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AGreen City Mozgalom
több mint öt éve létezik

Hollandiában. A mozgalom
magyarországi megismerteté-
sét és védnökségét a Magyar
Kertépítô Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége (MAKEOSZ)
emelte a feladatai közé. A szö-
vetség idén januárjában szer-

vezett szakmai találkozójának
egyik fontos témája volt a
mozgalom megismertetése a
hallgatósággal. A szövetség
2009-ig azt tûzte ki célul,
hogy megismertetik a szakmá-
val tevékenységüket és a mi-
nôségi kertek iránt érzett elhi-
vatottságukat. 2010-ben már
egyértelmû feladatokat kíván-
nak megoldani, melyek egyi-
ke a Green City Mozgalom be-
vezetése. Errôl beszélgettünk
Somorjai-Tamássy Zsolttal, a
magyarországi mozgalom men-
torával.

A Green City Mozgalom
holland kezdeményezésre in-
dult. Az európai emberek ott
szembesültek elôször az ur-
banizáció komoly gondjaival.
Hollandia kis területû ország,
nagy népsûrûséggel, ebbôl
adódóan egymásba érnek a
települések, kulcskérdés te-
hát a zöldfelületek létesítése
és megôrzése. Ennek ellené-
re e nagy kertészeti multú or-
szág zöldfelületei fokozato-
san csökkentek az elmúlt
években a fenntartásukra for-
dítható összegekkel együtt. A
„zöld szakma” ennek az el-
lentmondásnak eredt a nyo-
mába.

Egy euró = hat euró

A zöld beruházások, bár az
építészeti beruházásoknál jó-
val alacsonyabb költségveté-
sûek, mégis jelentôs befekte-
tések. A döntéshozó testüle-
tek (például önkormányzati
képviselôk) számára kevéssé
indokolhatók, mert a mai ra-
cionális gondolkodással ellen-
tétben szinte csak szubjektív
beruházásoknak minôsülnek.
Ezért a döntéshozók és ingat-
lanfejlesztôk gyakran nem,

vagy csak erôsen csökkentett
költséggel járulnak hozzá a
zöldfelületi munkákhoz.

Felvetôdik a kérdés, vajon
kimutatható tényleges, pénze-
sített haszon a megfelelôen
tervezett, épített és fenntar-
tott zöldfelületek létesítése
kapcsán? 

A válasz szerencsére igen!
Üzleti szemmel nézve 1 euró
befektetés 6 euró jövedelmet
hoz. Ez a Green City Mozga-
lom eredményessége, hangsú-
lyozta Somorjai-Tamássy Zsolt. 

A Green City Mozgalom
feladata a több szakterületet
érintô adatok gyûjtése, a hi-
hetetlenül megnyerô számok-
kal pedig a zöldfelületi dön-
téshozókat, illetve magát a
néha kissé elkeseredett kert-
és tájépítészeti szakmát is
megismertetni, valamint a
mozgalomhoz kapcsolódó,
ma még sokaknak újszerû
módszereket elterjeszteni és
továbbfejleszteni.

A települések természetbe
való visszakapcsolásával a
Green City Mozgalom a társa-
dalom számára számos terüle-
ten keresztül hozhat valódi
hasznot. A kutatások során ki-
derült, hogy a leggyakoribb
újkori betegségek alapja a
stressz. Hollandiában minden
tizedik ember szenved stressz
alapú betegségben. Angliá-
ban, Európa más országaihoz
hasonlóan, egy évben 14 mil-
lió munkanap esik ki a stressz
okozta betegségek miatt. A
stressz oldásának legegysze-
rûbb eszköze a zöld környe-
zet. Az egészségmegôrzés is
könnyebb, ha több zöld-
felület veszi körül az embert,
a gyógyulás pedig 15-20 szá-
zalékkal gyorsabb, ha megfe-
lelô zöld környezetbe kerül a

Green City Mozgalom
A zöldfelületek létesítése és fenntartása önmagában nem gazdaságos, de szociális 
és gazdasági szempontból mégis nyereséget termelhetnek. A jól megtervezett 
és kivitelezett zöldfelületek haszna egyebek között olyan speciális területeken 
jelentkezik, mint az egészségügy, a közbiztonság, a lakás és ingatlanpiac. A Green City 
filozófiájában a tudomány, a gazdaság és a kertészeti szaktudás együtt van jelen.

