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ELŐSZÓ
A Zöldebb Városokért Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a
MAKEOSZ és a Green City Tanács támogatásával, az európai Green City Mozgalom hazai
megvalósítójaként 2010- óta tevékenykedik a települési zöldfelületek jelentőségének
legszélesebb körű ismertté tételében a magán, a közterületi, a szakmai, a kormányzati, az
önkormányzati és oktatási szférában.
Jelen dokumentum a 2014-es üzleti év eredményeiről számol be. A cég bemutatása után
felsorolja a mozgalom vállalt közhasznúsági feladatait, és azok megvalósításának módját,
röviden beszámol a főbb fenntarthatósági projektjeiről és közli a cég éves pénzügyi mérlegét.
GREEN CITY MAGYARORSZÁG
Az európai Green City Mozgalom részeként a Magyar Green City kezdeményezést három
csoport alkotja:


ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT Nonprofit Kft- a Green City Mozgalom hazai képviseletét,
mely szervezet– közhasznú jogi személyként – a mozgalom operatív (koordináló és
tudományos tevékenységet végző) szerve.



MAKEOSZ (Kertépítő Szövetség) az ELCA mintájára a Green City Mozgalom hazai
mentora, aki létrehívta a



GREEN CITY TANÁCSOT – mely a zöld szakma elismert szakmai szervezeteiből áll és fő
célja a Green City gondolatok mentén az egységes szakmai álláspontok kialakítása.
A Green City Tanács tagjai:


Földművelésügyi Minisztérium



Belügyminisztérium



ZÉOSZ (Zöldtető-és zöldfal Építők Országos Szövetsége)



MÖFÖSZ (Magyar Önkormányzati Főkertészek, Díszkertészek,
Kertépítők és Parkfenntartók Szövetsége)



Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata



Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar



Nyugat-Magyarországi Egyetem KKK Nonprofit Kft.



MTSZ (Magyar Tájépítészek Szövetsége),
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MABOSZ (Magyar
Szövetsége)



MDSZ (Magyarországi Díszkertészek Szövetsége)

Arborétumok

és

Botanikus

kertek

A ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT NONPROFIT KFT CÉLJA, VÁLLALT FELADATAI
A zöldfelületek komplex hatását a települési fenntarthatóságra, ökoszisztémá(k)ra,
urbanizációra, az életminőségre és a gazdaságra – a Green City Tanáccsal (MAKEOSSZAL) és a
nemzetközi Green City Mozgalom tagjaival szorosan együttműködve - kutatja (zöld és a
közlekedés /kultúra /túrizmus /egészség /gazdaság /megújuló energiák /CO2 mérleg
/energiatakarékosság /újrahasznosítás stb.) és az eredmények ismertségét növeli.
A Green City hálózat tagjaként a többi tagország szervezeteitől beintegrált kutatási adatokat
és információkat hazaiakkal egyesítve a GC Tanács tagjaként tesz ajánlásokat, ad tanácsot,
vesz részt tervezés előkészítési és tervezési folyamatokban, vagy koordinál kivitelzéstgondozást-termelést.
A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft célja a kert/park/tájépítész, építész, várostervező
szakma felkészülésének segítése az újszerű és aktuális
- ökoszisztéma alapú
- integrált
- interdiszciplináris
-fenntarthatósági
gondolkodásmódra és cselekvésre. A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft a Green City
Tanácsot alkotó szervezetek és intézmények tagjainak felkészítését elsődleges prioritásnak
tekinti. Ehhez a GC Tanács tagjainak segítségével akreditáló rendszert fejleszt ki és működtet.
A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft három településszerkezeti szektorban fejti ki
tevékenységét:
-

a magánzöldfelületek vonatkozásában (lakó, szálloda-vigalmi és munkaszektor),

-

települések közterületi zöldfelületei

-

települést közvetlen ölelő természetes és agrárökoszisztémák és a település
kapcsolatának viszonylatában.

