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MÓDSZER 
A ‘Zöld Norma 2.0’ alapjául a dán Green Cities 2019 augusztusában megjelent  ‘Zöld 
Norma  - természet a városban’  című kiadvány szolgált. Az első dokumentumhoz a dán 
Green Cities 29 olyan dán városból gyűjtött anyagot, ahol a lakosok száma 
meghaladja a 20.000-et. Ezen felül statisztikai adatokat, szakmai és tudományos 
jelentéseket is megvizsgáltak, és szervezetekkel, szakemberekkel, vállalatokkal is 
konzultáltak. 

A dán Green Cities a ‘Zöld Norma 2.0’ című javaslatot a “Zöld városok egy 
fenntartható Európáért” kampány keretében, 2020 februárjában készítette el. 

A dán Green Cities a következő szakmai szervezetek együttműködéséből jött létre: 
Dán  kertépítők szövetsége, Dán tájépítők szövetsége, Dán faiskolák szövetsége, és 
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ZÖLD NORMA - TERTMÉSZET A 
VÁROSBAN 
2019 nyarán a Green Cities ismertette az első zöld normára vonatkozó 
javaslatát, amelyre konstruktív visszajelzések érkeztek. Az észrevételek és 
visszajelzések hasznosnak bizonyultak a kibővített javaslat elkészítése során. 

A ‘Zöld norma 2.0’ a Green Cities javaslata arra, hogy a gyakorlatban miként 
lehet Dánia nagyobb városaiban több és jobb zöldfelületet (természetet) 
létrehozni. A norma elsősorban politikusokat, köztisztviselőket, 
szakembereket és más városfejlesztési tisztviselőket kíván megszólítani. 

MIÉRT SZÜKSÉGES EGY ZÖLD NORMA? 
Mivel egyre többen költöznek nagyvárosba, a városi környezet alakításában 
egyre  nagyobb kihívást jelent az épített és a természeti környezetek közötti 
egyensúly megtalálása, a beépítendő területek sokszor a zöld területek 
rovására növekednek.  Társadalmunk ezen túl számos kihívással találja 
szembe magát; ilyenek a klímaváltozás, a stressz és a biodiverzitás 
csökkenése. A fejlesztés és a várostervezés során több, jobban átgondolt 
városi zöld terület kialakításával számos kihívásra megoldást találhatunk. 

 
 

 

A városlakók, és azok, akik városi ingatlant 
kívánnak vásárolni, egyaránt igényt tartanak a zöld 
környezetre. A zöld környezet szebbé teszi a várost, 
hozzájárul a lakók testi és mentális egészségéhez, 

támogatja közösségek létrejöttét, számos környezeti 
előnnyel jár, több növénynek és állatnak nyújt 

élőhelyet - és mindezeken túl társadalmi 
értékteremtő szerepet tölt be. A zöld környezetbe 

érdemes befektetni.” 
      Jane 

Jegind, a dániai Odense városi és kultúrális 
tanácsosa 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Green Cities javaslata a ‘Zöld norma 2.0’ 
-ben nagyratörő célok kitűzése a dán 
városok természeti környezetének 
alakítására. 
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A DÁN KÖZSÉGEK ZÖLDÍTENI AKARNAK 
Kutatásaink alapján a dán községek zöldíteni szeretnének, 
céljuk több, jobb városi zöldfelület létrehozása. Ugyanakkor 
hiányoznak a konkrét irányelvek és eszközök a cél 
megvalósításához. Mivel, különösen a nagyvárosokban, 
kiélezett a verseny a rendelkezésre álló területekért, ha a 
község vezetése haladéktalanul nem tesz lépéseket, a 
fejlesztés a zöld kezdeményezések rovására mehet. 

 
A felmérésben szereplő 29 községben gyűjtott adatok alapján 
nagyon széles skálán mozog a zöld kezdeményezések 
megvalósítása. A vizsgált községekben a lakosok száma 
meghaladta a 20.000 főt. 

A zöld norma a jó minőségű városi zöldfelületek 
létrehozására vonatkozó szabványokkal és 
iránymutatásokkal segítséget nyújthat a községeknek  a 
prioritások felállításában, és abban, hogy a természet 
városba integrálására tudjanak összpontosítani. 
Ugyanakkor a zöld norma olyan eszközt ad a politikusok és  
felelős személyek kezébe, amelynek segítségével a nagyobb 
dán városokban is kezdeményezhetnek hasonló zöld 
projekteket. 

A  zöld norma különféle példákat mutat be arra, hogy 
napjainkban a községek miként dolgoznak a városi 
természettel Dániában és más országokban. 

Javaslatot teszünk több olyan módszerre, amely a zöld norma 
részét képezheti. A javaslatok a tudomány és a  bevált 
tapasztalatok kölcsönhatásán alapulnak - és érintik a 
politikát, a várostervezést és a napi működést is. 

 

A dán községekben megvan a 
szándék arra, hogy több, jobb 
zöldtfelületet hozzanak létre, de 
gyakran hiányoznak a 
megvalósításra vonatkozó 
konkrét elképzelések. 

A Green Cities projekt résztvevői 
úgy gondolják, hogy egy konkrét 
módszereket és eszközöket 
tartalmazó zöld norma megoldás 
lehet arra, hogy a természetet 
beintegráljuk a városokba. 
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ÍGY DOLGOZNAK A DÁN KÖZSÉGEK A VÁROSI 
TERMÉSZETTEL 
29 olyan község vezetőivel vettük fel a kapcsolatot, ahol  a lakosok száma meghaladta a 20.000 főt. 
Egyszersmind tanulmányoztuk az önkormányzatok portáljait, hogy betekintést nyerjünk 
stratégiájukba, koncepciójukba, és terveikbe. Ennek alapján készítettünk egy összefoglalót arról, hogy 
a jelentősebb dán városokban miként dolgoznak a természettel. 

A tanulmánnyal áttekintést kívánunk adni a községek önkormányzatainak működéséről, annak 
tudatában, hogy nem minden községtől kaptunk választ a megkeresésre, továbbá, az 
önkormányzatoknak lehetnek olyan stratégiái, koncepciói, és kezdeményezései, amelyekhez nem 
volt hozzáférésünk. 

 
A vizsgált 29 község közül háromnál találtunk olyan stratégiát, koncepciót vagy tervet, amely 
kimondottan a városi természetre összpontosít, illetve egy olyan községet is találtunk, amely 2020-
ra tervezte a városi természettel kapcsolatos stratégia kidolgozását. 
A fennmaradó községekben a városi természet leggyakrabban más koncepció vagy stratégia 
– például városfejlesztési tervek, éghajlatbiztos stratégiák, vagy a város hosszú távú fejlesztésére 
vonatkozó elképzelések - része. 

Az alábbiakban összefoglaltuk a tanulmány eredményeit: 

TÁVOLSÁG 

Hét község meghatározta, hogy a lakóhelyek milyen távolságra legyenek egy városi zöld területtől.  

ÉRINTETLEN TERMÉSZET A VÁROSBAN 

Tíz község természetvédelmi területek létrehozására vonatkozó kezdeményezéseket szorgalmazott. 

ÉGHAJLATBIZTOS STRATÉGIA 
20 község szeretne több természetet bevonni az éghajlatbiztos stratégiájába, de közűlük csak 
hárman mondták el konkrét elképzeléseiket a megvalósításról. 

TÖBB ZÖLDET 
21 község szeretne több zöld elemet létesíteni (pl. fákat ültetni, zöld tetőket létrehozni), de csak 
kilencnek volt konkrét terve ennek megvalósítására. 

BIODIVERZITÁS 
27 község tartja fontosnak a biodiverzitást, közűlük tizennégyen rendelkeznek tervekkel a 
biodiverzitás fenntartására vagy növelésére. 

FÁK 
Hét községnek van a városi fákra vonatkozó független szabályozása vagy stratégiája, és még egy 
község tervezi, hogy készít ilyet 2020-ban. Három önkormányzat rendelkezik konkrét tervvel a fák 
számának növelésére. 

PARKOK 
Hat község rendelkezik közparkokra vonatkozó szabályokkal vagy stratégiával, és még kettőben 
kidolgozás alatt vannak ezek a szabályok vagy stratégiák. 
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ZÖLD NÉGYZETMÉTEREK  
A KÖZSÉGEKBEN 
Megpróbáltuk meghatározni az egy főre eső zöld 
négyzetméterek mennyiségét. A 29 községben 16-tól kaptunk 
becsült értékeket. Ezek közül heten rákérdeztek, hogy milyen 
területeket számítsanak be, mert nem szoktak ilyen jellegű 
becsléseket készíteni. 

Jelenleg nem létezik egységes meghatározás arra nézve, 
hogy mit tekintsünk zöld négyzetméternek, zöld 
felületnek, vagy zöld térnek. 

Ezért az önkormányzatoktól kapott számokat nem lehet 
összehasonlítani egymással, csak akkor, ha ugyan olyan jellegű 
területeket vonnak be a felmérésbe. Azonban a számok jó alapot 
képezhetnek arra, hogy egy város fejlődését nyomon 
követhessük, például felmérjük, hogy Odense városa milyen 
mértékben tudta a céljait megvalósítani, vagyis a számok egy 
állapotfelmérés alapjául szolgálhatnak. 

KONKRÉT CÉLOK 
A dániai Odense város 
2021-ben 264.911 
négyzetméterről 266.911 
négyzetméterre szeretné 
növelni a zöldfelületek 
területét a belvárosban és 
annak közvetlen 
környékén. 
 
Forrás: The Park and Road Operations 
of the Danish city of Odense (Odense 
város park- és közútüzemeltető 
szervezete) 



 

 Forrás: Grønt Indeks. Green Cities for a Sustainable Europe. 
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A KÖZSÉGEK BECSÜLT ÉRTÉKEI 
A községek zöldterület számítási módszere jelentősen eltért egymástól. Amint az az összefoglalóból látható, jelentős 
különbségek mutatkoznak abban, hogy mely területeket számították be a zöld négyzetméterekbe. 
Vannak olyan községek, amelyek a község egészére adták meg a becsült értéket, mások csak egy városra, ismét mások csak 
egy városrészre. Ezért az eredményeket ennek megfelelően három kategóriába soroltuk. 
Azokat a községeket, ahol a község csupán egy nagyvárosból áll, a “nagyváros” kategóriába soroltuk. 

 

Dán községek 
                            

 
                                                                                                                                                                                             összesen          1 főre 

Herning: erdő, természet, táj, parkok és tájak, játszóterek, közösségi kertek, iskolák, szabadtéri 
sportpályák, közutak és szegélyek, lezárt utak, utak, virágágyások, stb, fásított utcai területek, parkolók, 
községi tulajdonban lévő területek, Herning tér, idősotthonok, iskolák, egyéb 

32,331,321 364 

Lyngby-Taarbæk: parkok és zöldterületek, természeti területek, játszóterek (nem számítva az 
utakat és az intézmények által lezárt területeket) + olyan zöldterületek, nemzeti parkok, 
kastélyparkok, amelyeket nem a község működtet 

15,032,000 276 

Aalborg: intézmények és a községi önkormányzat épületei, szabadidő-létesítmények és kikötők, 
zöldterületek, szabadtéri sportpályák, temetők, közösségi kertek, nemzeti parkok, parkok, iskolák, erdők, 
strandok, beépítetlen területek, ösvények, idősotthonok 

41,191,003 193 

Rudersdal: zöld közterületek 7,500,000 135 

Høje-Taastrup: zöld közterületek, beleértve az épületeket is; az épületek lehetnek iskolák, 
intézmények, városháza vagy hasonló épületek 

6,700,000 132 

Randers: parkok, kis létesítmények, nemzeti parkok, növényi övezetek, falusi tavak, kültéri 
sportlétesítmények 

9,307,000 95 

Esbjerg: parkok és zöld területek 10,480,000 90 

Odense: parkok és zöld területek 17,500,000 86 

 

  



 

 

NAGYVÁROSOK DÁNIÁBAN 

Herning: erdő, természet, táj, parkok és tájak, játszóterek, közösségi kertek, iskolák, szabadtéri 
sportpályák, közutak és szegélyek, lezárt utak, utak, virágágyások, stb, fásított utcai területek, parkolók, 
községi tulajdonban lévő területek, Herning tér, idősotthonok, iskolák, egyéb 

7,835,411 157 

Holbæk: szabadidős területek városi természettel, parkok és szabadidős használat 4,291,600 152 

Gladsaxe község/város: szabadidős közterület, közösségi kert, városi természet közterületen,  
kültéri sportlétesítmények 

10,021,816 144 

Aalborg és Nørresundby: igazgatási épület, gyermekgondozási központok, zöld területek, kültéri 
sportlétesítmények, temetők, közösségi kertek, parkok, iskolák/napközik, nemzeti parkok, parkok, 
erdők,  beépítetlen területek 

15,418,858 111  

Roskilde: a község által vagy államilag működtetett zöld területeket is beszámolták; a 
lakásszövetkezeteket és utakat nem számították be. 

