória, amelybe 

minden  növényzettel  fedett  területet,  legyen  az  privát  tulajdonú,  ide  sorolunk.  A  két 

kategória viszonyát tekintve azt is mondhatjuk, hogy minden zöldterület zöldfelület, de nem 

minden zöldfelület zöldterület. A zöldfelületek esetében még pontosabb a megközelítésünk, 

ha  a  biológiai  aktivitást  vesszük  alapul.  A  településnek  vannak  biológiailag  nem  aktív 

(beépített,  leburkolt)  területei,  illetve  biológiailag  aktív  területei,  amelybe  a  növényzettel 

fedett felületek mellett a vízfelületeket is beleértjük.  

A  zöldfelületek  használata  illetve  tulajdonviszonya  alapján  a  következő  kategóriákat 

képezhetjük: 

(1) Magántulajdonú  kertek.  Ide  tartoznak  a  lakóházak  kertjei,  illetve  az  egyéb 

magántulajdonú kertek (zártkertek, üdülőtelkek, belterületi mezőgazdasági területek 

stb.). A helyi építési szabályzat tartalmaz előírásokat arra vonatkozólag, hogy az adott 

területfelhasználási  kategóriában  a  telkek milyen  százalékban  építhetők  be,  illetve 
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milyen arányban kell azokat zölden tartani (vagyis hány százalékban burkolhatók le), 

bár ez utóbbi jellemzőt nehéz betartatni vagy akár ellenőrizni. 

(2) Intézményi kertek (pl.  iskola, kórház kertje). Az  intézményi kertek méretüknél fogva 

gyakran  jelentős  zöldfelületei  a  városnak.  Budapest  műholdképét  nézve  például 

szembeötlőek  a  nagy  kiterjedésű  kórházkertek  (Budán  a  Szent  János  Kórház,  vagy 

különösképpen a 8‐9. kerület hatalmas területű, egymással szomszédos kórházai). 

(3) Korlátozott közhasználatú területek (pl. játszóterek, temetők stb.). A játszóterek egy 

része  elve  zöldterületen  kap  helyet, más  részük  viszont  nagyrészt  leburkolt  városi 

tereken,  de  általában  aránylag  sok  árnyékoló  fával,  illetve  térhatároló  cserjével.  A 

temetőkertek,  az  intézményi  kertekhez  hasonlóan,  jelentős  szerepet  töltenek  be  a 

települések  zöldfelületi  rendszerében. Ezek a  területek, mint ahogy az elnevezés  is 

mutatja,  közhasználatúak,  de  használatuk  bizonyos  korlátozások  alá  esik  (például 

éjszakára bezárnak). 

(4) Közhasználatú  zöldfelületek  (közkertek  és  közparkok,  közcélú  erdők,  út  és 

térfásítások).  Ebbe  a  kategóriába  tartoznak  a  növényzettel  fedett  közterületek, 

közterek.  A  közkertek  és  parkok mellett  a  zöldfelületi  (és  köztér‐)  rendszer  fontos 

elemei  a  közcélú  erdők  (parkerdők).  Ide  sorolhatjuk még  a  vízfolyások,  csatornák 

füves,  fás partját  is, amelyek környezetrendezésénél ugyan a vízügyi szempontok az 

elsődlegesek (például a kotrógépekkel való megközelíthetőség), általában mégis van 

lehetőség van ezek közcélú, rekreációs célú hasznosítására is. Az utolsó két kategória 

önkormányzati  vagy  állami  tulajdonú  területeket  jelent,  és  a  település  egész 

lakosságának, vagy a lakosok egy körének igényeit hivatott kielégíteni, közpénzekből 

alakítják ki őket, és fenntartásukról is az önkormányzat vagy az állam gondoskodik. 
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3. A VÁROSI ZÖLDFELÜLETEK KOMPLEX HATÁSA 

Ahhoz,  hogy  egy  település  vagy  településrész  zöldfelületeinek  állapotát  megítélhessük, 

fontos  számot  vetnünk  a  zöldfelületek  legfontosabb  hatásairól,  hasznairól,  szerepeiről. 

Természetesen  a  település  zöldfelületi  rendszerének  egyes  elemei  különbözhetnek 

elsődleges  céljukat  tekintve  (rekreáció,  esztétikai  célok,  klimatizálás  stb.),  így  az  általuk 

betöltött, a tőlük elvárt hatások minőségét is másként ítéljük meg. 

Az alábbiakban a zöldfelületek  (biológiailag aktív  felületek)  legfontosabb hatásait,  funkcióit 

mutatjuk be: 

(1) Kondicionáló  hatás.  Ezzel  az  elsőre  talán  kevésbé  érthető  címkével  jelöljük 

mindazokat  a  hatásokat,  amelyek  a  környezeti  tényezők,  illetve  az  élő  környezet 

állapotát befolyásolják.  

a. Klimatikus hatás. A globális felmelegedés kapcsán egyre több település készít 

egyfajta  klímastratégiát,  illetve  a  várostervezés  egyik  aktuális  témája, 

hívószava éppen a klímareziliencia, magyarul a település klímával kapcsolatos 

sebezhetősége, adaptációja. A saját bőrünkön is érezzük, hogy nem mindegy, 

mennyire forrósodik fel a város nyáron, illetve mennyire huzatos, hideg télen. 

