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Mottó
A fenntarthatóság alatt az emberi, természeti és élettelen erőforrásainkkal való felelős és kreatív gazdálkodást
értjük, ezen belül is kiemelten hangsúlyozzuk az élő zöld növényzet, közöttük a fák életfontosságát, hiszen
nélkülük az ökoszisztémák nem lehetnének a Föld szíve, tüdeje és emésztőrendszere.

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 2017-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 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 (2018. májusától: Agrárminisztérium)
Belügyminisztérium
Miniszterelnökség
Zöldtető-és Zöldfal Építők Országos Szövetsége (ZÉOSZ)
Magyar Önkormányzati Főkertészek, Díszkertészek, Kertépítők és Parkfenntartók Szövetsége (MÖFÖSZ)
Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Soproni Egyetem KKK Nonprofit Kft.
Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ)
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Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
Magyar Díszkertészek Szövetsége
Magyar Faápolók Egyesülete

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 MAKEOSZ-szal 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:
-

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.
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2) Ezért a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja, hogy 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
szereplői 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, továbbá 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 2017-BEN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL,
RENDEZVÉNYEKRŐL, MINTAPROJEKTEKRŐL

Tudásbázis építés
Mintaprojekt Nyíregyháza Bessenyei tér és Benczúr tér tervezés és akkreditáció
(folyamatban)
Zalaegerszeg Vizslapark akkreditáció (folyamatban)
Miskolc Zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv
(folyamatban)
Miskolc Zöld város kialakítása programok szakmai konzultációja
(folyamatban)
Szekszárd Zöld város kialakítása program Akcióterületi terv
(folyamatban)
Disszemináció
Képzés Green City Akkreditációs Alapképzés 2017.03.16-17.
Konferencia – saját szervezés Green City – Az Élet újraértelmezése Konferencia a Construmán
2017.04.06.
Konferencia – támogató EUGIC 2017 Budapest – Európai Városi Zöldinfrastruktúra
partnerség Konferencia 2017.11.29-30.
Konferencia – részvétel MAKEOSZ szakmai napok, Balatonfüred 2017.02.15-17.
előadóként
Konferencia - részvétel A fenntartható fejlődési célok megvalósítása Magyarországon
Civil rendezvény A MAKEOSZ-szal közös fenntarthatósági különdíj a Virágos
Magyarország versenyen
Kommunikáció/networking
Tanulmányi kirándulás Hollandiába 2017.02.21-24.
European Award for Ecological Gardening 2017
Green City Tanácsülés 2017.09.12.