2,196,363 43 

Kolding: zöld területek, kivéve az erdőket, focipályákat, iskolák kertjeit, stb. 2,384,195 39 

Koppenhága község/város: állami, magán és nemzeti zöld területek, beleértve a nemzeti parkokat 
parkokat, temetőket, közkerteket, kültéri sportlétesítményeket, és kisebb zöld városi tereket 
(2013-ból) 

20,024,426 36 

Gentofte község/város: közkertek, parkok, nemzeti parkok, temetők és vízparti parkok 1,686,000 22 

NAGYVÁROSOK KÖZPONTJA DÁNIÁBAN 

Vejle városközpontja: A parkok 922.218 négyzetmétert tesznek ki. A parkokon kívül a becsült 
érték számos alkategóriát tartalmaz, részletezi a sövényeket, évelő virágágyásokat, díszpázsitokat, 
természetes füves területeket, vágott cserjéket, stb. A becsült érték magába foglalja a lépcsőket, 
kemény és lágy burkolatokat is. 

1,057,791 n/a 

Aarhus városközpontja: pázsitok, évelő virágágyások, virágos rétek, bokrok, cserjék, sövények. Fákat, 
erdőket, focipályákat, gondozóházakat, stb nem számították be. 

897,000 n/a 

Odense városközpontja: zöld területek 264,911  n/a 
 



 

 

8 GREEN NORM 2.0 

 

TÍZ MÓDSZER 
TÖBB ÉS JOBB VÁROSI TERMÉSZET 
LÉTREHOZÁSÁRA 
A továbbiakban tíz olyan módszert mutatunk be, amelyek segítségével 
Dániában több és jobb városi természet hozható létre. 

 
A módszerek a Green Cities projekt megalapozott javaslatai olyan 
elemekre, amelyek potenciálisan a városi természetre vonatkozó zöld 
norma részeivé válhatnak. 

Ugyanakkor remélhetőleg arra ösztönzi az érintetteket, hogy párbeszédet 
kezdeményezzenek a városi természetről, hogy konkrét célokat tűzzenek ki, 
eszközöket és szabványokat alkossanak a városi természet létrehozására és 
fenntartására Dániában. 

Természetesen a városi természet érdekében tett erőfeszítéseket a szóban 
forgó városok helyi adottságainak tükrében, azokkal összhangban kell 
megtenni. 

Mindegyik módszerhez egy vagy több példát adunk arra nézve, hogy miként 
alkalmazzák, vagy lehetne alkalmazni őket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A városi természet szükséges és 
döntő szerepet tölt be az 
urbanizáció, a városszövet egyre 
sűrűbbé válásának 
ellensúlyozásában. 
Green Cities, Dánia 
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ÖT MÓDSZER TÖBB VÁROSI TERMÉSZET 
KIALAKÍTÁSÁRA 

1. ZÖLD NÉGYZETMÉTEREK MENNYISÉGE 
A községeknek elő lehet írni, hogy városaikban a zöld négyzetméterek 
mennyiségét egységes meghatározás alapján becsüljék fel. 

2. BIO-FAKTOR 
Az építkezések és felújítások során alkalmazandó bio-faktor (biodiverzitást 
biztosító tényezők) minimum követelményének meghatározása nemzeti 
szinten. Ez a tényező köz- és magánprojektekre egyaránt vonatkozik. 

3. ZÖLD TERÜLETEK TÁVOLSÁGA 
Meg lehet határozni a maximum járótávolságot (méterben) a lakóhely és 
egy legalább adott méretet elérő zöld közterület között. 

4. ZÖLD INFRASTRUKTÚRA 
Be lehet vezetni új előírásokat arra nézve, hogy az új épületek lehetőség 
szerint zöld tetővel épüljenek, és hogy a községek szorgalmazzák zöld 
infrastruktúrák létrehozását (pl. zöld homlokzatok, természetalapú 
alkalmazkodás a klímaváltozáshoz). 

5. FÁK A VÁROSBAN 
Minden község szabályokat hozhat a meglévő fák védelmére miközben védi 
a fajok diverzitását. A szabályok tartalmazhatnak konkrét tervet a fák 
számának növelésére. 

  

ÖT MÓDSZER JOBB VÁROSI TERMÉSZET 
KIALAKÍTÁSÁRA 

6. ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE 
Egy adott terület beépítését vagy átalakítását megelőzően 
kötelezővé lehet tenni az ökoszisztéma szolgáltatások 
feltérképezését és jelentés készítését arról, hogy a beruházás 
hogyan fogja érinteni az ökoszisztéma szolgáltatásokat, köz- és 
magánprojektek esetén egyaránt. 

7. HATÁSCSÖKKENTÉSI HIERARCHIA 
Egy építkezést vagy átalakítást megelőzően a hatáscsökkentési 
hierarchia alapján értékelni kell a kezdeményezéseket, és előnyben 
kell részesíteni azt, amelyiknek a természetre és az ökoszisztéma 
szolgáltatásokra nincs hatása, minimális hatása van, illetve 
helyreállítja és ellensúlyozza az okozott károkat. Ez lehet a beruházás 
jóváhagyásának feltétele. 

8. ÖKOLÓGIAI KOMPENZÁLÁS 
A községi önkormányzatok és a privát beruházók egyaránt 
kötelezhetők az általuk az ökoszisztémában és a természeti 
értékekben okozott kár teljes mértékű kompenzálására. A 
kompenzáció csak utolsó lehetőségként szerepeljen, miután a felek 
mindent megtettek a károk elkerülése, minimalizálása vagy 
helyreállítása érdekében. 

9. VAD TERMÉSZET ÉS A TERMÉSZET MINŐSÉGE 
A községeket kötelezni lehet arra, hogy az olyan területeken, ahol a 
szabadidős tevékenységek ezt nem akadályozzák jelentős 
mértékben, természetközelibb megközelítést alkalmazzanak. Arra is 
lehet őket kötelezni, hogy folyamatosan ellenőrizzék a természet 
minőségét a város zöld területein. 

10. A VÁROSI TERMÉSZET GAZDASÁGI VONZATA 
Szabályokat lehet alkotni, amelyek a beruházásokra vonatkozó 
döntéseket megelőzően kötelezővé teszik az érintett zöld területek és 
városi természet gazdasági értékének felmérését, és az eredmény 
figyelembe vételét a döntéshozatalnál. 
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TÖBB TERMÉSZETET A VÁROSBA 
5 MÓDSZER A VÁROSI TERMÉSZET MÉRTÉKÉNEK 
MÉRÉSÉRE, FENNTARTÁSÁRA ÉS NÖVELÉSÉRE 

 
ZÖLD NÉGYZETKILÓMÉTEREK 
Több dán községnek már van gyakorlata a zöld területek 
mérésében. A területeket viszonylag egyszerűen lehet mérni, a 
meglevő légifelvételek segítségével, azonba elég nagy a szórás 
arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű területeket számítsanak 
be a zöld négyzetméterbe - lásd az áttekintést a 7. oldalon. 

Például, van ahol beszámítják a privát területeket is, van 
ahol nem. Így nehéz összehasonlítani a különböző városok, 
községek, országok adatait. 

Az egységes meghatározás érdekében kiindulásnak lehetne 
tekinteni a nyilvánosan hozzáférhető zöld területeket - mint 
ahogy azt Berlin teszi - mivel ezek a területek nincsenek egy adott 
csoport vagy egyén számára fenntartva, hanem a város összes 
lakosa használhatja őket. 

Egy ilyen becslésnek meg kellene mutatnia azt, hogy hány 
négyzetméter zöld területet kínál a város polgárainak - 
függetlenül attól, hogy kertes házban vagy lakásban laknak. Ez 
lehetőséget adna a fejlődés nyomonkövetésére, konkrét célok 
kitűzésére és városok összehasonlítására. 

Ezáltal átfogó képet nyernénk arról, hogy mennyire zöld egy 
város. Azonban, mint azt egy 2016-os tanulmány kiemeli, a zöld 
négyzetméterek mennyiségének növelése nem lehet 
önmagában cél, hiszen ez semmi információt nem hordoz a 
zöld területek minőségéről. Például, egy olyan város, ahol 
nincsenek fák, de rengeteg szépen nyírt gyep van, nagyon 
zöldnek tűnhetne, ha csak a négyzetméterek alapján ítélnénk. 
Ezért ezt a módszert más, a minőséget biztosító módszerekkel 
együtt kell alkalmazni. 

 
GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy a községeknek tegyék kötelezővé a városaik zöld 
négyzetméterének mérését annak érdekében, hogy követhető legyen a városfejlesztés 
eredménye és az egy főre jutó zöld négyzetméterek alakulása. Rögzíteni kell a zöld 
négyzetméter egységes meghatározását. A meghatározás szerint zöld négyzetméternek 
tekintendők  a nyilvánosan hozzáférhető zöld területeket, mivel ezek nincsenek egy adott 
csoport vagy egyén számára fenntartva, így a város összes lakosa részesülhet előnyeikben. 

 
A kutatás eredményeit és a dán községektől gyűjtött tapasztalatokat alapul véve a következő 
meghatározást javasoljuk: 

A városokban a zöld négyzetméterek azok a nyilvánosan hozzáférhető zöld területek, amelyek 
nincsenek egy adott csoport vagy egyén számára fenntartva, mint a parkok, útmenti sávok, 
ösvények, virágágyások, városi fák, iskolaudvarok, játszóterek, közintézmények kertjei, temetők, 
kültéri sportlétesítmények, zöld területek, városi erdők, nemzeti parkok, ipari és termelési 
egységeket körülvevő zöldfelületek, zöld tetők, tetőkertek, és zöld homlokzatok. 
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PÉLDÁK 
ZÖLD NÉGYZETMÉTEREKKEL 
KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEKRE 

Németország 
1973-ban a zöld területekért felelős helyi hatóságok közösen 
meghatároztak néhány célt, ami a mai napig is érvényben van, és 
amit sok nagyváros magáénak tekint. A célok között szerepel az 
egy főre eső minimum 6-15 zöld négyzetméter biztosítása, a 
város adottságaitól függően

2,3
. 

Berlin, Németország 
Berlinben az a cél, hogy lakosonként hat vagy hét négyzetméter 
zöld területet biztosítsanak, a telekaránytól függően. Ezt a célt 
már a 20. század elején kitűzték. A közterületeket és a 
magánterületeket is beszámítják, amennyiben nyilvánosan 
hozzáférhetőek. Ide tartoznak a parkok, erdők, mezőgazdasági 
területek, de a magánkertek nem. 

Berlinben feltérképezik azokat a területeket, ahol kevés a zöld 
négyzetméter, majd a városi önkormányzat parkok létesítését 
szorgalmazza közterületeken, vagy arról redelkezik, hogy ha a 
terület beépítésre kerül, a beruházó gondoskodjon városi 
természet kialakításáról

3,4
. 

Románia 
Egy 2015-ös törvény értelmében minden városnak lakosonként 
26 zöld négyzetmétert kell biztosítania. Mindazonáltal, az ország 
nem rendelkezik egységes meghatározással, így az adatok 
pontossága nem biztosított. 

Koppenhága, Dánia 
Koppenhága önkormányzata korábban azt a célt tűzte ki, 
hogy a zöld négyzetméterek száma legalább a 2008-as értéket 
érje el. Ezt a célt 2015-ben eltörölték, amikor Koppenhága 
kiadott egy városi természetre vonatkozó stratégiát. 
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BIO-FAKTOR 
A bio-faktor egy terület által nyújtott lehetőség a biológiai aktivitásra - más 
szóval: annak meghatározása, hogy mennyire zöld a terület. A bio-faktor 
viszonylag könnyen kiszámítható, bár a módszernek több változata is 
létezik, és így különböző számítási modellek és skálák lehetségesek, de az 
alapelv ugyanaz. Bio-faktort alkalmaznak a dániai Gladsaxe-ben, az egyesült-
államokbeli Seattle-ban, Berlinben (Németország) és több helyen 
Svédországban. 

 
Egy terület összpontszámát úgy számolják, hogy a különböző kisebb 
területtípusok méretét megszorozzák a megfelelő bio-faktor ponttal, majd a 
kapott számot elosztják a teljes terület méretével. Lásd a példákat a 
következő oldalon. 

Legegyszerűbb fomájában a bio-faktort egy táblázatkezelő program 
segítségével számolják ki. Egy terület összpontszáma az azt alkotó 
területtípusok - mint aszfalt, fű, bozót, zöld tető, fák - pontszámainak 
alapján kerül kiszámításra. A területtípusok bio-faktor pontja az ott 
előforduló biológiai aktivitástól függ. Például az erdő sok pontot kap, a 
pázsit keveset, az aszfalt semmit. Tehát minél zöldebb egy terület, annál 
magasabb pontot kap. 

A dán Építésügyi, Város- és Környezetvédelmi Intézet táblázata a következő címen 
szabadon elérhető: sbi.dk. 

