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Huszonöt éve építenek hazánkban zöldte-
tőket, közel másfél millió négyzetméternyi 
készült már belőlük. Egy részük mellett 
nap mint nap úgy megyünk el, hogy észre 
sem vesszük őket, mert a fejünk fölött ma-
gasodó épületek részei. Ki gondolná, 
hogy a mélygarázsokat is zöldtetők fedik? 
Sokszor nem is tudjuk, hol kezdődnek és 
hol végződnek, észrevétlenül folytatódnak 
hagyományos parkként, sétányként. Öt-
hat évvel ezelőtt csodálkozhattunk rá az 
első hazai beltéri, majd néhány évvel ké-
sőbb a kültéri zöldfalakra. Ezen évtizedek 
eredményeiből adunk ízelítőt.

A Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szö-
vetsége (ZÉOSZ) tavaly ünnepelte fennál-
lásának 15 éves évfordulóját. Az általuk 
meghirdetett Év Zöldtetője és Zöldfala pá-
lyázat díjnyertes munkáiból válogattunk. 
Legalább 20 négyzetméteres, összefüg-
gő, szigetelt tetőn épült extenzív vagy in-
tenzív zöldtetőkkel pályáztak a szakembe-
rek. Zöldfalak közül a legalább öt négyzet-
méteres kültéri vagy beltéri homlokzaton 
kialakítottakat értékelte a zsűri. A munkák 
mindegyike legalább másfél éve elkészült, 
és azóta is igényesen ápolják őket.

Megyesi Éva
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A legszebb ZÖLDtetŐK 
és ZÖLDFALAK

A beltéri zöldfal kategória győztes munkája, a Green Fortune Kft. alkotása 
a gyömrői Pátria Takarékszövetkezetben látható. 
A négyrétegű textíliából álló zsebekbe nálunk is ismert, jó légtisztító hatású 
trópusi alapfajokat ültettek. A hiányzó fény pótlására természetes 
fényspektrumú LED-lámpákat építettek be. A fél hidrokultúrás rendszernek 
köszönhetően akkor is vízhez jutnak a növények, amikor az öntözés 
több napig szünetel. A növényfal négyzetméterenkénti súlya 25 kilogramm

Örökzöld évelők, páfrányok, 
egzotikus levéldísznövények teszik 

hangulatossá és különlegessé 
Budapesten, az Andrássy úton 

működő OTP-bankfiók 
tanácsadói területét. A MoPa Kft. 

15 centiméter mélységű, hidropóniás 
rendszerű zöldfalának termőközege 

egybefüggő, nem tagolódik zsebekre, 
így szabadon ültethetők a növények, 
és a tápanyagellátásuk is egységes
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Vácrátóti ökolakóházat díszít 
az extenzív zöldtetők első díjasa. 
Az alkotók, Balog Ágnes és Reppert 
Béla, 325 négyzetméteren a helyi 
szárazgyeppel, zárt homok-
pusztagyeppel rokon magkeveréket 
és helyben kitermelt gyeptéglát 
használtak, az évelők kiválasztásakor 
pedig ügyeltek arra, hogy ne legyenek 
köztük tájidegen pozsgások 
és egzóta fajok. Tájba illeszkedő, 
enyhén hullámzó felszínt alakítottak ki, 
a házilagosan készített, 20-25 centiméter 
vastagságú talajkeverékben 
a ház alapozásakor kikerülő talajt is 
felhasználták. Az alacsony fenntartási 
igényű zöldtető tartós szárazság idején 
öntözést igényel

A Központi Szennyvíztisztító Telep 
Budapest 21. kerületi, 22 628 négyzet-
méteres tetejét extenzív zöldtető fedi. 

A kivitelező Fito System Kft. 
sarjvetéssel telepítette a télálló 

varjúhájfajokat, és elterülő cserjékkel, 
alacsony lombhullató fákkal tette 

változatossá a felszínt. 
Az ültetőközeg mindössze 

öt centiméter vastag. Környezettudatos 
gondolkodást tükröz, hogy az összes 
felhasznált anyag újrahasznosítható, 

és többségükben már eleve 
újrahasznosított anyagból készültek

A külterületi zöldfalak között 
az Adegy Kft. Leányfalun, a MOL 
töltőállomás épületén épített falát 
ítélték a legjobbnak. Rozsdamentes-
acél vázszerkezetre magyar fejlesztésű 
zöldhomlokzati rendszer került, 
amelybe a tűzeső (Heuchera) három 
fajtáját telepítették. A három, különböző 
színű fajta levele a cég logójának
részletét mintázza
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NélkülözhetetleN
Többéves gyakorlati tapasztalat alapján jelenleg közel 20-féle növényt ültet-
nek a szakemberek a beltéri zöldfalakba. A legnagyobb feladat mindig a 
megfelelő fényviszonyok megteremtése, hiszen rendszerint kevés a fény, és 
az is oldalról érkezik. A növény a fény irányába fordul, ezért torzul az össz-
kép, a vegetációs világítás ezért nélkülözhetetlen. A zöldfalak közül a belté-
rinek a legnagyobb a fenntartási igénye. 
A kültéri zöldfalak építése és fenntartása a forró, napos nyár és a hideg  
tél miatt hazánkban nagy kihívás, ezért is épült eddig belőlük viszonylag  
kevés.
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Az s73 Kft. és a Deep Forest Kft. közös munkájaként lett nagy sikerű a Római Kert a főváros 3. kerületében. 
A 2700 négyzetméteres intenzív tetőkert természetes hatású tereit 120 centiméteres belső 
szintkülönbséggel alakították ki. Kifogástalan minőségű növényanyagot ültettek ki, így szinte a kert „adta el” a lakásokat

A Green House irodaház tetejére 
intenzív, félintenzív és biodiverz zöldtetőt 
álmodtak az s73 Kft. munkatársai. 
Az 1500 négyzetméteres, rendszeres 
fenntartást igénylő tetőkert elegáns, 
nagyvonalú formavilágában különleges 
kiegészítők, árnyékolóvitorlák és ülő-
kazetták is helyet kaptak. Az intenzív 
zöldtetők között legjobbnak ítélt kertben 
1000 négyzetméteres biodiverz zöldtető is 
létesült a hazai társulásokra jellemző 
évelőkkel, díszfüvekkel, alacsony termetű 
cserjékkel több mint 500 növényfajjal. 
A biológiai sokféleség kialakítása 
a tervezéskor és a kivitelezéskor egyaránt 
fontos szempont volt


