
BUDAPESTI ZÖLD CHART A 

(Az eredeti  angol nyelvű szöveg magyar fordítása)  

 

Az európai Green City kezdeményezés célja a városok által nyújtott életminőség emelése azáltal, 

hogy több nyilvános és magán zöldfelületet hozunk létre. Jól ismert tény, hogy a zöldfelületek pozitív 

hatással vannak a jóllétre, a társadalmi együttélésre és magára a környezetre. Mindezek a javak 

tükröződnek a gazdasági, ökológiai és szocio-kulturális értékrendszerben. 

Az ELCA (European Landscape Contractors Association) védnöksége alatt működő európai Green City 

Mozgalom elkötelezte magát arra, hogy a városi zöldfelületek értékeit népszerűsítse, tudatosítsa a 

döntéshozók, érintettek és a nagyközönség körében, hogy olyan városi környezet jöjjön létre, 

amelyben érdemes élni. 

Az élő zöldfelületek mennyiségének és minőségének tudatos emelésével válaszolhatunk azokra a 

társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokra, amelyekkel a városok nap mint nap szembekerülnek. 

A „Zöld város” vagy „Green City” szemlélet napjainkban még aktuálisabb, mint 2009-ben volt. Ahhoz, 

hogy a Green City konvent ne csak életben maradjon, de még alkalmasabb legyen megfelelni a 

városokban egyre növekvő kihívásoknak, fontos, hogy új, friss élettel töltsük meg, évről évre frissítsük 

és fejlesszük a kezdeményezést, a sikerek, kudarcok, a környezeti változások és a technikai újítások 

alapján. 

Ezt a frissülést charták formájában kommunikáljuk. Jelen Chartának változatlan alapját jelenti az ezt 

megelőző három zöld charta, következésképp ez a dokumentum a Strasbourg-i Konvent, a Milánói és 

a Zürichi Zöld Charták szerves kibővítése. 

A „Közös Cél” változatlan: hozzunk létre több és jobb minőségű városi zöldfelületet, MOST! 

A 2015-ös párizsi ENSZ egyezmény hangsúlyozza a városok klímaváltozásban betöltött szerepét. A 

klímaváltozás hatásait a városok zöldítése által lehet kezelni. 

Mi, a Green City országok, hangsúlyozzuk közös eltökélt szándékainkat a következő területeken: 

1. Minden európai nagy- és kisváros rendelkezzen kiterjedt, átfogó, ökológiai szolgáltatásokat 

nyújtó zöld infrastruktúrával. 

2. Minden európai város rendelkezzen magára kötelező érvényű zöld infrastruktúra tervvel. 

3. Ezen zöld infrastruktúrák mindegyike legyen integrált, azaz a tájépítész tervezők és a 

hagyományos infrastruktúra tervezők tudását egyesítő, és ökológiailag kapcsolódjon a helyi, 

regionális és európai ökológiai hálózathoz, ezáltal a városi ökoszisztémákat erőssé, 

ellenállóvá és fenntarthatóvá téve. 

4. Minden tervezett és kivitelezett zöldfelület, akár önálló, akár építményhez kapcsolódik, 

legyen fenntartható és készüljön természet alapú megoldások alkalmazásával. 

5. Minden tervezett és kivitelezett zöldfelületnél, akár önálló, akár építményhez kapcsolódik, az 

ökologikus fenntartás legyen megcélozva. 



6. A tervezéskor és a kivitelezéskor is alkalmazható elemző és akkreditációs eszközt kell 

javasolni a „zöldrefestés” megakadályozására, az előnyök számítására és az ökológiai 

folyamatintegráció kezelésére. 

7. Még jobban kidolgozott és azonnali ötlet-adat-információ megosztó folyamatot kell 

felállítani az országok között és az egyes országokon belül. 

8. A világszerte szinte mindenhol azonos Fenntartható Tájépítészeti Eszköztár elemei közül (pl.: 

zöldtetők és –falak, SUD-ok, vízáteresztő felületek, honos növénytársulások, anyagok 

újrahasznosítása, stb.) kreatív, az adott helyen érvényes, egyedi mintákat kell 

megvalósítani. 

9. A lakosság és a gyerekek oktatása és informálása, lobbi és vállalati kommunikáció révén 

legyen a városi zöldfelületek ökológiai alapú tervezése és kivitelezése, az élő zöld létrehozása 

divatossá és nélkülözhetetlen jelvénnyé a politikai döntéshozók és a vállalatok számára. 

Küldetésünk tehát, hogy előmozdítsuk a városokban az élő zöld terek fejlesztését és létrehozását, 

támogassuk, hogy a tervezésük, építésük és kezelésük fenntartható módon történjen, valamint 

közvetítsük a természet szolgáltatásainak értékét. 

Az aláíró felek üdvözlik a spanyol szervezetet az Európai Green City Mozgalom tagjainak körében. 

Budapest, 2016. szeptember 29. 
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