 
A bio-faktort eszközként használható 
A bio-faktort az új fejlesztési területek tervezési fázisában lehet alkalmazni. 
Rugalmasságot biztosít adott tényezők megvalósításához. Továbbá 
lehetőség van az épületek esetén egy minimum követelményt felállítani, és 
segítségével a területek könnyen összehasonlíthatók. 

Mindazonáltal, a bio-faktor önmagában nem mérvadó, mert nem ad 
információt pl. a biodiverzitásról, vagy arról, hogy egy adott terület milyen 
élményeket nyújt. 

 
A bio-faktor egy nagyon rugalmas 
keretrendszer, amivel dolgozhatunk.   
Hangsúlyt helyez a meglévő természet 
fenntartására és arra, hogy tudatába 
legyünk, hogy egy projekt kezdetétől fogva 
fontos több zöld terület bevonása.” 

 
Tine Sand Gybeck,        tájépítész, Gladsaxe község, Dánia 

 

 
GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy nemzeti szinten alakítsanak ki egy ambiciózus minimum 
bio-faktor követelményt a városi építkezésekhez és felújításokhoz. 

 
A minimum követelményt befolyásolhatja az építmény típusa, például az, hogy lakóépületről 
vagy kereskedelmi épületről van-e szó, valamint a telekarány, amivel kapcsolatban Berlin 
városának van tapasztalata. A minimum követelmény a községek számára közös 
kiindulópontként szolgál, ezt követően a községek meghatározhatnak maguknak további és 
még ambiciózusabb bio-faktor célokat. 

 
Továbbá javasolt, hogy egy tájépítész, kerttervező vagy okleveles kertészmérnök vegyen 
részt az épület körüli területek megtervezésében. Ez egy olyan javaslat, amihez az amerikai 
Seattle város tapasztalattal szolgálhat. 
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Megjegyzés: Az új fák koronaterülete a nulladik évben 3 m2, a 10. évben 30 m2. A homlokzati növényeket 

nulladik évben 0 %-ban határozták meg, a 10. évben 100 %-ban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

    

 

 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alapterület Pont Előtte 0. év  10. év 

Aszfalt, burkolat stb. (m2) 0,0 3.226 2.529 2.529 

Kavicsos terület, 
megerősített pázsit (m2) 

0,3 0 376 376 

Nyírt pázsit/sportpályák 
(m2) 

0,5 1.380 1.218 1.218 

Csejék és 2 méter alatti 
bokrok (m2) 

0,5 395 629 629 

Természetes füvek (m2) 1,0 0 200 200 

Cserjék és 2 méternél 
nagyobb bokrok (m2) 

1,5 181 190 190 

Fák és erdei növények (m2) 2,0 0 0 0 

Vizes területek, nem állandó 0,5 0 0 0 

Tavak területe, állandó 1,0 0 40 40 

     

Összes kültéri terület (m2)  5.182 5.182 5.182 

Bio-faktor  0,22 0,33 0,30 

     

További területek     

Tetőn és homlokzaton élő 
növények (m2) 

0,5 0 0 348 

Szoliter fák koronaterülete 
(m2) 

2,0 365 288 855 

Esővíz szivárgás fedett 
területekről (m2) 

0,5 0 1.284 1.284 

Saját komposzttal fedett 
terület (m2) 

0,5 0 819 819 

     

Hozzáadott bio-faktor  0,14 0,31 0,57 

Bio-faktor a hozzáadott bio- 
faktorral együtt 

 0,36 0,62 0,87 

UDVAROK, HEDEBYGADE TÖMB, KOPPENHÁGA 
Forrás: Notat vedr. biofaktorberegning. 2012. Naturstyrelsen og Friluftsrådet. 
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MALMÖ, SVÉDORSZÁG – CÉL: 0,6-es BIO-FAKTOR LAKÓÖVEZETBEN 

A példa egy 479 m2-es területen alapul, amelyből 279 m2 van beépítve. A terület bio-
faktora 0,05, mivel a szabadtéri rész 140 m2 aszfaltozott, 59 m2 kavicsos területből 
és csupán egy négyzetméternyi pázsitból áll. 

 
A példa azt mutatja be, hogy a termület milyen átalakítására lenne szükség a minimum 
0,6-es bio-faktor eléréséhez. A táblázatban láthatjuk miként hasonlították össze a 
különböző típusú területeket a svéd “zöld terület tényező” modell alapján. Így kapták 
meg a zöld négyzetméterek súlyozott értékét. 
Amint az alább látható az összpontszámot úgy kapták meg, hogy a zöld 
négyzetméterek súlyozott értékét elosztották a teljes területtel. 

 
 

Terület/Kiinduló 
terület 

m2   
hozzáadott 
biofaktor 

súlyozott 

zöld

 

Szegélyek, 
pázsit/talajtakarók 

130 

x 

1 130 

Az épület elülső és 
hátsó homlokzatára 
kúszó növények/ 
zöld homlokzat 

80 0,7 56 

Vegetációs szőnyek 
a tetőn/zöld tető 40-
80 mm mélység 

8 0,4 3,2 

Közepes méretű 
(=2m2) díszfák/ 16 
és 20 cm közötti 
átmérőjű fák (=1,6) 

fák 8x1,6 51,2 

Évelő virágok és 
cserjék 

74 0,4 29,6 

Sétányokról és 
teraszokról a 
környező zöld talajra 
lefolyó víz  

70 0,2 14 

Beton tömbök/ 
kemény felület 
kötésekkel  

70 0,2 14.0 

    298 

A SVÉD “ZÖLD TERÜLET TÉNYEZŐ” MODELL 

SZÁMÍTÁSA (GF): 
298 m2 súlyozott zöld terület         
479 m2 teljes terület 

Se signaturforklaring på 
si 
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TOVÁBBI PÉLDÁK 
A BIO-FAKTOR HASZNÁLATÁRA 

Berlin, Németország - Biotopfächenfaktor (Biotóp terület tényező). 0,0-1,0-ig terjedő skála. 
Az új lakóövezetekben a követelmény minimum 0,6 – a legmagasabb pontszám 1,0 
– meglévő lakóövezetek rehabilitációjánál a követelmény  0,3-0,6 a telekaránytól 
függően. 

Malmö, Svédország - Grönytefaktor-modell (“zöld terület tényező” modell). 0,0-1,0-ig terjedő skála. 
2015-ig Malmö városa ambiciózus lakhatásra vonatkozó keretrendszert használt, 
amely többek között a bio-faktor alkalmazását is előírta. A törvény módosítása után az 
önkormányzatok nem írhattak elő külön szabályokat a területfejlesztésre, és a 
keretrendszert eltörölték

9
. 

 
 
 
 
 
 

Amíg megköveteltük a Grönytefaktor-modell, 
alkalmazását lehetséges volt a különböző projektek 

összehasonlítása zöld környezet és élőhely 
szempontjából, mivel mindenki ugyanazt a számítási 
módszert használta. Pozitív hatása volt, hiszen többek 
között azt jelentette, hogy a zöld elemek fontossága úgy a 

város, mint a lakosok szempontjából láthatóvá vált az 
építőipari szakemberek, tervezők és döntéshozok számára - 

ami a tervezés során előmozdította a zöld 
kezdeményezéseket.” 

 
Maria Olsbäck 

Környezetvédelmi szakember, Várostervező iroda , Malmö, Svédország 

 

 
A keretrendszer a következőket tartalmazta: 
A tervezett lakóház vagy intézmény építésénél, illetve vegyes haználatú 
lakóövezetekben legalább 0,5-es bio-faktorral kellett rendelkezni, kereskedelmi és 
irodaépületek építése esetén pedig 0,4 volt a minimum követelmény. Amennyiben a 
fenti övezetek bármelyike el akarta érni a legmagasabb környezeti tanusítást, 0,6-os 
illetve 0,5-ös bio-faktort kellett biztosítani

10
. 

A törvény módosítását követően Grönytefaktor-modellt (“zöld terület tényező” 
modell) továbbra is alkalmazzák, de már nem követelmény, és így a minimum 
követelmény sem azonos a korábbival. 

Annak ellenére, hogy Malmö nem írja elő tájépítész részvételét a beruházásban, mégis 
szinte természetesnek veszik, hogy nagyobb projektek során tájépítészt alkalmazzank 
- például társasházak építésénél, mivel önkormányzati előírás, hogy a szabadtéri 
területek kialakítása szakszerűen történjen

11
. 
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Seattle, Amerikai Egyesült Államok – Zöld Tényező. 0,0-1,0-ig terjedő skála. 
Seattle városa a zöld tényező kialakításánál a berlini példát vette alapul, és azt 
alkalmazta a helyi viszonyokra. 
A modell minimum 0,5-0,6-es értékeket ír elő lakóövezetben, az épületek 
magasságától függően. Üzleti, vegyes lakóövezeti és egyéb urbanisztikai beruházások 
esetén 0,3 az előírt minimum. Vannak azonban olyan városrészek, amelyek mentesek 
az előírások alól

12
. 

Gladsaxe, Dánia – Bio-faktor. 0,0-2,0-ig terjedő skála. 
Gladsaxe városában a bio-faktort alkalmazni kell városátalakítási projekteknél. A 
követelmény viszonylag alacsony, 0,3 a lehetséges 2,0-ből. 
A bio-faktort leginkább a felek közötti kommunikáció eszközeként használják egy 
projekt tervezési fázisában, ezáltal biztosítva azt, hogy a természetet a 
kezdetektől fogva figyelembe vegyék

13
. 

Koppenhága, Dánia – Begrønningsværktøj (“Zöldítő eszköz”). 0,0-2,0-ig terjedő skála. 
A zöldítő eszköz kiszámolja a bio-faktort, amit azután a terület minőségével súlyoznak. 
A minőségi tényezők, amelyek szintén pontozva vannak, a következők: egyéniség, 
éghajlathoz való alkalmazkodás, biológiai sokféleség, és kikapcsolódás. Az eszköz a 
projekt kezdete előtt, a projekt alatt, és a projekt befejeztével a párbeszéd alapjául 
szolgál. Minimum követelmény nincs

14
. 
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TÁVOLSÁG A ZÖLD TERÜLETEKTŐL 
Városainkban nagyon fontos, hogy a zöldfelületek könnyen 
megközelíthetők legyenek a lakosok számára. Minnél közelebb lakik 
valaki egy zöld területhez, annál jobban ki tudja használni a terület adta 
lehetőségeket. Ha valaki sok időt tölt a természetben, csökken a stressz 
szintje. 

Azok, akik kevesebb mint 300 méterre laknak egy zöld területtől 
lényegesen többet használják azt, mint azok akik messzeb laknak

15
. 

 
A parkok és a zöld területek növelik a közvetlen környezetükben 
található ingatlanok értékét (egy bizonyos távolságon belül)

16
. 

Néhány dán községi önkormányzat célul tűzte ki, hogy polgárai 
bizonyos távolgágon belül lakjanak egy zöld területtől vagy a 
természettől. Azonban nem mindig világos, hogy milyen zöld 
területre gondolnak - hiszen kétségtelenül nagy különbség van egy 
nagy park és egy pár fával rendelkező kis füves terület között. 

 
A zöld területektől mért távolsággal azért 

érdemes foglalkozni, mert könnyű kapcsolódni 
hozzá, és mert a tudomány is arra utal, hogy 

nagyon fontos tényező.  A zöld területek 
méretének becslése jó eszköze a tervezés során a 
döntések tényszerű alátámasztásának, és a zöld 

kezdeményezések előtérbe helyezésének a 
városfejlesztés során.” 

 
Bo Seidelin Hune Tájépítész, Odense község, Dánia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy minden dán város Odense városához hasonlóan célul 
tűzze ki, hogy polgárai maximum 300 méteres távolságra lakjanak (gyalogosan) egy 
minimum 2.000 m2-es, nyilvános zöld területtől. A nagyon sűrűn beépített meglévő városi 
környezetben azonban a zöld terület előírt mérete 1.000 m2 lehet. 

 
Ezen felül, Berlinhez hasonlóan egy 5.000 m2-es nyilvános zöld terület szintén legyen 
elérhető gyalogosan, 500 méteres távolságban. 
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PÉLDÁK 
TÁVOLSÁGRA VONATKOZÓ CÉLOK 

Jelenleg a 29 nagyvárost magába foglaló dán község 
közül 7-nél találtunk  ilyen célokat. Mindazonáltal nem 
világos, hogy mit tekintenek zöld vagy szabadidős 
területnek, és Odense városa az egyetlen, ahol vannak a 
terület méretére vonatkozó előírások. 

Esbjerg, Dánia 
Van távolságra vonatkozó célja, de nem egyértelmű, és az sem 
világos, hogy a célt milyen mértékben érik el. 

Herning, Dánia 
Cél, hogy polgárai maximum 300 méteres távolságra 
lakjanak egy zöld területtől. 

Høje-Taastrup, Dánia 
Cél, hogy polgárai maximum 300 méteres távolságra 
lakjanak egy zöld területtől. 

