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ABSZTRAKT
#publicpark
#cost-benefit analysis
#hedonic pricing
#impact anlysis
#urban green infrastructure

A közcélúpark-létesítések megtérülésének vizsgálata számos módszertani kérdést vet fel. A HÉTFA Kutatóintézet által
kidolgozott modell egy városi szövetbe ágyazódott közpark költség-haszon elemzésére, megtérülésének elôzetes
vizsgálatára készült. A tanulmány Budapest egyik legforgalmasabb központjában, a Margit körút és a Millenáris
park találkozásánál létesítendô közpark példáján mutatja be a modellt. Közpark létrehozását közgazdaságilag
értékelô ilyen átfogó munka Magyarországon ezidáig nem készült. A vizsgálat során felállítottuk a hatásmechanizmusokat, és a hedonikus ár módszerének segítségével hazai és nemzetközi statisztikai és benchmarkmutatókkal
értékeltük a projekt költségeit és hasznait. Az eredmény elsôre meglepô, a 2016-ban tervezéssel és bontással
induló beruházás 2019-re megtérül. Eredményeinket érzékenységvizsgálattal is ellenôriztük, mely többek között
kimutatta, hogy akár a várható költségek 10 százalékos emelkedése, valamint a hasznok 10 százalékos csökkenése
melllett is 2030-ra megtérülne a városnak és lakóinak a befektetés, mi több a fejlesztés környezetében lévô jelentôs
ingatlanfelértékelôdés nélkül is, pusztán a park közvetett társadalmi, gazdasági, környezeti hasznaiból is 2061-re
pozitívra fordul a beruházás egyenlege. Elemzésünkbôl úgy tûnik, azok a parkfejlesztések, amelyek sûrûn beépített,
nagy lakosságszámot elérô, nagyvárosi szövetet lazítanak fel, jelentôs kedvezô externális hatásaik miatt közgazdaságilag is megtérülô beruházásokká válnak, így érdemes a döntéshozóknak is e szemmel tekinteniük a jövôben az
ilyen fejlesztésekre.
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BEVEZETÉS

Városi környezetben, központi elhelyezkedésû területen a döntéshozók, befektetôk ritkán döntenek
közpark kialakítása mellett. Közparkot jellemzôen a beépítésre kevésbé alkalmas területeken (felszámolt
temetô, vizenyôs terület stb.), vagy új nagyszabású fejlesztések keretében, kevésbé frekventált helyeken
alakítanak ki. Ennek legfôbb oka a befektetôi szemlélet logikájában keresendô, hiszen a beruházó oldalán
sokkal nagyobb haszon remélhetô egy értékes telek beépítésébôl és ekkor nem kell számba vennie a
beruházásban közvetlenül részt nem vevô, de a beruházások környezetében élôk költségeit és hasznait
sem. A társadalom számára is hasznos befektetések ösztönzése tehát nem beruházói, hanem szabályozói
felelôsség, ezért tanulmányunkban arra teszünk kísérlertet, hogy kidolgozzunk egy olyan módszertant,
amely a közcélú parkok beruházásának gazdasági-társadalmi-környezeti hatásait képes megbecsülni és ez
alapján elôzetes költség-haszon elemzést tud adni az ilyen célú beruházásokra. A módszertant, a Budapest
Millenáris Széllkapu projekt elôzetes költség-hasznon elemzése során alkalmaztuk, ezt használjuk tanulmányunkban illusztrációként is.
A módszertan öt lépésre vezethetô vissza:
1. Viszonyítási helyzet meghatározása, melyhez képest értékelhetô a beruházás hatása
2. Gazdasági, társadalmi és környezeti hatásmechanizmusok felállítása
3. Hatások értékelésének, számszerûsítés módszertanának meghatározása
4. A tervezett kiadások és a várható hasznok összevetése
5. Érzékenységvizsgálat
Viszonyítási helyzetként a business as usual, azaz a BAU állapottal dolgoztunk. A hatásmechanizmusok
általánosan használhatók bármely városszövetbe ékelôdô közpark esetében, azonban az egyes hatások
esetenként nagyon eltérô súlyúak lehetnek. A bemutatott példában minden hatás értékelését elvégeztük,
azzal a megszorítással, hogy nem mindegyegyik esetében jutottunk számszerûsíthetô eredményre, így
egyeseket kvantitatív, míg másokat kvalitatív jellegû értékeléssel jellemeztünk. A számszerûsítést a
hedonikus módszer mentén végeztük el. Konzervatív megközelítéssel éltünk: általában a benchmarkadatok
számtani átlagát vagy nagy szórás esetén a medián értékét használtuk, de bizonytalanság esetében szakértôi
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becsléssel a megtérülés szempontjából negatív hatást mutató értéket használtuk. A számszerûsítés során
elhagyott hatások mértéke csekély, azonban eredôje inkább pozitív, így azok kihagyása is erôsítette becslésünk óvatosságát. A megtérülési számításnak az egyes bemenô adatoktól való függését ún. érzékenységvizsgálattal értékeltük.
Az alkalmazott módszertan a hazai és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt újnak számít, park létesítése vonatkozásában ilyen jellegû munka idáig nem készült, egyedül a Levegô Munkacsoport által, a Podmaniczky parkra vonatkozóan készített tanulmány tekinthetô elôzménynek. A módszertan a sajátosságok
figyelembevételével más hazai és nemzetközi példa esetén is alkalmazható.
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1. MODELL

A módszertani keret a bevezetôben ismertetett öt alapvetô lépésbôl áll, melyek alkalmazhatók más
projektek során is. A hatásmechanizmusok egyes esetekben eltérhetnek, de inkább az egyes hatások súlyában.
A számítási módszertan erôsen támaszkodik a rendelkezésre álló adatokra. Az érzékenységvizsgálat a
modell megbízhatóságát erôsíti.

1.1 VISZONYÍTÁSI ÁLLAPOT
Alapesetként kézenfekvô a kiindulási állapot állandósulálásával, a business as usual, azaz a BAU esettel
összehasonlítani a projekt várható következményeit. Amennyiben azonban több lehetôség is felmerül egy
terület hasznosítására, úgy több eset vizsgálatával, azok összehasonlításával megalapozottabb döntés hozható.

1.2 HATÁSMECHANIZMUSOK
A városi parkok hatáselemzésével több szakirodalom is foglalkozott. Rodenburg et al. [2001] tanulmányában átfogó indikátorrendszerét négy fô csoportra osztotta: társadalmi-gazdasági (elérhetôség, használhatóság, multifunkcionalitás, képzés stb.), környezeti (szabályozás, funkciómegôrzés), minôségi (esztétika,
határoló funkciók), pénzügyi (hatóságok, finanszírozás).
Ebbôl a csoportosításból is látható, hogy a parkok hatása sokrétû, számos érintettel. A városi zöldfelületek
segítik a légszennyezés mérséklését, a környezeti szennyezô anyagok elnyelésén és megkötésén keresztül,
ezáltal csökkentik a káros egészségügyi hatásokat, javítják a levegôminôséget (McPherson [1992],
Krenichyn [2006]), illetve megôrzik a levegô tisztaságát (McPherson et al. [1997], Nowak et al. [2006],
Escobedo és Nowak [2009]). Növelik a biodiverzitást, kapcsolatot teremtenek a természeti környezettel
(Francis és Marcus [1997]), hozzájárulnak a városi fenntarthatóság erôsítéséhez, a zöldfelületek hálózati
rendszerének erôsítésén keresztül élôhelyeket hoznak létre és fenntartják a városi ökoszisztémát, megteremtik a lehetôségét a fajgazdagság gyarapításának (Loures et al. [2007]). Emellett fontos kiemelni, hogy a
telepítendô faállomány az ökoszisztéma-szolgáltatások mellett pénzben kifejezhetô értékkel is rendelkezik
(Radó [1999]).
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A belvárosi területek sûrû beépítése, valamint a nagyarányú burkolt felületeknek következtében mind
télen, mind nyáron megfigyelhetô a városi szövet hômérsékletmódosító hatása, mely hômérsékleti növekményt okoz a külterületi és a nem urbanizált területekhez képest (Talamon [2014]). Ez a hôszigethatás
jelensége, a városi és a vidéki területek között átlagosan 2,5 °C hômérsékletkülönbséget okoz (Akbari et al.
[2001]). A városi zöldfelületek hozzájárulnak a hôszigethatás mérsékléséhez, és ezen keresztül megtakarítást eredményeznek a nyári hûtési energia tekintetében részint a párolgásnak, részint az árnyékolásnak
köszönhetôen (Meier [1990], McPherson et al. [1997]).
A túlmelegedés kedvezôtlen egészségügyi hatása jól érzékelhetô volt a 2003-as európai hôhullám
idején, amikor nagyságrendileg 40 ezer többlethaláleset történt az idôsebb korosztály körében az extrém
idôjárási körülmények következtében (García-Herrera et al. [2010]). Egy park hatására viszont olyan átlagos
hômérsékletcsökkenés mutatható ki, mely segíti az összes és az okspecifikus halálozási kockázat mérséklését
(Páldy [2004], Hajat és Kosatky [2010]). A parkoknak a hôszigethatáson felül is vannak kedvezô egészségügyi hatásai. A depresszióra és a szorongási zavarokra való hajlamosság, a stressz, illetve a viselkedési
zavarok valószínûsége csökken a parkok közelében (Maas et al. [2006], Maas et al. [2009], Nutsford et al.
[2013], Chiesura [2004]). Kórházi betegeknél a parkra nézô szoba esetében 10 százalékkal gyorsabb gyógyulást, és gyengébb fájdalomcsillapító-használatot mutattak ki (Atiqul Haq [2011]). Az átlagos egészségügyi
költségek tekintetében a park közelében és az attól távolabb lakók között mérhetô a különbség (Harnik és
Welle [2009]), a park hozzájárul az átlagos kezelési költségek csökkenéséhez is (Nutsford et al. [2013]).
Az egészséges életmódhoz is hozzájárul a parkok közelsége, mérhetô egészségjavulást mutattak ki az
aktív testmozgás elterjedésének köszönhetôen (Herzele és Wiedeman [2003]). Az elemzések rávilágítottak,
hogy a városi zöldfelületek használatának terápiás jellege van: a természetközeli környezetben töltött idô
rekreációs hatásának, illetve a mozgásnak, sportolásnak, sétának köszönhetôen (Chiesura [2004], BaycanLevent és Nijkamp [2009]).
A sûrû városi szövetben létesülô parkok jelentôs szociokulturális és rekreációs hatást fejtenek ki. Egy
Helsinkiben készült felmérés szerint a könnyen elérhetô és jó minôségû parkfelületek nagymértékben
növelik a látogatások számát, valamint a parkok forgalmát (Neuvonen et al. [2007]). Amszterdamban a
megkérdezettek a relaxálást, a természeti környezetet, a városból való kiszakadást, valamint a gyerekekkel
eltöltött közös idôt emelték ki a parkhasználat legfôbb okaként (Chiesura [2004]).
Nemzetközi vizsgálatok pozitív fizetési hajlandóságot tártak fel a parkokkal kapcsolatosan, ami a
parkoknak a környezô városszövetre gyakorolt erôs hatására, illetve a mindennapi életben betöltött fontos
szerepére hívja fel a figyelmet (Atiqul Haq [2011], Salazan és Menéndez [2005], Ahmed és Gotoh [2006],
Fratini et al. [2009], Song et al. [2013], Lo és Jim [2010]). A parkok hozzájárulnak a város attraktivitásának
növeléséhez is, mellyel gazdasági hasznot termelnek (Chiesura [2004]). A városi zöldfelületek közelsége
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erôs hatást gyakorol a közelben lévô ingatlanok értékére, a minôségi módon kialakításra kerülô városi
tereknek és parkoknak árfelhajtó szerepe van (Crompton [2001]). Negatív kapcsolat mutatható ki az ingatlan
ára, valamint a parktól való távolság között, azaz minél közelebb kerülünk a parkhoz, annál erôsebb az
ingatlanértékre gyakorolt növelô hatás (Morancho [2003], Bourassa et al. [2004]). Emellett kimutathatóan
pozitív hatást jelent, ha az adott lakás direkt módon ránéz a parkra (Jiao és Liu [2010], Luttik [2000], Jim
és Chen [2009]). Budapesten végzett kutatásában Takács [2016] a hazai viszonyok között is kimutatta a
parkok és városi zöldfelületek ingatlanértékre gyakorolt hatását.
A fent ismertetett szakirodalmak alapján tehát felállítottuk a park létesítése nyomán várható hatásokat
és ezek összefüggéseit (1. ábra).
1. ábra: A Millenáris Széllkapu beruházás során figyelembe vett hatások és összefüggéseik
(kékkel a hatástanulmányban számszerûsített, sárgával a jellemzett hatásokat jelöltük)

ÚJ ZÖLDFELÜLET KIALAKÍTÁSA

ÚJ FAÁLLOMÁNY TELEPÍTÉSE

MINÔSÉGI KÖZPARK
KIALAKÍTÁSA

BARNAMEZÔS TERÜLET
REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
FEJLÔDÉSE

ÉLETMINÔSÉGRE
GYAKOLROLT HATÁS

TÉRHASZNÁLATI
LEHETÔSÉGEK BÔVÜLÉSE

PÁROLOGTATÁSI/
ÁRNYÉKOLÁSI HATÁS

SZOCIOKULTURÁLIS KAPCS.
ERÔSÖDÉSE

TERÜLETFELÉRTÉKELÔDÉS

SZENNYEZÔANYAG
MEGKÖTÉSE

INGATLANÁR
FELÉRTÉKELÔDÉSE

KÖRNYEZETI HATÁS

SZENNYEZÔANYAG
MENNY. CSÖKK.

