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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 2015-ös 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 képviselete, mely 
szervezet közhasznú jogi személyként a mozgalom operatív (koordináló és tudományos 
tevékenységet végző) szerve. 

 MAKEOSZ (Magyar Kertépítők Országos Szövetsége) 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 

 Miniszterelnökség 

 ZÉOSZ (Zöldtető-és zöldfal Építők Országos Szövetsége) 

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

 Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata 

 Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar 

 Nyugat-Magyarországi Egyetem KKK Nonprofit Kft. 

 MTSZ (Magyar Tájépítészek Szövetsége) 

 MABOSZ (Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Szövetsége) 

 MDSZ (Magyarországi Díszkertészek Szövetsége) 
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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, a MAKEOSSZAL és a nemzetközi Green City 

Mozgalom tagjaival szorosan együttműködve – kutatja (zöld és a közlekedés /kultúra /turizmus 

/egészség /gazdaság /megújuló energiák /CO2 mérleg /energiatakarékosság /újrahasznosítás stb.) és 

az eredmények ismertségét növeli. 

A Green City hálózat tagjaként a többi tagország szervezeteitől kapott kutatási adatokat és 

információkat a hazaiakkal egyesítve a GC Tanács tagjaként tesz ajánlásokat, ad tanácsot, vesz részt 

tervezés-előkészítési és tervezési folyamatokban, vagy koordinál kivitelezést, gondozást, termelést. 

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft célja a kert/park/tájépítész-, építész- és várostervező szakmák 

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 minősítő rendszert fejleszt ki és működtet. 

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. három településszerkezeti szektorban fejti ki tevékenységét: 

- a magán zöldfelületek vonatkozásában (lakó, szálloda-vigalmi és munkaszektor), 

- települések közterületi zöldfelületei, 

- települést közvetlenül ölelő természetes- és agrár-ökoszisztémák és a település 

kapcsolatának viszonylatában. 

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja: 

1/ A települések visszaintegrálása az Ökoszisztémába – élhető települések kialakítása, az ingyenes 

természeti szolgáltatások tudatos alkalmazása által. 

2/ Ezért a Green City Nonprofit Kft. célja, hogy működési területein előmozdítsa a környezet és 

természetvédelem, az agrárium, a gazdaság- és településfejlesztés integrált és interdiszciplináris 

kutatását, a következőképpen: 
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- 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, a 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: hogy 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 az oktatásban. 
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ÖSSZEFOGLALÓ  A 2015-BEN TÖRTÉNT  FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL / 

RENDEZVÉNYEKRŐL  / MINTAPROJEKTEKRŐL  

 

Tudásbázis építés  
Mintaprojekt Miskolctapolca Strandfürdő felújítás I. ütem kiviteli akkreditációja 

2015. április 
 Zalaszentgyörgy “Testvértelepülési park” akkreditáció 

(folyamatban) 
 Nyíregyháza Bessenyei tér és Benczúr tér tervezés és akkreditáció 

(folyamatban) 
Disszemináció  

Képzés Green City Akkreditációs Alapképzés 2015.03.11-12. 
Konferencia – saját szervezés Green City – Green Infrastructure Konferencia a Construmán 

2015.04.17. 
 Zöld Város – A megvalósult jövő – Green City Konferencia és 

Továbbképzés, Miskolc 2015.10.15-16. 
Konferencia – társszervezés Kihasználatlan Városi Terek Konferencia, KÉK 2015.11.03. 

Konferencia – részvétel Green City Konferencia, Milánó 2015.02.26. 
 Éves Green City Meeting, Barcelona 2015.10.02. 

Civil rendezvény Kamermayer Egyesület – Best of Köztér / Zöld / Felület 
beszélgetéssorozat 2. állomása 2015.04.29. 

 Fenntarthatósági különdíj a Virágos Magyarország versenyen 
 Mentori részvétel a Design Terminál CityLab programjában 
Kommunikáció/networking  
 Green City Tanácsülés 2015.11.26. 

 

GREEN CITY KONFERENC IA MILÁNÓBAN  

A Green City Italia szervezésében 2015. február 26-án konferencia zajlott Milánóban, az Expo 2015 

városában. A konferencián a magyarországi Green City-t Somorjai-Tamássy Zsolt képviselte, aki a zöld 

infrastruktúra és a zöld infrastruktúra elemek szerves kapcsolódására hívta fel előadásában a 

figyelmet. 

