
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

A GREEN CITY MINŐSÍTŐ RENDSZERRŐL

Mi a Green City Minősítő rendszer?

A Green City Minősítő Rendszer© egy környezeti minősítő rendszer, mely 
a fenntartható szabadterek alakításának kritériumrendszerét tartal-
mazza. Segítségével bármely szabadtéren megvalósuló projekt környeze-
ti fenntarthatósági szempontok szerinti megfelelősége minősíthető, s 
megfelelőség esetén akkreditálható.
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Környezeti minősítő rendszer »
A fenntartható szabadterek alakításának       »

kritériumrendszere
Zöld fenntarthatósági tudásbázis kérdések  »

formájában

Tervezési segédlet »
Ön- és külső ellenőrzési eszköz »
Marketingtőke »

A Minősítő Rendszer jó eszköz a környezeti fenntarthatóság mérésére, attól függetlenül, hogy a minősítés 
és akkreditálás szerepel-e a projekt céljai között.

Ki a zöldebb VárosoKért nonprofit Kft?

Az európai Green City Mozgalom magyarországi szervezete, a Green City Minősítő Rendszer kidolgozó-
ja, aki azért dolgozik, hogy fenntartható szabadterek szülessenek.

Milyen típusú projeKteKnél alKalMazható a Minősítő rendszer?

A minősítő rendszer bármely, szabadtéri projektelemet is tartalmazó projektre alkalmazható, akár 
meglévő terület megújításáról, rehabilitációjáról, akár új terület létrehozásáról van szó. Segítsé-
gével tervezhetőek és értékelhetőek önkormányzati és magánberuházások, a terület elsődleges 
rendeltetésétől függetlenül.

KiKneK szól a Minősítő rendszer?

A minősített projekt által a település/ beruházó minőségi, fenntartható projekttel gazdagodik, s élve-
zheti ennek közvetlen környezeti és szociális, valamint gazdasági hasznát, ezen felül az akkreditáció 
komoly marketingelőnyét. Egyedülálló előnyt jelenthet önkormányzatoknak a vállalati szférának, 
környezettudatos cégeknek, s ingatlanfejlesztőknek egyaránt.
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Az önkormányzatoknak

garancia a tényleges fenntarthatóságra »
befektetésvonzó »
pályázási alap »

Vállalatoknak

társadalmi és környezeti felelősségvállalás  »
elismerése

marketingtőke,  versenyelőny »

Milyen a Green City Minősítő rendszer felépítése?

A Green City Minősítő Rendszer a fenntarthatóság hat aspektusát vizsgálja. A témák:

Vízkörforgás menedzsment◊ 
Talajmanagement◊ 
Növényi rendszerek fejlesztése◊ 

0-50%   nem akkreditált
51-60%   akkreditált
61-70%  1 csillag
71-80%  2 csillag
81-90%  3 csillag
91-100%  4 csillag

A Minősítő Rendszert célszerű már a tervezési 
folyamat legelejétől tervezési segédletként használ-
ni, így biztosítandó, hogy minden fontos szempont 
beépítésre kerül a projektbe.

A minősítő rendszerben elérhető összpontszám az 
adott projekt adottságainak függvénye. A projekt 
akkreditálásához az akkreditáló által előzetesen 
megállapított összpontszám 51%-át kell elérni úgy, 
hogy mind a hat említett témában adott pontszám 
elérje az ott megítélhető pontszám felét.

Az összeredmények értékelése:

Anyaghasználat◊ 
Humán és társadalmi hatások◊ 
Energia◊ 

Miért előnyös a Green City aKKreditáCió?

Ingatlanfejlesztőknek

növeli az ingatlan értékét és forgási sebességét »
marketingtőke »


