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• Az első EU-s szintű zöldfelületekkel foglalkozó stratégia, támogatások is 
várhatók (zöldítés, zöld stratégia készítés stb.) 

• Új trendek (zöldgazdaság, ökoszisztéma szolgáltatás stb.) 
• Multifunkciós megközelítés („felemelte” a zöldet az egyéb infrastruktúrák 

szintjére) 
• Ökoszisztéma szolgáltatás mint alap (a szolgáltatásokat megpróbálja 

számszerűsíteni és közgazdasági mutatókkal kifejezni) 
• Új technikák, GIS alapú zöldkataszterek, távérzékelés jelentősége 
• Klímaváltozás, települési klímastratégiák, mitigáció, alkalmazkodás, városi 

hőszigetek 
• Vízvisszatartás, csapadékvíz kezelés és klímajavítás 
• Zöldfelületi értékszámítások, karbon megkötés, vízlábnyom stb. 
• Közösségi részvétel szerepének növekedése (környezettudatosság, közösségi 

kertek, részvételi tervezés, stb.) 
• Zöld közlekedés szerepének növekedése (zöldút, kerékpározás stb.) 
• Zöld infrastruktúra és élhetőség, egészséges élelmiszer, egészséges 

környezet. 
• Esztétikai igények, élhető környezet, tájkarakter, helyi identitás növelés 

 
 

 
 

   Zöld infrastruktúra fontosságát kiemelik  … 



Zöldfolyosó 
Zöldút 

Zöldgyűrű 

Zöldövezet 
Zöldterület 

Zöldfelület 

Zöldhálózat 

Zöld infrastruktúra 

  Mit is értünk öld infrastruktúrán, definiálási problémák… 

Greenway 

Zöldöv Szabad tér 

Biológiailag aktív felületek 

városi zöld infrastruktúra  

Ökoszisztéma 

Környezetbarát infrastruktúra  

Zöldtető, zöldfal, zöldbeton… 

Ökohálózat 

Városi erdészet 

Közösségi kertek 



  Az egyik legelső zöld infrastruktúra tanulmány az USA-ból … 

Green infrastructure  
Smart Conservation for the 21st Century 

 Megelőző és nem reaktív 
 Rendszerszemléletű és nem véletlenszerű  
 Multifunkcionális 
 Nagyléptékű 
 Az egyéb fejlesztési programokba integrálva 

jelenik meg 

Green infrastructure (1996):  „ a strategically planned and 
managed network of wilderness, parks, greenways, 
conservation easements, and working lands with conservation 
value that supports native species, maintains natural ecological 
processes, sustains air and water resources, and contributes to 
the health and quality of life …” 
 

Zöld infrastruktúra – a stratégiailag 
tervezett és kezelt parkok, zöldutak, 
zöldfelületek, védett területek olyan 
hálózata, amely fenntartja az ökológiai 
folyamatokat, megőrzi a természeti 
erőforrásokat és hozzájárul az egészség és 
az életminőség javításához (1996) 



Green infrastructure: 
connected and multifunctional landscapes 
 
Landscape Institute, 2009.  
Green Infrastructure Position Statement. 

  Zöld Infrastruktúra megjelenése Európában … 

The multifunctionality of green infrastructure, 
The 2012 European Commission report   
 



Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégia, COM(2011) 244 
 
3.2. AZ ÖKOSZISZTÉMÁK ÉS SZOLGÁTATÁSAIK FENNTARTÁSA ÉS HELYREÁLLÍTÁSA 
A „zöld” infrastruktúra létrehozása és a romlásnak indult ökoszisztémák 
legalább 15%-ának helyreállítása révén 2020-ra maradjanak fenn és javuljanak 
az ökoszisztémák és a szolgáltatásaik. 
……  azáltal, hogy a területrendezésbe beemeli a „zöld” infrastruktúrát. 
 
