
Zöldhomlokzatok – kiadványbemutató

Pataky Rita
okl. építészmérnök

egyetemi mestertanár



MEGBÍZÓ
Budapest Főváros Önkormányzata

SZAKMAI IRÁNYÍTÓ 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály

Mártonffy Miklós főosztályvezető

Maczák Johanna osztályvezető

Deák Krisztina Erzsébet   csoportvezető

Hámori Péter

Keresztes-Sipos Andrea

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

Tatai Zsombor

KIADÓ
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.)





SZERZŐK
Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége (ZÉOSZ)

Szerkesztő
Pataky Rita
okl. építészmérnök, egyetemi mestertanár – BME, Pataky és Horváth Kft.

Szerzők

Csibi Katalin
okl. kertészmérnök, kerttervező - Relax Garden Kft.

Dezsényi Péter          
okl. kertészmérnök - Deep Forest Kft., vendégoktató BOKU

Dr. Fári Miklós Gábor
okl. kertészmérnök, biológus, MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár - Debreceni Egyetem 

MÉK 

Koroknai Judit
okl. kertészmérnök - FH Gasztro Kft. Budapest; Debreceni Egyetem MÉK

Pataky Rita 

Szentkirályi-Tóth Ferenc
okl. táj- és kertépítészmérnök, zöldhomlokzat specialista - greenwall.pro



Mi a kiadvány célja?

- a zöldfal, zöldhomlokzat fogalma minél inkább 

bekerüljön a köztudatba

- minél többen valós ismeretekkel rendelkezzenek

- a települések szabályozásai írják elő a zöldhomlokzatok 

alkalmazását

- minél több szakszerűen megépített, hosszú távon jól 

működő, fenntartható zöldhomlokzat létesüljön

növeljék a zöldfelület-szegény területek zöldfelületi

ellátottságát



Tartalomjegyzék

1. Bevezető

2. Városi klíma és zöldinfrastruktúra

3. Zöldhomlokzatok jelentősége

4. Zöldhomlokzatok megvalósítási lehetőségei

5. Zöldhomlokzatok alkotóelemei

6. Zöldhomlokzatok tervezése

7. Kivitelezés

8. Üzemeltetés

9. Megvalósult példák

10. Fogalmak

11. Irodalomjegyzék

12. Vonatkozó jogszabályok jegyzéke



FOGALMAK

Zöldfal

Zöldfalnak nevezünk minden olyan külső vagy belső

falszerkezetet, melyhez növényzet kapcsolódik, függetlenül

attól, hogy az a talajban a fal szerkezetében vagy egy

kiegészítő szerkezetben ered.



Zöldhomlokzat

Zöldhomlokzatnak nevezzük az épületek azon homlokzati 

felületeit, melyre közvetlenül vagy azzal párhuzamosan 

segédszerkezettel díszként, védelemként, burkolatként, 

árnyékolóként vagy külső térelhatárolóként növényt 

telepítenek, függetlenül attól, hogy a növény a talajban 

vagy más kiegészítő szerkezetben ered.
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ZÖLDHOMLOKZATOK TÍPUSAI



Direkt rendszer



Filces rendszer

hasítékos zsebes kiegészítő 

gyökérzónás



ELEMEK - Támszerkezetek

- Ültetőkonténerek és rögzítésük
- Ültetőközegek





- védelem

- díszítés

- árnyékoló

- „homlokzatburkolat”

- külső térelhatárolás

ÉPÍTÉSZETI 

CÉLOK



DÍSZÍTÉS



ÁRNYÉKOLÓ



„HOMLOKZATBURKOLAT”

(kiselemes – pikkelyszerű

nagyelemes)



ÖNÁLLÓ KÜLSŐ 

TÉRELHATÁROLÓKÉNT



+

ZÖLDHOMLOKZATOK

Maghőszigetelt ( Átszellőztetett )

EGYHÉJÚ KÉTHÉJÚ

• építészeti megfontolások

• statikai méretezés

• épületszerkezeti megfontolások

• épületfizikai méretezés

• növényélettani megfontolások
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Zöldhomlokzatok jelentősége



A VÁROSI KLÍMA HŐSZIGET KIALAKULÁSA
- város szerkezete, nagysága

- nehéz, nagytömegű szerkezetek

- burkolt felületek

- vízelvezetés

- épületek hővesztesége

- közelekedés, ipar

- biológiailag aktív felületek hiánya



Budapest felszínhőmérsékleti anomáliáinak 

átlagos évszakos szerkezete a négy áthaladási 

időszakra (délelőtt, délután, este, hajnal), 2013. 

évre (Forrás: Bartholy-Pongrácz-Baranka) 







Budapest átlagos zöldfelületi ellátottsága 5,4 m2/lakos

de

VI. kerület 0,6 m2/lakos

VII. kerület 0,49 m2/lakos

ezzel szemben 9 m2/lakos (WHO ajánlás)

(egészségügyi és kulturális célú zöldfelületekkel együtt 

50 m2/lakos)



Egy főre jutó zöldfelület 

ellátottság 

kerületenként (fő/m2) 
(forrás: Pro Verde)

Vegetációtípusok (Forrás: 

CORINE adatbázis, 2012.) 



„TERMÉSZETES LÉGKONDICIONÁLÓ” 

ALKOTÓELEMEI:

- nyílthézagos-, vízáteresztő

burkolatok

- árnyékképző, légmozgást 

megindító szerkezetek

- növényzet 

- víz, esőkertek

teljes városra

kiterjedő

hálózat

zöldinfrastruktúra



„TERMÉSZETES LÉGKONDICIONÁLÓ” NÖVÉNYZET

• erdők, parkok, kertek

• sövények

• szoliter edényekben

• épületen ( növényládákban, tetőn,

homlokzaton )



ZÖLDTETŐK



ZÖLDHOMLOKZATOK



- a városi hősziget-hatás csökkentése, a mikroklíma

kedvező befolyásolása

- a levegőminőség javítása, a por- és légnemű szennyező-

anyagok megkötése

- kedvezők műszaki jellemzők

- a biodiverzitás növelése

- társadalmi, gazdasági szerep

HOMLOKZATOK JELENTŐSÉGE



Pataky, 

BME, 

2016

HŐSZIGETHATÁS, FELMELEGEDÉS 

CSÖKKENTÉSE



BOKU 2012

KÍSÉRLET:

• a növényzet a felvett víz 99 %-t párologtatta el, és csak 0,76 %-t 

hasznosított saját számára, ezzel hűtötte a környezetét 

• 100-200 m2-nyi zöldfelület már érezhető hűtőhatással 

rendelkezik, akár 3-4°C hőmérsékletkülönbség is kialakulhat



LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA

FINOMPORMEGKÖTÉS:

0,2-2 kg/homlokzat m2

1,7 kg/m2 O2 termelés              

2,4 kg/m2 CO2 megkötés + NO2, 

SO2



Milyen lehetne?











KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

patakyrita@pesh.hu


