
A hazai zöldinfrastruktúra alapját a védett 
természeti területeket is magába foglaló, az ország 
több mint 36 %-ára kiterjed? országos ökológiai 
hálózat képezi.

Ezen felül része minden olyan zöldfelület, vagy 
vízfelület, amely  társadalmunk számára 
szolgáltatásokat nyújt, pl.: élelmiszerforrás, 
mikroklíma szabályozás, stb...

Mindannyiunk  felel?ssége

Rendszerben lét ezünk
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A célok eléréséhez javítandó az él?helyek 
természeti állapota és fejlesztend? a zöldfelületek 
hálózatba kapcsolása is. Ehhez a mérnöki és 
ökológiai tudás mellett feltétel a tágabb szakmai 
hozzáértés és a helyi közösségek bekapcsolása a 
települési szint? zöldinfrastruktúra tervezésbe, 
fenntartásba. 

Fontos a zöldterületi rekreációs lehet?ségek 
fejlesztése, a közösségi kertek létrehozása, mivel 
jóllétünket és lakóhelyünkr?l kialakított képünket is 
befolyásolja a közeli zöldinfrastruktúrák állapota. 

Miér t  jó, ha zöldinf rast ruk t úra 
vesz körül m inket ?4

Minderre szükségünk is van, hiszen mind a Föld, 
mind sz?kebb otthonunk klímája szinte a szemünk 
láttára alakul át. 

Zöldnek  t ervezve

A zöldinfrastruktúra tartalmazza egyrészt a védett 
és nem védett zöldfelületi elemeket, valamint 
azokat a növényzettel fedett felszíneket is, 
amelyeket tudatos emberi tevékenység hozott létre 
és  összeköt? szerepet töltenek be.  

Ide tartoznak a rekreációt, a vízvisszatartást, a 
településeken a klímajavítást szolgáló zöldfelületek, 
az utak menti véd? zöldsávok. 

Mert hozzájárul a lehulló csapadék 
hasznosulásához és nyáron a városi leveg? 
h?téséhez. 

Segíti  a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, az 
él?világ sokféleségének meg?rzését. 

Megköti a légszennyez? anyagokat, valamint fontos 
él?-, búvó- és táplálkozóhelyet biztosít az él?lények 
számára. 

Nekünk, embereknek feltölt?dési lehet?séget  
nyújt.  

2 Kis és nagy lépt ékben

A zöldinf rast ruk t úra rendszere annál t öbb 
részlet et  árul el m agáról, m inél közelebbr?l 
szem léljük . 

Európai és országos szinten nemzeti parkokat, 
folyókat látunk.

Egy-egy régiót, nagyobb országrészt feltérképezve 
erd?foltokat, kisebb tavakat pillantunk meg.

Települési léptékben szemlélve pedig feltárulnak a 
fasorok, parkok, de a kisebb zöldfelületek is.

Az élhet ?bb környezet  m egt erem t ése pedig az 
egész t ársadalom  szám ára élet bevágó feladat .
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 A hazai zöldinfrastruktúra meg?rzésének és 

fejlesztésének megalapozása 

ISMERD MEG A TERMÉSZET 
HÁLÓZATAIT!

A projek t  4 fej leszt ési elem e:

Milyen lépésekkel valósul m eg a feladat unk?

Készült a KEHOP-4.3.0-15-2016-00001. számú, 
A közösségi jelent?ség? természeti értékek hosszú távú 
meg?rzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai 
Sokféleség Stratégia 2020 célkit?zéseinek hazai szint? 
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok 
cím? projekt keretében.

Kedvezm ényezet t : Agrárminisztérium

A fejleszt ési elem  par t nerei: 
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A hazai zöldinfrastruktúra-tervezés 
módszertani megalapozásával.

A hazai zöldinfrastruktúra elemeinek és térbeli 
rendszerének azonosításával, térképi 
lehatárolásával, állapotának értékelésével ? 
országosan és kijelölt mintaterületeken 
(településcsoportok szintjén).

A meg?rzés, fejlesztés és helyreállítás 
lépéseinek, vagyis a célok, prioritások, 
beavatkozási célterületek meghatározásával.

A lakosság mind nagyobb arányú bevonásával, 
a projekt eredményeinek szakmai 
kommunikációján és szemléletformálási 
anyagok terjesztésén keresztül.

A 4 elem b?l álló országos t erm észet védelm i 
program  ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejleszt ési 
elem ének feladat a a t erm észet es és 
t erm észet közeli ál lapot ú t erület ek   
m ?köd?képes hálózat ának  m eg?rzéséhez és 
fejleszt éséhez szükséges keret ek  
m eghat ározása. 

Projek t  költ ségvet ése: 1 070 000 000 Ft


