
 „ Fenntartható városok és közösségek” 

A probléma: A városaink a zöldfelületek eltünésével egyre inkább felmelegednek, 

egyre több területet burkolunk le, melyek elnyelik a hőt, és azt visszasugározzák a 

környezetbe, ezáltal városaink mikroklímája egyre elviselhetetlenebb.  

Kérdések:  

- Hogyan lehet a túlmelegedést megakadályozni építészeti eszközökkel? 

- Hogyan tudunk élhetőbb környezetet kialakítani, tisztább levegőt varázsolni a 

városokba? 

- Hogyan mérsékeljük a nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését, mely 

megterheli a hálózatokat? 

- Társadalmi szempontból -milyen rekreációs területek hozhatók létre, milyen 

más előnyei lehetnek a zöldfelületek újbóli kialakításának? 

Kihívás: környezetünk védelme, valamint a zöldtető alkalmazásával járó társadalmi 

előnyök. 

További kérdések: Milyen további előnyök származhatnak a zöldtetők 

alkalmazásával? 

A téma kibontása mikrotartalommal: 

Környezeti előnyök: 

- A zöldtetők esetében talán a leglogikusabb környezeti előny a tisztább levegő. A 

növények ugyanis segítenek megkötni a szmogot, a levegőben található illékony 

vegyületeket és nehézfémeket, ezáltal komoly hatással bírnak a levegő minőségére 

és a lakosság egészégére. Lássuk be, egy városban nem tud elég tiszta lenni a 

levegő, így a legideálisabb az lenne, ha minden tető zöld lenne.  

-  A CO2 csökkentő hatásuk szintén kézenfekvő, hiszen egyetlen négyzetméternyi 

zöldtető-felület éves szinten átlag 5 kg szén-dioxidot képes megkötni! Ez a 

mennyiség pedig további 3,2 kilogrammal növelhető éves szinten fosszilis-

energiahasználat esetén, hiszen, amint azt a Gazdasági előnyök bekezdésnél már 

olvastuk, a zöldtetők egyik járulékos előnye, hogy alkalmazásukkal csökken az 

ingatlan energiaigénye.  

- A városi levegő hőmérséklet-csökkentésének egyik leghatékonyabb módja - a fák 

ültetése mellett persze - a zöldtetők tömeges alkalmazása. Erre azért van nagy 

szükség, mert az épületek és utak hőelnyelése miatt a városi hőmérséklet nyáron 

mintegy 5-7 százalékkal magasabb, mint vidéken. Sőt, a tetőket összevetve is óriási 

különbségekkel találkozhatunk, ugyanis a hagyományos tetőkön akár 40 Celsius 

fokkal is melegebb lehet, mint egy zöldtetőn.  

- A zöldtetők nagy előnye a lehullott záporesők lefolyásának csökkentése, amellyel a 

nyári időszakban a csatornahálózat leterheltsége 70-95%-kal is csökkenthető. A 

költségekre szintén hatással vannak, mivel a záporesők tárolására alkalmazott 



esővízfelfogó ciszternák és hasonló berendezések közül így kevesebbre van 

szükség.   

- Természetes bioszűrésükkel megakadályozzák, hogy a szennyeződések és a 

méreganyagok a folyóvizekbe és a vízelvezető csatornákba juthassanak.  

-A zöldtetők erősítik az urbanizáció által megbolygatott ökológiai körforgást és a 

biodiverzitást azáltal, hogy különböző növény- és állatfajok számára élőhelyet 

biztosítanak. 

Társadalmi előnyök 

- A zöldtetők közösségi kertekként illetve rekreációs területekként - akárcsak a 

természetes zöld területek - nyugtatólag hatnak a pszichére. 

- Segítségükkel önálló- és önellátó élelmiszerforrások hozhatóak létre, elérhetővé 

váik tehát a városi mezőgazdaság részleges fellendülése, miközben a 

lakóközösségek ökológiai lábnyomára csökkentőleg hat. 

Gazdasági előnyök 

-Az egyik legnyomósabb érv a tető élettartamára gyakorolt pozitív hatása: Mivel a 

zöldtető egyfajta védőréteget képez a talajréteg alatti tető anyagain, megóvja azokat 

a szélsőséges hőmérséklettől, a Nap ultraibolya-sugárzásától, a mechanikai 

sérülésekről nem is beszélve 

-A spórolás itt nem áll meg, hiszen a zöldtetővel - mint természetes tetőszigetelővel - 

csökkenthetjük energiafelhasználásunkat is. 

-Talán kevésbé köztudott, de a zöldtető optimális hangszigetelő hatással is bír, ami 

az érintett lakótérben növeli a komfortérzetet. Mivel nagyobb csendet, így 

kellemesebb környezetet biztosít, a repülőterek és iparterületek közelében 

kifejezetten hasznos megoldás lehet a zajcsökkentésben. 

-Előnyeinek köszönhetően a zöldtető a lakossági és kereskedelmi ingatlanok értékét 

jelentősen megnöveli. 

   

 