 

EURÓPA 2020 stratégia - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája COM(2010) 2020 

   Az EU zöld infrastruktúra stratégia fejlődése …   

Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital 
(SWD(2013) 155 final) 

„Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése” 



   Zöld Infrastruktúra megalapozó EEA tanulmányok ... 

Green infrastructure and territorial cohesion The concept of green 
infrastructure and its integration into policies using monitoring 
systems  © EEA, Copenhagen, 2011 

Spatial analysis of green infrastructure in Europe 
© EEA, Copenhagen, 2014 

A zöld infrastruktúra egy koncepció amely segít összekapcsolni az 
ökoszisztémákat, védi az ökoszisztéma szolgáltatásokat, elősegíti a 
klímaváltozáshoz történő adaptáció, csökkenti annak hatásait.  
 
Fő elemei (definíció helyett): 
• Stratégiailag tervezetett magas minőségű zöldfelületek hálózata 
• Multifunkcionális szolgáltatások nyújtó terület (ökológia, ökonómiai, 

esztétikai, stb.) (multifuntional benefits) 
• Helyi identitástudatot növelő eszköz (place making) 
• Sokoldalú megoldás ('smart' conservation ) a fregmentáció 

csökkentése, a konnektivitás növelésére, a városi terjeszkedés 
megakadályozására 
 

Általában nem városi zöld infrastruktúra definíciók 

Részletes háttértanulmányok a ZI koncepció bemutatására 



  Zöld Infrastruktúra rendszer - Ökoszisztéma szolgáltatási modell  

Zöld infrastruktúra >>>> ökoszisztéma szolgáltatás >>>>  Jóllét 



   Zöld Infrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) 

Zöld infrastruktúrának nevezzük azokat a természetes és félig 
természetes területeket, valamint egyéb környezeti jellemzők 
stratégiailag megtervezett hálózatát, amelyet úgy terveztek és 
irányítanak, hogy széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására 
legyen képes (ZIFFA definíció) 

Csak a természetes és félig természetes  
területek? EU GI definícióját követi. 

Green infrastructure is a strategically planned and 
delivered network of high-quality green spaces and 
other environmental features. It should be designed 
and managed as a multifunctional resource capable of 
delivering a wide range of environmental and 
quality-of-life benefits for local communities.  
Green infrastructure includes parks, open spaces, 
playing fields, woodlands, allotments and private 
gardens.                                     (Natural England, 2010). 

Városi zöld infrastruktúra definíció: 
(itt nem ökoszisztéma szolgáltatások, hanem életminőség) 



   Mi is az a zöld infrastruktúra ?  Szinte minden ami zöld belterületen, külterületen. 



  Zöld infrastruktúra elemek – lépték és elemek   

regionális lépték helyi, települési lépték 

Zöldtető, zöldfal 
Utcai fasor 
Játszótér 
Iskolakert 
Csatornák 
Zártkertek 
Magánház kertek 
….. 
 

Parkok 
Városi erdő 
Tavak 
Árterek 
Mg. terület 
Rekreációs területek 
….. 
 

Folyóvölgyek 
Árvízvédelmi 
területek 
Erdőterületek 
Víztározók 
Mg. területek 
Természetvédelmi 
területek 
Vidéki nem beépített 
területek 
….. 



  Zöld infrastruktúra léptékek (regionális és helyi szint) 

Helyi, települési szinten lehet egy utcafasor, zöldfelület de jelentheti a 
vízvisszatartás, helyi klíma javítás mérnökbiológiai módszereit is 

Országos és regionális szinten multifunkcionális zöldhálózat 



      Zöld infrastruktúra „átmenet” 

Valójában a két tiszta archetípus között  mindig egy átmenet figyelhető meg. 
A településtervezésben, területi tervezésben ezek a városszéli, határmenti, gyorsan 
változó területek jelentik sokszor zöld infrastruktúra tervezés legfontosabb részeit.  