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
1118 Budapest, Villányi út 35-43. • www.green-city.hu

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft célja:
1/ Települések visszaintegrálása az Ökoszisztémába – élhető települések kialakítása, az
ingyenes természeti szolgáltatások tudatos alkalmazása által.
2/ A Green City Non Profit Kft célja, hogy ezért működési területein előmozdítsa a környezet
és természetvédelem, az agrárium, a gazdaság és településfejlesztés integrált és
interdiszciplináris kutatását, a következőképpen:
- Tudásbázis építés és know-how csere biztosítása konferenciák és ülések rendezésével,
városok, közösségek, a gazdaság képviselői, közigazgatási szervek, a tudomány és a kultúra
között,
- Workshopok, szimpóziumok szervezése és azokon való részvétel különböző, települések
életfeltételeinek javításával kapcsolatos témacsoportokba rendezve (pl.: zöld és lakhatás,
egészség, sport, kultúra, városi büdzsék stb.),
- A témacsoportokhoz kutatások szervezése, megbízások kiadása (pl.: zöldfelületek gazdasági
kiértékelése, egészség, zajvédelem, porvédelem, biodiverzitás),
- Gyakorlati példák gyűjtése, mintaprojectek véghezvitele.
3/ A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft célja a kutatási eredmények népszerűsítése, oktatása.
Fontos cél a mindenkori döntéshozók ezirányú tudatosságának kialakítása: a zöldfelületek
ökoszisztéma alapú, integrált-interdiszciplináris-fenntartható kialakítása, növelése biztos
része legyen mind a település építési mind átépítési-rehabilitációs terveinek és, hogy
4/ ezen kommunikációk által a települési zöldfelületek értéke emelkedjen a lakosság
tudatában, a politikában, a közigazgatásban, a gazdaságban és oktatásban.
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SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL / RENDEZVÉNYEKRŐL
/ MINTAPROJEKTEKRŐL
GREEN CITY AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS FEBRUÁR
Február 27-28.a között került megrendezésre az idei Green City Akkreditációs képzés.
Mely képzés elvégzését követően a résztvevők jogosultak a 'Green City akkreditált tervező/
kivitelező/ fenntartó' státus megjelölésére.
Az idei képzésünkön 19 új szakemberrel bővült a Green City Akkreditált személyek listája, mely így 98
személyt tartalmaz.

MISKOLC-KASSA PARTNERSÉG A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN - ZÁRÓ KONFERENCIA
Március 24.-én és 25.-én Miskolcon valamint Kassán került
megrendezésre a Climcross Development: Partnership for
addressing climate change impacts on development projekt
záró konferenciája, melynek során a két partner település
szakértői osztották meg kutatási eredményeiket egymással ás
az érdeklődő közönséggel.
A miskolci partner képviseletében Somorjai-Tamássy Zsolt a Green City ügyvezetője beszélt Miskolc
sérülékenység értékelése és a javasolt alkalmazkodási stratégia témájában, mely tanulmányt a
Zöldebb Városokért Nonprofit kft készítette. A tanulmány a klíma problémák megoldására zöld
infrastruktúra fejlesztéssel igyekszik választ találni, amelyet kalkulációkkal támaszt alá. Ez a Green
City elvű megoldás az árvíz problémákon túl egyúttal a természet ingyenes szolgáltatásit igénybe
véve gazdasági és társadalmi haszonnal is ját.
A projekt utolsó mozzanataként ezekben a napokban került nyomdába a tapasztalatokat összegző
kiadvány, mely magyar és szlovák nyelven tájékoztat a klímaváltozás várható hatásairól, és az erre
történő felkészülés lehetőségeiről civileknek, szakembereknek a települési döntéshozóknak egyaránt.
A

projektról

készült

televíziős

összefoglaló

a

következő

linken

http://minap.hu/mivid.php?ext.a42659
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tekinthető

meg:

GREEN CITY SZEMPONTRENDSZER A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG MOZGALOM
ÉRTÉKELÉSÉBEN
Kidolgozásra került a Green
City

elvek

érvényesülését

ellenőrző szempontrendszer a
Virágos

Magyarország

mozgalom

értékelési

kritériumainak

kidolgozása

során.
Az 1994.óta működő, országosan ismert mozgalom célja a hazai kertkultúra felkarolása, támogatása
és nem utolsósorban bemutatása, népszerűsítése. A mozgalom részeként évente kb. 350 település
nevez be a hazai megmérettetésre, amelynek során megválasztják a legvirágosabb várost és falut.
A zsűrizés objektivitását fokozandó az idei évben új értékelési rendszer került kidolgozásra, melynek a
külföldi gyakorlathoz igazodva fontos részét képezi a fenntarthatóságra való törekvés. Ennek minél
pontosabb megítélése érdekében dolgoztuk ki az Green City szempontrendszert, mely bekerült az
értékelési kritériumok közé, így ezentúl nem csak a szépség, de a települési szintű fenntarthatóság is
fontos szempont a legvirágosabb település megválasztásakor. Azaz további 350 Magyarországi
település ismerkedik meg a Green City elvekkel és azokon keresztül a fenntarthatóság alapjaival.

"A ZÖLD INFRASTRUKTÚRA DIMENZIÓI"
Címmel konferencia került megrendezésre Április 25-én a Tájépítészet
hónapja keretében a Magyar Tájépítészek Szövetsége szervezésében.
A konferencia célja volt, hogy feltárja, miként jelenik/jelenhet meg a
zöld infrastruktúra a tervezés különböző léptékeiben, milyen tervezési
sajátságokat igényel, milyen jogi és támogatási keretek között
lehetséges a fejlesztése.
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GUNDEL GREEN CITY ELVEK AZ EXKLUZÍV ÉTTEREMBEN

Ki ne hallotta volna már a Gundel étterem hírét, mely fővárosunk nagy múltú, elegáns, remek
konyhájával várja hazai és külföldi vendégeit? A hagyomány és minőség kulcsszavakat zászlajára tűző
étterem kerthelyisége az enyhe téli napok alatt szorgalmas munkával megújult, számos green city
alapelv megtartásával, fenntartható és „zöld” technikákat alkalmazva: A korábban problémát jelentő
csapadékvizek (eredeti 2% helyett) az immáron 98%-ban vízáteresztő burkolatok segítségével a
kerten belül a talajba jutnak, és ott hasznosulnak. A csapadékvíz megtartását, növények által
felvehetővé tételét a baktériumos oldattal, komposzttal feljavított talaj, talajélet és a teljes
zöldterületet borító mulcs is segíti. A burkolatba újonnan telepített fák eredését az ideális méretű,
3x3x1 méteres ültető gödör, a speciális városi földkeverék, és a víz- és légáteresztő burkolat könnyíti
meg. A díszmedence és csobogók vize biológiai tisztítással működik. A meglévő növényzet
faj/fajtaszáma a biodiverz ültetésnek köszönhetően az eredeti 253%-ára nőtt – az éttermi
környezetből adódó elvárások és nagyméretű igénybevétel mellett a fajok 20%-a honos. A kert
világítása is megújult, 100%-ban energiatakarékos LED fényforrások kerültek a dekoratív
növényágyásokba, az újra felhasznált régi kandeláberekbe, burkolatokba. A helyszínen újra
használatra és újrahasznosításra is számos jó példa mutatkozik, úgy mint az újra felhasznált Tardosi
vörös mészkő burkolat, vagy a beton elemes térkő. A veszélyes állapota miatt kivágásra került óriási
platán fából ülőke készült, átültetetésre került több az eredeti kertet díszítő, megfelelő állapotú
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növényegyed. A bontási munkák során keletkezett sitt 100%-a pedig újrafelhasználásra daráló
üzembe lett szállítva.
A megújult kert a környezettudatosság mellett gazdasági előnyökkel is szolgál, többek között
marketing területen. A Gundel arculatának meghatározó eleme, a századfordulós romantika, teljes
mértékben megőrzésre került. Ezt emeli ki többek között, a századelős katalógusokban fellelt minták
alapján rakott burkolati ornamentika, de mindebbe illően integrálva megjelennek a jelen igényeit is
kiszolgáló elemek, úgy, mint például a tulajdonos által választott Semmelrock típusú térkő, mely
alépítményének köszönhetően teljes mértékben vízáreresztő. Valamint a jövő modern designját
megidéző látszóbeton kiegészítő elemek, melyeken megjelenik az étterem logója.
Az étterem másik fő védjegye, az állatkerttel való szomszédsága is hangsúlyozásra került, hisz
összenyitással valós fizikai kapocs képződött a két nagy múltú intézmény között, továbbá ezt a
kapcsolatot hangsúlyozandó kiültetés is biztosítja a folytonosság érzetét az átvezetésnél.
A többször szóba került növényzet pedig amellett, hogy kellemes klímát teremt a kerthelyiségben ami nagymértékben köszönhető az asztalok közé beültetett fák árnyékoló hatásának - védi az
épületet, ami cserében támasztékot nyújt növényzet számára. A teljes kertre becsülten az idei évben
a megújult zöldfelület 660 kg O2-t termel, és 600 kg CO2-t köt meg. És ez a szám az idő
előrehaladtával köszönhetően a biomassza növekedésének évről évre csak nagyobb lesz.
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További fényképek a munka folyamatáról és a kész eredményről az alábbi linken érhetőek el:
https://plus.google.com/photos/110410931383827093799/albums/6031781373234937217?authkey
=CKiolu3G9dWlxAE