Koppenhága, Dánia 
Mindenkinek 15 perces sétával megközelíthető kell legyen egy 
park, vízpart, vagy nemzeti park. Hamarosan bevezetésre kerülő 
cél, hogy polgárai maximum 300 méteres távolságra lakjanak egy 
zöld területtől. 

Odense, Dánia 
Előírás, hogy polgárai maximum 300 méteres távolságra 
lakjanak (gyalogosan) egy minimum 2.000 m2-es, nyilvános 
zöld területtől. A nagyon sűrűn beépített városiközpontban 
azonban a zöld terület előírt mérete csak 1.000 m2. 

Silkeborg, Dánia 
Cél, hogy polgárai maximum 500 méteres távolságra 
lakjanak a természettől. 

Aalborg, Dánia 
Cél, hogy polgárai maximum 300 méteres távolságra 
lakjanak egy szabadidős területtől. 

Berlin, Németország 
Cél, hogy polgárai maximum 500 méteres távolságra 
lakjanak egy minimum 5.000 m2-es nyilvános zöld területtől. 
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ZÖLD INFRASTRUKTÚRA 
A zöld infrastruktúra célja a természetben előforduló folyamatok 
védelme és erősítése azáltal, hogy stratégiailag integráljuk őket a 
területfejlesztés folyamatába - például a várostervezés során. Az 
infrastruktúra különböző elemei, mint a zöld tetők, esővízgyüjtő 
rendszerek, kaptárak, ökohidak, vagy virágzó útszegélyek szerepet 
kaphatnak a várostervezés során

18
. 

Most a következő három elemre koncentrálunk: éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, zöld tetők, és zöld homlokzatok. 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS 
2013-ban a dán községeket kötelezték az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás tervének kidolgozására, hogy képesek legyenek 
megbírkózni az egyre gyakoribb felhőszakadásokkal és heves 
esőzésekkel

19
. Azóta a dán városokban sok olyan projektet hajtottak 

végre, amely segít az éghajlatváltozás hatásait mérsékelni, és tervbe 
vannak véve további hasonló projektek. A természetalapú 
alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz nagy lehetőségeket rejt 
magába, hiszen a természet képes a vízegyensúly létrehozására - 
ugyanakkor a városok esztétikai értékét is növeli és a biológiai 
sokféleséget is támogatja

20
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotó: Koppenhága Nørrebro 
negyedében városi természet 
kialakítása egy többszintes épület 
környezetében - zöld tetőt hoztak 
létre, amely a lakóknak barátságos 
tetőteraszként sziolgál. A hangsúlyt 
dús, erőteljes növények ültetésére 
fektették. A növények kellemes 
mikroklímát, teret és környezetet 
hoznak létre. 

Ezen kívül a város madarainak és 
rovarjainak is élőhelyet biztosítanak. 
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ZÖLD TETŐK ÉS HOMLOKZATOK 
Az utóbbi években a zöld tetők jobban az előtérbe kerültek, de vannak 
olyan külföldi városok, ahol már régebben elkezdtek foglalkozni a 
témával, és folyik a verseny, hogy melyik városnak van a legnagyobb 
egy főre jutó zöldtető négyzetmétere.

21
 

 
Annak ellenére, hogy a zöld tetők és homlokzatok bizonyos 
szempontból mesterséges környezetet teremtenek, és nem 
vetélkedhetnek a természettel sem a jóllét megteremtésében, sem a 
biológiai sokféleség támogatásában, mégis számos pozitív 
tulajdonsággal rendelkeznek

22
: 

Néhány város zöld tetőinek területe négyzetméterben, 2015-ös adatok 
 

Város Zöld tető, m2 1 főre jutó m2 

Bázel, Svájc 1.000.000 5,71 

Stuttgart, Németország 2.000.000 3,38 

Malmö, Svédország 400.000 1,32 

London központja, Nagy-Brittania 205.000 1,21 

London, Nagy-Brittania 1.500.000 0,17 

Koppenhága, Dánia 40.000 0,07 

 

Forrás: Living Roofs and Walls – from policy to practice. 2019 

• Tetők és homlokzatok hozzájárulhatnak az úgynevezett  városi 
hősziget hatás  (UHIE) csökkentéséhez. Ha egy város 
növényzetét 20 százalékkal növelik, a hősziget hatás körülbelül  
1 Celsius-fokkal csökken. 

• A zöld tetők az épületen belül érzékelt zajt 3-10 dB-lel 
csökkenthetik. A zöld falak a zajt 2-5dB-lel csökkenthetik. 

• A zöld tetők élettartama jelentősen hosszabb, mint a 
hagyományos tetőké, és jól is szigetelnek. 

• A zöld tetők hozzájárulnak a város levegőjének tisztaságához, 
segítenek az esővíz-gazdálkodásban és búvóhelyet biztosítanak a 
madaraknak és rovaroknak. 

• A zöld tetők növelik az ingatlan értékét. Egy kanadai tanulmány 
szerint Kanadában a rekreációra alkalmas zöld tetővel 
rendelkező épületek értéke akár 11 százalékkal is meghaladja 
azoknak az épületeknek az értékét, ahol nincs ilyen tető. Ezen 
felül azoknak az épületeknek az értéke, amelyek a zöld tetőre 
néznek akár 4,5 százalékkal is növekedhet

23
. 

• Több kutató is kimutatta, hogy kilátás a zöldre, beleértve zöld 
tetőkre és homlokzatokra, csökkenti a stresszhatást. 

 
Ha létrehozunk egy tavat és körbeültetjük 24 őshonos 

növénnyel az nagyobb jelentőséggel bír, mint csupán az 
esővíz tárolása. A biológiai sokféleséget is támogatja, és a 

növények közrejátszanak a CO2 egyensúly 
fenntartásában. Szabadidős élményt is biztosít, és a tájat 

szebbé varázsolja.” 
      Ida Vestergaard      tájépítő, Lyngby-Taarbæk község, Dánia 
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TETŐK ÉS HOMLOKZATOK TÍPUSAI 
Intenzív zöld tető 
Tetőkertként is ismert, tipikusan több mint 20 cm táptalajjal. Általában 
öntözést, és évente többszöri gondozást igényel. 

Extenzív zöld tető 
Ezek varjúhájfélékkel, a kőtörőfű-virágok rendjéből és/vagy évelő fűfélékkel és 
vadvirágokkal beültetett tetők. A tetőket tipikusan 4-15 cm táptalaj borítja. 

Ezen kívül a zöld tetők lehetnek: 

Biodiverzitás növelő: Speciális őshonos fajokkal, vagy különleges módon megtervezett élőhelyekkel. 

Kék-zöld: Kimondottan esővízgazdálkodás céljára kialakított. 

Bio-szolár: A tetőre helyezett talajon napelemeket is elhelyeznek. 
 

Zöld homlokzatok: A növényzet gyökere talajszint alatt indul, a növény felkúszik a 
homlokzatra. Élő falak: a falon kis “zsebeket” alakítanak ki, amelybe termőtalaj 
kerül, így a növények “közvetlenül” a falon nőnek. 

Bio-aktív homlokzatok: Olyan anyagból épülnek, amelyből moszatok és 
algák tudnak nőni

21
. 

 
FOTÓ: Zöld tető rovarhotellel a londoni PwC épületen 
(Nagy-Brittania) – varjúhájfélék és vadvirágok 
keveréke a rovaroknak és a madaraknak ad élőhelyet 
(pl. házi rozsdafarkú madarak) 

A növények kombinációja a biodiverzitás 
támogatására lett kialakítva.

 

FOTÓ: A Rubens Hotel zöld fala a londoni palotában. A fal egy 
olyan függőleges esőkert, amelyet a tetőről jövő csapadékvíz 
öntöz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy Bázel és Stuttgart mintájára az új épületeken tegyék 
kötelezővé zöld tető kialakítását, amennyiben a tető dőlésszöge ezt lehetővé teszi. Továbbá a 
várostervezés és városfejlesztés során népszerűsíteni és ösztönözni kell a zöld 
infrastruktúra kialakítását (pl. zöld tető, természetalapú éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás). Ennek az egyik módja lehet egy zöld infrastruktúrát támogató alap 
létrehozása. Ebben Bázelnek, Stuttgartnak és az ausztrál Melbourne városának van 
tapasztalata. 

Ezen felül a zöld tetők és homlokzatok szerves részét képezhetnék a bio-faktor eszköznek. 
Ehhez azonban szükséges a négyzetméterenkénti pontok súlyozásánál figyelembe venni, 
hogy a telekarány nem növekszik amikor a zöld területet a talaj szintről “átteszik” magasabb 
szintre. 
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PÉLDÁK 
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA 
London, Nagy-Brittania 
2008-ban Londonban bevezettek egy élő tetőkre és falakra 
vonatkozó szabályozást, amely hatással volt a kerületi tervekre. 
A zöld tetők összterülete a 2010-ben mért 715.000 
négyzetméterről 2017-re 1.510.000 négyzetméterre nőtt, vagyis 
a zöld tetők összterülete hét év alatt több mint duplájára nőtt

21
. 

 
London – lakosaival közösen – olyan zöld infrastruktúrát 
alkot, amely, többek között segít az esővíz  kezelésében.  Az 
ilyen projektek egyik példája egy forgalmas út lezárása a 
gépkocsiforgalom elől. Az aszfaltot vízáteresztő burkolatra 
cserélték, a tetőről tartályokban összegyűjtött esővizet a régi 
út mentén ültetett kis kertek, vadvirágok, fűszernövények, és 
rovarbarát növények  öntözésére használták

20
. 

Virum városa, Dánia 
Egy az éghajlatváltozás hatásait csökkentő projekt keretében 
Virum a lakóövezeti utcák mentén évelő virágágyásokat 
alakított ki. Az ágyások előnye, amellett, hogy elnyelik az 
esővizet, az esztétikus látvány. A maradék esővizet egy 
mesterséges tóba vezetik, melyet 24 őshonos növényfajjal 
ültettek körbe a biológiai sokféleség előmozdítására, a szén-
dioxid egyensúly fenntartására, és szabadidős tevékenység, 
valamint esztétikus környezet biztosítására

24
. 

Melbourne, Ausztrália 
Melbourne-ben létrehoztak egy olyan alapot, amelyik a 
magánterületek zöld infrastruktúrájának finanszírozását 
támogatja. A város 75 százaléka magánterület. A kezdeményezés 
mögött az a meggyősődés áll, hogy a zöld infrastruktúra a közjót 
szolgálja. Pénzügyi támogatásban részesülnek például az olyan 
projektek, amelyek fákat ültetnek, zöld területeket, tetőket vagy 
homlokzatokat hoznak létre. Az alap a projektek 50 százalékát 
finanszírozza, a fenmaradó összeget a magánbefektetőknek kell 
állnia

20
. 

Szingapúr 
Szingapúr több éve dolgozik a “LUSH” kezdeményezéssel, 
amelyik hozzájárul ahhoz, hogy Szingapúr a “város egy kertben” 
címmel büszkélkedhessen. A kezdeményezés többek között 
előírja, hogy ha építkezés során a természet talajszinten  eltűnik,  
azt függőleges kertekkel, zöld homlokzatokkal és/vagy zöld 
tetőkkel kell pótolni. A  város zöld homlokzatai és zöld tetői 
körülbelül 100 hektár tesznek ki

25,26
. 

Stuttgart, Németország 
Stuttgartban minden új épületen zöld tetőt kell létesíteni. 
Ugyanakkor a város támogatja a zöld tetőket és zöld 
homlokzatokat a projektek 50 százalékáig, maximum 11.500 
euróval

21
. 

Bázel, Svájc 
A város előírja, hogy az új építésű lapostetős épületeken zöld 
tetőt alakítsank ki, amely előmozdítja a biológiai sokféleséget. A 
növényzet Bázelre jellemző őshonos fajokból kell álljon

27
. 
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FÁK A VÁROSBAN 
A fák fontos részei a városi természetnek, hiszen számos olyan 
tulajdonságuk van, amely pozitívan hat az éghajlatra, a városra, és az 
emberekre. 

 
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint a fák 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak korlátozásához, mivel 
elnyelik és megkötik a légkörben található szén-dioxidot. Egy 
kifejlett bükkfa élete során például 4,3 tonna szén-dioxidot köt meg 
és tárol gyökereiben, törzsében és ágaiban

28
. 

Alkalmazkodnunk kell az eddigieknél nagyobb mennyiségű 
esőzésekhez, és a megoldásban jelentős szerepet játszhatnak a fák. 
Az örökzöld fák évente körülbelül 15.000 liter vizet vesznek fel, és 
párologtatnak el. A városi fák kiszűrik a légszennyeződést, 
támogatják a biológiai sokféleséget, és mérsékelik a városokra 
jellemző magasabb hőmérsékletet – az úgynevezett városi hősziget 
hatást. 
A fák praktikus funkciók mellett esztétikai és építészeti kvalitásokkal 
is rendelkeznek, pozitív élményt nyújtanak és szebbé varázsolják a 
városi környezetet.