MAKEOSZ SZAKMAI NAPOK
2017. február 15-17-ig tartott a MAKEOSZ szakmai napok Balatonfüreden. A rendezvény szakmai
programjának meghívott előadója volt Rien van der Spek, a holland kertépítő szövetség (VHG)
elnöke, aki a Green City Mozgalom kialakulásáról, holland sajátosságairól beszélt, illetve arról, miért
éri meg tervezőként és kivitelezőként a Green City alapelvek mentén dolgozni. Az előadást SomorjaiTamássy Zsolt, a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. ügyvezetője fordította, és vetette össze a hazai
képpel.
Szemléletformálás, együttműködés, igény az élő zöldre
– ezek voltak Rien Van der Spek előadásának kulcsfogalmai. Rien arról beszélt, hogy a Green City
alapelvek alkalmazása miként térül meg a holland zöld szakmának. Hollandiában a Green City-
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gondolat a zöldfelületek csökkenésére kínált válasz: abban egyetértenek a zöld szakágak és
szakterületek képviselői, hogy az élő zöldre egyre növekvő az igény a városokban, hiszen úgy a lakó-,
mint a munkahelyek környezetében biztosítja az egészségesebb, élhetőbb körülményeket. Ahhoz
azonban, hogy valóban élő, jól működő zöldfelületek jöhessenek létre, szemléletformálásra van
szükség a megrendelők: a politikusok, döntéshozók, a lakosság és a vállalatok körében. Ha megvan rá
az igény, fontos, hogy forrás is legyen a zöldfelületek megvalósítására és fenntartására. A 2015-ös
párizsi klímaegyezmény vállalásaival összhangban van az élő zöld fejlesztése, mivel a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban és a városok sérülékenységének csökkentésében kiemelt szerepet
játszik. Ezért a klímapolitikai és a biodiverzitás megőrzésére, fejlesztésére irányuló intézkedések a
zöldfelületek és a zöldinfrastruktúra fejlesztésével együtt lehetnek valóban hatásosak.
A holland Green City mindenekelőtt együttműködés a zöld szakma szereplői között. Hollandiában
(Magyarországhoz hasonlóan) a beépített területek aránya nő és ezzel párhuzamosan a zöldfelületek
csökkennek. A zöldfelületek csökkenése hosszú távon a zöld szakma (tervezők, kivitelezők,
fenntartók, faiskolák stb.) ellehetetlenüléséhez, visszaszorulásához vezet, ezért közös érdekük, hogy
szemléletformálással ráirányítsák a figyelmet a zöldfelületek által közvetített direkt (levegőtisztítás,
klímamódosítás, csapadékvíz kezelés stb.) és indirekt (közérzet befolyásolás, szociális kohézió stb.)
javakra, melyek értéke pénzben is kifejezhető, tehát tükröződnek az ingatlanárakban, a gazdasági
aktivitásban is.
A zöldfelületek fejlesztése minőségi és mennyiségi szempontból történhet a városi köztereken, a
magánkertekben és a növényzettel együtt élő épületeken. A különböző szakterületek közötti
együttműködés ugyanannak az üzenetnek a közös közvetítésével valósul meg: a zöldfelületek értékei
(az általuk nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások) életünk minden területén érvényesülnek,
mindannyiunk érdeke, hogy felelős, fenntartható módon gazdálkodjunk velük.

KIRÁNDULÁS HOLLANDIÁBA, A „GREEN CITY ANYAORSZÁGBA”
Február végén magyar Green City különítmény látogatott Hollandiába, a Green City szülőhazájába.
Rövid ott-tartózkodásunk alatt a fenntarthatóságot szem előtt tartó kivitelező és tervező cégek
munkájába kaptunk bepillantást. A M. Van der Spek Groep telephelyén minden egy helyen
megtalálható: anyagtárolás, komposztálás, gépjavító- és barkácsműhelyek, bemutató területek. Az
OKRA tájépítész iroda a klímaváltozásra reagáló, lendületes munkáiba nyújtott bepillantást, míg a
D.EFAC.TO a víz jelenlétével és jövőbeli mozgásával számoló épület- és környezetterveit mutatta be.
Nico Wissing irodája és kertje önmagában megérte a szeles idővel való dacolást, mivel tükrözték a
Green City gondolatban tükröződő komplex tervezői szemléletet.
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GREEN CITY AKKREDITÁCIÓS ALAPKÉPZÉS
2017. március 16-17-én tartottuk az éves Green City akkreditációs alapképzést. A helyszín a Magyar
Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata jóvoltából a Magyar Építőművészek Szövetsége Kós
Károly terme volt. Ezúton is köszönjük a szíves vendéglátást!
A képzés résztvevőit Schuchmann Péter, a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozatának elnöke
köszöntötte. Visszatérő vendégelőadóként Lukács Zoltán, a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke
tartott előadást a faültetés és favédelem gyakorlati kérdéseiről.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Green City tervezési alapelveket és a fenntarthatósági pontrendszer
esszenciáját elsajátító résztvevők között éppúgy voltak tájépítész tervezők, kivitelezők, fenntartók,
mint főkertészek, környezetvédelmi munkatársak és főépítészek. Az akkreditált szakemberek
elérhetőségeit a megszokott módon, a honlapunkon tettük közzé.