A klímaadaptáció szempontjából a zöldfelületeknek igen fontos a szerepük az 

alábbi  funkcióik  miatt.  (1)  Árnyékolás.  A  fák  árnyékoló  hatása  az  egyik 

legfontosabb a nyári meleg és az UV‐sugárzás elleni védekezésben. A lombos 

fáknak  ráadásul  télen  jelentősen  lecsökken  az  árnyékolása,  ezért  mindkét 

évszakban  optimálisan  befolyásolják  a  besugárzási  viszonyokat.  (2) 

Párologtatás,  vízvisszatartás.  Szintén  a  nyári  forróság  enyhítésében  segít  a 

növényzet  párologtató,  valamint  vízvisszatartó  szerepe.  Mindehhez  a 

természetes  és  mesterséges  vízfelületek  is  nagyban  hozzájárulnak.  (3) 

Széljárás,  szellőzés  befolyásolása.  Ez  a  tényező  lehet  előnyös,  de  akár 

hátrányos  is. A túl nagy szél, a huzat csökkentésében a fák, mint mechanikai 

akadály  játszhatnak  szerepet  (pl.  nagy  háztömbök,  szalagházak  közötti 

szélcsatornákban), ugyanakkor biztosítani kell, hogy a település átszellőzése is 

megmaradjon.  A  nagy  zöldfelületek  (nagy  kiterjedésű  városi  parkok)  a 

szélcsendes  időszakban  a  légmozgás  beindításában  is  szerepet  játszanak 

azáltal,  hogy  a  burkolt,  beépített  területekhez  képest  más  hőmérsékletű 

felületet jelentenek. 

b. Környezetjavító  hatás.  Ide  értjük  a  zöldfelületek,  vagyis  a  zöld  növényzet 

szerepét  a  zajszűrésben  és  rezgésvédelemben,  illetve  ezek  porfogó, 

levegőszűrő  funkcióját.  Míg  az  előbbi  elsősorban  a  nagy  forgalmú  utak, 

közlekedési területeke negatív hatásait hivatottak kiszűrni, addig az utóbbinak 

emellett szerepe van a mezőgazdasági területekről érkező por kiszűrésében is. 
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A  cserjék,  fák  levélfelületén  jelentős  mennyiségű  (gyakran  toxikus 

nehézfémeket is tartalmazó) por kötődik meg. Ez a hatás a facsoportok, illetve 

a  tűlevelűek  esetében  a  legjobb  hatásfokú.  Emellett  bizonyos  növények 

gyökérzete  a  talajban  található  toxikus  mikroelemeket  is  képes  megkötni, 

ezáltal a talajszennyezés csökkentésére is alkalmas. 

c. Ökológiai  hatás.  Végül meg  kell  említeni  a  zöldfelületek  ökológiai  hatását, 

vagyis  mindazokat  a  tényezőket,  amelyek  alapján  a  zöldfelületi  rendszer 

ökoszisztémaként  tud  működni.  Egy  jó  ökoszisztéma  jellemzője,  hogy 

egyensúlyban  van,  vagyis  gyakorlatias  megközelítéssel  –  a  zöldfelületek 

kezelését  illetően  –  kevesebb  fenntartási  munkát  igényel.  Nem 

elhanyagolható,  hogy  egyre  nő  a  városi  zöldfelületek  szerepe  bizonyos 

állatfajok – főként madarak – élőhelyeként.   

(2) Rekreációs  szerep. Ahogy  az OTÉK  is  kiemeli,  a  városi  zöldterületek  (zöldfelületek) 

egyik  funkciója  a  pihenés  és  a  testedzés  elősegítése.  A  rekreáció  lehet  passzív 

(pihenés,  szemlélődés),  illetve  aktív  (játék,  sport).  A  rekreáció  szempontjából  a 

zöldfelületek néhány funkcióját kiemeltük.  

a. „Természet”  látványa,  hangjai,  illatai.  Ember  voltunk  hanyatlása  című 

könyvében  Konrád  Lorenz  leírja,  hogy  az  urbánus  környezetben  felnövő 

gyerekek  korai,  fogékony  időszakukban nem  látják, nem  tapasztalják meg  a 

természet  jelenségeit, alapvető működésének törvényszerűségeit  (például az 

elmúlás‐újjászületés  körforgását),  és  ezáltal  nem  kapják  meg  azt  az 

öntudatlanul  beépülő  mintát,  előképet,  ami  az  ökológiai  egyensúly 

megértéséhez,  érzékeléséhez  szükséges.  Ez  aztán  felnőtt  korukban  is 

befolyással  van  világlátásukra,  a  világgal,  és  különösen  az  élővilággal 

kapcsolatos  látásmódjukra.  Ezért  is  tartottuk  külön  kiemelendőnek  a 

növényzettel  beültetett,  lehetőleg  minél  változatosabb,  természetközelibb 

területek  (pl.  parkerdők)  jelentőségét  a  városi  környezetben.  A  természet 

látványa,  illatai,  hangjai  pedig  köztudottan  jó  hatással  vannak  az  emberi 

pszichére. 

b. „Friss  levegő”.  Bizonyos  életkorokban  különösen  fontos  a  lelki  és  testi 

egészség  szempontjából,  hogy  az  ember  minél  több  időt  töltsön  szabad 

levegőn. Ez a szükséglet csecsemőkorban a legerősebb, de kisgyermekkorban 

és időskorban is nagy a jelentősége. 