GREEN CITY AKKREDITÁCIÓS ALAPKÉPZÉS  

2015. évi akkreditációs alapképzésünket március 11-12-én tartottuk a FŐKERT irodaházában. A 

képzés szakmai előadói Somorjai-Tamássy Zsolt, a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. ügyvezetője 

mellett Dezsényi Péter, Kristin Faurest , Zsigmond Vince és Fehér Anita voltak. A kétnapos oktatás 

végén húsz szakembernek adhattuk át az Akkreditációs Oklevelet, ezzel a Green City Akkreditált 

szakemberek száma meghaladja a 120 főt. 
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Az akkreditált szakemberek névsora és elérhetőségei itt olvashatók. 

GREEN CITY – GREEN INFRASTRUCTURE KONFERENCIA A CONSTRUMÁN  

2015-ben is megrendezésre került az immár hagyományosnak mondható Green City Konferencia a 

Construma Építőipari Szakkiállítás és Várásár utolsó szakmai napján, április 17.-én pénteken. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés kísérte az eseményt, melynek fő témáját a zöld 

infrastruktúra illetve a városi zöld infrastruktúra és annak elemei adták. 

A hazai és nemzetközi hírű szakmai előadók segítségével a zöld infrastruktúra tervezés elméleti 

alapjaitól kezdődően, az egyes városi zöld infrastruktúra elemeken keresztül hazai és külföldi zöld 

infrastruktúra projektekkel ismerkedhetett meg a hallgatóság. Továbbá kitekintést nyerhetett a 

településen kívüli zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési projektekre és a zöld infrastruktúra 

beruházások Európai Uniós támogatási lehetőségeire is. 

A legnagyobb érdeklődés Phil Askew előadását övezte, aki a Londoni Queen Elisabeth Olimpiai Park 

létesítéséről tartott előadásában részletezte azokat a „Zöld Olimpia” helyszínén alkalmazott 

fenntarthatósági megoldásokat, melyek segítségével az egykor lepusztult külvárosi terület olimpiai 

helyszínné változott. 

További előadók: Báthoryné Dr. Nagy Ildikó Réka (Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar), 

Dezsényi Péter (Green Office), Dr. Gellér Zita Márta (Földművelésügyi Minisztérium), Somorjai-

Tamássy Zsolt (Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.), Zólyomi Ágnes (CEEWeb for Biodiversity). A 

konferenciát Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szövetségének elnöke nyitotta meg. 

A konferencia előadásai innen tölthetők le. 

KAMERMAYER EGYESÜLET  | BEST OF KÖZTÉR |ZÖLD| FELÜLET  – 2015 |04 | 29 

A Green City is részt vett a Kamermayer 

Egyesület által szervezett beszélgetéssorozat 

második állomásán, melynek témái a 

Kamermayer tér felújításának zöldfelületi és 

fenntarthatósági vonatkozásai voltak. 

A beszélgetés által érintett fő témák és az 

eseményről készült további fotók, valamint az 

egyesült céljával és működésével kapcsolatos 

információk ezen a linken érhetők el. 

 

http://www.green-city.hu/akkreditalt-tanacsado-tervezo-kivitelezo-fenntarto-szakemberek
http://www.green-city.hu/20150417-green-city-green-infrastructure-konferencia-eloadasai
https://www.facebook.com/pages/Kamermayer-Egyes%C3%BClet/501304373305655
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ELKÉSZÜLT A MISKOLCTAPOLCAI STRANDFÜRDŐ FELÚJÍTÁS  I. ÜTEMÉNEK GREEN 

CITY KIVITELI AKKRED ITÁCIÓJA  

A műszaki átadás-átvételt követően április utolsó napjaiban elkészült a több mint 

egy évig tartó kivitelezési folyamat akkreditációs értékelése.  

Az értékelés 60%-os eredménnyel MEGFELET eredményt hozott. Az akkreditációs 

értékelés és mellékletei a honlapunkon elolvashatók.  

A fürdőt immár a nagyközönség is birtokba vette.  