A ZI ellátottság alapján zónák definiálása 
Eltérő ZI elemek és célok és tervezési eszközök. Rurális tájban az összekapcsoltság, az 
élőhelyvédelem, a városi tájban a klímajavítás, a vízvisszatartás és az esztétikai szempontok 
kerülnek előtérbe. 



   Natural England - Városi zöld infrastruktúra tervezési útmutató 



   Natural England - Városi zöld infrastruktúra tervezési útmutató 

Multifunkcionális városi zöldhálózat 

Sportterület 

Árvízvédelem 
Kapcsolat 
zöldfelületekkel 

Oktatás 

Ökohidak,  

Pufferoló hatás  

Zöldgyűrű, 
elválasztás, 
mikroklíma 
javítás 

Élelmiszer, helyi 
termék 

Rekreáció 

Látványhatárolás 
esztétika 

Hősziget 
csökkentés 

Zöldtetők 
zöldfalak 



   Natural England - Városi zöld infrastruktúra tervezési útmutató 

A zöld infrastruktúra szerepe a településtervezésben: 
• Helyi identitástudat növelés (place making) 
• Multifunkcionális területhasználat  
• Adaptáció a klímaváltozáshoz (árvízvédelem, vízvisszatartás, tetőkertek stb.) 
• Rekreáció fejlesztés 
• Élőhely fejlesztés 
• Zöld gazdaság, alternatív energia, élelmiszertermelés, telekérték növelés 
• Városi klíma szabályozás 

 



  Zöld infrastruktúra irodalom rohamosan növekszik … 



      Európai zöld infrastruktúra kutatások … 

http://www.urge-project.ufz.de 

Development of Urban Greenspaces 
to Improve the Quality of Life in Cities 
and Urban Regions 

Green Infrastructure Network  
(GreenInfraNet)  

http://www.greeninfranet.org/ 

• Landscape Plan (több település) 
• Green Plan  

Javaslat: 



   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 

Green Infrastructure: 
A Landscape Approach 
 © American Planning Association 
2013 

Green Infrastructure at the Regional Scale 
Green Infrastructure in Large Cities 
Green Infrastructure in Smaller Communities 
Parks, Greenways, and River Corridors as Green 
Infrastructure 



      Zöld infrastruktúra funkciók hálója (régióra és helyi megoldásokra)  

CO2 
megkötés, 

biodiv. 
javítás 

Rekreáció és 
élőhelyfej-

lesztés 

Turizmus 
célpont 

Kulturális 
adottságok 
megőrzése 



Tervezési alapelvek, szempontok 
A hat meghatározó alapelv, amely zöld infrastruktúra 
területek tervezését jellemzi:   
 

1. Multifunkcionalitás (multifunctionality) 

2. Összekapcsoltság (connectivity) 

3. Élőhelyvédelem (habitability) 

4. Reziliencia, rugalmasság (Resiliency) 

5. Identitás képzés (Identity) 

6. Zöld beruházások nyeresége (Return on  investment) 

   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 



1.) Multifunkcionalitás (Multifunctionality) 
A zöld infrastruktúra egyszerre több ökoszsisztéma szolgáltatást is biztosíthat 
(rekreáció, pollináció, élőhely, kulturális szolgáltatások stb.) A városi zöld 
infrastruktúra tervezés fő szempontjai között szerepel, hogy ezeket a hasznokat az 
adott terv/tervezés során maximalizáljuk. 
 

      Zöld infrastruktúra tervezési elvek  

A komplex projekt öt fő szempont köré csoportosult árvízvédelem, rekreáció,  közlekedés, 
élőhely fejlesztés,  gazdaságfejlesztés 

The Trinity River Corridor Project, Dallas 



2.) Összekapcsoltság növelése (connectivity) 
Az alapelv a zöldfelületek összekapcsolását a fizikai hálózat megteremtését 
szolgálja. A táji léptékű zöld infrastruktúra tervezés ökofolyosó tervezés.  A 
tájökológiai csomópont/folyosó (patch/corridor) modell jó alkalmazható 
ezekre a tervekre. A kapcsolatok megteremtése élőhelyek összekapcsolásán 
túl gyakran a zöldút/zöldfolyosó rendszer (greenway) kialakítását, a 
rekreáció és a turizmusfejlesztés céljait is szolgálja. 