c. Mozgási  lehetőség.  A  városi  élet  egyik  fő  egészségügyi  kockázata  a 

mozgásszegény  életmód,  ezért minden  lehetőséget meg  kell  ragadni  arra, 

hogy  a  városban  élők  sportolási,  mozgási  lehetőséghez  jussanak.  A 

zöldfelületek  helyszínt  adhatnak  intenzív  sportolásra  (futópálya,  szabadtéri 

kondipark stb.), illetve a játékon, a gyalogos közlekedésen, a pihenést szolgáló 

sétán keresztül általában a mozgásra.  
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(3) Közösségi  hatás.  A  jelenkori  várostervezési  trendekben  nagyon  helyesen 

középpontba  került  az  ember,  illetve  a  közösség.  Gyakori  jelszó  a  város 

„visszafoglalása”,  ami  elsősorban  az  autós  közlekedés  –  forgalmi  sávok,  parkolók, 

alul‐  és  felüljárók  stb.  –  által  elfoglalt  területek  arányának  csökkentését  jelenti  a 

közösségi terek  javára. Magyarországon, és ezen belül Budapesten  is megfigyelhető, 

hogy  a  közösségi  terek  iránti  igény  jóval  meghaladja  a  kínálatot,  vagyis  egyrészt 

gyakorlatilag minden új – akár  ideiglenes – közösségi tér alakítás sikersztorivá válik, 

másrészt  különböző  csoportok,  közösségek  célzott  akciókat  is  szerveznek  egyes 

területek  köztérként  való  használatára,  ideiglenes  „visszafoglalására”.  Valamelyest 

ehhez  a  trendhez  illeszkedik  a  közösségi  kertek  népszerűségének  ugrásszerű 

növekedése is. 

a. Hatás a helyi közösségre. A zöldfelületek egyik fontos szerepe éppen az, hogy 

közösségi  térként  funkcionálnak,  amivel  számos  pozitív  társadalmi  hatást 

fejtenek ki. Mint közösségi tér, a zöldfelületek találkozási pontokat, találkozási 

lehetőségeket  jelentenek,  illetve  közösségi  események  helyszínét  adhatják, 

amivel  hozzájárulnak  a  helyi  közösségek  erősödéséhez,  az  érintett  lakosok 

társadalmi  kapcsolatainak  bővüléséhez,  gazdagodásához.  Ennek  kapcsán 

megemlíthetjük  a  lokálpatriotizmus  erősödését  is,  hiszen  az  erősödő 

közösségek  számára  egyre  fontosabbá  válnak  a  közös  gyökerek,  a  lakóhely 

értékei, lehetőségei. 

b.  „Alternatív” közlekedési  lehetőség. Szintén egy divatos, mai trend a „slow”, 

azaz  „lassú” mozgalmak  terjedése:  a  felgyorsult,  olcsó,  felszínes  életforma 

helyett  az  elmélyültebb, minőségibb megoldások  előnyben  részesítése.  Ide 

sorolhatjuk  az  elsősorban  a  gyorsaságot  priorizáló  autós  közlekedés 

felváltását  „lassú”  megoldásokkal,  hozzátéve,  hogy  a  látszólag  lassabb 

közlekedési eszközök  rövid  távolságon gyakran hatékonyabbak, vagyis végső 

soron gyorsabbak  is  lehetnek a városban. A zöldfelületi rendszerek minősége 

(kiterjedése,  kapcsolatai,  rendszerszerűsége)  nyilvánvaló  összefüggésbe 

hozható  a  kerékpáros  közlekedési  lehetőségekkel  is,  de  még  inkább  a 

gyalogos  közlekedéssel.  A  múlt  század  második  felében  a  közterületek 

mennyiségi  és  minőségi  problémái  miatt  a  világ  számos  városában 

visszaszorult  a  gyalogos  közlekedés, holott mind  rekreációs, mind  közösségi 

hatásaiban számos pozitívuma van.2   

c. Helyi  gazdaság  élénkülése. A  zöldfelületek  (és  általában  a  közösségi  terek) 

minősége  és  a  helyi  gazdaság  teljesítőképessége  között  könnyen  belátható 
                                                            
2  A  gyalogos  közlekedés  fejlesztésében  élenjáró  egyik  európai  város  Stuttgart,  ahol  a  zöldfelületi  rendszer 
tudatos  fejlesztésével  és  leginkább  parkokban  és  egyéb  zöldfelületeken  kiépített  gyalogos  (és  kerékpáros) 
útvonalakkal  elérték,  hogy  a  város  nagy  része  bejárható  az  autós  forgalom  szintbeli  keresztezése  nélkül.  A 
másik,  nagy  sajtót  kapott  példa  Kolumbia  fővárosa,  Bogota,  ahol  az  életminőség  és  a  közbiztonság  kritikus 
állapotát  a  tömegközlekedés  fejlesztése  mellett  a  városon  átívelő  gyalogos  és  kerékpáros  sugárutak 
megnyitásával javították eredményesen. 