GREEN CITY KONFERENCIA – AZ ÉLET ÚJRAÉRTELMEZÉSE A CONSTRUMÁN
Interdiszciplinaritás a fenntartható városi zöldinfrastruktúra megvalósításában alcímmel rendeztük
meg konferenciánkat a Construma szakkiállítás keretében 2017. április 6-án. Rendhagyó módon az
előadások sora meglehetősen széles spektrumot ölelt fel: a Napról mint élő lényről való gondolkodással indítva közelített az egyes, számunkra is érzékelhető, befogadható, tapasztalható és nem
utolsósorban élő zöldfelületek létrejöttének szakterületi aspektusaihoz. Somorjai-Tamássy Zsolt
konferenciára hangoló, továbbra is elgondolkodásra késztető írása megtalálható a honlapunkon.
Előadóink voltak: Dr. Grandpierre Atilla (csillagász-asztrofizikus), Antal Z. László (az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Klímabarát Települések Szövetsége tiszteletbeli elnöke), Vécsi György (a Miskolc Holding Igazgatósági Tanácsának tagja, energetikáért felelős
Polgármesteri biztos), Barta Zsombor (elnökségi tag, Magyar Környezettudatos Építés Egyesület),
Pataky Rita (mestertanár, BME Épületszerkezettani Tanszék, elnökségi tag, Zöldtető- és Zöldfal Építők
Országos Szövetsége), Beleznay Éva (vezető tanácsadó, ABUD Mérnökiroda Kft.), Dr. Buzás Kálmán
(címzetes egyetemi tanár, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék), Csizmadia Dóra (PhD hallgató, SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar), Nesrin Otuzoglu (Karaoglu Peyzaj Mimarlik, Istanbul
/Ankara), Arzu Nuhoglu (Arzu Nuhoğlu Peyzaj Tasarım, Istanbul), Fehér Anita (tájépítészmérnök, CsemeteKertműhely), Lukács Zoltán (Magyar Faápolók Egyesülete).
A konferencián elhangzott elődadások anyagai elérhetők a honlapunkon.
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ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PROGRAM MISKOLCON ÉS SZEKSZÁRDON
Miskolc, a Green City mozgalom első magyarországi mintavárosa hosszú távon elköteleződött a
Green City fenntarthatósági elvek gyakorlati megvalósítására, s erre a TOP Zöld város kialakítása
program megfelelő keretnek bizonyul. A Miskolcon futó Zöld város programban több szálon is részt
vettünk illetve veszünk.
2017. tavaszától a Citi-Kert Táj- és Kerttervező Stúdióval együttműködve a város zöldinfrastruktúra
fejlesztési és fenntartási akciótervén dolgozunk, melynek megalapozó része a Miskolci Zöld Könyv
2016-ban elkészült része. Célunk, hogy a létrejövő anyag kijelölje a város zöldinfrastruktúra fejlesztésének fő prioritásait, irányvonalait és helyszíneit.
A TOP Zöld város programból finanszírozandó miskolci zöldfelület-megújítások tervezése a város több
jelentős zöldfelületén folyik. A Green City alapelveket a tervező tájépítészekkel folytatott konzultáció
és tervakkreditáció formájában integráljuk a tervezési folyamatba.
Miskolchoz hasonlóan Szekszárd is élni kíván a TOP Zöld város kialakítása pályázat révén zöldfelületfejlesztésre fordítható összeggel, s a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-Hétfa Kutatóintézet Kft.
konzorciumot bízta meg az ehhez kapcsolódó akcióterületi terv elkészítésével. 2017. év végéig az
Igényfelmérési és kihasználtsági terv készült el, a beavatkozási területek lehatárolásával.

