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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat szeretné, ha Zalaegerszegen létesülne egy 

zöld tetőpark (tetőterasz). Minden korosztálynak lehetősége nyílna a „város felett” 

kikapcsolódni zöld övezetben, melyből sajnos nincs sok a belvárosban. Városi környezetben 

nem csak egészségügyi és esztétikai okokból van szükség a zöld területekre. Szűrik a port, 

megkötik a talajt, csökkentik a zajszennyezettséget, alkalmasak kikapcsolódásra, és 

környékbeli ingatlanok értékét is növelik. A bevásárlóközpontok tetején kialakított zöldtetők 

átmásolhatóak irodaházakra, lakóépületekre is. Külföldön nagy sikereket tudhatnak maguk 

mögött az ehhez hasonló létesítmények. Németországban például évente 1 millió 

négyzetméternyi zöldtető épül. 

A zöldtetőnek 2 fajtája létezik. Az extenzív zöldtető, amely emberi tartózkodásra 

kevésbé alkalmas és az úgynevezett intenzív zöldtető, amely kifejezetten emberi használatra 

épült.  

Néhány növényfaj, amely jól érzi magát kissé kitettebb körülmények között: Sásliliom, Arany 

pimpo Orvosi levendula, Szurokfű, Mezei juhar, Virágosi kőris, Ecetfa. 

Városunkban további gondot jelent, hogy a nagyarányú szilárd burkolat miatt a lehulló 

csapadék nem hasznosul. Ez közel 30-99%-ot jelent.  Vagyis ahelyett, hogy a növények 

felszívhatnák a talajból az esővizet, hólét, a víz a tetőkről a járdákra majd a csatornába folyik, 

fölöslegesen terhelve a csatornahálózatot. E zöldtetők, mindegy 0,2 kg/ m
2 

szállóport képesek 

kiszűrni a levegőből. 

Zalaegerszegen egy hasonló létesítmény található a Kosztolányi téren, a parkolóház 

tetején, az azonban más funkciót szolgál, hiszen egy étterem kerthelyiségeként működik. 

Tudomásunkra jutott, hogy a régi Csipkeház tetejére is terveztek hasonlót, amely aztán 

különböző okok miatt, főleg a lakások közelségére tekintettel nem valósulhatott meg.   

A magunk részéről megfelelő helyszínnek tartjuk a Centrum Áruház tetejét, amely 

alkalmas ennek kialakítására. A feljutás megoldható lehetne a Stúdió rádió lépcsőjének 

használatával, ami ráadásul éjszakára zárható. 

Kérjük, hogy a belváros rekonstrukciós tervezésénél ezt az elképzelést is gondolják 

végig az illetékesek, bevonva a tulajdoni viszonyok alapján érdekelt feleket. A beruházás – 

tudjuk – forrásigényes. Ezért kezdeményezzük az olyan pályázatok figyelemmel kísérését, 

amelyek az ilyen típusú beruházásoknak anyagi hátteret biztosítanak. 

 



Határozati javaslat: 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat javasolja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának, hogy a belvárosi életterek kialakításánál vegye fontolóra a ZVDÖK 

javaslatát a zöldtető – tetőpark kialakítása ügyében. Tájékozódjon továbbá az ehhez szükséges 

források előteremtésére a kapcsolódó pályázati lehetőségekről. 

 

Zalaegerszeg, 2013. március 18. 
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