9 
 

kapcsolat áll fönn. A jó minőségű zöldfelületek hatása egyrészt kimutatható az 

ingatlanok  felértékelődésében,  és  ezáltal  egy  gentrifikációs  (szociális 

megújulási,  polgárosodási)  folyamat  megindulásában.  Másrészt  a 

közterületeken  meginduló  közösségi  élet  hatására  nő  a  helyi  üzletek, 

szolgáltatók forgalma (ami a kezdeti  időszakban átalakulásokat, változásokat 

is  jelenthet  az  üzletek  és  szolgáltatók  összetételében,  profiljában).  Emellett 

nem elhanyagolható, hogy megfelelő szervezés és szabályozás mellett maguk 

a  zöldfelületek  is  helyt  adhatnak  különböző  állandó  vagy  ideiglenes  üzleti 

tevékenységeknek, azaz megtermelhetik a fenntartásukhoz szükséges források 

egy részét.3 

(4) Városképi,  „városszervező”  hatás.  A  zöldfelületeknek,  a  zöld  növényzetnek 

nyilvánvaló a városképi, esztétikai, településszerkezeti hatása, szerepköre. 

a. Esztétikai hatás. Városképi szempontból  legfontosabb a növényzet esztétikai 

hatása, amely egyrészt a díszítő funkcióból adódik, amely a meglévő esztétikai 

értékekhez  adott  „többletet”  (virágkiültetések,  díszcserjék,  díszítő  fasorok 

stb.)  jelent.  Emellett  egyes  esetekben  ennél  is  fontosabb  funkció  lehet  a 

városképi  szempontból  negatív  látványok  takarása  növényzettel, 

kertépítészeti megoldásokkal. 

b. Városszervező  hatás.  A  városszervezés  esztétikai  értelemben  térképzést,  a 

terek elválasztását vagy összekötését, egységes keretbe, hálózatba foglalását 

jelenti. Mindezeket  a  funkciókat  a  zöldfelületek  hálózata  be  tudja  tölteni, 

hiszen  a  növényzettel  térfalakat,  térhatárokat  képezhetünk,  városi  tereket 

elválaszthatunk,  vagy  éppen  összeköthetünk,  illetve  zöldfolyosókkal, 

fasorokkal  a  városrészt  egységbe,  keretbe  foglalhatjuk.  Mindezekre  a 

funkciókra  ráerősít  a  zöldfelületeken  alkalmazott  burkolatok,  utcabútorok, 

egyéb berendezési  tárgyak megválasztása,  anyagának,  formájának,  színének 

tudatos alkalmazása.  

 

A zöldfelületek hatásai ábrákon: 

                                                            
3  A  New  yorki  Centrál  park  különböző  üzleti  konstrukciókon  keresztül  (aminek  része  természetesen  a 
területhasználati díjak rendszere is) gyakorlatilag gazdaságilag önfenntartóvá tudott válni.  
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Kondícionáló hatások   

 
Forrás: http://eetd.lbl.gov/l2m2/cool.html 

Az ábráról leolvasható a különböző városi 

felületek, területhasználatok hőprofilja. 

Látszik, hogy a nagyobb kiterjedésű park 

jóval alacsonyabb hőmérsékletű, mint akár 

a belvárosi, akár az üzleti, kertvárosi 

övezet. A város elhagyva a mezőgazdasági 

területeken pedig további 

hőmérsékletcsökkenés tapasztalható. 

Forrás: http://celebrateurbanbirds.org/wp‐

content/uploads/2012/09/2007_CUB_Poster‐1FATWire.jpg 

A veréb és a galamb mellett egyre több 

madár talál menedékre, élőhelyre az 

urbánus területeken. 

 
A szerző felvétele 

Bár csak korlátozottan látogathatók, 

kiterjedésüknél és értékes 

növényállományuknál fogva a kórházkertek 

is fontos szerepet játszanak a 

városklímában, a város zöldfelületi 

rendszerében. 

Rekreációs funkció   

 
A szerző felvétele 

Budapesten ma még kevés a 

természetközeli zöldterület, de azért ilyet is 

találni. A képen a Corvinus Egyetem Budai 

Arborétumának egy részlete látható. 
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A szerző felvétele 

A városi közparkoknak különösen nagy a 

szerepe a gyerekek és az idősek számára a 

rendszeres mozgás és a friss levegő 

elérésében. 

 
A szerző felvétele 

Gyakran a játszóterek a zöldfelületi 

rendszer jelentős elemei is. 

Forrás: http://15.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/130814/hol‐van‐meg‐

szabadteri‐kondipark‐keruletben 

A sportolási lehetőségek gyarapítására 

egyre több budapesti kerületben is 

alakítanak ki szabadtéri kondiparkokat 
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Forrás: http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/ 

ezerrel.porog.budapest.szabadteri.mega.sportmustra 

 

… és speciális burkolattal ellátott 

futópályákat. 

Közösségi hatások   

 
Forrás: http://blog.green‐space.org.uk/2011/07/27/the‐importance‐

of‐parks‐community‐cohesion/ 

Nyugat‐Európában a kialakult 

parkhasználati szokásokat tekintve még 

nyilvánvalóbb a közkertek, közparkok 

közösségi szerepe. Természetesen ehhez 

megfelelő minőségű zöldfelületekre, 

gondozott gyepfelületekre van szükség. 

A szerző felvétele 

A budapesti ferencvárosi ún. 

tömbrehabilitáció, vagyis a házak közötti 

belső udvarok összenyitása és parkosítása 

nemzetközileg is elismert jó példa a városi 

zöldfelületek mennyiségének növelésére és 

a lakók életminőségének javítására. 
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A szerző felvétele 

A közlekedési területek „visszafoglalására”, 

közösségi hasznosítására naponta látunk 

példákat Budapesten is. (A képen egy, a 

Ráday utcában megrendezett koncert 

látható.) 

A szerző felvétele 

A Millánáris park sikere is mutatja a 

barnaövezetekben, volt ipari területek 

fejlesztésében rejlő közösségi 

lehetőségeket. 