      Zöld infrastruktúra tervezési elvek  



Alapfilozófia, axiómák: 
(1) Változatos élőhelyek védelme, nem fajvédelem  
(2) A területek nagyobb rendszerbe illesztése 
(3) Az ökológiai érték szerinti prioritás sorrend 
felálítása,  
(4) A helyi, állami területi tervezés összehangolása 
(5) táji, térségi szemléletű ökológiai hálózat 
fejlesztés 

Maryland’s Green Infrastructure Assessment (GIA) 

   Zöld infrastruktúra hálózat terv Maryland államra 

Az elemzés célja az volt, hogy lehatárolják azokat a területeket, amelyek ökológiailag a 
legértékesebbek,  meghatározzák  azokat amelyek legveszélyeztetebbek, és megoldási 
javaslatokat adjanak a hálózat fejlesztésére.  

Maryland  területe:  32 133 km2,  (1/3 Magyarország) 



3. Élőhelyvédelem (habitability) 
A zöld infrastruktúra tervezési szempontjai között kiemelt figyelmet érdemel 
a élőhelyvédelem. Táji és városi léptékben egyaránt nagy jelentőséggel bír az 
új élőhelyek kialakítása és a meglévők minőségi fejlesztése. 
Egyes tanulmányok a városi zöld infrastruktúrát mint „humán habitatot” 
említik. 

      Zöld infrastruktúra tervezési elvek  



      Zöld infrastruktúra tervezési elvek  

4.) Reziliencia, rugalmasság növelése (Resiliency) 
Az ökológiában használt kifejezés napjainban széles körben elterjedt. Értelme 
megváltozott környezeti elemek rugalmas visszaalakulási képessége.  

•  A fák és zöldtetők, tetőkertek csökkentik a hőszigetek kialakulásának esélyeit, 
mérséklik azok hatásait 
• A zöld infrastruktúra megoldásokkal csökkenthető az árvízveszély. A vízvisszatartási 
megoldásokkal, esővízgyűjtéssel csökkenthető az esővíz okozta károk nagysága.  
• A faültetés, a mérnökbiológiai megoldások, a vízáteresztő burkolatok, térkövek 
szivárogtatók  szintén csökkentik az elvezetésre váró víz mennyiségét. 



      Zöld infrastruktúra tervezési elvek  

5.) Identitás erősítés (Identity) 
A tájkaraktert, a tájképet, a városkép vizuális adottságait a zöld 
infrastruktúra elemek meghatározzák, illetve zöld infrastruktúra elemekkel 
az adottságok javíthatók.  



6.) Zöld beruházások nyeresége  (Return on Investment) 
Csökkennek a építési, fenntartási költségek. A zöld infrastruktúra növeli a telkek 
értékét. A ZI fejlesztés lehet ingatlanfejlesztések kiinduló pontja, katalizálója. 
 A ZI fejlesztések csökkentheti a szürke infrastruktúra fejlesztési költségeit (pl. 
csapadékvíz csatornák méretezése, kialakítása) 
 

      Zöld infrastruktúra tervezési elvek  

A komplex projekt öt fő szempont köré csoportosult árvízvédelem, rekreáció,  közlekedés, 
élőhely fejlesztés,  gazdaságfejlesztés 