EGÉSZSÉGÜGYI
HATÁS

HÔSZIGETHATÁS
CSÖKKENÉSE

EGÉSZSÉGÜGYI
KIADÁS CSÖKKENÉSE

FAÉRTÉK NÖVEKEDÉSE

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS
ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE

ÁTLAGHÔMÉRSÉKLET
CSÖKKENÉSE

HALÁLOZÁS
CSÖKKENÉSE

ENERGIAMEGTAK.
/HÛTÉS

TURISZTIKAI HATÁS

MÉLYGARÁZS KIALAKÍTÁSA

KIBOCSÁTÁS CSÖKKENÉSE

ÉPÜLETBONTÁS

ZAJSZINT VÁLTOZÁSA

LÉGSZENNYEZÉS
VÁLTOZÁSA

SZMOG
CSÖKKENÉSE
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1.3 HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE
Az azonosított hatások nem mindegyikét számszerûsítettük, egy részüket csak kvalitatív módon
jellemeztük. A szelekció alapjául egyrészrôl a hatás elôzetesen becsült nagysága, másrészrôl a
megbecsülhetôségének bizonytalansága szolgált. Azokat a hatásokat, amelyek nagyságrendje elhanyagolható volt, vagy a szakirodalom alapján ugyan kedvezô, de megfelelô összehasonlító adat hiányában csak
bizonytalan mértékû hatást feltételezhettünk volna, inkább csak kvalitatívan jellemeztük. Ilyen módon a
számszerûsítésbe vont hatásokra vonatkozó becslésünk a hasznok tekintetében inkább óvatosak, lefelé
torzítottak. Mivel minden esetben más és más hatások értékelôdnek fel, ezért egy ilyen szelekció elôtt
érdemes elôzetesen az érintettek körében felmérést készíteni arról, hogy mely hatásokat értékelik többre,
melyeket kevesebbre. A felmérés magában foglalja a környezeti sajátosságokat, az ott élôk igényeit és a
kulturális különbségeket is.
A zöldfelületek hatásainak becslésére, számszerûsítésére több elterjedt módszer létezik. A három
leggyakrabban használt megközelítés az utazási költség alapú eljárás (travel cost), a fizetési hajlandóság
alapú megközelítés (willingness to pay), valamint a hedonikus ár módszer (hedonic pricing) (McPherson
[1992]). Az adatok számszerûsíthetôsége érdekében elsôdlegesen a hedonikus módszert alkalmazó tanulmányok adataira támaszkodtunk, a módszer azon alapul, hogy az egyes tárgyak haszna a tulajdonságaik
összességébôl tevôdik össze. A leendô park esetében az egyes haszonelemek összességeként értelmeztük
a várható hatást. (Horváth és Székely [2009])
Az utazási költség alapú eljárás a terület belvárosi elhelyezkedése miatt nem volt használható, a fizetési
hajlandóság alapú megközelítés a külföldi szakirodalomban fellelhetô kérdôíves és egyéb felmérésekbôl
származó adatok erôs szórása, valamint a fizetési hajlandóság kultúrafüggô jellege miatt nem volt alkalmazható. Az így megszerzett adatokat a késôbbiekben kifejtésre kerülô módszertani megoldásokkal alakítottuk át úgy, hogy számunkra megfelelôen használhatóvá váljanak.
Az utazási költség alapú és a fizetési hajlandóság alapú megközelítés elvetését a hazai szakirodalom
hiánya is indokolttá tette, mivel ezen tényezôk esetében a külfödi példákat csak jelentôs intézményi eltérések
mellett lehetett volna beilleszteni a modellbe, ami nagy becslési kockázatot jelentett volna. A
magyar tanulmányok többnyire egy-egy hatást ölelnek fel a parkok esetében, ugyanakkor az általunk
vizsgált témakörök nem mindegyikére találtunk magyar nyelvû tanulmányt, amit találtunk, azok is csak
nagyon kevéssé használták a fizetési hajlandóság alapú megközelítést és az utazási költség alapú eljárást.
A kevés kivétel egyike például Szabó [2008] Terézváros kapcsán készült tanulmánya. Elsôsorban a fentiek
miatt dolgoztunk a külföldi szakirodalmak példáival.
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A hatások számszerûsítésére különbözô benchmarkadatokat használtunk a hazai és a nemzetközi
irodalomból1. Az alkalmazott modellünk a már meglévô parkok hatásait tekinti viszonyítási alapnak, így
megbecsülhetô, hogy a kialakításra kerülô park milyen pozitív hozományokkal fog rendelkezni, milyen hatást
gyakorol a környezetre és az emberekre, mint más park vagy a kiinduló állapot. A parkok ilyen szintû
összehasonlításához az adatokat több forrásból (tervezôk, ingatlanszakértôk, szakirodalom) szereztük be.
A benchmarking általános csoportosításáról és folyamatának leírásáról különbözô változatokat
definiáltak a kutatók a szakirodalomban, de ezek elsôdlegesen Robert C. Camp és a Xerox eredményeire
támaszkodnak. Attól függôen, hogy mi az összehasonlítás alapja, beszélhetünk például folyamat, létesítmény, termék, funkciók, projektek benchmarkingjáról is. A csoportosítást számos szerzô saját szempontjai
alapján is elvégezte: Stapenhurst [2009], Kumar és Chandra [2001], Kellessidis [2000], Shetty [1993],
Helgason [1997], Mittelstaedt [1992]. Az egyes kutatók az adatgyûjtés módszertanát is másképp fogalmazták
meg aszerint, hogy milyen forrásból és milyen eszközökkel jutunk információhoz (Stapenhurst [2009],
Kellessidis [2000], Spendolini [1992], Kumar és Chandra [2001]). Tanulmányunkban Stapenhurst [2009]
alapján adatelemzési és közösségi benchmarkingot végeztünk, melyek adatgyûjtésbôl és olyan szakirodalom-feldolgozásból álltak, amelyek hazai vagy külföldi, a tudományos világ számára elfogadott publikációkból származnak. Az összehasonlíthatóság szempontjából a funkcionalitást vettük figyelembe, ahol a
parkok ebben a tekintetben azonos szerepet töltenek be a városokban, térségekben, mint amit a Millenáris
Széllkapu parkja fog, ezáltal összehasonlíthatóak (ez nevezi a szakirodalom az összehasonlíthatóság külsô
érvényességének). Ezek a módszerek és típusok adták a keretet a hedonikus ármódszer használatához.
A kialakítandó park területéhez hasonló mérettel rendelkezô, klimatológiai értelemben megegyezô
– vagy lehetôleg közelítô – nemzetközi példákat vettünk figyelembe hômérsékleti, csapadékmennyiségi,
szélerôsségi és további éghajlati jellemzôk, valamint az ezekhez kapcsolódó energiafogyasztási különbségek
és a levegôminôség összehasonlíthatósága érdekében (ezt nevezik az összehasonlítás belsô érvényességének). A gazdasági hatás esetében a park karakterisztikájához és környezeti adottságaihoz hasonló
parkokat és az azokhoz kapcsolódó indikátorokat vontuk be az adatgyûjtésbe.
Magyarországon születtek ugyan olyan kutatások, melyek egy park esetében az általunk vizsgált
jellemzôket többnyire külön-külön bemutatták, átfogó magyar tanulmány azonban nem készült idáig. A
korábbi magyar nyelvû, az emberi egészség vizsgálatára is kitérô tanulmányok közül ki kell emelni a
Levegô Munkacsoport [2016] Podmaniczky parkkal kapcsolatos értékelését, mely tanulmány a természeti
erôforrásokkal és az ingatlanár-növekedéssel is foglalkozott. A városi szabadterek ingatlanérték-befolyásoló
hatásával Takács [2016] foglalkozott doktori értekezésében. A természeti erôforrások és azok értékelésével
Marjainé [2000], a fák értékelésével Radó [1999] és Szaller et al. [2013] foglalkoztak. A levegôminôséggel
1

Maga a módszer a vállalati folyamatok elemzésére született az 1970–1980-as években. A definíciók szerint benchmarking a termékek, a szolgáltatások és a gyakorlatok folyamatának rendszeres mérése, annak érdekében, hogy
a legerôsebb versenytársakkal vagy az ipari vezetô cégekkel szemben helyt tudjon állni egy cég, azaz stratégiai
eszköz (Stapenhurst [2009], Zairi [1994], Lohr [1990], Camp [1989]).

8

és légzésszervi megbetegedésekkel Rudnai [2006] és a BME [2013] tanulmányai, vizsgálatai foglalkoztak. A
klímaváltozásról és annak hatásairól Páldy [2004] és a Levegô Munkacsoport [2016] tanulmányai számoltak
be. A fent említett kutatások mindegyike – Rudnai [2006] és a BME [2013] tanulmánya kivételével – a
hedonikus ár módszerét alkalmazta.
Mivel a benchmarkok általában más országok más idôpontban becsült hatásaira vonatkoznak, fontos
és megoldandó feladat a vizsgálat évére és helyszínére vonatkoztatható egyenértékes indikátorok létrehozása. Ennek két irányát követtük: ahol a tanulmány adata arányosítható paraméterré volt formálható ott
azt használtuk; ahol nem, ott a számszerûsítés során egységes mértékegységként a hazai fizetôeszközt,
a forintot tekintettük közös alapnak, annak is a 2016-os értékét és ehhez számítottuk elôre a megfelelô
árfolyam és GDP-deflátor felhasználásával. Mivel a vizsgálat ex ante jellegû és a hasznok, költségek jelentôs
része a jövôben keletkezett, ezért az értékek diszkontálásánál aok 2016-ra való kiszámítása során a parkot
finanszírozó állam Prémium Magyar Államkötvényének a vizsgálat idôpontjában esedékes 3,25 százalékos
kamatprémium értékével diszkontáltuk (allampapir.hu, letöltés dátuma: 2016. 11. 25.).

1.3.1 A VETÍTÉSI ALAP
Az egyes hatásmechanizmusokat vizsgáló tanulmányok általában rámutatnak arra, hogy a hatások
térbeli elhelyezkedése a parktól távolodva jelentôsen csökken. Ez a csökkenô hatás igaz mind az érintett
ingatlan állományára, mind az ott élô emberekre. Vizsgálatunkban mi is különbözô kategóriába osztottuk
a környezô ingatlanokat és így az érintett embereket: akik rálátnak az új parkra, akik annak 60 méteres,
100 méteres vagy 300–400 méteres körzetében laknak, végül akik a park vonzáskörzetében élnek. Néhány
tényezôtôl eltekintve csak a legközvetlenebb érintettekre, az elsô vagy az elsô két kategóriában élôkre
becsültünk hatásokat (elhagyva a kisebb, de még pozitív hatásokat az érintett, de távolabb élô polgárokra),
ezzel is inkább a becslési eredmények óvatosságára törekedve.

