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Vagyon-e a zöldvagyon?

Mára bizonyított tény1 , hogy a zöldfelületek létrehozása olyan befektetés, mely gazdasági, társadalmi
és környezeti hasznot hoz, össztársadalmi szinten éppúgy, mint az egyén szintjén. Széles spektrumú
tanulmányok bizonyítják, hogy a jól kivitelezett, minőségi zöldfelületeknek pontosan mérhető, jelentős
pozitív hatásai vannak – az egyértelmű ökológiai előnyökön túl az egészségügyi, közbiztonsági és
városüzemeltetési kiadások csökkentésétől az ingatlanértékek növelésén keresztül a szociális kohézió
erősítéséig.
Mi több, településeink sok problémájára – pl. a városi felmelegedésre, szélsőséges csapadékese-

mények okozta károkra, egészségtelen lakókörülményekre, egyre növekvő településüzemeltetési
költségekre - a tudatos városzöldítés az egyetlen integrált, egyszerre több problémát kezelő,
hatékony megoldás.

1) http://green-city.hu/mennyit-er-zold

A Green City Mozgalom

A 2002-ben Hollandiában indult mozgalom arra a kérdésre kezdte keresni a választ, vajon kimutatható-e ún. „zöld megtérülés”, tényleges, pénzben kifejezhető haszon a megfelelően tervezett, épített
és fenntartott zöldfelületek létesítése kapcsán. Az ezredfordulót követő években különböző európai
országokban a hollandhoz hasonló mozgalmak alakultak és különböző nevek alatt csatlakoztak a Green
City mozgalomhoz. Jelenleg hét ország tagja az európai szervezetnek. Európai szintű koordinálásukat az
ELCA (Európai Kertépítő Szövetség) vállalta.

Az európai kezdeményezéshez Magyarország 2010. júniusában, Milánóban hatodik tagként, a Milánói
Charta aláírásával csatlakozott. A tagországok ambiciózus célja a paradigmaváltás, azaz hogy a növények és zöldterületek jelenlegi hibás “költséges dekoráció” percepcióját alapos tudományos adatmegosztás, kutatások révén az “értékes gazdasági és szociális alapigény” szintjére emeljék vissza.

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. a Green City Mozgalom hazai képviselete, közhasznú jogi személyként
a mozgalom operatív szerve.
A fenntarthatósági elveket érvényesíteni a településfejlesztés- és üzemeltetés napi feladatai során nem
könnyű feladat. Célunk, hogy ebben gyakorlati segítséget nyújtsunk az önkormányzatoknak, s hogy közös
munkánk gyümölcseként élhetőbb és fenntarthatóbb települések jöjjenek létre.
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Városfejlesztési- és rendezési folyamatok stratégiai megalapozása

Települési zöldfelületi vonatkozású dokumentumok (pl. fenntarthatósági stratégia) elkészítése
Tanácsadás a Green City Minősítő rendszer alapján (bármilyen, szabadtéri elemet is tatalmazó
településfejlesztési projektben, a stratégiaállítástól a kivitelezésig)

Projektek Green City minősítése és akkreditálása

Képzések, előadások tartása környezeti fenntarthatóság témában

Társadalmasítás: közösségi tervezések vezetése, környezettudatosságot promótáló társadalmi
megmozdulások szervezése, szakmai támogatása
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