Forrás: www.theguardian.com/travel/blog/2009/feb/03/new‐york‐

been‐there‐blog 

A new york‐i Central Park híressé vált arról, 

hogy önálló gazdálkodással a fenntartás 

költségeinek nagy részét elő tudja 

teremteni. 
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Városszervező hatás   

 
Forrás: http://inhabitat.com/seoul‐recovers‐a‐lost‐stream‐

transforms‐it‐into‐an‐urban‐park/seoul‐stream/ 

A zöldfelületek a közösségi funkciók mellett 

alkalmasak a város egyes részeinek, 

tereinek elválasztására vagy összefűzésére 

is. 
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4. ZÖLDFELÜLET VAGY ZÖLDFELÜLETI RENDSZER? 

Zöldfelület  lehet egy néhány négyzetméteres  járdasziget  is, azonban nem mindegy, hogy a 

város  milyen  és  mennyi  zöldfelülettel  rendelkezik,  és  ezek  térben  hogyan  viszonyulnak 

egymáshoz, milyen zöldfelületi rendszert képeznek. Az egyes zöldfelületeket tehát funkciójuk 

vagy az elvárt hatás  tekintetében vizsgálhatjuk egyenként  is, de végül el kell  jutnunk oda, 

hogy  a  település  zöldfelületeit  rendszerben  is  értékeljük,  és  a  zöldfelületi  rendszer 

fejlesztésével is foglalkozzunk. 

A  település  zöldfelületi  rendszerével  kapcsolatosan  az OTÉK  is  tesz  egy megállapítást:  „A 

helyi  építési  szabályzatban  gondoskodni  kell  a  település  igazgatási  területén  a  klimatikus 

viszonyok  megőrzése,  javítása  érdekében  a  telkek  növényzettel  fedett  részéből,  a 

zöldterületekből  és  az  erdőkből  álló  egységes  és  összefüggő  zöldfelületi  rendszer 

kialakításáról, valamint az épített környezet alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó 

elemeinek a megőrzéséről.” Ezzel kapcsolatban azonban nem tartalmaz további elvárásokat 

vagy előírásokat, ezért ezt egyfajta ajánlásnak, javaslatnak tekinthetjük. 

Az  adott  település  zöldfelületi  rendszerének  vizsgálatához  érdemes  megnézni,  hogy  a 

zöldfelületi rendszereket milyen fő típusokba sorolhatjuk4: 

 

 

Szigetszerű zöldfelületi rendszer 

Az egyes zöldfelületi elemek szórtan, térbeli kapcsolat 

nélkül,  egymástól  elszigetelten  helyezkednek  el  a 

településen  belül.  Általában  nagy,  tömör  alaprajzi 

formájú  zöldfelület  foltokból  áll,  amelyek  alkalmas  a 

közösségi  használathoz  kapcsolódó  funkciók 

(közparkok, temető stb.) kialakítására. 

 

 

Gyűrűs zöldfelületi rendszer 

A  település  zöldfelületi  elemei  egy,  vagy  több 

koncentrikus kört, gyűrűt alkotnak a városmag körül. 

A gyűrű általában a történeti várfal és a régi városfalak 

helyét  jelzi, ahol egykor a városi köztulajdonban  lévő 

mezők, erdők (parkerdők, véderdők stb.) területe állt.  

                                                            
4 Felhasznált forrás: http://www.geo.u‐szeged.hu/~toto/V%E1ros%F6kol%F3gia%20tananyag%20jav/ch07s04.html 
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Sávos vagy sugaras zöldfelületi rendszer 

Sávos  zöldfelületi  rendszer  általában  domborzati, 

vízrajzi  adottságok  (például  folyóvölgyek)  hatására 

alakulnak  ki  az  egymással  párhuzamos  zöldfelületi 

sávok,  de  létrejöhetnek  egymással  párhuzamosan 

kialakított  közlekedési  pályák  (vasutak,  autópályák) 

között  is.  Sugarak  legtöbbször  a  tudatos,  barokkos 

várostervezés következtében jöttek létre. 

 

 

Sugaras‐gyűrűs vagy hálózatos zöldfelületi rendszer 

A  sugaras‐gyűrűs  zöldfelületi  rendszer  az,  amely  a 

legjobban  segíti  az  ökológiai  kiegyenlítő  felületek 

érvényesülését.  A  városközpontot  akár  több 

koncentrikus körben  is körülvevő zöldfelületek  felől a 

sugár  irányú  zöldfelületi  elemek  mint  ventillációs 

folyosók  segítik  a  hűvös,  páradús  levegő mozgását  a 

városközpont  irányába.  A  hálózatos  rendszer  fő 

jellemzője  is  a  nagyobb  kiterjedésű  felületek  közötti 

kapcsolatok, zöldfolyosók megléte. 