GREEN CITY KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS – TAT GALÉRIA
Szervező
Beszélgetőpartnerek
A helyszínt biztosította

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
Finta Sándor, Dezsényi Péter, Sándor Tamás, Somorjai-Tamássy Zsolt
TAT Kortárs Galéria

Március 19 délután Green City kerekasztal beszélgetés zajlott a Semmelweis utcai TAT Galériában.
A Zöld a belvárosban, címmel megrendezett beszélgetés az Újratervezés programsorozat részeként a
„Belváros új főutcájának kiépítése - II. ütem - Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című,
KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 kódszámú projekt keretein belül valósult meg.
Beszélgetőtársak volta. Finta Sándor, Budapest Főpolgármesteri Hivatal, városépítési főosztályának
vezetője, Budapest Főépítésze; Dezsényi Péter, Főkert kutatás-fejlesztési tanácsadója;Sándor Tamás,
Tájépítész az S-Tér Kft. vezetője;Somorjai-Tamássy Zsolt, a Green City ügyvezetője.
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Az izgalmas beszélgetés elsősorban a sűrű beépítésű városi szövet fenntartható zöld megoldásai
körül zajlott. Érdekes adatok hangzottak el a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, és arról is szó esett,
hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre napjainkban a jelenlegi sajnos nem túl kedvező
mutatók javítására.
Bővebben az eseményről a http://www.tatartgallery.com/p/referencia.html linken tájékozódhat.

GREEN CITY KONFERENCIA A CONSTRUMÁN
Szervező
Partnerek, beruházók
Helyszín

Zöldebb Városokért nonprofit Kft, Zöldtető- és Zöldfal Építők
Országos Szövetsége
Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége, Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége
Construma Építőipari Szakkiállítás és Vásár,

