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A Lépések megjelenését a Pallas Athéné
Geopolitikai Alapítvány támogatja

NINCS MÁS ÚT - ZÖLDÜLNEK A VÁROSOK

IMPRESSZUM

Az urbanizáció következtében Magyarország lakosságának több 
mint kétharmada, a világ lakosságának több mint 60%-a városban 
él. Azonban nemcsak számukra, hanem minden ember számára 
fontos az, hogy lakóhelye élhető legyen. Mindennapi életünkben 
egyre többször találjuk magunkat szembe azzal a kérdéssel, hogy 
mit is tekint(het)ünk az élhetőség kritériumainak. A fenntartható-
sági szempontok alapján a településeket olyan társadalmi, gazdasági 
ökoszisztémáknak kell tekinteni, amelyek csak akkor lehetnek élhetők 
mindannyiunk számára, ha megoldásokat sikerül „kínálni” a környezeti 
változások, az urbanizáció, a globalizáció, a demográfiai és társadalmi 
változások kérdéseire. A „zöld város” koncepció lényege, hogy a tele-
pülésfejlesztés, a működés feltételrendszerének alakítása során kap-
csoljuk be azokat a körülöttük működő ökoszisztémába, törekedjünk 
a fenntarthatóságra, integrált, interdiszciplináris jellemezze a jövőt. A 
zöld felületek tudatos megtervezése, a déli fekvés természetes árnyé-
kolása, a párologtató felülete helyesen megválasztott növényekkel, 
az aljnövényzet telepítése a vízmegfogás és -lefolyás lassítása érde-
kében stb. mind olyan elem, amely odafigyeléssel közelebb visz minket 
a hosszú távon is élhető településekhez.

Jelen lapszám fókuszában – kimondva és kimondatlanul – a „zöld 
város” a vezérelv. Megtudhatjuk, hogy az ENSZ 17 kijelölt fenntart-
ható fejlődési céljainak egyike a fenntartható városok és közösségek 
létrehozása. A környezeti kockázatok részcéljai között szerepel: 
2030-ra a városok által okozott, egy főre jutó kedvezőtlen kör-

nyezeti hatások csökkentése, kiemelt figyelmet szentelve a levegő 
minőségének, valamint a lakossági és egyéb hulladékkezelésnek.  
A másként gondolkodás, a lokalitás egyik megnyilvánulása, amikor 
a településeken a helyi termelés céljából „zöldségközösségek” ala-
kulnak. Meglepő, hogy Magyarországon szinte kizárólag a nagyváro-
sokban és agglomerációjukban szerveződtek ilyen közösségek. Vajon 
mi lehet ennek az oka? Más, helyi szerveződésű, a helyi gazdaság 
megerősítését szolgáló közösségi mozgalomra mutat példát a helyi 
pénzekről szóló cikk. A fenntartható város szellemében az alternatív 
fizetőeszköz bevezetése, a profit helyben maradása, a helyi piacok 
élénkítése egyben a városok image-építését is szolgálja. A fentebb 
megfogalmazott célok csak akkor érhetők el, ha a kihívásokat, veszé-
lyeket is feltárjuk, amihez a témával foglalkozó cikk is hozzájárul. 

Végezetül a minden mindennel összefügg elv alapján a „körkörös 
gazdasággal” foglalkozó konferenciáról készült beszámoló érdekes 
kérdéseket vet fel. Mit tanulhatunk a természettől? A természetes 
ökoszisztémák körforgása miként szolgálhat például a városi ipari 
vállalatok számára? A körkörös gazdaság miként mutat új ösvényt a 
nulla hulladék felé? Nem csak a vidék(fejlesztés)ben kell keresnünk 
megmaradásunk zálogát?

A kérdések megválaszolása közös feladatunk. Minden ismeret, 
minden párbeszéd, ami ebbe az irányba mutat, szükséges. Az élhető, 
„zöld város” és település közös érdekünk.
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