A 2009. szeptemberében a MAKEOSZ szervezésében útjá-
ra indított Magyar Kertépítô Versenyen a szervezôk stand-
ja már a Green City mozgalom szellemében épült. A fel-
használt térkô újrahasznosított anyagból készült, az esôvíz-
gyûjtô valaha gyógyszergyári maceráló edény volt, és most
új elemként épült be a bemutatókertbe. A lombos fák kon-
ténerei korábban cukorgyári gépalkatrészként dolgoztak,
a növényállományt honos növényekbôl válogatták ki. A
munkában tehát a fenntarthatóság, az újrahasznosítás, a
csapadékvíz elvezetésének megoldása is jelen volt. A
MAKEOSZ stand alaprajzában, az épített elemekben meg-
jelent a szövetség logója is, az utalt a zöldfelületekben rej-
lô marketing lehetôségekre. A siker kézzelfogható volt: az
ülôalkalmatosságokat a látogatók, a szeptemberi évelô-
foltokat pedig a méhek, mint a természet nagykövetei vet-
ték birtokba. A szervezôk remélik, hogy településeinken is
ilyen viharos gyorsasággal kel majd ki az elvetett „Green
City” mag.

Újrahasznosított anyagokból

▲ Az Elsô Magyar Kertépítô Versenyen a MAKEOSZ 

bemutatókertje igazi csapatmunka volt, ahogy 

a Green City is az. Kertépítô, kerttervezô, tájépítész hallgató

és marketing szakember egyaránt dolgozott benne

Bebizonyosodott,
hogy a zöld
környezetnek 

az ingatlanpiacon is
kedvezô a hatása 

a hozadékra.

A SZERZÔ FELVÉTELEI

ZZööllddffeellüülleetteekk
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beteg ember. Ez a tény hatal-
mas társadalombiztosítási
megtakarításokat mutat.

A fásítások csökkentik a fi-
nom por- és gázszennyezések
mértékét, ezzel szintén az
egészségünket és a társada-
lombiztosítási pénztárt óvják.

Egyértelmûen bebizonyo-
sodott, hogy a „green city” el-
gondolás módjára létesített
zöld környezetnek az ingat-
lanpiacon is kedvezô a hatása
és a hozadéka. Az ingatlanér-
tékek 4-33%-kal növekednek,
ha körülöttük gondozott zöld-
felületek vannak.

Arcnélküli parkok 
helyett

A kedvezô szociológiai hatásra
Rotterdam Milnx negyedében
találunk példát, ahol a közös-
ségi, ám tudományos tervezé-
sen alapuló, újonnan zöldített,
fásított környezet hatására a
felére csökkent a bûnözés. A
rendmegôrzésre fordított költ-
ség felezôdése jóval felülmúlja
a zöldítés költségeit.

A jól használható játszóte-
rek, parkok a gyerekek, fiata-
lok számára játékteret, és a
szabadban eltöltött idô lehe-
tôségét jelentik az utcai bûnö-
zés helyett. A kisgyermekük-
kel együtt a játszótereken ide-
jüket töltô szülôk között pe-
dig ismét szociális, baráti kap-
csolatok szövôdnek.

A munkahelyeken a „green
city” elképzelés szerint parko-
sított, zöld környezet hatására
kimutathatóan javul az alkal-
mazottak termelékenysége.

Kevesen használják a zöld-
felületeket, mint marketing
eszközt. A települések arcula-
tát két fô tényezô alakítja: az
épületek, az építmények és a
természet, azaz a zöldfelület.
Az épületek több száz, néha
több ezer évre meghatározzák
a település arculatát. Lassan
és költségesen változtathatók.
A zöldfelületek ezzel szemben
gyorsabban és alacsonyabb
költséggel alakíthatók, megfe-
lelô tartalommal, érzelmek-
kel, színekkel, formákkal
kialakítva a városmarketing
egyik legfôbb elemévé válhat-

nak. Jelenleg a városokban a
zöldfelületek szinte arctala-
nok és változatlanok, a lakos-
ság ezért alig használja ôket.
Fontos, hogy a település egye-
di legyen, még a zöld-
felületeiben is az ott lakókhoz
szóljon. A város egyes részein
jelenjen meg, akár csak alap-
rajzban is valami, ami csak ar-
ra a településre jellemzô. Ez
az egyediség megmozgatja a
lakosságot, a helyi vállalkozó-
kat, és még közösségi munkát
is szívesen vállalnak.