29
 

 
 
 
 
 

Ha árnyalt módon nézzük, a fák hatalmas 
értéket jelentenek a városoknak - kezelik az 

esővizet, árnyékot adnak, elnyelik a szén-
dioxidot, élőhelyet biztosítanak és szebbé 
varázsolják a városi környezetet. Ezért 

gondjukat kell viselnünk, jobban kell 
képviselnünk és dokumentálnunk értéküket, 
hogy ne essenek áldozatul építkezéseknek.” 

Oliver 
Bühler,  Egyetemi docens, Koppenhágai Egyetem 
Erdészeti és Tájgazdálkodási Szak (UCPH), Dánia 

 
GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy minden község dolgozzon ki egy fákra vonatkozó 
szabályozást, a dánaia Frederiksberg község mintájára, a meglévő fiatal és idős fák 
védelmére, valamint a kivágott fák pótlására (egy kivágott fa helyett kettő ültetése). A 
szabályozás térjen ki a fajok sokféleségére az őshonos fajok előnybe részesítésével, és a fák 
számának növelésével városszerte (a már fásított területeken is). 
Továbbá javasoljuk az értékelési eszközök használatának kötelezővé tételét, és a gazdasági 
érték figyelembe vételét, annak eldöntésére, hogy a városfejlesztés érdekében a meglévő 
fák kivágása ésszerű-e. 
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A fák értéke 
A fák tulajdonságanak értékét pénzben kifejezni összetett 
folyamat, de a gazdasági szempont döntő szerepet játszhat a 
városi fák létjogosultságának megállapításában. 
Szerencsére léteznek a fák gazdasági értékének megállapítására 
szolgáló modellek. 

Ezeknek egyike a dán norma (VAT19
30

). Olyan módszeren alapul, 
amely öt tényezőt vesz figyelembe egy adott fa összértékének 
megállapítására: kezdeti költség, ha a fát egy új fa ültetésével kell 
pótolni; a fa mérete, egészsége, elhelyezkedése és kora. A norma a 
“Green Environment” kiadó kezelésében jelent meg. Egy másik, 
nemzetközileg elfogadott modell az “iTree”, amely ingyen 
hozzáférhető (itreetools.org). 

Ez a modell meghatározza a fa által nyújtott ökoszisztéma 
szolgáltatások értékét (mint például a szén-dioxid felvétel, esővíz 
kezelés, és a biodiverzitás előnyei). 

Fákra vonatokzó szabályozás 
A magas népsűrűség ellenéra a dániai Frederiksberg község sok 
fával büszkélkedhet. A kis község, amelynek lakosságszáma még 
növekszik, ambiciózus szabályozást dolgozott ki a meglévő fák 
védelmére, és a község növekedésével egyidejüleg új fák 
élőhelyének megteremtésére

31
. 

Fákra vonatokzó szabályozás többek között a következőket tartalmazza
32

: 
• Cél, hogy Frederiksberg minden otthona legalább 1 fára rálásson 
• A  25 évnél idősebb fák védelme 
• Őshonos fajok előnyben részesítése, magas szintű biodiverzitás. 
• Az újonnan ültetett fa törzsének a talaj fölött 1 méterrel mért 

kerülete legalább 18-20 centiméter legyen. 
• Az építkezésekre vonatkozó előfeltétel, hogy a fákban ne 

okozzanak kárt - amennyiben mégis kárt okoznak, a fákat 
pótolni kell. 

http://itreetools.org/


 

 

26 GREEN NORM 2.0 

PÉLDÁK 
A VÁROSBAN A FÁK OLTALMÁT  
SZOLGÁLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK 
Odense, Dánia 
Ha kivágnak egy fát kettőt kell ültetni helyette.  
A kezdeményezés része Odense azon tervének, hogy Dánia 
legzöldebb városává váljon

33
. 

Koppenhága, Dánia 
Koppenhágában 2018 óta létezik stratégia a fák védelmére, 
amely a kivágott fák pótlását írja elő.  A stratégia egyik konkrét 
célja az, hogy  a fák koronájának területe Koppenhága 
területének 20 százalékát lefedja. 2015-ben 16 százaléknál 
tartottak. Továbbá a stratégia célja ideális növekedési 
feltételeknek és a fajok biodiverzitásának biztosítása

34
. 

Az önkormányzat 2015-ben kitűzött célja 100.000 fa ültetése 
2025-ig. A lakosokat felkérték, hogy tegyenek javaslatot arra 
nézve, hogy hová ültessék a fákat

35
. 2019-ben körülbelül 

36.000 fát ültettek, de ezek közül a fák közül 25.000-nek a 
törzse 20 centiméternél kisebb kerületű volt, és ezeket az 
újonnan kialakított városi erdőbe ültették Amager szigetén, 
amely a lakóövezetektől jelentős távolságra fekszik.  
E tanulmány készítésekor a projekt céljának eléréséhez 
körülbelül 134.400 millió euró hiányzik

36,37
. 

Berlin, Németország 
Berlin városrészenként tartja számon az útmenti  fákat. 
A sok fájáról híres város  431.000 útmenti fával büszkélkedik,  ami 
13 méteres átlag távolságot eredményez a fák között

38
. A fák meg 

vannak számozva és mindenki számára elérhető digitális  
térképes nyilvántartásba vannak véve

39
. 

Aarhus, Dánia 
2017-ben Aarhus 2025-re 10.000 fa ültetését megcélzó  
projektet indított. A lakosok javaslatot tehetnek, hogy 
közterületen hová ültessék a fákat, és a városközpontban 
minden kivágott fát  két fa ültetésével kell pótolni. 
Aarhus elmaradt a tervektől, 2019 elejéig a város csak 500 fát 
ültetett el

40,41
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Séta a város parkjaiban, fák az utak mentén, zöld 
oázisok. Csupán ennyi kell a gyakran hektikus és 
ingerekben túl gazdag hétköznapokon egészségünk és 
jóllétünk kedvező alakulásához. Így láthatjuk, hogy 
sok nyomós indok van több zöld terület és városi 
természet létrehozására. 
Green Cities, Dánia 
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JOBB VÁROSI TERMÉSZETET 
Egy dolog a zöld négyzetméterek mennyiségét növelni a városban, más dolog a 
zöld területek minőségét javítani. 

 
A városi természet minősége összetett kérdés, mert jelentős különbség van egy rövidre 
nyírt pázsit, egy erdő vagy egy tetőkert nyújtotta minőség között. 

Sok mérhető paraméter van, a különböző típusú területeknek más az értéke és a 
városban betöltött funkciója -  azonban a különféle tulajdonságokat a zöld 
négyzetméterek becslésénél nem feltétlenül veszik számításba. 

A temészet biológiai szemszögből nézett minőségét is értékelni kellene. Vajon 
változatos-e és virul-e a növény- és állatvilág? 

A városi természet gazdasági jelentőséggel is bír. Az ökoszisztéma 
szolgáltatásoknak jelentős társadalmi és gazdasági értéke van, a parkok növelik 
a környező ingatlanok értékét. Ugyanakkor lehetnek fenntartási és működési 
költségek is. 

Tudományos kutatásokat és a városok illetve községek gyakorlatban szerzett 
tapasztalatait  alapul véve a Zöld Norma a minőséget a következő 3 szempontból 
vizsgálja: ökoszisztéma szolgáltatások, a természet minősége, és a gazdaság. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ökoszisztéma szolgáltatások 

 
Egy  ökoszisztém az élőlények és környezetük  

kölcsönhatásából áll. Sok meghatározása lehet az 
ökoszisztémának,  földünket is lehet egy  nagy 

ökoszisztémának tekinteni. Egy élőhely típus, mint például 
egy erdő, szintén tekinthetők olyan ökoszisztémának, 

amely tartalmazhat más ökoszisztémákat, vagy azoknak 
részeit.” 

Dánia Környezetvédelmi Hatósága 
 

Az ökoszisztémák fontosak, sőt a megélhetésünk és a társadalom, és mi magunk, is az 
ökoszisztémáktól és azok szolgáltatásaitól és előnyeitől függünk. 

Az ökoszisztéma szolgáltatásokat négy kategóriába sorolhatjuk: 
• Az ellátó szolgáltatások magukat a természetes javakat szolgáltatják, mint 

például az élelmiszert, vizet, nyersanyagokat és építőanyagokat. 
• Szabályozó szolgáltatások többek között irányit́ják az éghajlatot, a szén-dioxid felvételt, és a 

zajcsökkentést. 
• Kulturális szolgáltatásnak tekinthető a lehetőség a szabadidő eltöltésére, a szépség, és az egészség. 
• A támogató szolgáltatások magukban foglalják például a biológiai sokféleséget, a tápanyag-

körforgást, és a beporzást.  Fontosak az ökoszisztéma egészsége szempontjából
42
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A TERMÉSZET MINŐSÉGE 

 
A városi környezet biodiverzitásával kapcsolatos 

munkánk során a kiindulópont mindig a természet 
minőségének elemzése, amely a meglévő természetet és 

annak tulajdonságait térképezi fel az átfogóbb biológiai 
kontextussal együtt. Ez a legjobb kezdőpont annak 

megbecsüléséhez, hogy milyen biodiverzitást tudunk 
teremteni.” 
Rasmus Vincentz  a 

Habitats cég társ-alapítója 

 
A természet minősége leginkább a biológiai sokféleségről szól és arról, hogy a 
különböző fajoknak milyen lehetősége van egy adott területen megélni/növekedni. A 
természet minőségének mérésére is több módszer áll rendelkezésre. 
Például a dán Habitats cég folyamatosan fejleszti a természet minőségének 
vizsgálatát. Svédországban szabvány elemzést vezettek be a természet minőségének 
vizsgálatára és a Aarhus egyetem kutatója egy 2011-es jelentésben ismertette és 
megvizsgálta az elemzést

43
. 

Az Aarhus egyetem jelentése szerint a természet minőségét a területen található 
növények összetétele és a terület fizikai struktúrája alapján lehet meghatározni.  
Nevezhetnénk ezt a “természet biológiai minőségének” is. 
A terület a természet minőségére vonatkozó összpontszámot kap, amely a következőket 
veszi figyelembe: növényi fajok száma és típusa, a terület és a növényzet struktúrája, 
valamint a víz és páratartalom viszonyok. 

 
 
 

GAZDASÁG 
 

A gazdasági  ösztönzők  nem teszik vonzóvá a 
városok számára, hogy területeket tartsanak fenn a 

természetnek, de a terület értékét csupán egy 
lakóépület alapterületeként számítani rövidtávú 

gondolkozásra utal. Biztosítanunk kell a 
beruházások és a városi természet közötti jobb 

arányt” 
Susanne Renée Grunkin 

A dán Tájépítők Szövetségének elnöke 

 
A gazdaságosságnak jelentős szerepet tulajdonítanak amikor a városfejlesztésre vonatkozó 
döntéseket hoznak. Ezért tartjuk fontosnak a városi természet gazdasági hatásaira való 
összpontosítást. A természetnek nincs olyan értelembe vett értéke, mint egy lakásnak, 
parkolóhelynek, vagy egy liter tejnek. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy a természetnek nincs 
értéke. Ellenkezőleg, több tanulmány is kimutatta, hogy a városi természetnek jelentős pénzbeli 
értéke is van – csupán eszközökre van szükségünk ennek mérésére. A természet értékének 
felismerése nagyon fontos. Nem kockáztathatjuk meg, hogy a természetnek alacsonyabb prioritást 
tulajdonítunk a gazdasággal szemben, csupán azért, mert hiányosak az ismereteink. Valójában 
gazdasági oldalról nézve, lehet, hogy ez lenne a legrosszabb döntés. 



 

 

30 GREEN NORM 2.0 



 

 

GREEN NORM 2.0 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A városi természet fontos szempont 
azoknak a politikusoknak, akik a 
polgárok érdekében gazdasági, 

környezeti, szociális és esztétaikai 
szempontokat egyaránt figyelembe 

véve kívánnak előnyöket elérni 
Green Cities, Dánia 
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AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE  
Egy 25 egyesült államokbeli, kanadai és kínai városi környezetet 
vizsgáló tanulmány szerint csupán 5 ökoszisztéma szolgáltatás 
gazdasági értéke jelentősen meghaladja például a parkok 
helyreállításának és fenntartásának költségét. A vizsgált 
szolgáltatások a következők: légszennyezés, hőmérséklet és 
csapadék szabályozása, szén-dioxid felvétel illetve a szabadidős 
szolgáltatás. 

Ezen felül figyelembe kell venni azoknak az ökoszisztéma 
szolgáltatásoknak az értékét is, amellyekkel a tanulmány nem 
számolt, mint a biodiverzitás fontossága, egészségvédelem, és 
zajkiszűrés

44
. 

A svéd Lomma községben kidolgoztak egy módszert az 
ökoszisztéma szolgáltatások és egy adott terület természeti 
értékeinek feltérképezésére. A módszert által betekintést nyernek 
abba, hogy a településfejlesztés vagy -átalakítás mely értékeket 
érinti, és így lehetővé válik az értékek megóvása. 

