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Amikor a zöld nem csak dekor –  
Fenntartható, ökológiailag m köd  városi környezet Nemesvámoson

A természet ingyenes szolgáltAtásAit felhAsználó, A természetes 

ökoszisztémábA visszAhelyezett, fenntArthAtó települési zöldfelület Az, mely  

A természetes víz- és tápAnyAgkörforgásnAk, A rendszerként önfenntArtóként 

együttmûködõ növényzet árnyékoló, légtisztító és temperáló hAtásánAk,  

s Az áltAlA nyújtott esztétikAi és rekreációs élménynek köszönhetõen 

élhetõ, kellemes környezetet, vAlAmint gAzdAsági megtérülést biztosít.  

Az eredményt segíti A gondosAn megválAsztott, fenntArthAtó AnyAg-

hAsználAt, Az energiAfelhAsználás csökkentése és A körültekintõ humán 

szociális szempontok integrált beépítése.

GreeN City A tervAsztAloN

A Nemesvámosi Multifunkcionális Rendezvény-  
és Szabadidõpark terve az elsõ ilyen elvek 
alapján készült projekt hazánkban, mely már 
csak Green City akkreditációra és a megva-
lósításhoz szükséges pályázati kiírásra vár.  
A park számos sportfunkciót és kikapcsolódási 
lehetõséget nyújt, különféle rendezvényeknek ad 
otthont, és magában hordozza a természetkö- 
zeli, környezettudatos és gazdaságos parképítés 
és -fenntartás igényét és megvalósíthatóságát.

A park területén a természetes vízkörforgás 
fenntartásának érdekében vízáteresztõ burko-
latokat, és városi vízkörforgás management 
rendszert (SUDS) terveztünk, hogy a területre 
hulló csapadékvizet visszatartsuk és visszajut-
tassuk a talajba. Az összes tetõfelület 78%-át,  
a homlokzatok 40%-át fedi élõ növényzet, 
valamint a területen eredõ vízfolyás medrét 
visszaállítjuk természetes állapotába.
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A talaj védelme érdekében földtömeg-
egyensúlyra törekedtünk, a kivitelezés során 
felszabaduló földmennyiséget a sportpályák 
körüli természetes kilátódombok megalkotásá-
ra használtuk fel. Ezek zajvédelmi funkciót lát-
nak el, és a rajtuk organikus formában végig-
futó természetes kõkibúvásokat idézõ terméskõ 
ülõfalak a közösségi élet helyszínei, másrészt 
a biológiai diverzitás növelését is elõsegítik.

A park területét a tervezés során az azo-
nos ökológiai adottságok alapján egységekre 
osztottuk, és az egyes területrészeken emberi 
beavatkozás nélkül kialakulandó természetes 
ökoszisztémákat vettük alapul, és terveztük be, 
avagy „vissza”. Továbbá vizsgáltuk a terület 
környezetében található ökoszisztémákat, és 
az azokba való bekapcsolódás lehetõségét.  
A reprezentatív részeken keveredik a ter-
mészetes ökoszisztéma honos, ökológiailag 

kert

adekvát fajainak és a díszesebb kertészeti vál-
tozatok ültetése. Az épületek, építmények és 
a növényzet nem egymást zavaró tényezõk, 
hanem szimbiotikus partnerként viselkednek.

Az építmények és a kerti bútorok elsõsorban 
lokális természetes anyagokból készülnek.
Az anyagok teljes életciklusát tartottuk szem 
elõtt a választásnál, valamint tradicionális 
élõ építõanyagokat is alkalmaztunk (például  
élõfûz építmények). A racionalizált anyag-
használat mellett a jelenleg meglévõ anyagok 
újrahasznosításának és újrafelhasználásának 
lehetõségeit is kimerítettük.

A lakosok életkörülményeinek javítása  
érdekében a parkba a települési klíma javí-
tását célzó növénytelepítést terveztünk,  
a levegõminõség javítása (PM, VOC, szálló 
por, gázok megkötése) mellett a mindenki szá-
mára nyitott sportpályák és egyéb testedzési 

lehetõségek – a zöld környezet segítségével 
történõ – egészségmegõrzésre alkalmas hely-
színt biztosítanak a park használói számára. 
A park hûtõszigetként jelenik meg a telepü-
lési szövetben, csökkenti a hõszigeteffektust, 
valamint a települési zöldfelületi rendszer és 
az ökológiai hálózat központi elemévé (Zöld 
Települési Infrastruktúra) válik.

A parkon a település gazdag történelmi kul-
turális értékei egyfajta térbeli idõutazásként 
végigjárhatók (bronzkori kilátó, római kút, 
vámszedõ „bódék” stb.), úgy mint a jellemzõ 
társulások (patakparti és erdõtársulások, virá-
gos rét asszociációk). A park így egyfajta kör-
nyezeti és kulturális tárházként is szolgál.

A természet ingyenes szolgáltatásaira építõ 
parknak alacsony a beágyazott és direkt 
energiaigénye, amiben szerepe van a honos 
növénytársulások alacsony fenntartási igé-
nyének, valamint az alternatív energiák hasz-
nálatának. A központi épületre fotovoltai-
kus cserepet és napkollektorokat terveztünk, 
a park megvilágítását napelemrõl táplált, 
mozgásérzékelõkre kötött lámpatestek rend-
szere végzi. 

A zöldtetõs fõépületben színházterem is kapott helyet
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A Green City azt az emberiséggel egyidõs 
alapvetést hozza vissza használati szintre, 
miszerint egy tárgynak, dolognak, élõlénynek 
nem egy, de igen sok, különféle irányú komp-
lex hatása létezik egyszerre. Amennyiben eze-
ket együttesen vesszük figyelembe, igen sok 
legyet üthetünk egy csapásra. Mai költségér-
zékeny világunkban az effajta ingyenes ter-
mészeti szolgáltatásra – zöld infrastruktúrára 
– alapozott integrált hatékonyság kiemelten 
fontos tényezõ.

A park jelenleg terv formájában létezik, 
várhatóan pályázati és helyi pénzekbõl fog 
megvalósulni. A helyi ipari park környezettu-
datos multinacionális vállalatai is üdvözölték  
a hazánkban egyedülálló fenntarthatósá-
gi mintaprojektet, és konkrét támogatásukról  
biztosították a település polgármesterét. Remé-
nyeink szerint számos, kisebb-nagyobb pro-
jekt létesülhet a példáját követve, valamint 
egész települések is felvállalják a „Green City 
település” státuszát. 
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Szárazgyepes
társulás

Gyertyános
tölgyes

Gyepes
tölgyes
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Dinamikus
ültetés

Õshonos�fák
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Õshonos�fákból
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Még a piaci árusításra alkalmas bódék is zöld úton állnak

képalá
Patak menti bemutató sétány látványterve