Csapatmunka

A tervezés és a kivitelezés te-
kintetében a Green City csa-
patmunka. Az adott városrész
múltja, jelene, jövôje együtt
fontos. A létesítendô zöld-
felületnek kristálytisztán kell
kapcsolódnia a település stra-
tégiájához. A Green City Csa-
patokban stratéga, marketin-
ges, táj- és kertépítész tervezô
és kivitelezô, a majdani fenn-
tartó, várostervezô, építész,
környezetvédô, pszicholó-
gus, civil szervezetek, sôt sok
esetben maga a lakosság is
részt vesznek. Minden egyes
munkánál mérhetô célokat
kell felállítani, amelyek ké-
sôbbi vizsgálata tudományos
kutatóknak ad teret. A hagyo-
mányos építész gondolkodást
táj- és kertépítészeknek, pszi-
chológusoknak és az adott
munkához illôen még sok
más szakterületi ágnak kell
kiegészítenie ahhoz, hogy jó
munkák szülessenek. Fontos
lenne, hogy ne építôipari cé-
gek legyenek a zöldfelületek
fô vállalkozói, hisz ez a mun-
ka megfelelôen szakképzett
embereket, szakirányú tudást
kíván.

A tervezésnek, a kivitele-
zésnek és a fenntartásnak a
fenntartható fejlôdés elvein
kell alapulnia. A biológiai ak-
tivitás terén a növelés a fô
cél. Fontos a helyi anyagok
használata és az újrahasznosí-
tás, valamint az, hogy az épí-
tést és a fenntartást egyaránt
minél kisebb energiabevitel-
lel lehessen megoldani. Új táj-
építészeti megoldások kelle-

nek, a növényeket és a beépí-
tett anyagokat gyakorlati
szempontból is tesztelni kell.
Egyik kiemelten fontos terü-
let a csapadékvíz-hasznosítás,
hisz a csatornahálózat nem
tudja kezelni a lezúduló nagy
mennyiségû csapadékot. Meg-
oldás az összehangolt fásítás,
zöldtetô, illetve vízáteresztô
burkolatok építése, amik nél-
külözhetetlenek a csapadék
lassított elvezetésében. Gaz-
dasági szempontból lényeges
a zöldfelületek alacsony fenn-
tartási költsége. A globális ég-
hajlatváltozás miatt elenged-
hetetlen az ökológiai hatások
vizsgálata.

Megyesi Éva

A Green City Magyarországért mozgalom rövid idôn belül
ahhoz az öt országhoz (Hollandia, Nagy-Britannia,
Olaszország, Németország, Franciaország) szeretne csatla-
kozni, ahol már mûködik ilyen szervezôdés.

A MAKEOSZ minta-projekteket kíván létrehozni, hogy
megmutassa a Green City mozgalom minden elônyét és
mûködôképességét. A következô lépés a tapasztalatok
összegzése, a tudományos eredmények közzététele lesz.
A munka végeredménye késôbb is megmarad, látható. Lé-
nyeges a lakosság bevonása a feladatok megoldásába,
hogy meggyôzze ôket a zöld környezet fontosságáról.

A Green City Magyarországért Tanácsot (mozgalmat) a
MAKEOSZ és  a Zöldtetôépítôk Országos Szövetsége
(ZEOSZ) hozta létre, egyelôre a MAKEOSZ szervezetén be-
lül. Folyamatban van a Magyar Építész Kamara (MÉK) Táj-,
és Kertépítész Tagozatának csatlakozása. A szervezôk a
Corvinus Egyetemet, a Magyar Önkormányzati Fôkertész
Szövetséget (MÖFÖSZ), az önkormányzatokat és a kutató-
intézeteket is várják. A Green City Magyarországért Ta-
nács munkájához minél több szakmai és civil szervezet-
nek kell csatlakoznia, hogy a munka a lehetô leggyorsab-
ban kifejthesse jótékony, gyógyító hatását.

Hazánkban is

▲▼ Jól mûködô intenzív

zöldtetô nagyon 

szép példája az óbudai 

Római Kertben