The Trinity River Corridor Project, Dallas 



   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 

GREENSCAPES: LANCASTER COUNTY GREEN INFRASTRUCTURE PLAN 



   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 

Different green 
stormwater 
infrastructure 
installations 

Esővíz elvezetési, 
visszatartási megoldások 
helyi léptékben 



   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 

Schuylkill River Greenway, Philadelphia 



   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 

Millennium Park, Chicago 



   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 

Penn Park, Philadelphia 



Railroad Park, Birmingham 

   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 



      Városi zöld infrastruktúra mint mérnökbiológiai megoldás… 

Zöld infrastruktúra megközelítése mint mérnökbiológiai megoldás.  
Az USA-ban a zöldtetők, zöldfalak, zöld burkolatok,  a vízvisszatartás, a víztisztítás, 
árvízvédelem területén születtek mintaértékű megoldások 



   Zöld Infrastruktúra tervezési útmutató (USA) … 



Links to other policy 
Scope of the strategy 
Value of parks 
Vision and aims of the strategy 
City wide quantity standards 

• Quantity audit of open spaces 
• National quantity standards  
• Portsmouth’s accessible green space quantity standard 

City wide quality standards 
• Quality audit of open spaces 
• Quality design in parks and open spaces 
• Grounds maintenance and horticultural quality 
• Cleanliness 

City wide accessibility standards 
• Accessibility standards: An overview  
• Distance standards  
• Physical access 
• Barriers to visiting parks and open spaces 
• Equality of Access to minority groups  
• Joining up Portsmouth’s green spaces  

Parks and Gardens 
• Parks and gardens: An overview 
• Quantity standards 
• Quality standards 

10 évre szól, 180 oldal, minden 
zöldfelületre részletes mennyiségi, 
minőségi elérendő értéket tartalmaz 

      Anglia - Portsmouth „Zöld Stratégia” - tartalomjegyzék  



      Anglia - Portsmouth „Zöld Stratégia” - tartalomjegyzék  

Planning issues 
• Creating new parks and open spaces 
• Protection of Portsmouth’s open spaces 
• Enhancing parks and open spaces 

Making open spaces safe places to visit 
Ensuring sustainability and protecting biodiversity 

• Sustainability 
• Climate Change 
• Biodiversity and natural green spaces 
• Sustainable Planting 

Health and wellbeing benefits of green space 
Community involvement 

• Volunteers and friends groups 
• Allotment Associations 
• Sports groups 
• Community gardens 
• Events in parks 
• Portsmouth in Bloom 

Value for money 
• Parks service – savings 
• Parks service – budget 
• Value for money review 
• Transfer of maintenance liabilities 
• Income generation 

Consultation – what you’ve told us 
Equality impact assessment 
Action Plan 



      Anglia - Portsmouth „Zöld Stratégia” - tartalomjegyzék  

Minőségi mutatók: 
pl. hány park érje el a Green Flag 
Awards minősítést 

Elérési mutatók: 

Akciótervek: 

Mennyiségi mutatók: 



      UK- Accessible Natural Greenspace (zöldfelületi elérési mutató) 

Az ANGSt a „Zöld stratégia” kiinduló  
pontja 



      Anglia - Accessible Natural Greenspace (zöldfelületi elérési mutató) 

Egyszerű, objektív indikátor, könnyű számítás,  
amelyhez normatív mutatók rendelhetők 

Accessible Natural Greenspace Standard 
(ANGSt) 
• min. 2 ha 300 m-en belül (5 perc séta) 
• min. 20 ha 2 km-en belül 
• min. 100 ha 5 km-en belül 
• min. 500 ha 10 km-en belül 
• minimum 1 ha/1000 fő zöldterület 



      Zöld infrastruktúra elérhetőségi paraméterek Budapesten  

Milánói Zöld Charta, (2010) zöldfelület 300 méter 
távolságon belül. 