1.3.2 INGATLANVAGYON FELÉRTÉKELŐDÉSE
A városi terek, parkok és zöldfelületek ingatlanértékre gyakorolt pozitív hatását számos tanulmány
igazolta. A legfontosabb befolyásoló tényezô a távolság (Morancho [2003], Brander és Koestse [2011], Luther
és Gruehn [2003], Crompton [2001], Altunkasa és Uslu [2004], Jókövi és Luttik [2003], Takács [2016], Levegô
Munkacsoport [2016]), a rálátás (Bourassa et al. [2004], Jiao és Liu [2010], Luttik [2000], Jim és Chen [2009]),
a zöldfelület jellege és védettsége (Lutzenhiser-Neutusil [2001]), a zöldfelületi arány (Mourato et al. [2010]),
a parkméret növekedése (Panduro és Veie [2013]), az utcakép és a közbiztonság (Luther és Gruehn [2003]).
A parkfejlesztés ingatlanértékre gyakorolt hatásainak számítása során elsôdlegesen a közelebb álló
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benchmarkadatokat helyeztük elôtérbe, az extrém módon kiugró eseteket figyelmen kívül hagyva. A
konkrét, százalékokban kifejezett ingatlanérték-növekedés tekintetében nagy szórást találunk az egyes
tanulmányok között. Találunk 1,9–2,9 százalék közötti értéket, de van 10–16,88 százalék közötti empirikus
eredmény is. Ennek nyomán mediánértékkel dolgoztunk, melyeket összehasonlítottunk a helyi, esetünkben
budapesti trendekkel (Takács [2016]).
A számítás során figyelembe vettük a környék ingatlanárainak változását, a területen megvalósult vagy
tervezett beruházások és a környezô parkok befolyásoló hatását. Megvizsgáltuk, hogy relevánsak-e az
elemzés során és amennyiben igen, korábbi példákkal és statisztikai adatokkal becsültünk befolyásoló
hatást, mellyel korrigálható a kapott érték.

1.3.3 HŐSZIGETHATÁS ÉS ENERGIAFOGYASZTÁS
A burkolt felületek nagy arányának következtében mind télen, mind nyáron megfigyelhetô a városi
beépített szövet hômérsékletmódosító hatása, mely növekményt okoz a külterületi és nem urbanizált területekhez képest (Talamon [2014]). Ezt a jelenséget hôszigethatásnak nevezi a szakirodalom. Kialakulásában
az alacsony mértékû vegetáció, a városi építôelemek jobb hôtároló kapacitása (Jen-Hu-Chang [1958], Chow
és Roth [2006]), a városi terek kialakítása, a hulladékhô kibocsátása (pl. épületek és jármûvek hôkibocsátása,
különösen naplemente után) és a városok elterülô jellege játszik szerepet (Hajat és Kosatky [2010], Chow
és Roth [2006], Killingsworth et al. [2014], McPherson [1994], Oke [1982]). A helyi mikroklíma (ShashuaBar et al. [2012]) az energi afogyasztás (Akbari et al. [2001]) és az emberi egészség (Bassil et al. [2010])
alakulására van hatással. A magasabb hômérséklet több egészségügyi kockázattal jár, elsôsorban a szív- és
érrendszeri betegségeket, de közvetetten további egészségügyi problémákat is okozhat a légszennyezô
anyagok (pl. az ózon) koncentrációjának növekedése (Beckett et al. [1998], Killingsworth et al. [2014]),
melyek akár súlyosabb légzôszervi (Sustainable South Bronx [2008]) vagy daganatos megbetegedésekhez
is vezethetnek, növelve a halandóságot (Weihe [1986], CDC [2014]).
A hôszigethatás csökkentéséhez a fák és a zöld infrastruktúraelemek jelentôs mértékben hozzájárulnak (Vidrih és Medved [2013], Chen et al. [2014]). A növényzet árnyékoló (Shashua-Bar et al. [2012]),
párologtató (ARUP [2014], Hardin és Jensen [2007]) és kedvezôbb albedohatása (Akbari [2005]) csökkenti
az adott helyen és akár több száz méteres körzetében a hômérsékletet (Hamada és Ohta [2010], Doick et
al. [2014], Yu és Hien [2006]). A hôfokcsökkenés hozzájárul a légszennyezés mérsékléséhez, csökkenti a
magas hômérséklet kiváltotta szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát (Shimoda [2003],
Páldy [2004]), mérsékelve az egészségügyi kiadásokat (Bassil et al. [2010]).
Az energiafogyasztás alakulásában a parkokban található fák árnyékoló, párologtató (McPherson
[1994], Gao [1993]) és szélfogó hatása, illetve a felszín albedo értékének növekedése következtében
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elôálló hômérsékletcsökkenés képvisel jelentôs szerepet, amelyen keresztül összességében mérséklôdik a
környezô ingatlanok energiafogyasztása (Hough [1989], Akbari [2001], Akbari [2005], ARUP [2014]). Nyáron
közel 3 °C-os a környezetet hûtô hatás (Akbari et al. [2001]), amely kimutatható mértékû csökkenést jelent
az energiafogyasztásban (Killingsworth et al. [2014]).
Ezzel szemben télen kisebb mértékû negatív hatást jelent, kevesebb mint 1 °C-os hûtôhatást is eredményez, kismértékû energiafogyasztás-növekedést okozva (Hamada és Ohta [2010], McPherson et al. [1997],
Chaparro és Terradas [2009]). A télen megfigyelhetô alacsonyabb hûtôhatás oka, hogy a lombhullató fák
levelei lehullanak, így kisebb árnyékot nyújtanak (Cohen et al. [2012]) és a párologtató hatás is alacsonyabb a nyári idôszakhoz képest.

1.3.4 EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK
Egy park jelenléte a környezô lakosság és a parkot használó emberek számára számos egészségügyi
elônyt rejt magában, melynek társadalmi és pénzben kifejezhetô gazdasági haszna is van. Számos tanulmány
igazolta azt a tényt, hogy az emberek egészségesebbnek érzik magukat és inkább érzik magukat biztonságban
a parkok közelében (Maas [2008]), illetve hogy a park folyamatos használata javít az egészségügyi állapotukon (Mitchell [2013]). Több tanulmány azt állapította meg, hogy a parkok közelsége csökkenti a megbetegedések számát (De Vries [2001], Grahn et al. [1997]) és elsôsorban a légúti betegségekét (Villeneuve
et al. [2012], DEFRA [2010]), az elhízást (Jerrett et al. [2009], Heinze [2011]), a gyermekek mentális
zavarait és hiperaktivitását (Faber-Taylor és Kuo [2001]), valamint a felnôttek mentális egészségügyi
problémáit (Bratman et al. [2015], Cohen-Cline et al. [2015]).
A légúti megbetegedések kialakulásában jelentôs szerepet játszanak a légszennyezô anyagok. Ezek
közül a legfontosabbak az SO2, az NOX, a CO, a szállópor (PM10), a CO2 és az O3 (Brauer et al. [2012.]),
eltérô hatást gyakorolva az emberi egészségre. E légszennyezôk elsôsorban légzôszervi megbetegedéseket, köztük tüdôrákot (Raaschou-Nielsen et al. [2013]) és asztmát (DEFRA [2010]) okoznak, illetve a
szennyezô szemcséken megtapadó mikroorganizmusok, vírusok, baktériumok is potenciális veszélyt
jelentenek az emberek egészségére (ScienceDaily [2001]). A légszennyezô anyagokban rejlô egészségügyi
kockázat felerôsödik, illetve nagyobb terhelést gyakorolnak az emberi szervezetre, mikor az emberek a
szennyezett környezetben fizikai gyakorlatokat végeznek (Atkinson et al. [2001], Gent et al. [2003], Nel
[2005], Campbell et al. [2005]). E légszennyezôket a parkban található vegetáció elnyeli, megköti, így
javítva az emberi egészséget és a környezet minôségét (Nowak és Heisler [2006]).
A kevésbé aktív fizikai életmód növeli a cukorbetegség, a mentális problémák és az elhízás elôfordulását
(Sustainable Development Commission [2008]), ennek eredményeként az egészségügyi kiadásokat is
növeli (Harnik és Welle [2009]). A parkok közelsége növeli a valószínûségét annak, hogy a fizikailag inaktív

11

népesség aktívan használja azokat, az emberek ott sétáljanak, kikapcsolódjanak (Cohen et al. [2007]),
társasági életet folytassanak (De Vries et al. [2003]), sportoljanak (Almanza et al. [2012], Cohen et al. [2007,
Atiqul Haq [2011]], Coombes et al. [2010], Pearce ésMaddison [2011]), ezzel csökkentve az elhízottak
(Heinze [2011]), a cukorbetegek, a mozgásszervi betegek, a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedôk
(Anon [1996], Barton és Pretty [2010]) számát. A pszichológiai megbetegedések megelôzésében is mérhetô
hatásuk van a parkoknak és a zöld felületeknek (Wilson [1986], Kaplan [1985], Ribeiro et al. [2013]),
segítik a stresszes állapotból való felépülést (Annersedt et al. [2013], Saadatmandet et al. [2013], Depledge
et al. [2011]) és megelôzik annak kialakulását (Ulrich [1983], Roe et al. [2013]). A szív- és érrendszeri
megbetegedések csökkentéséhez tud hozzájárulni a fák párologtatásából és árnyékolásából származó
hûtôhatás, elsôsorban a nyári idôszakban (Environmental Benefits of Health [2006], Akbari [2005,]). A
parkok közelsége csökkenti a megbetegedések valószínûségét, ezáltal az átlagos egészségügyi kiadásokat
is (Nutsford et al. [2013], Harnik és Welle [2009]).

1.3.5 FAÉRTÉK NÖVEKEDÉSE
Egy elültetett fa számos hatással járul hozzá a környezet ökoszisztéma-szolgáltatásaihoz, így direkt
értéke mellett komplexebb társadalmi-eszmei értékkel bír, mely korával jelentôs mértékben növekszik. A
fák állapotának felmérésére itthon leggyakrabban az ún. Radó-módszert, illetve annak továbbfejlesztett
változatait alkalmazzák (Radó [1999], Szaller et al. [2013]). Ez a módszer az Európai Unió Erdészeti és
Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott ötlépcsôs modelljén alapszik, amellyel a mérsékelt égövi
fafajok állapotát vizsgálják. Ez az ötlépcsôs modell azt jelenti, hogy az egyes fasorok egyedeit – gyökér, törzs,
korona, az ápolás mértéke, életképesség – 1-tôl 5-ig osztályozzák, és ezen értékszámok számtani átlagából
állapítják meg az egyes faegyedek állapotát, míg az egész fasor állapotát az egyes egyedek súlyozott
számtani átlagából számítják ki. Az állapotfelmérés során szöveges kiértékelés és a fák, fasorok jövôjére
vonatkozó javaslatok készülnek. A Radó-féle értékelés – ellentétben az EU-s módszerrel – az 5-ös értéket
tartja a legjobbnak, illetve összevonva értékeli a koronaalap és a korona állapotát (Radó [1999]). A
faértékszámítás elsôdlegesen a fák egészségi állapotán és minôségén alapszik, azok társadalmi hasznaival
nem számol.
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A favizsgálatokat követôen a fák értéke pénzben is kifejezhetôvé válik. A Magyar Faápolók Egyesülete
által javasolt metódus a Radó Dezsô által 1999-ben közzétett módszer továbbfejlesztése. A jelenlegi
gyakorlatnak megfelelô, az EU-s kataszterrendszerrel harmonizáló, azt alkalmazó számítási eljárás (Szaller
et al. [2013]), mellyel a fák értékét pénzben is kifejezhetjük a következô képlet segítségével:
Faérték = A × B × C × D × E × M, ahol
A = faiskolai alapár: mennyit ér az adott fa egy faiskolában;
B = korszorzó: a fa életkorának növekedésével egyre nagyobb együtthatóértéket kap, tehát minél
idôsebb, annál többet ér;
C = a fa védettségének és településen belüli elhelyezkedésének szorzója: egy adott fa minél nagyobb
védettség alatt áll, annál nagyobb értéket képvisel;
D = a koronaállapot EU-s fakataszter-felvételhez rendelt együtthatója: Radó-féle osztályozásból átvett mutató;
E = a fa általános egészségi állapotát és életképességét jelölô együttható: Radó-féle osztályozásból
átvett mutató;
M = a fafaj dendrológiai értékét jelzô szorzó: mennyire értékes a faj.
A faegyedek jövôbeni értékének meghatározása során a fenti módszert vettük alapul, úgy hogy a faiskolából érkezô állomány koronaállapotát, egészségi állapotát és életképességét a kiinduláskor a legjobbnak
becsültük. A fák faiskolai alapárából kiindulva évenként kiszámoltuk a fák aktuális értékét, így kaptuk meg
az idôsödô állomány értéknövekedését. A módszer során figyelembe vettük a fák minôségének (egészségi
állapotának, koronaállapotának) romlását, így ötévente a növényállomány 10 százalékának egészségromlásával számoltunk. Ezt lépcsôzetesen vettük figyelembe, és a fa egészségi állapotát kifejezô tényezô egy
kategóriányi romlásával kezeltük, figyelembe véve az egyéb környezeti hatásokat, amik befolyásolják a
növényállományt. A faállomány értékének összesítése során csak az egyes évek közötti növekményt mint
(évenként keletkezô) hasznot számítottuk be a hozamszámítás során.
A fák mellett a cserjeállomány értéke is becsülhetô, de ezt a konzervatív becslés szellemében elhanyagoltuk a számítások során. Emellett az utca oldalán kialakítandó fasorok egységessége szintén pénzben is
kifejezhetô értékkel bír, azonban ezt is kihagytuk a számítások során.