Fotó: Láng Andrea

A 2014-es évben április 2.-a és 6.-a között került megrendezésre a Construma Építőipari
Szakkiállítás és Vásár, ahonnan nem hiányozhat az immár hagyományosnak mondható Green City
Konferencia sem.
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Az idei évben a „Kulcs a Jövőhöz, Green City Green Infrastructure” címet viselte a rendezvény, ahol
ismét neves külföldi szaktekintélyek osztották meg a tudásukat és mutatták be a legfrissebb kutatási
eredményeket valamint mintaprojekteket a témában.
Előadást tartott:
DUSTY GEDGE - EURÓPAI ZÖLDTETŐ SZÖVETSÉG elnöke
GARY GRANT - GREEN ROOF CONSULTANCY LTD igazgatója
DR. KÁDAS GYÖNGYVÉR - UNIVERSITY OF EAST LONDON kutatója
VERA ENZI - UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN (BOKU) kutatója és projekt menedzsere
De a külföldi nagy nevek mellett szóhoz jutott Somorjai-Tamássy Zsolt (Zöldebb Várookért Nonprofit
Kft.) is, aki a Green City magyarországi szervezetének elmúlt évi tevékenységén túl beszámolt egy
nagyon érdekes kutatás eredményeiről a miskolci árvizek zöld infrastruktúra elemekkel történő
megfékezésének lehetőségeiről, és előadást tartott Dezsényi Péter (ZÉOSZ), a Magyarországon
folyamatban lévő biológiai sokféleség megőrzését célzó projektekkel kapcsolatban.
Láng

Andrea

többi

fotója

az

eseményről

a

következő

linken

érhető

el:

https://plus.google.com/photos/110410931383827093799/albums/6031748659326606593

GREEN CITY TANÁCSÜLÉS
Június 18.-án került sor a 2014. évi első Green City Tanácsülés lebonyolítására, melynek helyszínét
ezúttal az Országos Meteorológiai Szolgálat biztosította. A Tanácsülést követően pedig Green City
témájú SEISMIC fórumon vettek részt a Tanács Tagjai.
A tanácsülés napirendi pontjai a következők voltak:
1. A Green City Mozgalom elmúlt évi hazai eredményeinek bemutatása.
2. Megbeszélés, a Green City Tanács tudatosabb és harmonikusabb működése érdekében.
Egyeztetés és javaslattétel a szervezet működési szabályainak lefektetésére. (Mindenki
ötleteire és javaslataira számítunk.)
3. A CEEweb a Biológiai Sokféleségért képviselőjének beszámolója a zöld infrastruktúra
fejlesztését támogató Európai Uniós forrásokról. (angol nyelven)
4. A kormányzat átalakításának várható hatásai Dr. Dömötör Tamás előadásában.
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Az ülésről készült emlékezető a honlapunkon megtekinthető
http://green-city.hu/green-city-tanacsules-2014-06-18

XIII. KERÜLET BÉKE TÉR GREEN CITY AKKREDITÁCIÓJA
Szervező
Partnerek, beruházók
Tervező
Kivitelező
Szakmai tanácsadó, akkreditáló

13. Kerületi Közszolgáltató Kft
13. kerület Önkormányzata
Kert – Szín – Vonal Kft.
13. Kerületi Parkfenntartó Kft.
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.

Lezárult a XIII. Kerületi Béke tér felújítás terveinek valamint a már kivitelezésre került első ütem
kivitelezési Green City Akkreditációja. megszületett a minősítés is, így elmondható, hogy 58,06%-os
eredménnyel újabb Green City akkreditált terv született.

ELKÉSZÜLTEK A ZALASZENTGYÖRGYI TESTVÉR TELEPÜLÉSI PARK TERVEI
A Zala megyei kis település
példamutató
környezettudatosságában.
Ezért
hogy