 

Egy  település  zöldfelületi  rendszerét úgy  kell  kialakítani, hogy  az  idomuljon  a domborzati, 

vízrajzi,  egyéb meg  nem  változtatható  infrastrukturális  adottságokhoz,  illetve  használja  ki 

azokat, de vegye figyelembe a város történelmi adottságait is. A gyakorlatban ez általában a 

következő logikus lépésekből áll: 

‐ a meglévő  zöldfelületi  elemek  állapotvizsgálata,  ökológiai,  társadalmi  és  gazdasági 

szempontú elemzése; 

‐ annak vizsgálata, hogy van‐e lehetőség új zöldfelületi elemek kialakítására; 

‐ a meglévő és a kialakítandó zöldfelületi elemek hálózatba foglalása, összekötése; 

‐ a zöldfelületi rendszerhez kapcsolható egyéb társadalmi és gazdasági funkciók (séta‐ 

és  kerékpáros  útvonalak,  sport‐  és  játszóterek,  pihenőhelyek,  elárusítóhelyek  és 

egyéb gazdasági lehetőségek stb.) felmérése, tervezése. 
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5. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

E  tanulmány  a  „Közösségi  tervezés  Budafokon”  című  projekt  keretében  készül,  ezért 

különösen  szembeötlő  hiba  volna,  ha  a  fejlesztési  lehetőségek  tárgyalásakor  nem  azzal 

kezdenénk,  hogy  minden  fejlesztés  első  javasolt  lépése  a  város  lakóinak,  használóinak 

bevonása, megkérdezése. A szakági tervezők elsősorban saját szakmai szempontjaikat tudják 

a tervezési folyamatba beleadni. Ma már természetes, hogy a szakági tervezők odafigyelnek 

egymásra,  vagyis  egy  adott  területre  készülő  tervek  esetén  az  egyes  szakági  tervezők 

(közlekedéstervező,  tájépítész,  vízügyi  tervezők  stb.)  konzultálnak  egymással,  figyelembe 

veszik egymás szakmai szempontjait, szakági előírásait. A fejlesztés valódi érintettjeit, a város 

tényleges  használóit  viszont ma még  aránylag  ritkán  vonják  be már  a  folyamat  elején,  a 

helyzet,  a  problémák  azonosításának  szakaszában  olyan  súllyal,  amit  valós  bevonásnak, 

részvételnek tekinthetünk. 

Mindez  elmondható  a  zöldfelületi  rendszer  tervezése  kapcsán  is.  Természetesen  fontos, 

hogy a  tervezést kézben  tartsa és koordinálja egy olyan  szakági  tervező, aki a korábban  is 

tárgyalt  szempontokat összefüggéseiben  látja, és  így képes egy valódi  zöldfelületi  rendszer 

összerakására.  Ugyanakkor az egyes városrészekben, utcákban, tereken élők és dolgozók, az 

ezeket használók tudják megadni azokat a szempontokat, meghatározni azokat a funkciókat, 

amelyekből az élhető város kialakítása érdekében ki  lehet  indulni. A közös tervezés során a 

városrész lakói egyben felkészülnek arra is, hogy az elkészülő, vagy a minőségében feljavított 

zöldfelületek tudatos használóivá, „gazdáivá” váljanak. 

A  következőkben  ezért  sem  tudunk  és  akarunk  konkrét megoldási  javaslatokat  letenni  az 

asztalra,  csupán  lehetőségeket,  fotókkal  illusztrált  példákat  mutatunk  be  a  zöldfelületek 

mennyiségének  növelésére,  hatásainak  érvényesítésére,  illetve  a  zöldfelületi  rendszer 

kialakítására. 

Kondicionáló célú zöldfelületek mennyiségének növelése 

A településen a közlekedési területek 

„hulladékterületeit” – járdaszigeteket, 

szögleteket stb. – általában leburkolják, 

hiszen fenntartási szempontból ez a 

legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás. 

Ezek a területek azonban gyepesítve vagy 

más talajtakaró növénnyel beültetve 

biológiailag aktív – és sokkal dekoratívabb – 

felületekké alakíthatók.   
Forrás: http://streetswiki.wikispaces.com/ 

Pedestrian+Refuge+Island 
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Ahol a közműviszonyok nem teszik lehetővé 

a faültetést, ott még mindig fennáll a 

lehetőség a bokrokat, fákat tartalmazó 

dézsák, konténerek kihelyezésére. 

 
Forrás: http://www.glenns‐garden.com/big‐plants‐big‐pots/ 

A városi zöldfelületek egyik terjedő 

megoldása, hogy a lapostetőket 

különösebb fenntartási munkákat nem 

ígénylő zöldtetőre cserélik. 

Forrás: http://www.dehir.hu/debrecen/sok‐sok‐fu‐lesz‐a‐debreceni‐

rendorsegen/2012/11/30/ 

A biológiailag aktív felületek mennyisége 

nagyban növelhető támfalak, tűzfalak, 

kerítések befuttatásával. 

    
Forrás: hd.blogter.hu, koos.hu/2010/10/26/meb‐81‐zoldfal‐blog/ 

Futónövények számára kialakított 

oszlopokon, vagy meglévő oszlopok, 

póznák befuttatásával olyan helyen is ki 

lehet alakítani elő zöldtömeget, ahol nincs 

hely fák ültetésére. 

 
http://citytransport.info/Lawn.htm 
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A közlekedési területek (pl. villamospályák) 

is kínálnak lehetőséget arra, hogy a burkolt 

felületek arányát csökkentsük a biológiailag 

aktív felületek javára. Ennek igen jelentős 

szerepe lehet a városklíma javításában. 

 
Forrás: http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/25/karolykorut/ 

 
Forrás: http://citytransport.info/Digi/P1090720a.jpg 

Elsősorban lakótelepeken számos olyan 

területet találunk, amely a lakóközösségek 

megszervezésével sokkal intenzívebb, 

beültetettebb, virágosabb lehet. Ezt az 

önkormányzat például helyi pályázat 

kiírásával is segítheti. 