ÉVES GREEN CITY EUROPE MEETING – BARCELONA 

Október 2.-án zajlott az éves Green City Europe Meeting. Ezúttal 

Spanyolország, Barcelona adott otthont az eseménynek. 

A Green City Magyarországot Vincze Tamás Green City Alapító és 

tulajdonostárs képviselte. Tamás a találkozón rövid 

prezentációban számolt be az elmúlt év magyarországi 

eseményeiről, eredményeiről. Prezentációját nagy figyelem 

övezte a GC Europe többi tagországa részéről, különösen a 

magyarországi fejlesztésű Minősítő Rendszer váltott ki 

érdeklődést. 

Az elhangzott prezentációk itt érhetők el: 

http://www.elca.info/en/green_city_en_barcelona_2015.pdfx 

Az eseményről készült összefoglalók a következő linkekről 

tölthetők le: 

http://www.elca.info/en/report_excursion_barcelona_2015.pdfx? 

http://thegreencity.com/successful-exchange-of-the-green-city-initiatives-in-barcelona/ 

ZÖLD VÁROS – A MEGVALÓSULT JÖVŐ GREEN CITY KONFERENCIA ÉS KÉPZÉS 

MISKOLCON 

2015. október 15-16-án zajlott a 

Green City Akkreditációs 

Továbbképzés, melyet Green City 

konferencia kísért. 

A Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel 

közösen szervezett esemény elméleti 

része Miskolcon, a gyakorlati 

továbbképzés a tavasszal átadott 

http://green-city.hu/miskolctapolca-srandfurdo-felujitas-i-utem-gc-kivitelezesi-akkreditacio
http://www.elca.info/en/green_city_en_barcelona_2015.pdfx
http://www.elca.info/en/report_excursion_barcelona_2015.pdfx?
http://thegreencity.com/successful-exchange-of-the-green-city-initiatives-in-barcelona/
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Green City Akkreditált Miskolctapolcai Strandfürdőben került megrendezésre. 

Az eseményről készült beszámoló a honlapunkon olvasható. 

Az esemény és a Green City Akkreditált strandfürdő fényképalbuma itt található. 

ISMÉT FENNTARTHATÓSÁGI KÜLÖNDÍJ A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG  VERSENY 

DÍJÁTADÓJÁN  

A MAKEOSZ és a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. különdíját 2015-ben három város vehette át: 

Székesfehérvár, Szarvas, és Sárvár. 

A különdíjasok kiválasztásról Hullár 

Norbert zsűritag számol be: 

„A három város az utóbbi években 

rengeteget tett közterületei 

zöldebbé, élhetőbbé válásáért, 

felismerték a ’zöldben rejlő 

energiát’, nagy szakértelemmel 

végezték munkájukat. A választás 

azért esett rájuk, mert úgy 

gondoljuk, hogy átfogó 

fenntarthatósági tréningünkkel 

segíthetünk rávilágítani olyan szempontokra és összefüggésekre melyek nagyban segíthetik 

munkájukat és településeik fejlődését a jövőben.” 

A Virágos Magyarországért versenyről bővebb információ a verseny honlapján található. 

KIHASZNÁLATLAN VÁROS I TEREK KONFERENCIA A GREEN C ITY TANÁCS 

TÁRSSZERVEZÉSÉBEN  

Az esemény SEISMIC projekt keretében, a REC A KÉK és a Green City Tanács együttműködésével 

került megrendezésre 2015. november 3-án a KÉK Bartók Béla úti központjában. 

A konferencia a funkció nélküli városi területek, üres ingatlanok újrahasznosításának lehetőségeit 

tárta fel, különböző nézőpontok megismertetésén és az egyes városi szereplők igényeinek és 

lehetőségeinek elemzésén keresztül. Az önkormányzatok, piaci fejlesztő cégek, társadalmi 

vállalkozások és civil szervezetek képviselőit bemutató és dialógusba hozó esemény célja az volt, 

hogy újszerű koncepciók segítségével új együttműködéseket hozzon létre egy élhetőbb és 

fenntarthatóbb város megteremtése érdekében. 