 
Az ökoszisztéma szolgáltatásokra 
fordított munka segített Lomma 

községet vonzóvá tenni. 
Az emberek azért költöznek ide, mert  

Lomma zöld.” 
Helena Björn, Környezetvédelmi stratégiai szakember, 

Lomma község, Svédország 

 
A feltérképezés az építési projekt legelején történik, az erre a célra 
összeállított formanyomtatványok alapján

45
. 

Az ökoszisztéma szolgáltatások értékének az adott területen 
szerepelnie kell a nyomtatványban, valamint azt is bele kell írni, 
hogy a projekt miként érinti a szolgáltatásokat, és mit lehet tenni a 
szolgáltatások megóvására. 

A feltérképezett természet és ökoszisztéma szolgáltatások értéke, 
amely Lomma községben készült. 

 

Ökológiai érték Biológiai sokféleség, értékes élőhelyek 

Támogató 
ökosziszté
maszolgált
atások 

Élelmiszer termelés, víz ellátás, beporzás, kártevők 
elleni védekezés, nyersanyag, energia potenciál 

Szabályozó 
ökoszisztémas
zolgáltatások 

Helyi éghajlat szabályozás, regionális/globális éghajlat 
szabályozás,  extrém időjárással szembeni védelem 
levegő minőség javítása, víztisztítás, zajcsökkentés, víz 
kezelés, errózió elelni védelem, tápanyag körforgás 

Kultúrális 
ökoszisztéma 
szolgáltatáso
k 

Sazbadidős és szabadtéri elfoglaltságok, egészség, 
testedzés,  közösségi  kapcsolattartés,  tanítás  és 
ismeretek, szellemi és spirituális  inspiráció,  
természeti  örökség,  esztétika 

Egyéb 
fontos 
funkciók 

Folyamatosság, táj, stratégiai elhelyezkedés, jövőbeni 
érték lehetősége 

 

Forrás: Underlag til Miljövärdesbedömning (Környezeti értékek felbecslésének 
alapja) Lomma, Svédország. 
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INSPIRÁCIÓ AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK 
FELTÉRKÉPEZÉSÉHEZ 
A svéd Lomma községben hat  fontos kérdést tesznek fel, amikor 
egy terület meglévő ökoszisztéma szolgáltatásait vizsgálják 

45
: 

1. Jelen van-e az ökoszisztéma szolgáltatás az adott területen, és ha igen, hogyan? 
2. Az ökoszisztéma szolgáltatások értékének leírása 
3. Milyen mértékben hat az ökoszisztéma szolgáltatásokra egy adott projekt? 
4. Az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatás leírása 
5. Milyen jogi védelem van jelen? 

6. Milyen intézkedések történnek a hatás ellensúlyozására? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy tegyék kötelezővé az ökoszisztéma szolgáltatások 
értékelését minden városfejlesztési vagy város átalakítási projekt kezdetén – függeltenül 
attól, hogy magán- vagy közterületről van szó. 
A feltérképezés, amelyet a terület tulajdoni viszonyaitól függően a vállalkozó vagy az önkormányzat 
végezhet, lehetővé teszi a projekt adaptációját a területen meglévő értékekhez. Ugyanakkor, a 
feltérképezés kiindulópontként szolgál a következőkben tárgyalt természetvédelmi és a kiegyenlítő 
intézkedésekhez. 
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TOVÁBBI PÉLDÁK 
HOGYAN DOLOZZUNK AZ ÖKOSZISZTÉMA 
SZOLGÁLTATÁSOKKAL 

Koppenhága, Dánia 
Koppenhága kidolgozott egy bio-faktorokon alapuló zöldítő 
eszközt, de ezen felül az elért minőséget is pontozza. Az eszköz a 
projekt tervezési fázisában, megvalósítása során és azt követően 
is párbeszéd alapjául szolgál

14
. 

Pontozott minőségi tényezők: 
• Egyéniség – a városi természet figyelembe veszi a környék 

különleges jellegét  és növényzetét  
• Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – az esővíz 

beszivárogtatása és késleltetett elvezetése; párolgás 
tetőkről és növényi kipárolgásek 

• Biodiverzitás – élőhelyek, szerkezet sokfélesége, 
őshonos fajok és  ökológiai folyosók 

• Szabadidős terékenység – nagyobb gyepfelületek, ökológiai 
kapcsolatok, változatos terep, mindenki számára hozzáférhető 

Seattle városa, Amerikai Egyesült Államok 
2012-ben Seattleben föltérképezték az ökoszisztéma 
szolgáltatásokat, amit a városi fák és egyéb növényzet 
(összeségében dinamikus városi erdő) nyújt. Annak ellenére, hogy 
a jelentés egyszerű  ökoszisztéma szolgáltatásokra irányult, azt a 
következtetést vonták le, hogy a városi erdő  kulcsfontosságú 
erőforrása és eleme a város infrastruktúrájának, jelentős értéke 
van, és fontos ennek felismerése. 

A jelentés továbbá megállapította hogy: 
• A város fái összességében 2 millió tonna szén-dioxidot 

tárolnak. Ha a szén-dioxid tárolását más módon kellene 
megoldani, az 9.950 millió eurós költséggel járna. 

• A fák és cserjék éves szinten 725 tonna szennyeződést 
szűrnek ki a levegőből, ami a városnak évi 5.100 millió 
megtakarítást jelent. 

• A város fáinak és csejéinek pótlása 4.5 milliárd euróba 
kerülne. A jelentés megállapítja, hogy a város fái értékes 
tőkét képviselnek, annak ellenére, hogy sokszor nem 
tekintik őket annak

46
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Az épített környezet jelentősen kihathat az 
ökoszisztémák, fajok, és génkészletek 

sokféleségére. Folytatni szeretnénk a dán 
városok biodiverzitásának fenntartásának, 

létrehozásának, és bővítésének felgyorsítását. 
Amikor egy városi terület fenntarthatóságát 

tanusítjuk a föld használata és a biológiai 
sokféleség az elemzés részét képezik. Célokat 
tűzünk ki a minőséggel kapcsolatban, ezáltal 

olyan  konkrét eszközöket adunk a beruházók 
és az önkormányzatok kezébe, amelynek 

segítségével meg tudják valósítani 
törekvéseiket egy gazdag, helyi viszonyoknak 
megfelelő biodiverzitást támogató környezet 

létrehozására.” 
Mette Qvist    A 

dán zöld építési tanács ügyvezetője 
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FOTÓ: Új iskola építése a svéd 
Lomma községben - az építési 
terület a meglévő természethez 
alkalmazkodva került kialakításra. 
Így nem kellett a területen fákat 
kivágni és az ökoszisztéma 
szolgáltatásokat ért kár 
minimálisra csökkent. 

Szokatlan ilyen sok öreg fát látni 
egy új épület közelében, és ez 
emelte az iskola népszerűségét. 
Továbbá, az épületek zöld tetőt 
kaptak, ami az évek során 
fejlődni fog. 

 

HATÁSCSÖKKENTÉSI HIERARCHIA 
A  hatáscsökkentési hierarchia egy négy 
lépésből álló módszer, ami az emberi 
tevékenység környezetre illetve a 
természetre gyakorolt káros hatását 
hivatott megelőzni. A hatáscsökkentési 
hierarchia ismerős lehet a dán 
jogszabályokból, amelyek környezeti 
hatástanulmányt írnak elő bizonyos típusú 
építkezések engedélyezését megelőzően (pl. 
autópályák, gyárak, nagy méretű 
épületek)

47
. 

A hatáscsökkentési hierarchia segít egy területen megóvni a meglévő 
természetet, de fontos azt is megvizsgálni, hogy egy adott terület 
potenciálisan mennyi természetet tud eltartani, és ezt a tervezés során 
figyelembe is kell venni. 

Mindazonáltal a hierarchia elvét kis építkezéseknél is lehet alkalmazni a 
város természeti értékeinek és ökoszisztéma szolgáltatásainak megóvására. 

 
Ha egy terület fejlesztése vagy átalakítása van tervbe véve, a projekt 
területre gyakorolt hatását a hatáscsökkentési hierarchia négy lépésén 
végigmenve lehet megállapítani - majd konkrét intézkedéseket lehet tenni 
a terület meglévő értékeinek védelmében. 

A hierarchia használata ökoszisztéma szolgáltatások esetén a következő 
lépésekből állhat: 

 
• Hogyan előzhetjük meg a káros hatásokat, elsősorban a 

tervezéssel, például a projekt helyszínének módosításával 
• Ha nem lehet elkerülni a káros hatásokat, hogyan lehet a 

leginkább minimalizálni őket, például az építési terület 
minimalizálásával 

• Hogyan lehet a projekt által előreláthatólag okozandó károkat 
helyreállítani, például a természet helyreállításával 

• Hogyan lehet az okozott károkat ellensúlyozni - például ugyanolyan 
méretű és minőségű városi természet létrehozásával 

Ellensúlyozásra csak akkor kerüljön sor, ha az azt megelőző lépések után az ökoszisztéma 

szolgáltatásokban okozott kár még nem lett helyreállítva, vagyis az ellensúlyozás csupán 

kényszermegoldás.

 

 

HATÁSCSÖKKENTÉSI 
HIERARCHIA  
1. Káros hatások elkerülése 
2. Káros hatások csökkentése 
3. Károk helyreállítása 

4. Károk ellensúlyozása 

Forrás: Aarhus Egyetem jelentése, 2018 
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PÉLDÁK 
A HATÁSCSÖKKENTÉSI HIERARCHIA HASZNÁLATÁRA 
Lomma, Svédország 
Amikor Lomma község egyik lakóövezetében egy vonzó területet fejleszteni 
akartak, feltérképezték az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Például egy 
nagyobb füves terület fontos volt  az esővíz kezelése szempontjából és 
társadalmi szerepet is betöltött - a környék gyerekei itt találkoztak 
egymással. 
A hatáscsökkentési hierarchia használatával a kár egy részét el tudták 
hárítani, azáltal, hogy nem építették be az egész területet. 
A projekt végére a jobb esővíz-gazdálkodás integrálása is megtörtént, mivel 
világossá vált, hogy a terület esővíz kezelő képességére károsan hat a 
beruházás. Ezen kívül a fákat ahelyett, hogy kivágták volna új helyre ültették 
át az út mentén. Így az elvesztett ökoszisztéma szolgáltatások ellensúlyozása 
a közelben történt meg

45
. 

Biológiai sokféleség – Helyi, Nemzeti és Globális 
A hatáscsökkentési hierarchiát gyakran használják speciális projektekhez és 
gyakorlati útmutatóként, például azáltal, hogy a tervezés során odafigyelnek 
arra, hogy az építési területet úgy alakítsák, hogy a lehető legkevesebb fát 
kelljen kivágni. 

Egy 2018-es tanulmány rávilágít arra, hogy  a hatáscsökkentési hierarchiát 
politikai célokra és a törvényhozásban is lehet használni. 
A tanulmány egy olyan példát állít, amely abból indul ki, hogy az építkezések 
általában káros hatással vannak a biodiverzitásra, majd bemutatja, hogy a 
hierarchiát hogyan lehetne helyi, nemzeti és globális szinten alkalmazni

49
. 

Egy ilyen megközelítéssel a politikusok láthatják, hogyan lehetne a 
természetért többet tenni politikai szinten. 

Káros hatásokkal járó beruházás: A házépítés a biodiverzitás és az élőhelyek csökkenésével jár 

Különböző léptékű példák – és példák a  hatáscsökkentési hierarchia lépéseinek 
alapján alkalmazható intézkedésekre 

 

  

Helyi – Házépítés 
Nemzeti – 
Lakáspolitika  
bevezetése 

Globális – Felgyorsult 
urbanizáció 

Elkerül Egyes területeken az 
építési engedélyek 
kiadásának korlátozása 

A védett területek és a 
beruházási területek 
meghatározására 
irányuló stratégia 

Nemzetközi kötelezettség 
bizonyos területek védelmére 

Minimalizál Vízelvezető területek és 
sövények a kitermelt talaj 
összetartására 

Beruházások jogi 
szabályozása 

A nemzetközi hitelezők 
követelik, hogy az épületek 
környezetvédelmi 
szempontból fenntartható 
módon épüljenek 

Helyreállít A munkagépekkel a 
természetben okozott 
károk helyreállítása 

Nemzeti terv a természet 
helyreállítására 

Nemzetközi keret a városi 
természet megújulására 
irányuló projektek 
támogatására 

Ellensúlyoz Meglévő természet 
megóvása vagy a 
közelben áj természeti 
környezet létrehozása 

Állami támogatás hasonló 
természeti környezetek 
támogatására országszerte 

Nemzetközi alap az 
urbanizáció által érintett 
élőhelyek helyreállítására 

 

Fordítás és adaptáció. Forrás: W. Arlidge et al. 2018. Globális hatáscsökkentési hierarchia a természetvédelemben. 