történhetett
a

meg,

település

testvértelepüléseinek,
Marosszentgyörgynek
Oromhegyesnek

és

dedikált

park terveit a CsemeteKertműhely

Green

City

akkreditált tervezője Fehér
Anita

készítette,

természetesen a fenntarthatósági elvek széleskörű figyelembevételével. Most hogy a tervek
elkészültek, várhatóan rövid időn belül megkezdődik a Green City akkreditációs minősítés is.
Bővebb leírás a tervekről itt található: http://www.green-city.hu/zalaszentgyorgy-testvertelepulesipark
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FINN TÁJÉPÍTÉSZ TANULMÁNYÚT BUDAPESTEN
Szeptember végén 4 napra Budapestre és környékére érkezett a Finn Tájépítész Szövetség csoportja,
akik tanulmányút keretében látogatták meg a főváros és környékének kert érdekességeit.
Az érdeklődő kollégáknak alkalmuk volt megtekinteni a legfrissebb nagyszabású beruházást, a Várkert
Bazárt, valamint már évek óta működő, beérett tájépítészeti munkákat, úgy, mint a Kopaszi gát
rekonstrukciót.
De elbüszkélkedhettünk nekik a Margitsziget frissen felújított Japán kertjével és szökőkútjával,
valamint több környékbeli magánkert beruházással.
A Green City csapata két, a Green Sweden program keretében megvalósult köztéri beruházást a
Margistszigeti Öko játszóteret és a Lánchíd parkot mutatta be, mely a 2012-es illetve a 2113-as évben
nyertek Green City akkreditációt. Továbbá az idei év elején Fenntarthatósági elvek szerint megújult
étterem kerthelységet, a Gundel étterem kertjének képében.

ZÖLDVAGYON-GAZDÁLKODÁS AZ ÉRTÉK ALAPJÁN – ZABÓ PÉTER ÍRÁSA
Életünk minőségét alapvetően meghatározza a természeti (erdők, parkok, vizek, stb.) és épített
(épületek, közlekedési létesítmények, építmények, stb.) környezetünk ránk gyakorolt hatása. Erre a
környezetre részben szert teszünk annak elfoglalásával, illetve a már elfoglalt élőhelyünket
folyamatosan átalakítjuk, sajnos esetenként romboljuk, de szerencsére építjük is. A benne lévő élő
növényekből és műszaki létesítményekből tevődnek össze például a zöldfelületek. A zöldfelületekkel
akkor tudunk megfelelően gazdálkodni, ha annak összetevőiről és azok értékéről nyilvántartásunk van,
fenntartjuk (üzemeltetjük) azokat és tervezési alapot adunk a fejlesztéséhez.
Az értékkel a különböző zöldvagyon-tárgyak egymással is összehasonlíthatóvá válnak, például egy
korosabb fának a pótlása annak értéke alapján más növényekkel is megoldható legyen. Az érték
alapvetően a létrehozásuk árából képződik, de a különböző számunkra hasznos (vagy káros pl.
inváziós faj) funkcióit szorzószámokkal preferáljuk. Az idő előre haladásával változó állapotukat
szintén fegyelembe kell venni.
Létrehoztunk egy munkacsoportot (Corvinus Egyetem, Green City, Green Office, Zabó Péter
együttműködésben) a zöldfelületi vagyontárgyak értékének meghatározására szolgáló, a szakma által
széles körben elfogadható módszertan kidolgozására. Az eltelt egy év alatt sikerült a témában publikált
különböző hazai és külföldi munkák, illetve elsősorban a Radó módszer – mint az eddig leginkább
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elfogadott zöldfelületi értékképző módszer – alapján a mai követelményeknek megfelelő és
reményeink szerint a jövőbe mutató eljárást kidolgozni.
A munkánk során szem előtt tartottuk, hogy számítógépes – lehetőleg térinformatikai adatbázis fogja
az adatokat tartalmazni és a helyszíni adat felvételezés lehetséges legyen távérzékeléses módszerrel is.
A zöld vagyontárgyak értékének meghatározásához a növény, vagy növénycsoport levélfelületének
nagyságát és állapotát, vitalitását határozzuk meg becsléssel, vagy méréssel. A korábbi módszereknél
nagyobb mértékben figyelembe vesszük a zöldfelületi vagyontárgy a környezetében való
elhelyezkedésének értéket jelentő hatását. Ebben a munkában sikerült a zöldfelületek élő és élettelen
vagyontárgyainak azonos alapelveken történő értékelési módszerét kidolgozni.
A továbbiakban szeretnénk az általunk kifejlesztett módszert minél szélesebb körben megismertetni a
szakmai és más érdeklődő közösségekkel.

