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A rétegvastag-
ságtól függ, 
hogy milyen 
a termőközeg, 
ami haszno-
sítható, ez a 
tervezéstől 
függ, és még 
az elején 
dönteni kell, 
hogy aktívan 
vagy passzí-
van akarjuk-e 
használni.

„Magaslati” turisztikai 
látványosság

Mindig több szemszögből kell meg-
vizsgálni, hogy hol előnyös, ha egy kis 
zöldfelületet vissza tudunk varázsolni 
az aszfaltozott városba. Ezt az ötödik, 
silány homlokzatot a modernizmus úgy 
alakította ki, hogy csak a funkciona-
litásra gondolt, és a legolcsóbb, nem 
bejárható terasztetőkkel „rendezte le” 
a tömbházak legmagasabb pontját. A 
városok egyébként akár közpénzt is 
fordíthatnának ilyen jellegű beruhá-
zásokra, illetve urbanisztikai dönté-
sekkel segíthetnék az ezirányú karban-
tartási munkálatokat. Nagyszebenben 
például, ha felmegyünk egy toronyba, 
egységes cseréptetős megoldást látunk 
fentről, és már több száz éve követik 
ezt a gyakorlatot – hozta fel példaként 
Guttmann Szabolcs. „Ehhez biztosítani 
kell a nyitott tornyokat, hogy a turis-
ták felmehessenek, szétnézhessenek, 
és rácsodálkozzanak erre a látványos 
egységre. Kolozsváron is egy-két éven 
belül megnyílik a Szent Mihály-temp-
lom tornya, de onnan már a központ is 
kérdőjeles képet mutat, hiszen a szá-
zadfordulón sok bádogfedelet használ-
tak, aztán terasztetős megoldásokat is 
látunk, és rengeteg tűzfalat” – vázolta 
a „magaslati” helyzetet az építész. 

A növénnyel beültetett tetőzetek eh-
hez képest hasznosak lennének, látvá-
nyosak, és nem mellékesen a levegőmi-
nőségen is javítanának. „Ez már olyan 
léptéke lenne a terasztetős megoldá-
soknak, ahol a közérdek is számítana. 
Akár egy új rendelkezés formájában, 
mint amikor a történelem során egy-
szer csak azt mondták, hogy mostan-
tól ezt a típusú cserepet használhatod, 
mert ez elégíti ki a kor igényeit. Például 
Szebenben mai napig mereven betart-
ják azt, hogy pikkelycserepes háztetők 
legyenek, hogy egységes képet adjon 
a belváros. De olyan településen, ahol 
már száz éve más és más tetőt használ-
tak, körül kell nézni, milyen típusú bá-
dogtetők vannak, hogy az mondjuk ne 
csillogjon, hanem legyen matt, és így 
akár együtt lehetne használni a zöld-
tetős megoldással” – vázolta fel Gutt-
mann Szabolcs.

A piaci értéket is növeli

A zöldtető kialakításához építkezési en-
gedély szükséges, mivel másfajta terhe-
lést, más anyaghasználatot feltételez, 
így nem olyan munkálatnak minősül, 
mint egy általános karbantartás, ami 
egyébként a lakóközösség kötelessége. 
Inkább ahhoz hasonlít, mint amikor a 
tömbházat hőszigetelik, abban az eset-
ben is ki kell váltani az építkezési en-
gedélyt. Hőszigetelés szempontjából a 
zöldtető a vízszintes felület szigetelésé-
be tud bekapcsolódni, és ha pontosan 
végezték a műszaki számításokat, ak-
kor a homlokzati hőszigeteléssel együtt 
egy másik kategóriába emeli az épü-
letet. Guttmann Szabolcs azt is meg-
említette, hogy amikor hőszigetelésről 
beszélünk, nem elég csak a homlok-
zatokat szigetelni, hanem az európai 