 
 
AuGREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy a városfejlesztési és felújítási projektek jóváhagyását 
megelőzően az érintett felek készítsenek feljegyzést arról, hogy milyen intézkedéseket kell 
betartani annak érdekében, hogy a projekt ne okozzon kárt, és ne legyen negatív hatása a 
meglévő városi természetre és ökoszisztéma szolgáltatásokra. A hatáscsökkentési hierarchia 
négy lépését a fontossági sorrendben kell végrehajtani. 

A hatáscsökkentési hierarchiát az ökoszisztéma szolgáltatások feltérképezésénél is lehet alkalmazni. 
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ÖKOLÓGIAI ELLENSÚLYOZÁS 
Az ökológiai ellensúlyozás olyan módszer, amely segítségével a lehető 
legjobban  lehet kompenzálni az ember által a természetben okozott 
károkat és negatív hatásokat. A módszert akkor alkalmazzuk, ha olyan 
károkat kell ellensúlyozni, amelyek elkerülhetetlenek, például egy városi 
építkezés során. 

Bárki, aki a természet közérdekű értékeiben kárt 
tesz, úgy mint fajok, természeti környezettípusok, 

ökoszisztémák és kaland értékkel bíró területek, új 
értéket kell létrehozzon, vagy meg kell óvjon más 

eltűnéssel veszélyeztetett értékeket.” 
Svéd környezetvédelmi hatóság, Svédország 

 
Amikor a városokban építkezünk, mindent meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy ne okozzunk kárt a városi környezetben meglévő 
természeti értékekben. Mindazonáltal sok esetben a negatív hatás 
elkerülhetetlen. Annak ellenére, hogy az érintett felek jó tervezéssel 
mindent megtesznek a károk elkerülésére, a beruházás létrejön. 

Az okozott kárt és az értékvesztést ellensúlyozni kell, annak érdekében, 
hogy ne keletkezzen a területen és a városban nettó veszteség

50
. 

Más szóval akinek ki kell vágnia egy fát, azt kötelezni kell arra, hogy 
legalább egy fát ültessen helyette. 

Alkalmazás a svéd városfejlesztés során 
Svédországban az ökológiai ellensúlyozást több helyen alkalmazzák, hogy 
megóvják a városi természetet, és mindazt amit az a polgároknak nyújt. 

Ha városfejlesztés során az ökoszisztéma szolgáltatások és a természet 
értékei kárt szenvednek kötelező az okozott kár ellensúlyozása, úgy, hogy a 
kárt kompenzálják, és amennyiben lehetséges a természetben ne legyen 
nettó veszteség

51
. 

Erre példa egy olyan beruházó, aki a projekt területén vagy annak 
közelében új fákat ültet, új élőhelyeket hoz létre, szabadidős tevékenységre 
alkalmas területeket alakít ki, és megvédi a közeli területeket további 
fejlesztésektől -  mindezek olyan intézkedések, amelyek a beruházás által 
elpusztított városi természet kompenzálására szolgálnak. 
Az ökológiai ellensúlyozás költségeit viszonylag alacsonynak tartják, főleg 
a nagy beruházásokat kivitelező építési vállalkozók körében

51
. 

Dánia és a “természet pótlása” 
Dániában is bevett szokás a kompenzáció. Azonban az ellensúlyozást 
leggyakrabban a nagy beruházások által a természeti értékekben illetve a 
védett természetben okozott károk esetén alkalmazzák, amikor a  
természetet pótolni kell. 
Mentességet adnak beruházásoknak olyan területeken amelyeket meg 
kellene óvni, és azt tapasztaljuk, hogy a természet pótlásának ez a formája 
nem mindig tudja megfelelően helyettesíteni a elpusztított természet 
értékeit

50
. Ennek megfelelően a természet pótlása kritika tárgya, például a 

Dán Természetvédő Társaság (Danish Society for Nature Conservation) 
részéről

52
. 

Mindazonáltal, Green Cities úgy véli, hogy különbséget kell tenni a 
beruházásoknak különleges élőhelyekkel rendelkező védett területekre 
adott mentesség és az “átlagos” városi természetet érintő beruházások 
között. 
Mindazonáltal az ökológiai ellensúlyozás jó modszer arra, hogy biztosítsa, 
hogy a városi természetben kárt okozó személynek kompenzálnia kelljen a 
kárt. 
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PÉLDÁK 
AZ ÖKOLÓGIAI ELLENSÚLYOZÁSRA 
Lomma község, Svédország 
Mielőtt egy projekt elkezdődik, terv készül a természeti 
értékekben és ökoszisztéma szolgáltatásokban okozott károk 
ellensúlyozására. 
Amennyiben a terület önkormányzati tulajdonban van, a 
kompenzálás kötelező. Amennyiben a terület magánkézben van a 
beruházó döntheti el, hogy történik-e kompenzálás, de az 
önkormányzat megkísérli a kötelezettséget szerződésbe foglalni

54
. 

Göteborg, Svédország 
Göteborg kompenzálja a természeti értékek for the loss of value of 
nature as well as cultural and recreational values and ecosystem 
services. 
Mindazonmáltal az ellensúlyozás lehetősége nem indokolhatja a 
helytelenül vagy rosszul megtervezett projektek jóváhagyását. 
Amennyiben a terület önkormányzati tulajdonban van, a 
kompenzálás kötelező. Amennyiben a terület magánkézben van a 
beruházó döntheti el, hogy történik-e kompenzálás, de az 
önkormányzat megkísérli a kötelezettséget szerződésbe foglalni

53
. 

Odense városa, Dánia 
A város arra törekszik, hogy elnyerja a “Dánia Legzöldebb Városa” 
címet, és ennek érdekében minden kivágott fa helyett két útmenti 
fát ültetnek. Ugyanakkor ez a kezdeményezés része annak a célnak 
is, hogy a város minimum 23.000 útmenti fával büszkélkedhessen. 
Továbbá Odense a jelenlegi jogszabályi előírásokban megkívánt 
természet pótlásnál jobb minőségben pólolja a természetet, 
amikor természetvédelmi tetületen mentességi engedéllyel 
beruházás jön létre

33
. 

Aarhus városa, Dánia 
Amennyiben Aarhusban egy fát kivágnak, két fát kell ültetni 
helyette. Ez a város 10.000 fa ültetését megcélzó stratégiaájának 
része

54
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy  ha bárki a természeti értékekben és az ökoszisztéma 
szolgáltatlásokban kárt tesz, akkor kötelező jelleggel kompenzálnia kelljen legalább az okozott kárt. 
A beruházónak, akár önkormányzati akár magánkézben van kötelezővé kell tenni az ökológiai 
ellensúlyozást a városi beruházások során - de csak abban az esetben, ha nincs jobb megoldás. Az ökológiai 
ellensúlyozás lehetősége nem indokolhatja a projekt helytelen vagy rossz megtervezését.  
Továbbá ki kell dolgozni az arra vonatkozó előírásokat, hogy a kompenzációs intézkedéseknek milyen 
gyorsan kell elérnie olyan természeti értékeket és ökoszisztéma szolgáltatásokat, amelyek az okozott 
károkat teljes mértékben helyettesítik. 
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ÉRINTETLEN TERMÉSZET ÉS A TERMÉSZET MINŐSÉGE 
Dániában a városokban számos növény, rovar, és állat kap otthont, és a 
városi természet az ország összes nem művelt területének egy negyedét 
teszi ki. Ennek tükrében egyértelmű, hogy a városok jelentős lehetőségeket 
rejtenek a biológiai sokféleségre

55
. 

Ezért fontos, hogy a biodiverzitást aktívan támogassuk a városokban is. 
Ezt az által érhetjük el, hogy a városi természetet érintettlenül hagyjuk, 
hogy több teret engedünk a természetnek, és hogy a természet értékét 
növeljük. Például a biodiverzitás szempontjából egy virágos rét 
értékesebb, mint egy rövidre nyírt pázsit. 

Hogyan mérik meg a természet minőségét? 
Nincs általánosan elfogadott módszer a természet minőségének mérésére, 
de az Aarhus egyetem kiadott egy tesztelt módszert tartalmazó jelentést

43
.  

A módszer szerint a természet minősége a növényfajok összetételétől és a 
terület fizikai struktúrájától függ. A módszer szerint egy, a területre 
jellemző 5 méter sugarú kört kell kijelölni, és ezen belül megszámolni a 
növényfajokat, valamint a teljes terület struktúráját is meg kell vizsgálni. 

A természet minődégét az összpontszám adja, amely különböő 
paraméterek alapján kerül megállapításra, például: 

• A növényfajok száma és a ‘problémás’ fajok száma (pl. invazív fajok) 

• A faj pontszáma a ‘természet minősége index’ alapján 
• Szabadidős érték –  például a virágcsokrokba vagy játékra alkalmas 

fajok száma 

• A terület struktúrája – például a növényzet magassága, holt fa és temészetesen 

előforduló kövek 

• Páratartalom – vannak-e például apró tavacskák, vagy burkolatok 

Segítsünk minőséget és ‘érintetlen természetet’ létrehozni 
Például, ha a hagyományos gondozásról átállunk a természetalapú 
gondozásra, gyorsan növelhetjük a természet minőségét egy területen

43
. 

A természetalapú gondozás figyelembe veszi a természet törvényeit. Például 
a füvet évente egyzer-kétszer nyírják csak, így vadabban, természetesebben 
nőhet. További lehetőségek: a cserjék és bokrok minimális metszése, holt 
fák helyben hagyása a talajra fektetve, stratégiailag elhelyezett kövek, a 
terep változatosabbá tétele

56,57,33
. 

A változatos növényválasztás is segít, például virágos mezők létrehozása 
pázsit helyett körforgalmakban, utak mentén, parkok egyes területein, stb. 
A város ‘szürke’ területein is helyet kaphat a természet - a zöld tetők és 
homlokzatokat, valamint az ideiglenes zöldfelületek sok pozitív hatással 
bírnak, többek között a biológiai sokféleségre is

56
. 

Szintén növeli a hatékonyságot, ha különböző típusú területekkel 
dolgozunk. A magánkertek és üzleti területek gyakran jelentős területet 
foglalnak el a városban. A dán Hjørring város önkormányzata például 
bevonta a lakosokat és a vállalkozásokat is egy közös projektbe “vad 
természet” létrehozására. Ezáltal nem csupán azt érték el, hogy “vad 
természet” jöjjön létre magánkertekben és a vállalkozások székhelyén, 
hanem a társadalmi kohéziót is növelték a városban

58
. 

 
GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy  a községek álljanak át természetalapú működésre 
minden olyan, a község tulajdonában lévő területen, ahol a szabadidős tevékenység ezt 
nem gátolja jelentős mértékben. 
A községek, a dán Hjørring város mintájára, vonják be a lakosokat és vállalatokat, és ezáltal 
több területet is a “vad természet” létrehozására irányuló projektbe. Az aktí részvétel 
hozzájárul annak megérttetéséhez is, hogy milyen előnyökkel jár, ha a városi zöldterületeket 
érintetlenül hagyják. Ezen felül a természet minőségét folyamatosan mérni kell, a természet 
minőségének monitorozása segít meghatározni azt is, hogy hol lehetne még javítani rajta. 
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PÉLDÁK 
KEZDEMÉNYEZÉSEKRE A BIODIVERZITÁSÉRT 
Zöld építési tanács, Dánia 
Jelen tanulmány megírásakor az építkezések és városi 
tetületek fenntarthatóságát  tanusító tanács integrálja a 
biológiai sokféleséget a tanúsítás során mérendő kritérium 
közé. 
Az építési projekteket a biodiverzitást támogató 
paraméterek széles skálája alapján értékelik és pontozzák.  
Ez azt jelenti, hogy az építési projekteknek több figyelmet kell 
szentelniük az épület környezetére és a városi természetre, és 
akívan támogatniuk kell a biodiverzitást annak érdekében, 
hogy fenntarthatóak legyenek

59
. 

Svendborg városa, Dánia 
Svendborg támogatja a biológiai sokféleséget és évente 8.000 
eurót spórol meg azáltal, hogy átállt a természetalapú működésre 
és 28.500 négyzetmétenyi füves területet évente csak kétszer 
nyírnak

60
. 

The City of Frederikshavn, Dánia 
The “NaturligVIS” project allows verges, roundabouts and other 
municipal areas to grow and bloom wildly. According to the 
project, it will benefit biodiversity

61
. 

Szándékosan vad 
Több dán város, köztük  Herning, Kolding és Koppenhága tagja a 
“Szándékosan vad” társaságnak, amely  önkormányzatoknak, 
vállalkozásoknak és a polgároknak nyújt segítséget 
természetalapú gondozáshoz és jobb minőségű természet 
kialakításához. 
A társaság tagjaiként az önkormányzatok engedik, hogy 
területeiken a természet vadon nőhessen és virágozhasson

62
. 