1.3.6 KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSE
Egy korábbi barnamezôs terület rehabilitációja egészségesebb és jobb minôségû városi környezetet hoz
létre. Egyrészt a korábban, jellemzôen szennyezett környezet felszámolásának, másrészt az új növényállomány légszennyezôanyag-elnyelô (Radó [2001]) és -megkötô képességének (Aston [1979], Madders
és Lawrence [1985]) köszönhetôen.
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A terület szennyezettségét esetünkben elsôsorban az átszellôzési viszonyok befolyásolják. A teljes
mértékben elbontásra került épület megakadályozta a terület átszellôzését, így a széláramlást gátló épület
elôterében feldúsultak a légszennyezô anyagok. Szakirodalmi adatok szerint a CO2 koncentrációja a
korábban, a Margit körúton jellemzô kanyonhatás oldásával akár 16 százalékkal is csökkenhet (Amorim
et al. [2013]). Az elkészült szakmai tanulmány részletes vizsgálata alapján az épület elbontását követôen
a terület átszellôzése megoldódott, illetve a légszennyezettség koncentrációjának térbeni eloszlása is
átalakult, ami eredô hatásként kismértékû levegôminôség-javulást fog eredményezni – a legerôsebb
csökkenés a Margit körút mentén várható (BME [2013]).
A fák szénelnyelô és szénmegkötô képességének pénzbeli becsléséhez az USA faérték-meghatározásra
használt UFORE (Urban Forest Effects) modellje (USDA Forest Service [2004]) 20,3 $/tC egységárat vesz
figyelembe, mely magában foglalja a CO2-kibocsátás marginális szociális értékét (Fankhauser [1994]) is.
További légszennyezôk esetében is van elfogadott piaci értéke a társadalmi hatásoknak (NO2: 6752 $/t, PM10:
4508 $/t, SO2: 1653 $/t, CO: 959 $/t – Murray et al. [1994]). Az amerikai gyakorlat az energiamegtakarítást
McPherson és Simpson (1999) tanulmánya alapján számolja, amely tartalmazza az árnyékoló és párologtató
hatást, valamint a szél hûsítô hatását is, melyeket mi is beépítettünk a hatásbecslésbe.
A parkban található fák a koruk és a lombkoronájuk növekedésének függvényében folyamatosan
növekvô mértékû szén-dioxid-megkötô és -elnyelô (Radó [2001]), illetve pormegkötô (McPherson [1992])
képességgel rendelkeznek. A környezet terhelésének csökkentésére a mélygarázsok kialakítása is lehetséges megoldás, hiszen azok alapvetôen melegebb levegôjének köszönhetôen az autók melegebben
indulnak, ami közel 50 százalékkal jelent kevesebb károsanyag-kibocsátást, mint hidegindítás esetén
(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [2013], McMichael és Sigsby [1966], Höglund [2004]). Emellett
a mélygarázs csökkenti a felszíni parkolási helykeresési idôt, további kibocsátáscsökkenéshez vezetve
(Höglund [2004]). Összességében a projekt során megvalósuló elemek javítani fognak a jelenlegi környezeti
állapoton, egészségesebb környezetet adva a parkot látogató embereknek.

1.3.7 SZOCIOKULTURÁLIS KAPCSOLATOK
Míg az eddigi hatásokat számszerûsítetten is beépítettük a modellbe, az itt következô hatásokat becslésünkben nem használtuk fel, bár azok kvalitatív értékelése pozitív hatásokat vetített elôre.
A zöldfelületek, parkok lehetôséget biztosítanak az emberek számára szociális kapcsolataik erôsítésére
és a társadalmi kohézió fejlesztésére (Bell et al. [2008], Weldon et al. [2007], Troy et al. [2012]), hiszen
a természetes környezet az emberek számára mindig is kiemelten fontos helynek számított (Joongsub és
Kaplan [2004]). Az emberek társaslények, így folyamatos interakcióban vannak embertársaikkal, ha nem
kommunikálnak egymással, az egyedüllét hatásának következtében fokozottabban ki vannak téve a men-
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tális betegségek kialakulásának (Andorka et al. [2006]), különösen a fiatal és az idôs korosztály (Maas et
al. [2008]).
A játszótér, a sportpálya és a közpark lehetôséget teremt arra, hogy a tinédzserek találkozzanak és a
szülôk levigyék a gyermekeiket (Henwood és Pidgeon [2001], Comedia et al. [1995]), ami új, többnyire
pozitív élményt ad számukra (Canter és Canter [1979], Williams [1999]). Egyes tanulmányok konkrétan
megfogalmazzák azt, hogy a zöldfelületek környékén erôsebbek a szociális kapcsolatok, ami csökkenti a
bûncselekmények számát és erôsíti a helyi közösséget (Sullivan et al. [2004]), ebbôl kifolyólag biztonságosabbá válik az adott környék (Jorgensen et al. [2007]). A nôknek és az idôs korosztálynak a zöldfelületek
biztonságérzetet adnak, ami szintén elôsegíti a társadalmi kapcsolatok kialakítását (Maas [2008]). A parkok
lehetôséget teremtenek az aktív életmódra, ami hasonló hatással bír (Hitchings [2009]). Ezen túlmenôen a
parkok rekreációs és relaxációs lehetôséget biztosítanak, amik az emberi jóllét elôsegítésének meghatározó
elemei (Thompson et al. [2012]). A Millenáris Széllkapu során megvalósításra kerülô park funkciógazdag és
igényes kialakításnak köszönhetôen elô fogja segíteni a helyi közösség szociális kapcsolatainak és a helyi
identitásnak a megerôsödését.

1.3.8 AZ ÉLETMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁS
Az életminôségre gyakorolt hatás szorosan kapcsolódik a jóllét fogalmához (Bird [2007]). A barátságos,
esztétikus látványt nyújtó környezet elôsegíti az emberi jóllét növekedését és a hangulatingadozások
csökkentését (University of Minnesota [2006]). A barátságos környezetet még kellemesebbé varázsolja a
parkban található madárfajok csicsergése, amely csökkenti a stressz szintjét és serkenti a kognitív regenerálódást (Annersedt et al. [2013], Saadatmand et al. [2013], Depledge et al. [2011]). A jólléthez már akkor
is hozzájárulnak a zöldfelületek, ha csak rálátnak az emberek, több tanulmány is kimutatta, hogy a kertek,
parkok, zöldfelületek kevesebb, mint öt percig való nézése is csökkenti a stressz-szintet, illetve megelôzi a
stressz kialakulását (Ulrich [2002], De Vries et al. [2003], Kaplan [1993]). A zöldfelületek a munkavállalók
számára is elônyöket hordoz, hiszen a zöldfelületekre való rálátási lehetôség serkenti a munkavállalók
kognitív képességet és termelékenységét (Kaplan [1993], Chang és Chen [2005], Shin [2007], Lee et al.
[2015a], Lee et al. [2015b]). A parkok megléte serkenti a fizikailag aktív életmódot, ami az emberek fizikai
és mentális egészséget egyaránt javítja, ezen keresztül hozzájárulva az általános jólléthez (Ribeiro et al.
[2013], Carek et al. [2011]).

1.3.9 ÚJ TÉRHASZNÁLATI LEHETŐSÉGEK
A kialakítandó park új funkciókat, új térbeli használatot eredményez, újragondolt, kortárs igényekhez
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illeszkedô kialakításának köszönhetôen. Még inkább igaz ez, ha korábbi barnamezôs területrôl van szó,
mint esettanulmányunkban is. A minisztériumi épület bezárását követôen az üres, átmenetileg felszíni parkolóként használt terület zárványként ékelôdött be a városszövetbe, az oldalán biztosított átjárást
leszámítva, kihasználatlanul állt.

1.3.10 A ZÖLDFELÜLETI HÁLÓZAT FEJLŐDÉSE
A zöld infrastruktúra fejlesztése minden zöldfelületi megújítással megvalósul, egy kiterjedt park pedig
központi eleme ennek a hálózatnak, kialakításától függôen magterületként is szolgálhat. A fasorok lineáris
elemei a hálózatnak, biztosítják a folytonosságot, ennek mérésére számos indikátor létezik (felszínborítás,
területhasználat, folytonosság, szegélyhatás stb.) (Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója [2017]).

1.3.11 A BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE
Számos módszertan létezik a biológiai aktivitás mérésére. Magyaroroszágon az egyes biológiai aktivitásértékeket a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. mellékletének 2. táblázatában megadott értékek jelentenek
viszonyítási alapot. A jelenlegi felület vízáteresztô törmelék- és kavicsburkolat, melynek az értékmutatója
hektáronként egy. A tervezett felületek jelentôs része teljes értékû zöldfelület, melyen háromszintû
növénytakaró telepítése valósul meg. A tervezett zöldtetôk is magas aktivitási értéket képviselnek, mivel
ezek növényborítása is háromszintû (kis felületen kétszintû). Magas, 6-os értéket képvisel a létesítendô
vízfelület is.

1.3.12 TURISZTIKAI HATÁS
A városokban kialakított, illetve kialakításra kerülô zöldfelületek nemcsak a helyi lakosság számára
nyújtanak látványosságot és maradandó élményt, hanem a városlátogatók, a turisták számára is. A kortárs
városfejlesztés egyik eszköze az új, minôségi zöld- és közterületek kialakítása és ismertté tétele a turisztikai lehetôségek szélesítése érdekében (BOP Consulting [2013], Cianga és Popescu [2013]). A megfelelô
marketingtevékenység – mint például a jól megszervezett fesztiválok, események megrendezése –
nyomán a park ismertté, látványossággá válik (Sherer [2013]), amelynek köszönhetôen a park látogatottsága megnövekszik (BOP Consulting [2013]). Több tanulmány is megemlíti, hogy a városokba érkezô
turisták egyik legfontosabb célpontja a városokban található zöldfelületekhez köthetô (Deng et al. [2011],
Chaudry és Tewari [2010], BOP Consulting [2013], Konijnendijk et al. [2013]).
Továbbá nem elhanyagolható tényezôként jelenik meg a friss, jobb minôségû levegô, amelyet a parkok
a maguk mikrotérségükön belül biztosítani tudnak, vizsgálatok szerint hozzájárulva a parkok látogatottsá-
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gának növeléséhez (Cianga és Popescu [2013], BOP Consulting [2013]). A megnövekedett látogatottság
nemcsak helyben fejti ki pozitív hatását, hanem a környezô területekre és a környezô vállalkozások
forgalmára is (Sherer [2013]). A turisztikai hatás nagyságát jelentôsen befolyásolja a park elérhetôsége is.
(Cianga és Popescu [2013]). A Millenáris Széllkapu a fôbb turisztikai csapásvonalak tôszomszédságában
fekszik, másrészt tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetô, ezzel hozzájárulva az elérhetôség
javulásához. Ezt tovább erôsíti a park minôségi kialakítása, valamint a tervezett zöld növényfal, mely
újszerû, innovatív attrakciót alakít ki, nemcsak budapesti, de közép-európai viszonylatban is egyedülálló
látványosságként.