2017. ÉVI GREEN CITY TANÁCSÜLÉS
2017. szeptember 12-én tartottuk a Green City tanácsülést. Az ülés egyik fő témája a folyamatban
lévő TOP Zöld város kialakítása programok nyomon kísérésének lehetősége volt: hogyan lehetséges
információt szerezni arról, hogy a pályázaton támogatást nyert települések vállalják-e a ZIFFA és
zöldinfrastruktúra kataszter elkészítését.
Az ülésen bemutattuk Az élő kert kiadvány tervét, melyet a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. a
MAKEOSZ-szal közösen kezdett készíteni. A kiadvány a hasonló című, holland nyelvű kiadvány
adaptálása a magyar környezetbe, kiegészítve a hazai Green City szakmai tudásával.
Szó esett még a Földművelésügyi Minisztérium KEHOP programjának előrehaladásáról (Csőszi
Mónika FM), az országos és a kiemelt térségi területrendezési tervek változásainak zöldfelületi
vonatkozásairól (Schuchmann Péter MÉK TKT), a NAK Dísznövénykertész Alosztályának aktuális
munkájáról (Lukács Zoltán MFE), és a EUGIC 2017 Budapest konferenciáról (Dezsényi Péter ZÉOSZ).
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HALLGATÓK GYAKORLATON A GREEN CITY-NÉL
Ebben az évben Orbán Cintia és Spekker Kinga kertépítő és tájrendező mérnök BSc hallgatók töltötték
12 hetes szakmai gyakorlatukat a Green City-nél. Ezúton is köszönjük a munkánkban való értékes
közreműködésüket.

EUGIC 2017 BUDAPEST KONFERENCIA
2017. november 29-30-án rendezték meg Budapesten a második Európai Városi Zöldinfrastruktúra
Konferenciát, melynek hazai fő szervezője a CEEweb és a Green City tanácstag Zöldtető- és Zöldfalépítők Országos Szövetsége volt. A Green City a konferencia hivatalos endorsereként (támogató
partnereként) a rendezvény szervezésének háttérmunkáiban vállalt feladatot. A konferencia két
napján Európa zöld- és kékinfrastruktúra tervezésével és fenntartásával foglalkozó szakemberei
osztották meg tapasztalataikat, vízióikat, jó gyakorlataikat. A konferencia honlapja az elhangzott
előadásokkal továbbra is elérhető.

GREEN CITY-MAKEOSZ KÜLÖNDÍJ A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENYEN
A MAKEOSZ és a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. minden évben közös különdíjat ajánl fel a Virágos
Magyarország Versenyen részt vevő két településnek, melyet 2017-ben Pécsváradnak és Alsóörsnek
ítélt oda a szakmai zsűri. A díj a következő Green City akkreditációs alapképzésen biztosít részvételi
lehetőséget a díjazott települések vezetőinek, településrendezési és zöldfelületi szakembereinek
(településenként két-két főnek). A különdíjat azzal a céllal ajánljuk fel, hogy a Green City fenntarthatósági alapelvek gyakorlati alkalmazásával a települési zöldinfrastruktúra hálózat kezelés az élhető
környezet és ökológiailag szolgáltató zöldfelületek megvalósulását támogassa.
A Virágos Magyarországért versenyről bővebb információ a verseny honlapján található.

EUROPEAN AWARD FOR ECOLOGICAL GARDENING
A Natur im Garten nevű osztrák szervezet kétévente rendez versenyt az ökologikus módon
fenntartott kertek tervezőinek, üzemeltetőinek, melyről ebben az évben a Facebook oldalunkon mi is
hírt adtunk, hiszen fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben legyen a köztudatban: az
ökológiai szemléletre növekszik az igény a kerttervezésben is. A 2017-es mezőnyben szerepelt egy
magyarországi kert is, melyet a Green City alapelvek gyakorlatba ültetésével hoztak létre. A Magnolia
Art Kertépítő Kft. tervezésében megvalósult cserszegtomaji kert a verseny „közösségi kertek”
kategóriájában indult és bekerült a tíz legjobb kert szűk körébe. A kert egyik célja, hogy a
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fenntarthatósági szemléletet érzékletesen bemutassa a használóinak. A parkról cikk olvasható a
Gardenista.hu-n és a Duna TV Család-Barát magazinjában is szerepelt.

ZÁRSZÓ
Ezúton szeretnénk megköszönni a 2017. évi közös munkát a szakmai és üzleti partnereinknek,
valamint az együttműködést a Green City Tanács tagszervezetinek.
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
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MELLÉKLET: 2017. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
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