Hanganyag és képválogatás a konferenciáról: http://lakatlan.kek.org.hu/seismic-konferencia/ (a 

hanganyagok fül alatt) 

http://green-city.hu/green-city-akkreditacios-kepzes-es-konferencia
https://plus.google.com/photos/110410931383827093799/albums/6213256016904996529
http://viragosmagyarorszag.itthon.hu/
http://www.rec.org/
http://kek.org.hu/
http://lakatlan.kek.org.hu/seismic-konferencia/
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MENTORI RÉSZVÉTEL A DESIGN TERMINÁL CITYLAB PROGRAMJÁBAN  

A Design terminál által 2015 őszén indított inkubációs program technológiával és városfejlesztéssel 

foglalkozó csapatoknak nyújt segítséget. 

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. Somorjai-Tamássy Zsolt ügyvezető személyében mentorként 

vesz részt a programban, és vállalta, projektjeiben teszteli és népszerűsíti a települési 

fenntarthatósággal kapcsolatos Citylab fejlesztéseket. 

A programról részletesebben a következő linken tájékozódhatnak: 

http://www.designterminal.hu/mentorprogram 

ZALASZENTGYÖRGY – GREEN CITY AKKREDITÁCIÓ KEZDŐDÖTT  

Szervező Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. 

Partnerek, beruházók Zalaszentgyörgy Település Önkormányzata 

Tervező Csemete Kert-műhely 

Kivitelező NasteBau 

Szakmai tanácsadó, akkreditáló Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.  

Már beszámoltunk arról, hogy Zalaszentgyörgy, ez a kis zalai település milyen előremutató 

törekvésekkel bír a zöld fenntarthatóság témakörében, és hogy 2014 végére elkészültek a település 

„testvértelepülési” parkjának Green City akkreditációra előkészített tervei. 

Azóta újabb eredményekről számolhatunk be. Pályázati segítséggel, és közösségi összefogással a 

tervek alapján kivitelezésre került a park, melynek Green City Fenntarthatósági Akkreditációjáról 

sikerült megegyeznünk. 2016-ban az akkreditáció is lezárul. 

GREEN CITY ELVEKEN ALAPULÓ TERVEZÉS KEZDŐDÖTT  NYÍREGYHÁZÁN  

Szervező Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. 

Partnerek, beruházók Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Tervező S-Tér Kft. 

Szakmai tanácsadó, akkreditáló Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. 

Nyíregyháza két, egymással szomszédos köztere fog megújulni a közeljövőben. A település 

tervpályázatot írt ki a Bessenyei tér és a Benczúr tér kertépítészeti terveinek elkészítésére. 

Jelentős eredménynek értékeljük, hogy már a pályázati kiírás részét képezte, hogy a tervek feleljenek 

meg a Green City fenntarthatósági elveknek és a Green City Minősítő Rendszernek. 

Több ajánlattevő közül került ki a nyertes pályázó, az S-Tér Kft. A tervezési szakasz elkezdődött. A 

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. már a tervezés kezdetétől részt vesz a folyamatban, mint 

fenntarthatósági szakmai tanácsadó, hogy az elkészült tervek sikeres Green City akkreditációját 

segítse. 

http://www.designterminal.hu/mentorprogram
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2015. ÉVI GREEN CITY TANÁCSÜLÉS 

2015. november 26-án került sor a Green City Tanács ülésére a Fővárosi Állat- és Növénykert 

Tanodújában, melyet Zsigmond Vince, a MABOSZ főtitkára bocsátott a Tanács rendelkezésére. A 

Tanács fő témája a TOP „Zöld város” pályázati kiírása és az ahhoz pályázati anyagként benyújtandó 

Zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv (ZIFFA) megvitatása volt, illetve a Green City 

Tanács szerepvállalása annak tartalmi kidolgozásában. Szó volt a ZIFFA szakmaiságának 

biztosíthatóságáról, a készítéshez kapcsolódó tervezői jogosultság kérdéséről, valamint a Green City 

Minősítő Rendszer bevonásáról a folyamatba a fenntarthatóság elveinek megvalósítása érdekében. 

ZÁRSZÓ  

 
Ezúton szeretnénk megköszönni a 2015. évi közös munkát a szakmai és üzleti partnereinknek, 
valamint az együttműködést a Green City Tanács tagszervezetinek. 
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MELLÉKLET: PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ  
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