 
Forrás: http://www.angyalzold.hu/web/hirek/Lakossagi_ 

Zoldterulet_Vednoksegi_Palyazat__2014 

A zöldfelületek növelésének egy módja, 

amely ráadásul jelentős közösségépítő 

hatással is bír, a nem használt, üres telkek 

átalakítása közösségi kertekké. A 

fővárosban számos sikeres kezdeményezés 

működik. Ha nincs megfelelő talaal is meg 

lehet oldani a kertészkedést. 

 
Forrás: http://urbanfoodguy.blogspot.hu/2010/08/bio‐farm‐grows‐

in‐berlin.html 
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A zöldfelületi rendszer elemeinek összekötése 

Fontos, hogy a zöldfelületi elemek halmaza 

mind térben, mind időben „távlatosan” 

nézve összeálljon egy zöldfelületi 

rendszerré. 

  
Forrás: www.fastcodesign.com/1665138/what‐the‐atlanta‐beltline‐

can‐teach‐us‐about‐urban‐revitalization 

 
Forrás: http://www.mankato‐

mn.gov/UrbanDesign/MadisonAvenue/3295.aspx 

A meglévő zöldfelületek összekötése fontos 

a zöldfelületi rendszer kialakításában. Az 

összekötést valamiféle zöldfolyósókkal kell 

megoldani. Ezek, ha alkalmas rá a terület, 

lehetnek fasorok, vagy a „zöldítésre” már 

bemutatott egyéb lehetőségek.  

Gyakori megoldás, hogy egy‐egy 

parkolóhely feláldozásával nyernek helyet 

fák számára. 

 

  
Forrás: www.ci.oswego.or.us/lora/lake‐grove‐urban‐renewal‐plan 
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Forrás: http://inhabitat.com/8‐overarching‐urban‐systems‐that‐

make‐a‐sustainable‐city/ 

Egyes utcák forgalomcsillapítása vagy 

sétálóutcává tétele általában jelentős 

helyet szabadít fel a terület 

növényesítésére is. 

 
Forrás: http://www.weareyourstudio.com/our‐blog/ 

A zöldfelületek összekötésével gyakran 

együtt jár új gyalogos és kerékpáros 

közlekedési útvonalak kiépítése is. Ehhez 

kisebb hidakra vagy felüljárókra lehet 

szükség. 

 

Rekreációs terek bővítése 

A nagy, ápolt gyepfelületek vonzzák a 

pihenni vágyókat, és egyben közösségi 

térként is jól működnek. 

 
Forrás: http://jonjenmontreal.wordpress.com/2008/09/29/a‐day‐at‐

the‐parc/ 
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A világ számos nagyvárosában természetes, 

hogy a lakosok vagy csoportok különféle 

sporttevékenységeket folytatnak a 

parkokban. Ehhez megfelelő kerti tereket 

és ápolt, tisztán tartott gyepfelületet kell 

biztosítani. 

 
Forrás: http://agoy‐uk.blogspot.hu/2012/07/free‐yoga‐in‐park.html 

Régi hagyománya van a parkokban 

zenepavilonok kialakításának. Akár a 

hagyományos formában, akár modern 

átértelmezben népszerűek lehetnek ezek a 

zenélésre, színpadi szereplésre alkalmas 

helyszínek. 

 
Forrás: http://www.andythornton.com 

 
Forrás: http://www.comozooconservatory.org/attractions/parks‐

recreation/music‐in‐the‐park/#/info 

A nyilvánosság elől elzárt közlekedési vagy 

infrastrukturális területeket a megfelelő 

balesetvédelem biztosításával meg lehet 

nyitni rekreációs és gyalogos/kerékpáros 

közlekedési célokra. 

 
Forrás: http://www.suffolkcountyny.gov/stormwater/ 

BestManagementPractices/SmartGrowth.aspx 
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Elhanyagolt, nem látogatott „kiserdőket”, 

fával benőtt területeket vagy akár 

faültetvényeket is be lehet vonni a 

városrész közösségi vérkeringésébe, 

rekreációs életébe. 

 
Forrás: http://urbanfoodguy.blogspot.hu/2010/08/bio‐farm‐grows‐

in‐berlin.html 

A városi zöldfelületi rendszerek adhatnak 

helyet olyan hosszabb gyalogos és 

kerékpáros (esetleg lovas) útvonalaknak, 

amelyek a mindennapos közlekedés mellett 

a rekreációt is szolgálják. 

 
Forrás: http://www.americantrails.org/photoGalleries/ 

photocontest2011/11photowins.html 

Az ökológiai hatások mellett rekreációs 

szempontból is fontos, hogy a város 

zöldfelületi rendszere legyen kapcsolatban 

a közeli természetes területekkel, gyalog 

vagy kerékpáron ezek könnyen elérhetőek 

legyenek. 

 
Forrás: http://it.paesaggioix.wikia.com/wiki/Greenways 
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Forrás: http://www.intechopen.com/books/advances‐in‐landscape‐

architecture/greenways‐as‐a‐sustainable‐urban‐planning‐strategy 

Zöldterületek, közparkok számos olyan 

üzleti tevékenységnek és rendezvénynak 

adhanak helyet, amelyek egyrészt 

felpezsdítik a településrész közösségi 

életét, másrészt bevételeket jelentenek, 

amelyeket a zöldfelületi rendszer 

fenntartására lehet fordítani. 