Hjørring község, Dánia 
A “Naturkommunen Blomstrer Vildt” projekt több vad 
természetet és természetalapú gondozást, valalmint a területek 
átszervezését és az ismeretek megosztását szorgalmazza. 
A projektben önkorányzati, üzleti és magánterületek is részt vesznek

63
. 

Aarhus község, Dánia 
Aarhusban megjelent egy olyan kiadvány, amelyik az 
önkormányzatoknak ad ötleteket a városi természettel folytatott 
munkájukhoz.  Többek között útmutatást ad a természetalapú 
gondozáshoz, a pázsit virágos rétté alakításához, és több élőhely 
teremtéséhez

57
. 
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A VÁROSI TERMÉSZET GAZDASÁGOSSÁGA 
Az évek során sok tudományos tanulmány kimutatta, 
hogy a városi természet miként járul hozzá az 
ökoszisztéma szolgáltatásokhoz, és hogy pozitívan hat a 
klímára, jollétre, biodiverzitásra, társadalmi kohézióra és 
a gazdaságra

64
. 

Lehet, hogy nem mindig vesszük észre annak az 
jelentőségét, hogy egy park tisztítja a levegőt, 
találkozóhelyként szolgál, testedzésre ad lehetőséget, 
miközben a biodiverzitást támogatja, csökkenti a stresszt és 
növeli az környék ingatlanainak az értékét. 

 
 
 

Tudjuk, hogy a döntéshozók a 
gazdaságosságot elsődlegesen fontos 

szempontnak tekintik, és ezért 
elengedetlenül fontos, hogy legyenek 

olyan eszközeink, amelyek segítségével a 
természetet és a parkokat a város más 
funkcióival egyenlő feltételek mellett 
értékelhetjük. Ha nem ismerjük az 

értéküket, fennáll annak a kockzata, 
hogy rossz döntést hozunk.” 

Toke Emil 
Panduro ,    Vezető kutató, Aarhus 
egyetem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GREEN CITIES azt JAVASOLJA, hogy a zöld területek és városi természet gazdasági értékének 
számítására dolgozzanak ki egy követelményrendszert azt megelőzően, hogy döntéseket hoznának a 
dán városok fejlesztésével kapcsolatban. Erre a célra javasolt egy általános eszközt kifejleszteni, 
amelynek segítségével a városi természet ökoszisztéma szolgáltatásainak értékét meg lehet becsülni, 
és hogy ennek az eszköznek a használata a tervezés során - amennyiben lehetséges – a városi természet 
ingatlan értékekre gyarkrolt hatását számoló hedonikus árképzési modellel együtt történjen. 

“ 



 

 

“ 
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Egy tanulmány azt mutatta ki, hogy a városi természet értékéről sokszor 
megfeledkeznek a városi terek funkcióinak megtervezésénél. Ez abból a tényből 
adódik, hogy a természet értékét alulbecsülik, és abból, hogy a természet értékes 
tulajdonságaihoz, mint például a légszennyeződés kiszűrése, alkalmazkodás a 
klímaváltozáshoz, vagy a jollétre gyakorolt pozitív hatás nem lett monetáris érték 
rendelve. Ennek következtéba a döntéshozók nem fordítanak kellő figyelmet a 
városi természetre. 

A sok pozitív tulajdonságnak és azok gazdasági érténének elismerése – valamint 

olyan modell használata, amely ezen értékeknek meg tudja határozni a monetáris 

– világossá válik, hogy érdemes a városi természetbe fektetni – gazdaságosság 

szempontjából is
65

. 

Értékelési modellek 
Vannak módszerek a természet gazdasági értékének kiszámítására. Például a dán 
VAT19 szabvány segítségével meg lehet állapítani egy fa monetáris értékét. 

 
Az iTree nevű nemzetközi eszköz segítségével kiszámolható egy adott fa vagy egy 
facsoport által biztosított ökoszisztéma szolgáltatások gazdasági értéke. 

 
A harmadik módszer a zöld területek monetáris értékének megállapítására az 
ingatlanok értékére gyakorolt hatás kiszámítása. Ezt a módszert nevezik 
hedonikus árkialakításnak

66
. 

A modell megmutaja, hogy mennyit hajlandóak az emberek fizetni azért, hogy a 
természetet vagy parkokat könnyen meg tudják közelíteni, és hogy ez mennyire 
fontos nekik amikor házat vesznek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egy ház értékének növekedése átlagosan 
elérheti a 10%-ot is minden  minden 500 

méteren gyalogosan elérhető 10 hektárnyi 
park vagy városi természet  után, illetve a 

2%-ot minden gyalogosan 1.000 méter 
távolságba található 10 hektár után. 

Az értéknövekedés és a távolság is 
kisebb nagyvárosokban lakások esetén, 

de a különbség nem jelentős.” 
Forrás: Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet, KU & 

Spacescape 2013. 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÉLDÁK 
AZ ÉRTÉKELÉSRE 
Frederiksberg városa, Dánia 
A hedonikus árképzés szerint a Mezőgazdasági Egyetem kertjének értéke 
éves szinten 7.1 millió suró. Más szóval a kerttől gyalogosan 1.000 méteres 
távolságon belül lakó polgárok összesen 7.1 millió eurót hajlandók fizetni 
a parkért évente. 
A park értéke olyan magas, hogy képes lenne versenybe szállni a területére 
épülő lakóépületek gazdasági értékével - és ez a számítás nem tartalmazza 
például az esővíz-gazdálkodást és a biológiai sokféleséget sem

67
. 

Koppenhága, Dánia 
Koppenhágában szintén vizsgálják a városi természet hatását az ingatlan 
árakra. Például a Sønder Boulevard Park összessen 47 millió euróval növeli az 
1.000 méteres körzetében található ingatlanok árát, míg a kapcsolódó 
adóbevételek éves szinten 1.6 millió euróval magasabbak

68
. 

Hollandia 
Hollandiában a zöld területek 4-5 százalékkal növelik az ingatlanok értékét - 
míg a családi házak értékét akár 4-15 százalékkal is. Ezen felül készült egy 
kimutatás arról, hogy Hága 116.000 útmenti fája összességében 22 millió 
euróval járul hozzá a társadalom jóllétéhez éves szinten

69
. 
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A légszennyeződések kiszűrésének társadalmi értéke van 
Kutatások kimutatták, hogy 55 amerikai városban a fák és cserjék 771.000 tonna részecskét szűrnek 
ki a levegőből. Ennek társadalmi értéke összesen 3.4 milliárd eurónak felel meg évente

70
. 

Kórházak – A kórházban töltött napok száma csökken 
Amerikai tanulmányok kimutatták, hogy azok a műtéten átesett betegek, akiknek a természetre volt 
kilátásuk gyógyulásuk alatt, átlagosan egy nappal korábban elhagyhatták a kórházat, mint ahogy 
amúgy tehették volna. Az Egyesült Államokban egy kórházban töltött nap átlagos költsége 1.500 euró. 
Ezen felül a betegek kevesebb gyógyszert szedtek, és kevesebbet panaszkodtak

70
. 

A fenti tanulmányok alapján, Herlev kórház célul tűzte ki, hogy a természetet közelebb hozzák a 
kórházhoz. A jelenleg folyamatban lévő (“új Herlev kórház”) építési projekt során több zöld területet 
és ‘érzékek kertjét’ is kialakítanak, sokféle fával és növénnyel. Továbbá az összes egyszemélyes szoba 
In addition, egy új osztályon minden privát szoba zöld területre néző ablakokkal fog rendelkezni. A 
zöld nemcsak a betegeknek, hanem a szemlyzetnek is előnyös lesz

71
.
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POLGÁROK ÉS A VÁROSI TERMÉSZET 

 
 

Alapvető fontosságú több természetet 
beintegrálni a városokba, hogy az ott élő emberek 

mindennapjaik során élvezhessék azt. Ugyanakkor 
az is fantasztikus, ha az emberek részt vehetnek 

valaminek a létrehozásában és aktív szerepet 
tölthetnek be a helyi közösségekben. Az elmúlt 

években tanúi lehettünk egy zöld fellendülésnek, 
vagyis annak, hogy egyre többen aktív szerepet 
szeretnének vállalni a természet védelmében, 

másokkal közösen. Az önkormányzatoknak ki kell 
elégíteniük ezt az igényt. Ez a polgárokhoz közel 

álló városfejlesztés, ami fenntarthatóság 
szempontjából az egyik legjobb megoldás.” 

Jan Ejlsted   

A dán szabadidős tanács igazgatója 
 

Éghajlatváltozás, csökkenő biodiverzitás, stressz - mindez szükségessé teszi a zöld 
területek számának növelését, fontosak a nyugodt oázisok, az esővíz gazdálkodás - 
és ezt a legtöbb dán tudja is, és véleménye van ezzel kapcsolatban. 

 
A dánok elkötelezettek – de aggódnak is – a dán polgárok tenni akarnak zöldebb, a 
klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó városok létrehozásáért. 

A közelmúltban zöld közösségek ütötték fel a fejüket városszerte és ezeket a 
közösségeket a tudományos kutatások is napirendjükre tűzték. A Koppenhágai 
egyetem szociológiai karán a dán szabadidős tanáccsal közös projekt keretében 
feltérképezik a város zöld közösségeit, hogy megértsék miképpen fejlődtek az 
elmúlt 10 év során

72
. 

A zöld közösségek a városi mezőgazdaság, városi kertek, a biodiverzitásban gazdag 
élőhelyek megóvása, a városi “vad” természet létrehozása, vagy a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás köré szerveződnek. 
Ezen kívül fontossá vált a polgárok bevonása a város zöld területeinek 
gondozásába. 

Például amikor Odense város önkormányzata célul tűzte ki, hogy   “Dánia legzöldebb 
városává” váljon, aktívan együttműködött polgáraival és önkéntes szervezetekkel 
egy demokratikus alapokon nyugvó cselekvési terv létrehozásában. 

A zöld közösségeket feltérképező kutatás alapján ez az elköteleződés egy kollektív 
küldetés kifejeződése, amely fenntarthatóbb városok létrehozását szorgalmazza, és 
csökkenteni szeretné a város és a természet szétválasztásából adódó szakadékot. A 
természet és a város közötti mentális és fizikai határok változnak, és új 
lehetőségeket keresünk a város és a természet egyesítésére

72
. 

Green Cities meg van győződve arról, hogy az, hogy az ápolt pázsitot egyre inkább 
‘hiányos természetnek’ tekintik, a gyomokat szívesen látják, a kidőlt fákatat a 
minőség jeleinek gondolják, mind jelek arra nézve, hogy a temészetről alkotott 
képünk változik. 

Ma egyre inkább törekszünk arra, amit korábban csúnyának és nemkívánatosnak 
láttunk, de mára egyre szebbnek tűnik számunkra. Lehet, hogy a többség nem 
osztozik ezen a véleményen, de egyre többen igen, és hisszük, hogy a biodiverzitás 
és a klíma krizisek erősíteni fogják ezt az irányt. 
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Ma több városi természetről 
beszélünk. Talán a jövőben kevesebbet 

fogunk beszélni a városiról a 
természetben. 

Green Cities, Dánia 
 
 
 
 

 

 

 

 

GREEN CITIES BENYÚJTOTT  egy tíz konkrét módszert tartalmazó normát arra vonatkozóan, 
hogy a városok miként tudnak több és jobb városi természetet kialakítani. Ugyanakkor arra 
kérjük az önkormányzatokat és a politikusokat, hogy lássák meg a zöld mozgalmak nyújtotta 
lehetőségeket - és, hogy a polgárokkal közösen hozzák létre a jövő zöld, fenntartható 
városait. 
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Azt állíthatjuk, hogy ha valóban 
meg akarunk változtatni valamit, és a 
természet érdekében teszünk valamit, 
nem csak az önkormányzatnak kell részt 
vennie, hanem a társadalom egészének, 
beleértve a polgárokat, társaságokat, és 
vállalkozásokat is.” 

Laus Gro-Nielsen  
Biológus, Hjørring község, Dánia 
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“Több zöld várost Európának” célja a városokban több zöld terület és 
több természet létrehozása. 
A három éves, 2023 végéig futó kampányban 13 uniós ország 
vesz részt. 

Esettanulmányokat keresünk olyan innovatív és inspiráló 
projektetről, amelyek bemutatják, hogy a zöldebb városi környezet 
milyen pozitív hatással van az emberek jollétére, a biológiai 
sokféleségre, a társadalmi kohézióra, a klímára és a gazdaságra. 

“Több zöld várost Európának” egy korábbi uniós kampányra épül: a 
“Zöld városok egy fenntartható Európáért” kampányben hét ország 
vett részt. 
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További információ: 

https://hu.thegreencities.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green Cities 

A VÁROSI TERMÉSZET - része a megoldásnak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jelen népszerűsítő kampány tartalma kizárólag a szerző véleményét képviseli, és kizárólag az ő felelősségét képezi. Sem az 
Európai Bizottság, sem REA (The European Research Executive Agency - az európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség) nem vállal 
semminemű felelősséget az itt megjelenő információ bárminemű használatáért. 
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