1.3.13 ZAJ- ÉS LEVEGŐSZENNYEZÉS
Esettanulmányunkban a zaj- és levegôszennyezés koncentrációjának kiemelt szerepe van a hatások
között. A fejlesztés korábbi szakaszában készült szakértôi tanulmányok vizsgálták az épületek elbontásának
zaj- és levegôszennyezésre gyakorolt hatását (IMSYS [2014]). Általánosságban elmondható, hogy a minisztériumi épület elbontását követôen a Margit körút erôs városikanyon-jellege megszûnik, azonban ezzel
párhuzamosan az árnyékoló hatás is mérséklôdik – mind a zaj-, mind a szennyezôanyag-térkép átalakul a
korábbi állapothoz képest.

1.4 KÖLTSÉGEK ÉS HASZNOK ÖSSZEVETÉSE
A hatások kiértékelését követôen elkészítettük a beruházás költségeinek és hasznainak éves tételeit
2016-ra diszkontáltan számba vevô táblázatunkat. A számítás során természetesen egyes tételek egyszeri
hatásként keletkeztek (pl. beruházási költség vagy ingatlanfelértékelôdés), míg mások éves növekedésüknek
köszönhetôen folyamatosan jelen vannak a vizsgált idôszakban. A becsült hasznok és költségek éves
bontású sorozata alapján megbecsülhetôvé vált, hogy a tervezett beruházás értéke, mely évben fordul át
pozitívba, azaz hány év alatt, mikorra térül meg a társadalom számára. Fontos látni, hogy a megtérülés
csak azért egyezik meg a beruházó számára is a megtérüléssel, mert a beruházó maga az állam, amely a
társadalom egészének „tulajdonában” áll. Egy piaci befektetô számára a beruházás kedvezô hasznainak
jelentôs része nem jelentkezne, így állami szerepvállalás nélkül egy ilyen beruházás feltehetôen sosem
térülne meg a beruházónak.

1.5 ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT
Mivel a hatásvizsgálat elôzetes becslést ad és olyan összehasonlító adatokra, benchmarkokra támaszkodik,
amelyek hasonló, de más körülmények között megvalósult hasonló, de más parkberuházások hatásait
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használja, ezért a tévedés kockázata fennáll. Ilyen esetekben bevett gyakorlat, hogy meghatározásra kerülnek
azok a paraméterek, amelyek téves becslése a legjelentôsebb mértékben befolyásolhatja a hatásvizsgálat
eredményét. Ez az érzékenységvizsgálat tehát alapvetôen a becslés érvényességének és a lehetséges
becslési hibájának meghatározását szolgálja. Fontos látni, hogy az érzékenység két irányú. A valóság a
becsült értéktôl mind lefelé, mind felfelé eltérhet, de nyilván egy közösségi döntés esetében a nagyobb
kockázatot a túlbecsült hasznok és alábecsült költségek jelentik. Amint fentebb bemutattuk, mi a becslésünk
során folyamatosan törekedtünk az óvatos, konzervatív becslésre, de ennek ellenére fontos látni, hogy az
érzékenységvizsgálat mely becsült paraméterekre mutatta a modell legnagyobb érzékenységét.
A hatások típusaitól vagy a felmerülô kockázatoktól függôen számos lehetôség adódik az érzékenységvizsgálat kalibrálására. Amikor ismert egyes paraméterek lehetséges értelmezési tartománya, akkor azok
is használhatóak az érzékenységvizsgálathoz, de mi esettanulmányunkban egy egyszerûbb megközelítést
választottunk: három lépcsôben megvizsgáltuk, hogy az egyes paraméterek ±10 százalékos, ±20 százalékos, ±30 százalékos eltérése, milyen módon befolyásolná a vizsgáltunk eredményét. A megtérülésre a
legjelentôsebb hatása természetesen az egyszeri nagy tételeknek, így a beruházás költségének változásai
voltak és az ingatlanállomány értékének változásai lehetnek, de a hatások közül a leginkább befolyásolókat
külön is teszteltük és bemutattuk.
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2. EREDMÉNYEK ÉS ÉR TÉKELÉSÜK

A következôkben a bemutatott modellt alkalmazzuk a Millenáris Széllkapu példáján. Részletesen bemutatjuk a helyszín sajátosságait és a felmerült dilemmákat. A korábban részletesen is ismertetett számítási
modellt az ingatlanárak esetében bemutatjuk, a többi hatásnál a végeredményt közöljük.

2.1 A BERUHÁZÁS HELYSZÍNE
Az említett terület, a Millenáris Széllkapu beruházási helyszíne Budapest központjában, a Széll Kálmán
tér közvetlen vonzáskörzetében található. A Margit körúttal szomszédos telken korábban a Kohó- és
Gépipari Minisztérium, 2010-tôl a Nemzetgazdasági Minisztérium épülete állt. A korszerûtlen épületegyüttest
a beruházás kezdeti lépéseiben, 2016-ban lebontották. Az üres telken többfunkciós park kialakításának tervezése indult meg. Az elkészült tervek a következô funkciókat tartalmazzák (TSPC Mérnökiroda Kft. [2016]):
•

Felszínen: park, két vendéglátó egység, BUBI kerékpártárolók, zöld fal kilátóval.

•

Felszín alatt: 500 férôhelyes parkoló, Fény utca lesüllyesztése, egyéb berendezések.

A park megtérülésének vizsgálatakor ismertek voltak a tervek, a beruházás bontási és területelôkészítési
munkái kezdôdtek meg.
2. ábra: A fejlesztési helyszín és környezete
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2.2 VISZONYÍTÁSI PONT
A számításokhoz egy kiinduló állapotot határoztunk (business as usual) meg, melyhez képest a pozitív
és negatív hatásokat értékeltük, mely a következô:
•

nem valósul meg a minisztériumi, illetve a Kis Rókus utcai épületek elbontása (ezzel kapcsolatos
kiadásokat – pl. karbantartás – nem vesszük figyelembe az elemzés során);

•

elmarad a növényállomány fejlesztése;

•

a terület alulhasznosított, funkcionálisan üres marad;

•

a mélygarázs létesítése elmarad;

•

nem létesülnek új funkciók, nincs bevételt termelô tevékenység a jövôbeli park területén;

•

elmarad a megújításból eredô, a területet és a környezô városszövetet érintô felértékelôdés;

•

nem valósulnak meg a Millenáris Park meglévô területének megújítását célzó munkák.
3. ábra: Business as usual állapot (fotók forrása: google.com, bontásközeli állapotot mutatva)
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2.3 KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ESZKÖZÖKKEL
JELLEMEZHETŐ HATÁSOK SZÉTVÁLASZTÁSA
Példánkban a hatásokat két részre bontottuk. Ennek alapja a terület környezeti sajátosságaiban,
másrészt a megrendelôi kockázatokban és szakmai megfontolásokban gyökerezik. Meg kell jegyezni
azonban, hogy habár fontosnak ítéltük a park életminôségre gyakorolt hatásának számszerûsítését, mivel
feltehetôen jelentôs a hatása, mégis úgy tekintettünk rá, mint egy ingatlanárba beépült, endogán hatásra.
Így az azonos hatások dupla értékelését elkerülendô, külön nem számszerûsítettük.
A számszerûsíthetô hatások a következô benchmarkalapú becsléseket foglalják magukban:
•

INGATLANOK FELÉRTÉKELÔDÉSE: a közvetlen rálátással rendelkezô, az „5 perc sétán” belül lévô, illetve
a tágabb környezetben lévô ingatlanok értékének növekedése, mint egyszeri bevétel.

•

FAÉRTÉK-NÖVEKEDÉS: a beültetett faállomány kiinduló értéke és ennek éves növekedése.

•

HÔSZIGETHATÁS

ÉS

ENERGIAFOGYASZTÁS:

a

nyári

átlaghômérséklet-csökkenés

következ-

tében megfigyelhetô hûtésienergia-fogyasztás csökkenésének, és a téli, kisebb mértékû
hômérsékletcsökkenés következtében megfigyelhetô fûtésienergia-növekedésnek forintosítása.
•

EGÉSZSÉGÜGYI MEGTAKARÍTÁSOK: a park környezetében jelentkezô állami, önkéntes és háztartási
egészségügyi kiadások csökkenése, valamint a hôszigethatás mérséklésének következtében várható
halandóság-csökkenés.

•

KÖRNYEZETI MEGTAKARÍTÁSOK: a fák levegôszennyezés csökkentésében játszott szerepe, a parkolóházi parkolás okozta nyereségek, valamint a PM10 mérséklésébôl eredô megtakarítás.

A nem számszerûsíthetô hatások jellemzésénél a szakirodalomban megfogalmazott pozitív és negatív
hatások bemutatására szorítkoztunk.

2.4 INGATLANVAGYON FELÉRTÉKELŐDÉSE
A projektre eddig négy ingatlanértékelés készült, melyek célja tanulmányunktól eltérôen a telek
ingatlanértékének meghatározása. Ezek részlogikáit, releváns feltételezéseit és hivatkozásait felhasználtuk
elemzésünkben, azonban a részletes ingatlanáradatokat az Eltinga számításai szolgáltatták (Eltinga [2012],
Takács [2016], Horváth és Székely [2009]).
A Millenáris Park már a 2000-es évek elején megvalósult rehabilitációjának meghirdetését követôen
pozitív hatást tapasztaltunk a környezô lakószövet ingatlanáraira nézve, ugyanakkor a park fejlesztése
inkább felzárkóztató jellegû volt. A környék ingatlanárai ezzel a fejlesztéssel érték el a kerületrész átlagárait (feltételezhetôen a korábbi barnamezôs jelleg miatt). A KSH Ingatlanadattár és a fogyasztói árindex,
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valamint az FHB Lakásárindex alapján 2001-ben (a park létesítésének évében) 13,6 százalékkal emelkedett a környezô lakások négyzetméterre vetített ára (Takács [2016]). Az értekezésbôl az is kiderül, hogy a
kialakítást követôen a Millenáris Park körüli ingatlanár-változások mértéke a vizsgált tíz beruházás alsó
harmadába tartozik. Ez a pozitív hatás két év után lecsengett, majd ezt követôen 10 méterenként 2
százalékos csökkenés volt megfigyelhetô. Ez azzal magyarázható, hogy a Millenáris Park zöldfelülete a sok
program következtében nem számít nyugodt parknak (Takács [2016]).
A vizsgált terület környezetében található a Vérmezô és a Városmajor, melyek számottevô rekreációs
funkcióval rendelkeznek, ugyanakkor ezek hatásaival nem számoltunk, mivel településszerkezetileg
és közlekedés szempontjából nehezen elérhetô területek, emellett nincs tudomásunk ezek jelentôs
fejlesztésérôl.2 A tervezett fejlesztés hatására a Széll Kálmán tér környékén rendezvényközpont-funkció
mellett a közparkkarakter is megjelenik.
Az alkalmazott módszer, az áraknál alkalmazott konzervatív közelítés, valamint a felsorolt szempontok
figyelembevétele nagy valószínûséggel ellentételezhetik a területi lehatárolás bizonytalansága következtében esetlegesen fellépô területi túlmérési és túlértékelési hatásokat. Összességében a beruházás következtében fellépô ingatlanfelértékelôdési hatás 16,535 milliárd forint.
4. ábra: A számítás során alkalmazott lehatárolások területi kiterjedése