elvárásoknak megfelelően a pincétől 
a padlásig mindent fi gyelembe kell 
venni. „Nálunk nem annyira tisztázott 
még, hogy egy bizonyos kategóriába 
tartozó épület mennyit veszít vagy 
nyer piaci értékéből, ha kevesebb vagy 
több energiát fogyaszt, de a zöldtető 
egyértelműen besegít egy jobb ener-
giahasználat kialakításába. Ez esetben 
szükséges, hogy építkezési engedély 
fémjelezze azt, hogy miután megvaló-
sították a zöldtetőt, ez az épület már 
jobb kategóriába tartozik, egy kortárs 
energetikai megoldásban részesült” – 
magyarázta az építész.

Az esztétikán túl

Egy zöldtetőnél az is lényeges szem-
pont lehet, hogy pótolja az épület ál-
tal elvett zöldfelületet, ugyanakkor a 
vízgazdálkodási kritérium sem mellé-
kes, hiszen egy ilyen felület hosszabb 
ideig tartalékolja a nedvességet, ami 
vissza is vezethető a környezetbe, mi-
közben a hagyományos tetőről a csa-
padék egyszerűen lefolyik a csatornán 
– hívta fel a fi gyelmet Simpf Rajmond 
tájépítész. Rajmond a Sapientia EMTE 
marosvásárhelyi karának kertészmér-
nöki szakán végzett, négy éve dolgozik 
tájépítészként Budapesten, és maga is 
tervezett már zöldtetőket. A zöldte-
tőnek van egy bizonyos termőrétege, 
ami felveszi a vizet, ott tartalékolja, 
így nem megy kárba a csapadék, mos-
tanában amúgy is problémák voltak a 
túlduzzadt csatornák miatt – magya-
rázta a szakember. „A környezetvé-
delmi szempontokat fi gyelembe véve 
Budapesten sok irodaházat már eleve 
így építenek, mintegy nyolcvan száza-
lékukat már úgy tervezik meg, hogy a 
tetőn zöld növényzetet alakítanak ki. 
Az itt élő, irodaházban dolgozó em-
berek kevés zöldterületet látnak, így 
a zöldtető azt az érzést kelti bennük, 
hogy közelebb vannak a természet-
hez” – tudtuk meg.

Kétféle formája létezik a zöldtető-
nek: az intenzív és az extenzív. Míg 
előbbinél a kertet az aktív használati 
igényekhez formáljuk, az extenzívnél 
a helyi ökológiai adottságok fi gyelem-

bevételével alakítjuk ki a vegetációt, 
itt elsősorban a növényzet a lényeg, 
és nem aktív használatra tervezik. A 
rétegvastagságtól függ, hogy milyen a 
termőközeg, ami hasznosítható, ez a 
tervezéstől függ, és még az elején dön-
teni kell, hogy aktívan vagy passzívan 
akarjuk-e használni – magyarázza a 
tájépítész. Ha a passzív mellett vokso-
lunk, vékonyabb lesz a termőközeg, 
ez kisebb súlyt jelent, és erre pozsgás, 
azaz szárazságtűrő növényeket szok-
tak telepíteni, ez nem is igényel akkora 
gondozást. Csak ültetéskor kell alapo-
sabban foglalkozni velük, amíg be nem 
gyökereznek, „amíg be nem áll a kert”, 
ez intenzív locsolást jelent pár hóna-
pig, egy évig.