 
Forrás: https://www.flickr.com/ 

 

Forrás: http://sagapublishers.wordpress.com/category/art/ 

Külön is érdemes megemlíteni a 

zöldfelületeken, közösségi tereken 

megrendezett termelői piacokat, amelyek 

csak ideiglenes építményeket használnak, 

viszont mind a térség helyi gazdaságára, 

mint a közösségi viszonyokra számos pozitív 

hatást gyakorolnak, és hozzájárulnak a 

tudatos vásárlás és fogyasztás kulturájának 

terjedéséhez.   
Forrás: http://www.sandpointpr.com/2013‐09/farmers‐market‐

sandpoint‐idaho.html 
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„Városszervező”hatás 

A zöldfelületekkel, illetve a zöldfelületekhez 

köthető növényválasztással és egyéb 

dizájnelemekkel „összevarrhatjuk” a város 

különálló tereit. 

 

A burkolatok, utcabútorok, kandeláberek 

stb. dizájnjának tudatos megválasztásával 

és következetes alkalmazásával olyan 

markáns jeleket tudunk létrehozni, amellyel 

összeköthetünk vagy elválaszhatunk városi 

területeket. 

Budapesten a belváros megújítása kapcsán 

megvalósított „Főutca” fejlesztésben a 

tervezők tudatosan alkalmazták ezeket az 

elveket (egységes kandeláberek, 

utcabutorok, burkolati elemek). 
 

 
Forrás: http://epiteszforum.hu/meghimzett‐utcabutorok 
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Forrás: http://www.designboom.com/eng/funclub/roppongi.html 

 
Forrás: http://www.takacsvera.hu/belvaros.html 

Műemléki környezetben megszokott, hogy 

egységes, hagyományos burkolóanyagokat 

találunk az adott település központi, 

történeti részében. Ezt a szemléletet 

azonban kiterjeszthetjük mai 

városmegújítási projektekre is. 

 
Forrás: http://www.visualphotos.com/image/1x7726748/ 

siena_piazza_del_campo_pavement_rain_wetness 

 
Forrás: it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santo_Stefano_%28Assisi%29 
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6. NÉHÁNY GONDOLAT BUDAFOK VONATKOZÁSÁBAN 

Ahogyan az előző fejezetben jeleztük, ez a tanulmány nem azt a célt szolgálja, hogy konkrét 

szakértői  javaslatokat  fogalmazzon  meg  Budafok  belváros  zöldfelületi  rendszerének 

fejlesztéséhez. Zárásként mégis érdemes kiemelni néhány gondolatot, amelyek a közösségi 

találkozásokon elhangzottakban gyökereznek, ugyanakkor a fentiekben részletezett szakmai 

elvek és gyakorlatok is alátámasztják. 

1. Budafok  a  főváros  egyik  jellegzetes  karakterű,  nagy  múltú  településrésze,  amely 

azonban jelentős mértékben elveszítette „arcát”, identitását. Ez érződik, látszik mind 

a  településképen,  mint  a  város  használóinak  szokásain.  A  zöldfelületi  –  és  ezzel 

párhuzamosan  a  közterületi/köztér  –  rendszer  fejlesztése  kapcsán  ezért  kiemelt 

feladat az  identitásképzés, a hagyományok (épített örökség, szőlőkultúra, kastélyos 

stb.)  kiemelése,  hangsúlyozása.  Ezek  egyben  a  városszerkezeti  (vizuális)  kohézió 

erősítésének, a történeti városmag kijelölésének, jelölésének eszközei is lehetnek. 

2. Az  egyik  legfontosabb  tervezési  feladat  a  településközpont‐képzés,  értve  ez  alatt 

annak a nagyobb szabad  területekkel és zöldfelületekkel  rendelkező városrésznek a 

rendezését, amely a vasút és a Mária Terézia utca között található. Itt a legfontosabb 

a  településközponti  funkciók  (piac,  játszótér,  pihenőtér,  önkormányzathoz, 

iskolákhoz,  templomokhoz  kapcsolódó  funkciók  stb.)  konfliktusmentes  elhelyezése, 

valamint a közterületek, zöldfelületek minőségének javítása. 

3. A  közösségi  beszélgetéseknek  kevésbé  volt  témája,  ugyanakkor minden  résztvevő 

egyetért  abban,  hogy  Budafok  egyik  jelentős  fejlesztési  potenciálja  a  jelenleg 

alulhasznált  Duna‐part  fejlesztése.  Ennek  rendezése,  az  ide  telepíthető  funkciók 

megtervezése és a közlekedési kapcsolat kiépítése az elsődleges feladat. 

4. A beszélgetésekben is hangsúlyosan megjelenő feladat az „élhető” város kialakítása, 

vagyis olyan vonzó közterületek és szolgáltatások létrehozása, amelyeket a település 

lakói  és  használói  ténylegesen  használatba  vesznek,  és  ami  által  az  alvóváros 

fokozatosan  élő  várossá  változik.  Itt  a  közterületek  mennyiségi  és  minőségi 

fejlesztése,  a  szolgáltatási  környezet  megteremtése  mellett  fontos  a  lakosság 

bevonása,  aktivizálása  is,  legalábbis  azon  a  szinten,  hogy  valóban  olyan  terek  és 

szolgáltatások  jöjjenek  létre,  amelyekre  szükség  van.  A  beszélgetéseken  a  fiatalok 

sport‐ és mozgásigénye, illetve a teraszos cukrászdák, kávézók, éttermek iránti igény 

volt hangsúlyos. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik az a jelenleg fennálló dilemma, hogy a 

Kossuth  Lajos utca  sétálóutcává  vagy  csökkentett  forgalmú utcává  alakítása milyen 

előnyöket, ill. hátrányokat jelent a település és az ott élők, dolgozók számára.  

 