2

A Vérmezô esetében a domborzat, illetve a fontos közlekedési folyosók jelentenek erôs elhatárolást, míg a Városmajort a Széll Kálmán tér és a Szilágyi Erzsébet fasor erôs határoló jellege választja le a területrôl. Ezért az új park
kialakításának köszönhetôen növekednek az ott lakók számára az elérhetô és könnyen hozzáférhetô zöldfelületek.
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1. táblázat: Az ingatlanvagyon felértékelôdésének becsléséhez használt benchmarkadatok
és számítás
Összesített
lakásérték,
a projekt után
(millió forint)

Értékváltozás
(millió forint)

Zóna

Lehatárolás

Becsült hatás
(átlagos négyzetméterár:
495 ezer forint)

„Rálátási zóna”

122 lakás,
átlagosan
65 m2
alapterülettel

12,22 százalék
Luttik [2000], Panduro és Veie
[2001], Jókövi és Luttik [2003
Jim és Chen [2009])

4 405,03

479,68

„Közeli zóna”

404 lakás,
átlagosan 65 m2
alapterülettel

5,9 százalék

13 765,62

766,92

100 méteres körzet

1812 lakás,
átlagosan
78 m2-esek

5,9 százalék

74 089,04

4 127,72

„5 perc séta
zónája” (300–400
méteres távolság)

3578 lakás,
átlagosan
92 m2-esek

5,9 százalék
CABE [2005], Luttik [2000],
Jókövi és Luttik [2003],
Maeer et al. [2012],
Levegô Munkacsoport [2016],
Morancho [2003], Jim és Chen
[2009]

172 555,71

9 613,59

Vonzáskörzet

1789 lakás,
átlagosan
92 m2-esek

1,9 százalék, Maeer et al.
[2012]

83 019,01

1 547,95

Lehatárolás ld. 4. ábra

2.5 HŐSZIGETHATÁS ÉS ENERGIAFOGYASZTÁS
A lakóépületek esetében a hôszigethatás mérséklésének következtében nyáron 153 ezer forintos
nyereség és télen 538 ezer forintos veszteség keletkezik, ami a Magyarországon jellemzô alacsony hûtési
részaránynak köszönhetô (2016-os áron). Irodaépületek esetében pozitív a mérleg, a nyári idôszakban 4,37
millió forintos nyereség, míg télen 3,32 millió forint veszteség jelentkezik (2016-os áron). A hôszigethatás
energiafogyasztásra gyakorolt hatását tekintve a téli veszteség és a nyári nyereség összegzésének
eredményeként évi 672 ezer forint eredô nyereség keletkezik.
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2. táblázat: Az egészégügyi megtakarítások becsléséhez használt benchmarkadatok
A számításban
használt érték

Konzervatív szakértôi becslés
a következô referenciák alapján

3 °C

Shashua-Bar és Hoffman [2000], Hamada és
Ohta [2010], Brauer et al. [2012], Oke [1987],
Bowler et al. [2010], Sung [2013], Mckeown
[2015], Nowak és Heisler [2010], Atiqul Haq
[2011]

Téli hômérsékletcsökkenés

-0,65 °C

Konzervatív szakértôi becslés a következô referenciák alapján: Hamada és Ohta [2010]

A hûtôhatás kite rjedésére

60 m

Shashua-Bar és Hoffman [2000], Jauregui
[1990], Ca et al. [1998], Givoni [1972], Hamada
és Ohta [2010]

A nyári 1 °C-os
hômérsékletcsökkenés
hûtésienergia-fogyasztásra
gyakorolt hatása

3 °C

Akbari [2001]; Sailor [2001], in: US CCSP [2008];
Mansur et al. [2005], in: US CCSP [2008]; Sailor
és Pavlova [2003], in: US CCSP [2008]

3,5% növekedés

Mansur et al. [2005], in: US CCSP [2008]; Ruth
és Lin [2006], in: US CCSP [2008]; Rosenthal et
al. [1995], in: US CCSP [2008]; Huang [2006],
in: US CCSP [2008]

A teljes energiafogyasztás esetén
a hûtési részarány

3%

ec.europa.eu és eia.gov

A teljes energiafogyasztás esetén
a fûtési részarány

41,5%

eia.gov

10 491 Ft/hó

KSH [2015]

Az évi átlagos energiafogyasztás
irodaépületek esetén, 2012

200 kWh/m2/év

Energiaklub [2013]
(a nagy kereskedelmi területeket
is irodaként vettük figyelembe)

Irodaépületek esetében a hûtési
részarány

10%

eonenergy.com
(a nagy kereskedelmi területeket is irodaként
vettük figyelembe)

Irodaépületek esetében fûtési
részarány

30%

zoldiroda.hu

A villamosenergia-árak, 2012

0,1549 €/kWh

KSH

Éves átlagos árfolyam, 2012

289,42 Ft/€

mnb.hu

Irodai alapterület az érintett
területen

53 200 m2

Saját felmérés alapján
(a kereskedelmet is irodához sorolva)

451 db

Saját felmérés alapján
(lakásszámmal becsültük)

Hatás

Nyári hômérsékletcsökkenés

A téli 1 °C-os hômérsékletcsökkenés
fûtésienergia-fogyasztásra kifejtett
hatása

Egy háztartás átlagos havi
energiaköltsége, 2015

60 méteren belüli lakások száma
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2.6 EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK
A hôszigethatás mérséklésébôl bekövetkezô halandóságcsökkenés fiskális haszna 7,83 millió forint évi
folyó társadalmi bevételként jelentkezik (2016-os áron). A park kialakítása következtében jelentkezô egészségügyi megtakarítás 11,52 millió forintot jelent a költségvetés számára, 808 ezer forintot az önkéntes
egészségügyi finanszírozás számára, valamint 4,85 millió forintot a háztartási kiadásokra vonatkozóan, ami
összesen 17,17 millió forint megtakarítást eredményez (2016-os áron)3. A park kialakításának következtében
jelentkezô egészségügyi megtakarítások összesen 25 millió forint évi nyereséget jelentenek.
3. táblázat: A környezeti megtakarítások becsléséhez használt benchmarkadatok

A számításban használt érték

Konzervatív szakértôi becslés a
következô referenciák alapján

Celsius fokonként mért
hômérsékletváltozás során
bekövetkezô
halandóságnövekedés

1,2 °C

Páldy [2004],
Hajat és Kosatky [2010]

25 °C-nál melegebb napi
átlaghômérséklet, 2014, 2015

19 nap

ogimet.com

Hatás

Nyári hômérsékletcsökkenés
Halálozási arány Budapesten
a teljes lakónépességre vetítve

1,18%

KSH (konzervatív becslés)

60 m

Shashua-Bar és Hoffman [2000],
Jauregui [1990],
Ca et al. [1998], Givoni [1972],
Hamada és Ohta [2010]

451 db

Saját felmérés alapján
(lakásszámmal becsültük)

487 623 495,28 Ft

WHO Health Economic Assessment
Tool

3%

Nutsford et al. (2013)

100 méteren belül érintett
lakosság

2440 fô

KSH alapján, saját becslés
arányosításával

Egy fôre jutó egészségügyi
kiadások értéke

156 784 Ft/fô

KSH [2014]

A hûtôhatás kiterjedésére

60 méteren belüli lakások száma
Emberi élet értéke
Átlagos egészségügyi kiadások
csökkenése

3
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Lásd Hôszigethatás
és energiafogyasztás fejezet

A szakirodalom általánosságban vizsgálja a parkfelületek közelében élô lakosság körében az egészségügyi kiadások
csökkenését. Ebben az esetben a meglévô park csökkentô hatásával nem számoltunk, a közvetlen környezetben
lévô lakókat vettük figyelembe, viszont a távolabb élôkre kifejtett pozitív hatásokat a konzervatív becslés keretében
elhanyagoltuk. Az elvégzett érzékenységvizsgálat e tényezô esetében nem mutatott erôs befolyásoló hatást.

2.7 FAÉRTÉK NÖVEKEDÉSE
A faérték egy folyamatosan növekvô, folyó jellegû bevételként jelenik meg a társadalmi hatások között,
köszönhetôen annak, hogy egy beállt, stabil, nagy egyedszámú, új faállomány jelentôs ökoszisztéma-szolgáltatásokkal rendelkezik, ami a kor elôrehaladtával növekszik, így nagyobb a pénzben kifejezhetô értéke.
Az elültetést követôen a növényállomány kiindulási értéke 840 millió forint, köszönhetôen az elültetést
követôen jelentkezô ökoszisztéma-szolgáltatások növekedésének, valamint annak, hogy jó minôségû,
egészséges és magas városképi jelentôségû. Ezen összeg az elsô 10 évben évi 210 millió forinttal gyarapszik.
4. táblázat: A faérték növekedésének becsléséhez használt benchmarkadatok
A számításban használt érték

Konzervatív szakértôi becslés a
következô referenciák alapján

Ültetendô fák száma

250 db

Megbízói adatszolgáltatás alapján

Ültetendô fák értéke

140 millió Ft

Megbízói adatszolgáltatás alapján

A korszakhoz rendelt értékek,
lineáris növekedést feltételezve

Szaller et al. [2013]

1,5-es szorzó

Szaller et al. [2013]

Értékes

Szaller et al. [2013]

Koronaállapot

1-es szorzó

A faiskolából érkezô állomány koronaállapotát, egészségi állapotát
és életképességét a legjobbnak
becsültük

Életképesség és egészségi
állapot

1-es szorzó

Hatás

Korszorzó
A fa védettségétôl
és a településen belüli
elhelyezkedés
Dendrológiai érték

Faállomány állapotának
változása

Ötévente a faállomány 10%-ának
egészségi állapotát
egy kategóriával alacsonyabbra
soroltuk

Saját becslés

Induló faállomány minôsége

4 éves korú továbbnevelt koronás
fák

Saját konzervatív becslés
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5. ábra: Összesített faérték az elsô húsz évben, évenkénti bontásban (millió forint)
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2.8 KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSE
Köszönhetôen annak, hogy a szén-dioxid tonnánkénti ára relatíve alacsony, mind a fák elnyelése,
mind a parkolási megtakarítás a teljes hozam szempontjából marginális jellegû költségként jelentkezik. A
faállomány elnyelése folyamatosan (a lombkoronával arányosan) növekedô mérték, az induló évben
163,08 forint, míg a parkolási megtakarítás 26,54 forint. A forintosítás mellett azonban fontos figyelembe
venni, hogy az elsô évben 29,5 kg szén-dioxidot elnyelô faállomány tíz év után már két, húsz év után már
hat ember teljes éves CO2-termelését (332 kg/fô/év, Radó [2001]) elnyeli.
Ennél sokkal jelentôsebb a pormegkötés következtében jelentkezô költségmegtakarítás, mely 23,5
millió forint évente. Összesen a környezeti externáliákból jelentkezô megtakarítás mértéke tehát ugyanennyinek, 23,5 millió forintnak tekinthetô.
5. táblázat: A károsanyag-kibocsátás mérséklôdésének becsléséhez használt benchmarkadatok
Hatás

A számításban használt érték

Benchmark referenciák

4,5 kg/m3

Radó-féle [2001] átlagos
elnyelôképesség

250 db

Megbízói adatszolgáltatás

5528,22 Ft

Fankhauser [1994] nyomán UFORE
(Urban Forest Effects) modell

15 g megtakarítással

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium [2013]

64%

Euro-Immo Expert Kft. [2016]

Egy fa átlagos pormegkötésére

16 kg/fa évente

Aston [1979]; Madders és Lawrence
[1985], in: McPherson [1992]

PM10-kibocsátás, azaz szállóporkibocsátás hatását tonnánként

5,25 millió Ft/t

EEA (2011)