„Van arra példa Magyarországon, 
hogy magánszemélyek is kifejezetten 
zöldtetőt kértek, és így terveztették 
meg az épületet. A legújabb zöldtetőket 
úgy alakítják ki, mint egyfajta tartályt. 
Leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, 
mintha teknőket raknánk le a padlóra 
fejjel lefelé fordítva, így keletkezik egy 
üres tér a padló és a teknő teteje között, 
ezt meglyukasztjuk, erre tesszük a ter-
mőközeget, és a termőközegen átszivá-
rog az esővíz. Ebben tároljuk a vizet, a 
tárolt víz pedig párologtatás útján visz-
szakerül a felső részbe, a növényekhez, 
amelyek így táplálkoznak. Visszafor-
gatásos, önellátó rendszernek nevez-
zük, többletcsapadék esetén pedig van 
egy elfolyó rendszer, ami a csatornába 
vezeti a vizet, de bizonyos mennyiségű 
csapadék megtartására is alkalmas, 
ami a tető felmelegedése esetén ismét 
párologni kezd”– részletezte a zöldtető 
„életét” a szakember.

„Nem létező téma” Romániában

Romániában egyelőre sajnos semmifé-
le ösztönző rendszer, határozat, prog-
ram, stratégia nem létezik a zöldtetők 
kialakítására vonatkozóan. „Ez egy 
nem létező téma, legfeljebb önkéntes 
alapon bevállalt projektként érvénye-
sülhet” – fogalmazott kiadványunk-
nak Korodi Attila Hargita megyei 
parlamenti képviselő, volt környezet-
védelmi miniszter. Mint megtudtuk, 

a Környezetvédelmi Alap (AFM) egy 
olyan program beindítására készül, 
amelynek keretében jelentős – akár 15 
ezer eurós – támogatás járna azoknak 
a tulajdonosoknak, akik növelik in-
gatlanjuk energiahatékonyságát. Ezt 
például szigeteléssel, a fűtésrendszer 
átalakításával, a tetőszerkezet feljaví-
tásával lehet elérni, és igazolni, hogy 
az adott beruházásoktól az épület va-
lóban hatékonyabbá vált energetikai 
szempontból.

Hőháztartás szempontjából sokat 
jelenthet a zöldtető, de Korodi elmon-
dása szerint a témával külön nem fog-
lalkoztak, hiszen fi gyelembe véve, 
hogy az építkezésekkel kapcsolatban 
olyan „alapszükségletek” vannak na-
pirenden, mint a lakhatóság vagy az 
irodaház-fejlesztések, a növényzettel 
beültetett tetőzetek marginális témának 
számítanak. Amíg pedig az alapvető 
szükségleteket nem sikerül rendezni, 
addig valószínűleg mellőzik az olyan 
kérdéseket, mint a zöldtetők.

Az európai normák szerint egyéb-
ként az egy főre eső zöldövezetnek 26 
négyzetméternek kell lennie, ráadásul 
ez a hazai szabályozásban is szerepel. 
A törvényes keret azonban nem tér ki 
az épületek tetején lévő zöld felületekre, 
kifejezetten az alapfelületekre vonatko-
zik. Korodi Attila rámutatott: a környe-
zetvédelmi minisztérium sajnos nem is 
igazán fi gyel erre a kérdésre, korábban 
ugyan voltak zöldövezetesítési prog-
ramok, sok településen pedig eleget is 
tesznek az előírásoknak, de a nagyvá-
rosi agglomerációkban messzemenő-
en nem teljesülnek ezek a számok, és 
ez komoly gondot jelent. „Nem tekinti 
prioritásnak a szaktárca, pedig a lég-
szennyezés szempontjából ez az egyik 
legfontosabb kérdés. A városok folya-
matosan terjeszkednek, állandóan kül-
területek minősülnek át belterületekké, 
az arányokat viszont meg kell tartani. 
Fontos, hogy egy zöldövezet hasznosí-
tása miként történik: egy erdős vidéken 
fekvő, közepes méretű városnál ez keve-
sebb gondot jelent, de a nagyvárosok-
ban, ahol gyorsan történik a település 
terjeszkedése, meghatározó” – hívta fel 
a fi gyelmet Korodi Attila.

Gondos tervezést igényel, de számos 
lehetőség van benne. Közösségi pihenő-
helyként, de akár panelkertészkedésre is 
használható egy zöldtető
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