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Jogszabályok

Zöldtetőépítés

Ösztönzés Európában és Magyarországon
Hazánkban igen kevés példát találni arra, hogy a döntéshozó szervek bármilyen formában is támogatnák a 

zöldtetők építését. Mintegy támpontként a német ösztönzési rendszert például véve, fel lehet vázolni azokat a 
lehetőségeket, amelyek elősegíthetik a hazai zöldtetőépítés fejlődését.  

A támogatási rendszer és főbb típusai

Számos külföldi országban kidolgoztak már 
olyan támogatási/ösztönzési rendszert, 
amellyel a zöldtetőépítések számának nö-
vekedését kívánják elősegíteni. Legtöbb 
esetben az „ötletek” a zöldtetőépítés hazá-
jából, Németországból származnak, több 
mint 30 éves tapasztalattal alátámasztva. 

Több országban általánossá váltak olyan 
szabványok, amelyek keretében előírják, 
hogy bizonyos fokú vagy százalékú lejtési 
szint alatti lapos tetőkre kötelező növény-
zetet telepíteni. Németországban ez az ér-
ték 3%-nál, míg például Koppenhágában 
30°-nál kisebb lejtésű tetőre vonatkozik. 
(Ansel−Appl [2012]) Annak érdekében, 
hogy ez a szabályozás ne tűnjön szigorú-
nak, különféle, feltételhez kötött pénzügyi 
támogatásokat is nyújtanak. Mivel a támo-
gatás lehetősége a települések kezében 
van, így annak alkalmazott struktúrája igen 
szerteágazó, de általánosságban négy fő 
típus köré csoportosulnak (Lawlor et al. 
[2006]):
• közvetlen anyagi hozzájárulás (anyagi 

hozzájárulás, kedvezményes bankköl-
csön),

• közvetett anyagi támogatás (adó- és díj-
kedvezmény),

• diktatórikus szabályozás (kötelező jog-
szabályi előírások),

• népszerűsítő munka, ismeretterjesztés, 
public relations.

Vannak olyan városok, ahol fi x összegű 
támogatást lehet igényelni, míg mások a 
beruházási, illetve az anyagköltségek bi-
zonyos százalékát fedezik. A támogatások 
feltételeit a minőségi kritériumok jelentik, 
amelyekkel biztosítani tudják, hogy a zöld-
tetők maximálisan kifejthessék környezeti 
hatásukat.

A támogatási rendszer európai 

alkalmazásának gyakorlata

Németország a zöldtetőépítés őshazája, 
így fontos szerepe van az ösztönzési/támo-

gatási rendszer kidolgozásában. Csaknem 
50 német város nyújt valamilyen pénz-
ügyi támogatást zöldtetők építéséhez, és 
mintegy harmaduk integrálta a zöldtetőt 
szabályozási rendszerébe. A fő irányelve-
ket a Német Szövetségi Építési Szabályzat 
(German Federal Building Code 9. §) tartal-
mazza, melyet széles körben használnak a 
német városok. 

Düsseldorfban a támogatási program 
mintegy 730 000 m2-nyi zöldtető megépí-
tését eredményezte, ami részben a 2010 
óta meglévő 50%-os csatornadíj-kedvez-
ménynek is köszönhető. 

Stuttgart a megközelítőleg 2 millió 
m2-nyi zöldtetővel a világ egyik vezető 
zöldtetőépítő városának számít. Már 1986 
óta működteti pénzügyi támogatást nyúj-
tó programját és a 12°-ot nem meghaladó 
lejtőszögű tetőkre vonatkozó irányelveit. 
A támogatási program keretében a város 
a beruházási költségek felét állja, de ma-
ximum 17,9 eurót négyzetméterenként. 
A zöldtetők arányát tovább növeli, hogy 
a szövetségi természetvédelmi törvény 
(Federal Nature Conservation Act 8. §) ér-
telmében 1993 óta minden új építésű épü-
letre zöldtető kerül, így ellensúlyozva az 
építésre felhasznált területet. 

Az elmúlt években Koppenhága a leg-
jobb példa arra, hogyan lehet zöldfelülete-
ket telepíteni a városba. A városi klímaterv 
keretében célul tűzték ki 325 000 m2-nyi 
zöldfelület létrehozását 2015-re. A város 
legfőbb terve: integrálni a zöldtetőket a 
városi fejlesztési tervekbe. (Vestvik [2012]) 

A hazai szabályozási rendszer

A hazai szabályozási keretet a zöldtetők 
építésére vonatkozóan a 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet, az országos településren-
dezési és építési követelmények, más né-
ven az OTÉK, valamint az Önkormányzati 
és Településfejlesztési Minisztérium (ÖTM) 
rendelete és az épített környezet átalakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény zöldtetőkre vonatkozó része adja. 

Az OTÉK a zöldtetőkkel kiváltható zöld-
felület-számítást lehetővé tevő zöldtető-
ösztönzési jogszabály, mely a zöldfelü-
let-százalékok kiváltásának szabályával 
paradox módon támogat. Lehetőséget 
biztosít arra, hogy a kötelező zöldfelületi 
százalék egy részének kiváltásával növel-
ni lehessen a terület beépítési százalékát. 
Az OTÉK zöldtetőkre vonatkozó részének 
módosítására (OTÉK 5. melléklet) 2012-
ben került sor [90/2012. (IV. 26) Korm. ren-
delet, hatályos 2013. január 1.]. A tetőkert 
akkor számítható be zöldfelületként, ha 
egybefüggő és legalább 10 négyzetmé-
ter. 
A kormányrendelet a tetőkerteket a termő-
réteg vastagságától függően 4 kategóriába 
sorolja:
• a 8−20 cm termőréteggel vagy könnyí-

tett szerkezetű talajjal (szubsztrát) ren-
delkező, egyszintes növényállományú, 
extenzív zöldtetők 15%-a,

• a 21−40 cm termőrétegű egyszintes 
növényállományú, félintenzív zöldtetők 
25%-a, 

• a 41−80 cm termőrétegű kétszintes 
növényállományú, intenzív zöldtetők 
40%-a,

• és a 81 cm-nél vastagabb termőrétegű 
háromszintes növényállományú, inten-
zív zöldtetők 75%-a számítható be zöld-
felületként. 
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