Egy fa átlagos szén-dioxid
-megkötése
Faegyedek száma
Egy tonna szén-dioxid-kibocsátás
marginális szociális értéke
Autók melegindítás indításkori
kibocsátáscsökkenése
Tervezett, 500 férôhelyes parkoló
átlagos kihasználtsága
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2.9 KVANTITATÍV MÓDON SZÁMSZERŰSÍTETT
HATÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A kvantitatívan számszerûsíthetô adatok öt fô csoportján belül összesen tíz indikátort határoztunk meg,
melyek átfogóan jellemzik a tervezett parkfejlesztés pénzben kifejezhetô társadalmi hatásait.
A mutatók, jellegüket tekintve, három csoportra bonthatóak. Az ingatlanok felértékelôdésébôl származó növekedés egyszeri bevételtípus, amit 2019-ben, a projekt fejlesztését befejezôen számoltunk el
bevételként, köszönhetôen annak, hogy a Millenáris Park korábban megvalósult megépítésekor már a
projekt elkezdését megelôzôen is növekedtek az ingatlanárak (Takács [2016]) – ez a tendencia most is
elôre jelezhetô.
A bevételek másik nagy típusát a folyó jellegû bevételek adják, melyek minden évben, azonos mértékben
jelentkeznek. E tételek közé tartozik a hôszigethatás mérséklése miatti energiafogyasztás-csökkenés, az
egészségügyi jellegû kiadások, illetve a CO2- és a PM10-megtakarítás. A társadalmi jellegû bevételek
harmadik csoportját teszik ki a folyamatosan növekvô jellegû hasznok, melyek mind a két esetben a faállományhoz és azok növekedéséhez kötôdnek. Az egyik ilyen tétel a fák CO2-elnyelése, a másik a faérték.
Összegezve a társadalmi hatások elôrejelzéseit, elmondható, hogy az egyszeri bevételek tekintetében
16,54 milliárd forintos haszonról beszélhetünk, köszönhetôen annak, hogy a tervezett park jelentôs
mértékben hozzájárul az egyes ingatlanok értéknövekedéséhez. A folyó és a növekvô nyereségek tekintetében az induló tételrôl tudunk csak általánosságban beszélni. Az elsô évben 259,17 millió forint bevételt
jelent a park létesítése, ami fokozatosan emelkedôen jelenik meg az összesítésben. A fentiek alapján a
beruházás 2024-re térül meg (7. ábra).
A lentebb bemutatásra kerülô érzékenységvizsgálat eredményeit is figyelembe véve a következôt
mondhatjuk (7. ábra, 8. ábra): a beruházás a környezô értékes ingatlanállomány felértékelôdése miatt
várhatóan már 2019-ben megtérül. Ha az ingatlan felértékelôdését, mint az eredményeket leginkább
befolyásoló (és a társadalomban nagyon egyenlôtlenül megoszló) hasznokat nem számolnánk, a projekt
2061-tôl már akkor is nyereséges lenne csak a park közvetett nem vagyoni hatásai révén. A becslés az
ingatlanfelértékelôdés mellett leginkább a park költségszerkezetére érzékeny. Ha a kiadások 10 százalékos
emelkedésével és a bevételek 10 százalékos csökkenésével számolunk, akkor 2030-ra fordul a projekt
mérlege pozitívra.
A becslések során, ahogy fentebb több helyen jeleztük, konzervatív megközelítést alkalmaztunk. Abból
indultunk ki, hogy nagyobb kockázat lenne a társadalom számára egy olyan döntés, amely során egy nem
megtérülô parkot hoznak létre, mint hogy az alulbecsült hasznok miatt egy kismértékben megtérülô beruházásról lemondjanak.
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Az óvatosság érdekében egyrészt a számszerûsítésbôl kihagytunk bizonyos nehezen becsülhetô kedvezô
hatásokat (pl. a turistaforgalom növekedésének haszna) vagy szûkítettük a hatások vetítési alapját (pl.
az ingatlanfelértékelôdésnél csak a meglévô lakásállománnyal, a telek és irodaárak növekedésével nem
számoltunk), másrészt a figyelembe vett benchmarkok körét csak nagyon óvatosan alkalmaztuk.
A projekt nélküli esetben (business as usual) nem vettük figyelembe a meglévô terület fenntartása
során jelentkezô költségeket, a jelentkezô hatások egy részét kvalitatív elemzés keretei között tárgyaltuk és
nem számszerûsítettük, elhanyagoltuk az épületbontás következtében jelentkezô átszellôzés változásának
szennyezettségre gyakorolt pozitív hatásait. Több benchmarkjellegû mutató esetében az átlag-, illetve
a mediánérték által kínált lehetôség helyett szakértôi becsléssel eltoltuk az értéket a megtérülés szempontjából negatív irányba. A megvásárlásra kerülô faállomány pontos paraméterei nem ismertek, emiatt
négyéves koronás fákkal számoltunk, nem vettük figyelembe, hogy az idôsebb faállománnyal nagyobb
értéknövekmény érhetô el. A kármentesítést csak költségoldalon vettük figyelembe a számítás során, az
ingatlan értékében jelentkezô értéknövekményt a számítás során elhanyagoltuk.
A bemutatott benchmarkeredmények esetében figyelembe kell venni a terület meglévô zöldfelületi
állományát, amiben a meglévô Millenáris Park területe vethet fel bizonytalanságokat, hiszen az jelenleg
programtérfunkciót tölt be, zöldfelülete a sok program következtében nem tekinthetô nyugodt parknak,
aminek negatív hatásai megmutatkoznak az ingatlanárakban. A tervezett fejlesztés várhatóan orvosolni
fogja ezt a negatív hatást. Az ingatlanérték változására a leginkább érzékeny a megtérülés, ezért erre több
szimulációt futtatunk le. A meglévô Millenáris Park területe befolyásolja az új zöldfelület hôszigethatásának
mérséklését. Ennek figyelembevétele érdekében csökkentettük a benchmarkadatokból kijövô értéket. A
szakirodalom általánosságban vizsgálja a parkfelületek közelében lakók körében az egészségügyi kiadások
csökkenését, elemzésünkben a közvetlen környezetben lévô lakókat vettük figyelembe, a távolabb élôkre
kifejtett pozitív hatásokat a konzervatív becslés keretében elhanyagoltuk.

2.10 KVALITATÍV MÓDON ÉRTÉKELT HATÁSOK
A számszerûsített hatások mellett további társadalmi, környezeti hatást is generál egy új parkfelület
kialakítása. Ezek egy része nem vagy csak nagyon körülményesen és sok feltétel mellett fordítható át
anyagi javakra, másik részét pedig a konzervatív értékelés keretei között elhanyagoltuk a számszerûsítés
és a megtérülés számítása során.
A Széllkapu-projekt részeként kialakított parkfelület egy olyan területen lesz, amelynek közelében
lakóházak és irodák is találhatóak, ebbôl kifolyólag a környéken lakó és dolgozó emberek kognitív
képességeire is jótékony hatással lesz az új park, továbbá az itt lakó és a parkot látogató emberek
életminôségét, mentális egészségét is javítani fogja a kellemes, természetes környezet.
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A fejlesztésnek köszönhetôen egy funkcionálisan diverz, új, városi parkterület alakul ki. A fejlesztési
területen tervezett kerékpártárolók kialakításával nagyban javul a terület kerékpárosok általi használhatósága, ezzel felértékelve a korábban megújított területet is. A parkban kialakított tó és az azt körülvevô
bútorok rekreációs lehetôséget biztosítanak az ide látogatóknak. A parkon keresztülvezetô sétány
lehetôséget biztosít a sétálásra, a mozgásra, a terület megismerésére és bejárhatóságára, ami a parkhoz
való kötôdést, a park rendszeres használatát fogja elôsegíteni (Maas [2008], Faber-Taylor és Kuo [2009]).
A felszín alatt kialakításra kerül egy 500 férôhelyes parkoló, amely nagy jelentôségû a sûrû belvárosi területen. A felszínen és a felszín alatt megvalósul a teljes akadálymentesítés, amelynek köszönhetôen a mozgásukban korlátozott személyek számára is lehetôvé válik a park használata. A terület lehetôségeit bôvíti
a tervezett zöldfal köztéri installációja, mely amellett, hogy határozott térfalat alakít ki a terület peremén,
egyben biztosítja a többszintû használatot, új perspektívát teremtve a területen.
Esettanulmányunkban zöldfelületi intenzitás szempontjából az egyik legszegényesebb budapesti
terület, amely országos jelentôségû tájképvédelmi területi övezetbe esik (Bp. TSZT [2014]). A sûrûn
beépített, városi tömbökkel körbevett területen növénytakaró elvétve, a tömbök belsô udvaraiban található.
A természetes növénytakaró részét képezik a környezô fasorok, azonban ezek sokszor hiányosak, egészségi
állapotuk a komoly igénybevétel következtében változó. A tervezett új zöldfelület ökológiai szempontból a
Szilágyi Erzsébet fasor menti meghatározó zöldfelületi elem közvetlen közelében helyezkedik el (Bp. ITS megalapozó [2015]). A park tágabb környezetében nagyobb zöldterületek, illetve parkok4 jellemzôen a Budaihegység felé, nyugati irányba, illetve a Vár felé, déli irányba találhatóak, a Duna felé csak kisebb zöldfelületek
fekszenek. A fentiek alapján látható, hogy a park jelentôsen hozzájárul környezetének zöldítéséhez. Olyan
területen növeli a zöldfelületi arányt, mely a város legsûrûbben beépített, városközponti része. A kialakuló
zöldfelület felfogja a város forgalmas közlekedési útvonaláról, a Margit körútról származó szennyezôdéseket,
így egyfajta pufferterületet jelent az északi és a nyugati magas zöldfelületi arányú területeknek.
6. ábra: Zöldfelületi intenzitás (Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója, 2017)
és fôbb közösségi zöldfelületek a tervezett fejlesztés környezetében.

4

Városmajor, Vérmezô, Marczibányi tér, Vár környékének zöldterületei, Csalogány utca mentén kialakított területek,
Nagy Imre tér, Bem József tér, Margit híd budai hídfôje körüli területek.
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A számítások alapján a fejlesztéssel magas biológiai aktivitású terület jön létre, így a biodiverzitás
jelentôs mértékben növekszik, nagymértékben hozzájárulva a park által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások bôvüléséhez és ezen keresztül a városi környezet gazdagításához, valamint a zöld szolgáltatások
fejlesztéséhez. Esettanulmányunkban a terület korábbi használatának és jelenlegi állapotának megfelelô
biológiai aktivitása értékénél jóval magasabb értéket tapasztaltunk. A jelenlegi felületbôl kiindulva
összesen 2,4-es biológiai aktivitási értéket mutattunk ki, míg a kertépítészeti terv felületminôségei 7,5-es
értéket jelentenek, ami több mint háromszoros emelkedést jelent.
A Millenáris Park Budai Várhoz közeli elhelyezkedésének köszönhetôen a budapesti turisztikai térháló
közvetlen közelében található (Kádár [2014]), így turisztikai hatással is számolhatunk, melyhez hozzájárul
könnyû megközelíthetôsége, a levegôminôség javítása és a környezô Millenáris Park közelsége. Ezt tovább
erôsíti, hogy a kialakításra kerülô park megjelenésében, innovatív és szemléletformáló kialakításában
hozzájárul a városi attrakciók fejlesztéséhez, amit a tervezett zöldfal tovább emel.
Mivel a zajvizsgálat a tervezést megelôzôen készült, nem tudta figyelembe venni a park tájépítészeti
kialakítását, a kialakításra kerülô domborzati viszonyokat. A tanulmány a Margit körúthoz legközelebb esô
területeken olyan jellegû épületek, építmények (pl. zajvédô domb) elhelyezését javasolja, „melyek zajtól
nem védendôk, zajárnyékoló funkcióval (is) bírnak, de a terület átszellôzését érdemben nem akadályozzák
(IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. [2014], 21. oldal).” E követelményeket a tervezôi koncepció és a környezetformálás figyelembe vette, ezért a parkon belül a zajszint várhatóan az elôre jelzettnél kedvezôbben
alakul. A BME [2013] által készített átszellôzés-vizsgálat eredményeként elmondható, hogy az eredô
változás enyhén pozitív, mind az NO2, mind a PM10 éves átlagkoncentrációja csökken (ezekkel foglalkozott
részletesen a tanulmány). Ennek oka, hogy a korábbi, Margit körút menti kanyoneffektus megszûnik. A
változás nem jelentôs, hiszen a kibocsátási emisszió mértéke nem változik. A kvantitatív számítás során
ezzel a nyereséggel nem számolunk.
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6. táblázat: Költség-haszon elemzés, összefoglaló táblázat(millió forint)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