GREEN SWEDEN 2014 - ANGYAL ISTVÁN PARK
Szervező
Partnerek, beruházók
Tervező
Kivitelező
Szakmai tanácsadó, akkreditáló

Svédország Nagykövetsége, Svéd Kereskedelmi Kirendeltség
Budapest Főváros Önkormányzata, svéd vállalatok: Electrolux,
Ericsson, HAGS, Metropol, Volvo
S-Tér Kft.
Főkert Nonprofit Zrt.
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.

Az Angyal István park a
Green
Sweden/SymbioCity 2014
programsorozat részeként
Svédország
Nagykövetsége, a Svéd
Kereskedelmi
Kirendeltség,

svéd

vállalatok,

valamint

Budapest

Főváros

Önkormányzatának
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összefogásával újul meg a green marketing tevékenység példaértékű megvalósulásaként.
A helyszínt a Főváros helyszínjavaslatai alapján a támogató cégek választották. A lehetséges
helyszínek között a Főváros olyan területeket javasolt, ahol a rossz állapotban lévő környezet
megújítása a szomszédos területekre is nagy hatást gyakorolna, és lehetőleg egyfajta katalizátorként
működne a jövőbeni fejlesztésekhez.
A tervezési folyamat első lépéseként az oktatást is bekapcsolva a programba a Budapesti Corvinus
Egyetem

Tájépítészeti

Karának

negyedéves

mesterszakos

tájépítész

mérnök

hallgatói

koncepcióterveket készítettek a területre, melyeket felhasználva az S-TÉR Kft. munkatársai
alakították ki a megépítendő park tervét.
A folyamatban a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. mint szakmai tanácsadó a környezeti
fenntarthatósági elvek tervbe, s ezeken keresztül az elkészült projektbe integrálásáért, valamint a
terv minősítéséért és akkreditálásáért felelős. A kivitelezést a Főkert Nonprofit Zrt. végezte.
Az akkreditációs minősítés az alábbi linken érhető el: http://www.green-city.hu/node/74

CEEWEB AKADÉMIA
CEEweb a biológisi sokféleségért

Szervező
Partnerek,

ECNC, Európai Bizottság

Október 6.-án 7.-én került megrendezésre az idei CEEweb akadémia, melynek fő témája a zöld
infrastruktúra volt. A korábbi évekhez hasonlóan idén isi nagyon színvonalas rendezvényen vehettek
rész az érdeklődők a CEEweb, a biológiai sokféleségért szervezésében, az Európai Bizottság
támogatásával.
14 ország szakemberei osztották meg a tapasztalataikat a kiemelt prioritást élvező zöld infrastruktúra
fejlesztés témakörében. Az előadások során főként példaértékű zöld infrastruktúra projektek
bemutatására került sor.
Az előadók között szerepelt Somorjai – Tamássy Zsolt a Green City ügyvezetője is, aki a korábbi
hírlevelünkben már ismertetett Szlovák - Magyar határon átnyúló együttműködés Miskolc városára
készült esettanulmánya kapcsán számolt be a zöld infrastruktúra nélkülözhetetlen szerepéről a városi
és folyami árvíz ellen történő védekezésben.
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A konferencia fő mondanivalója a figyelem felhívása volt a zöld infrastruktúra rendszerre, mint az
egyik leghatásosabb eszközre az Uniós és hazai szinten is komoly problémát jelentő természetes
élőhely degradálódás megállításának, valamint a biodiverzitás csökkenés megfékezésének, ami nem
utolsó sorban a természet ingyenes ökológiai szolgáltatásit is közelebb hozza a városlakokhoz és segít
a klímaváltozás hatásihoz történő alkalmazkodásban.
A fent felsorolt pozitív hatások tükrében mindenképp fontos volna, hogy a zöld infrastruktúra
fejlesztés hazánkban is megkapja az őt megillető figyelmet. Ennek elérésén dolgozik a Green City
csapata is.
A prezentáció az alábbi linken érhető el:
http://prezi.com/ezdsbuvy6s9j/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