2 km-en belül  
NINCS 20 ha zöld  

300 méter távolságon belül  
NINCS 2 ha zöld  

Egyik feltételnek sem  
felelnek meg 

Accessible Natural Greenspace Standard (ANGSt) 
• min. 2 ha 300 m-en belül (5 perc séta) 
• min. 20 ha 2 km-en belül 
• min. 100 ha 5 km-en belül 
• min. 500 ha 10 km-en belül 
• minimum 1 ha/1000 fő zöldterület 



   Mintaértékű hazai városi zöld stratégiák… 

Angyal Zöld+ program (2015) 
Budapest zöldfelületi-rendszerének 
koncepciója és programja (2006) 
 

(tiplógizálás, zöldfelületek funkciói, rendkívül 
részletes indikátortáblázat, amelyet a ZIFFA is 
átvett, modern infravörös felvételen alapuló 
zöldfelületi ellátottság mérés, még zöld 
infrastruktúráról itt nem beszél) 

Multifunkcionális, komplex szemlélet, már 
közlekedéssel és parkolással is 
kiegészítve, részletes helyzetértékelésen 
alapuló hossztávú stratégia 

A városi zöldinfratsruktúra fejlesztés modern, multifunkcionális szemléletét követik. 



      Modern technikai megoldások amelyek a tervezést is átalakítják …  

Biomassza mennyiségén alapuló  
távérzékelési megoldások 

NDVI, zöldfelületi index (ZFI),  
biológiai aktivitásérték  

Városi hősziget kutatások 
(Urban Heat Islands) 

Távérzékelési adatok elemzése 

Néhány új technikai megoldás, módszer, 
ami a hazai zöld infrastruktúra tervezésben 
is szerepet kap/kapott.  



Utcai sorfák lézer szkennelése a  
levélfelület index meghatározására  

      Új technikai megoldások a zöld infrastruktúra vizsgálatban, nyilvántartásban …  

GPS + GIS felmérés 



GreenBASE ‐ Baumkataster 

      Zöldfelületi kataszterek, fakataszterek  …  

ArboPro Urban Forestry 

Számolja a fa monetáris értékét, CO2 megkötését a dollárban kifejezett éves „hasznát” 



Térinformatikai alapú arborétum, fakataszter 
nyilvántartó program (SZIE Szarvasi arborétum) 

      Léteznek hazai megoldások is …  

Fakopp 3D Akusztikus Tomográf 



Terjednekk az olyan érdekes települési szintű „kalkulátorok”, amelyek egy település 
ökolábnyomát, ökosfogyasztását, „zöldítettségét” mérik. Az értékelő programok 
rendszerint komplex paraméterek alapján néhány mutatószámba sűrítik a  település 
terhelését. Próbálkozások vannak arra, hogy ezeket a mutatókat a területi, települési 
tervezésbe, a hatásvizsgálatokba építsék. 
 

      Zöld infrastruktúra kalkulátor.. 



      Továbblépési javaslat … 

 Multifunkcionális szemlélet  
 Együttműködés növelése a különböző szakmai szereplők között (pl. az 

egészség és ZI kapcsolatának vizsgálata, FM KEHOP ZI kutatás stb.) 
 Ökoszisztéma szolgáltatás alapú, rendszerszemléletű megközelítés 

Közgazdasági jellegű értékelések (faérték számítások, zöldfelületi érték 
és ezek beépítése a tervezési rendszerbe) 

 Tervezéshez, monitoringhoz, további konkrét határértékek, 
indikátorok, ellátási mutatók, normatívák 

 Jogszabályi kiegészítések, pl. ZFI normatívák jogszabályba foglalása 
 Zöldstratégia, program készítése (iránymutató készítése ehhez) 
 Közösségi részvétel további növelése (ZI szervezetek, egyesületek stb.)  
 Magyar nyelvű ZI szakirodalom, útmutató, kiadvány, népszerűsítő 

brossúra, konferenciák  stb. 
 Modern technikák, módszerek (GIS alapú kataszterek, távérzékelés, 

lézer szkenner, FAKOP, drón stb.) 
 Támogatási rendszerekbe a ZI beépítése (OP-k, greening, stb.) 
 Kommunikáció és a szakmai szervezetek erősítése 

 



Köszönöm a figyelmet ! 
 
 

Dr. Kollányi László 
kollanyi.laszlo@tajk.szie.hu 

 
 

       