KIADÁSOK

1970,0

1730,0

9510,6

1139,4

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

ÉPÍTÉS

1970,0

1730,0

9510,6

1139,4

FENNTARTÁS

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

417,9

BEVÉTELEK

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

MÉLYGARÁZS

176,7

176,7

176,7

176,7

176,7

176,7

176,7

176,7

176,7

176,7

AUTÓMOSÓ

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

KÁVÉZÓ 1

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

KÁVÉZÓ 2

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

HALASZTOTT
BEVÉTELEK

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

TÁRSADALMI
NYERESÉGEK

17 424,2

259,2

259,2

259,2

259,2

211,9

253,9

663,4

663,4

663,4

INGATLANÉRTÉK-NÖVEKEDÉS

16 535,1

HÔMÉRSÉKLET –
HALANDÓSÁG

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

EÜ. KIADÁS
CSÖKKENÉSE

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

CO2 – FÁK
ELNYELÉSE (Ft)

163,1

407,7

652,3

897,0

CO2 – PARKOLÁSI MEGTAKARÍTÁS (Ft)

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

PM10MEGTAKARÍTÁS

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

HÔSZIGETHATÁS

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

FAÉRTÉK

840,0

210,0

210,0

210,0

210,0

162,8

204,8

614,3

614,3

614,3

1141,6 1386,2 1630,8 2160,8 2690,9 3220,9

ÖSSZESÍTÉS

-1970,0

-1730,0

-9510,6

-1139,4

17 436,3

271,3

271,3

271,3

271,3

224,0

266,0

675,5

675,5

675,5

ÖSSZESÍTÉS –
3,25%-os
diszkontálás

-1977,9

-1730,0

-9201,5

-1066,5

15 791,0

237,7

230,0

222,5

215,3

172,0

197,6

485,5

469,7

454,4

HASZON

-1977,9

-3707,9

-12 909,4 -13 975,9

1 815,0 2052,7 2282,7 2505,2 2720,4 2892,4 3090,0 3575,5 4045,2 4499,6
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3. ÉRZÉKENY SÉG VIZSGÁL AT

Három lépcsôben érzékenységvizsgálatot végeztünk a modell paramétereinek változására: ±10%-os,
±20%-os, ±30%-os éves költségcsökkenéssel, illetve ugyanilyen mértékû kiadásnövekedéssel számolva.
A teljes megtérülésre az ingatlanértéknek van a legjelentôsebb hatása ezért ott elvégeztük az
ingatlanfelértékelôdési hatás csökkenésének vizsgálatát és a területi kiterjedés csökkenésének tesztelését
is. Az elôrejelzések szerint a tervezett parkberuházás 2019-re, azaz a kialakítást követô évre megtérül, így
minden esetben csak a megtérülést negatívan befolyásoló elôjelû érzékenységvizsgálatot (kiadások estén
a pozitív, bevételek esetén a negatív elôjelû változást) szerepeltetjük (7. ábra, 8. ábra).
7. ábra: A várható megtérülés alakulása a leginkább befolyásoló tényezô esetében
az érzékenységvizsgálat alapján (millió forint)

5000

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043

-5000

-15000

-25000
Kiindulás állapot
Kiadások, építés 120%
Ingatlanérték-növekedés 90%
Ingatlanérték-növekedés 70%
Társadalmi egyidejûség 80%
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Kiadások, építés 110%
Kiadások, építés 130%
Ingatlanérték-növekedés 80%
Ingatlanérték-növekedés, hatás csökkenése
Ingatlanérték-növekedés, hatósugár csökkenése

A projekt alapköltségei mellett az érzékenységvizsgálatot csak az öt legnagyobb összeg esetében –
ingatlanérték növekedése, faérték, PM10-megtakarítás hatásai, egészségügyi kiadások csökkenése,
hômérséklet hatása a halandóságra – végeztük el a 20 és a 30 százalékos bemeneti adatváltoztatásra. Az
ennél kisebb összegek érdemben már nem befolyásolják a hatást, de a vizsgált öt tényezô közül csak az
ingatlanérték-növekmény csökkentésének volt hatása.
A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy az egyes tényezôk kismértékû változása (10 százalék)
érdemben nem befolyásolja a projekt megtérülési idôintervallumát. Egyetlen tényezô módosítása
esetén sem romlott a várható megtérülés.
Erôsebb költségmódosítás esetében két tényezô, az építési költség növekedése, valamint az ingatlanérték várt növekedésének elmaradása hat a várható megtérülésre. Az elôzetesen tervezett beruházási
költségek 20 százalékos növekedése esetén (a többi paraméter változatlanul hagyása mellett) 2024-re,
míg 30 százalékos növekedése esetén 2028-ra tolódik ki a várható megtérülés ideje.
Az ingatlanérték-növekmény csökkenésének erôsebb hatása van a megtérülésre, mint a beruházási
költségek növekedésének. A tervezett érték 20 százalékos csökkenése esetén a teljes hozam 2025-ben
fordul pozitívba, míg 30 százalékos csökkenés esetén 2028-ban fog megtérülni a tervezett beruházás.
Az ingatlanérték-növelés hatósugarát tekintve a 1,5 százalékos területi árkiegyenítôdésbôl eredô hasznok
elhanyagolása nem befolyásolja érdemben a megtérülés várható idejét, az ebben az esetben is marad 2019.
A százalékos jellegû csökkentés mellett a megtérülést leginkább befolyásoló ingatlanérték-növekedés
esetében megvizsgáltuk, hogy a számításba vett 5,9 százalékos mediánérték változása milyen arányban
befolyásolja a várható megtérülést. A szakirodalmi értékek között szereplô minimális, 3 százalékos értéket
lefuttatva a várható megtérülés értéke 2034-re tolódott ki.
Az egyedi hatások mellett két típusú egyidejûséget vizsgáltunk. Ellenôrizzük a kiindulási adatoktól való 10
és 20 százalékos eltérést, ami a költségek és a folyó kiadások növekedését, valamint a folyó bevételek csökkenését jelenti. A 10 százalékos eltérés érdemben nem változtatta meg a projekt megtérülésének idejét,
csak csökkentette a bevételt, ezzel szemben a 20 százalékos változás 2027-re tolta ki a megtérülés dátumát,
ami négy évvel nagyobb idôtáv, mint amit az építési költségek egyoldalú, 20 százalékos megemelése okozott.
Emellett ellenôriztük az összes társadalmi hatás egyidejû 10 és 20 százalékos bevételcsökkenését. A 10
százalékos csökkentés szintén nem okozott változást a megtérülésben, azonban a 20 százalékos mérséklés
2026-ra tolta ki a hozamok pozitívba fordulását, ami két évvel több, mint amit az ingatlanérték 20 százalékos romlása okozott.
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8. ábra: A várható megtérülés idôpontjának alakulása a leginkább befolyásoló tényezôk esetében,

2019

az érzékenységvizsgálat alapján (év)

Kiindulási állapot

2024

Kiadások, építés 110%

2028

Kiadások fenntartás 110%

2025

Bevételek 90%

2025

Ingatlanérték-növekedés 90%

2028

Ingatlanérték-növ., hatósug. csökk.

2028

Ingatlanérték-növekedés 3%

2042

Ingatlanfelértékelôdés nélkül

2061
2026

Faérték 80%
Társadalmi hatások egyidejûsége 90%
Kiindulási adatok egyidejûsége

2029
2030

Kiadás 110%, bevétel 90%

DISZKUSSZIÓ
A kidolgozott módszertan és a Millenáris Széllkapu beruházásának esettanulmánya úttörô munka
hazánkban a parkok hatásainak átfogó bemutatása terén. A hatásmechanizmus feltérképezését követôen
a hatások statisztikai adatok, releváns nemzetközi szakirodalmak benchmark mutatóinak segítségével
számszerûsíthetôk, a hedonikus ár módszere nyomán. Eredményeink megalapozottságát érzékenységvizsgálattal ellenôriztük.
Munkánk során számos következtetésre jutottunk, melyek segítik a közparkok létesítésével kapcsolatos döntéshozatalt. Egyrészt a befeketetôi szemlélettel ellentétben egy közcélú létesítmény hasznai
szélesebb körben realizálódnak. A parkok esetében ez minden, annak vonzáskörzetét használó egyénnél és gazdasági egységnél jelentkezik. Másrészt a közparkok esetében a finanszírozás is más, hiszen
az adófizetôk pénzén valósul meg a projekt, az externália fogalma tehát nem használható a klasszikus
értelemben, hiszen valamennyi állampolgár a projekt érintettjeként azonosítható, míg magánparkok
létesítését éppen a hasznok ilyen szétterülése korlátozza.
Becsléseink szerint egy park létesítése nagy valószínûséggel megtérül, ha magas ingatlanértékû, sûrû
beépítettségû környezetben jön létre. Példánkban az ingatlanfelértékelôdés bírt a legmarkánsabb hatással.
Ez azt is jelenti, hogy ingatlanfejlesztés szempontjából önmagában is megéri parkot létesíteni. Egy sûrû
beépítés esetén park kialakítása nem jelent kiesett bevételt a befektetôknek, emeli a terület értékét, ami
megjelenik az ingatlanárakban. Erre több példa is bemutatható, például a High Line kialakítása Manhattanben (NYC) vagy a Kopaszi gát sikere Budapesten. Elôzetes hatásvizsgálatunk számszerûen is igazolta ezt a jelenséget, hiszen alapmodellünkben már a beruházást követô évre, 2019-re meg tudott térülni a beruházás.
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Meglepô, hogy a környezeti hatások szinte elhanyagolhatóak, a parkok várható hatásait vizsgálva. A
légszennyezés mértékét nem befolyásolta a beruházás, mert ugyan a fák elnyelôképességének fontos
szerepe van, de a kibocsátás forrása és mértéke nem változik. További izgalmas következtetés, hogy a
hômérsékletkiegyenlítô-hatás a számítások alapján melegebb – például mediterrán – klíma esetén jobban
érvényesül, míg hûvösebb éghajlaton ennek elônyei kevéssé érzékelhetôek.
Módszertani szempontból az érzékenységvizsgálat használatának fontosságára kívánjuk felhívni a
figyelmet. Elôzetes vizsgálatok esetén szükségszerû az egyes várható hatások befolyásoló szerepének,
a beruházás kockázatainak azonosítása. Ezzel párhuzamosan az elsôsorban benchmarkadatokra támaszkodó elemzések esetén az adatok óvatos használata, konzervatív lehatárolása, minden esetben a helyi
visznyokhoz történô igazítása az elemzés sikerének kulcsa.
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ABSTRACT
#publicpark
#cost-benefit analysis
#hedonic pricing
#impact anlysis
#urban green infrastructure

Establishing a public park raises a number of methodological issues. The model, worked out by HÉTFA Research
Institute is suitable for cost-benefit analysis and ex ante viability test of a public park integrated into urban landscape.
The paper presents the model by the example of a planned public park at one of the busiest centers of Budapest,
the junction of Margit körút and Millennium. Such a comprehensive economic evaluation for public parks has not
been made in Hungary. First the mechanism of effects were set up, and by using the hedonic price method the
project’s costs and benefits were presented with national and international statistical indicators and benchmarks.
The result was surprising at first sight; the investment, that has been started in 2016 with in the initial planning
and demolition pays for itself by 2019. The results are tested with sensitivity analysis, which has inter alia shown
that if we count by the general approach of the project management - costs are expected to increase by 10% and
benefits are to reduce by 10% - investment returns for the city and their inhabitants for 2030. Furthermore without
the effect of property appreciation - the investment turns positive by 2061 thanks only to indirect social, economic,
environmental benefits. According to our analysis, the park's development, which relaxes a built-in highly pupulated
urban fabric, has become an economically profitable investment as a result of significant beneficial external effects.