WALDORF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI KERT
Október 23.-án egy nagyon érdekes kezdeményezés nyitóeseményén vehettünk részt. A
káposztásmegyeri Göttner Mária Regionális Waldorf Gimnázium szervezte azt a műhelytalálkozót,
amely az iskola kertjének iskolai közösségi kertként történő hasznosítását alapozta meg.
A kezdeményezést az iskolások étkeztetését biztosító Gödölye Szociális Egyesület fejéből pattant ki ez
gödöllői Waldorf szülők által alapított szövetkezet immáron ötödik tanévben látja el tisztességes
minőségű menüebédekkel a környékbeli Waldorf iskolákat és egy fogyatékos otthont.
A gimnázium és a Szövetkezet közösen megfogalmazott jövőképének szerves része a konyhához
tartozó gazdasági udvar, valamint az iskolatelek zöldfelületi részeinek oktatási célú kertészeti
fejlesztése. A kertet, melyet a megálmódók „Mária Kert”-nek neveztek el, a városi permakultúra és a
biodinamikus kertészet elveit és gyakorlatát demonstráló bemutató központtá szeretnék fejleszteni.
A többfunkciós haszon illetve díszkert Green City fenntarthatósági tanácsadása mellett, szintén a
Green City által kidolgozott közösségi tervezési modell segítségével az iskola tanulóival közösen kerül
megtervezésre és kivitelezésre.

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
1118 Budapest, Villányi út 35-43. • www.green-city.hu

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG EREDMÉNYHIRDETÉS
November
28.-án
került
megrendezésre
Magyarország verseny eredményhirdetése.

Virágos

Az ünnepi eseménynek a Várkert Bazár ad otthont.
Az idei év azért is különleges, mert ebben az évben kerültek
először az értékelési szempontrendszerbe a Green City elvek.
A Green City és a Makeosz különdíjjal jutalmazza a
fenntarthatósági elveket legnagyobb mértékben figyelembe
vevő településeket.
A különdíjat
Nyíregyháza.

nyert

települések:

Tatabánya,

Paks

és

A díj, két fő ingyenes részvételt a Green City Akkreditációs
Alapképzésen

GREEN CITY KIVITELI AKKREDITÁCIÓ ZAJLIK MISKOLCTAPOLCÁN
Szervező
Partnerek, beruházók
Tervező
Kivitelezési szakértő
Szakmai tanácsadó, akkreditáló

Miskolci Városfejlesztési Kft.
Miskolc, Megyei Jogú Város
RAS Design
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.

Finiséhez közeledik a munka Miskolctapolcán. A fürdőt szegélyező sétányok, a dombház és a
medence környezete már elkészült.
A következő nagy kihívás, ami a Green City kivitelező csapatára vár, az a fürdő épület előtti
szikkasztóként működő, úgynevezett kavicskert kialakítása.
A SUD-ként funkcionáló, de jelentős díszítő értékkel, és térhatároló funkcióval is bíró kavicskert a
wellness épülettető csapadékvízének élőnövényes kezelő és szikkasztó egysége, melynek
segítségével a tetőfelületen összegyűlt csapadékvíz a csatornahálózatban vezetés helyett helyben
kerül elszikkasztásra, és a terület növényzete számára hasznosíthatóvá válik.
Az építkezés során közel 100 tonna helyi kő és szikla kerül felhasználásra, és 22 koros fa elültetése
tervezett. Folyamatosan frissülő fényképes blogunk az építkezésről itt érhető el: http://www.greencity.hu/blog
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ZÁRSZÓ
Ez úton szeretnénk megköszönni az egész éves közös munkát a szakmai és üzleti
partnereinknek valamint az együttműködést a Green City Tanács tagszervezetinek.
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft
MELLÉKLET: PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
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