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és a döntéshozók tisztában vannak az új kihívásokkal és érdeklődnek a mego-
ldásul szolgáló új technológiák iránt; mégis a megvalósítás sok esetben jogi 
vagy egyéb — gyakorlati vagy jogszabályi — problémákba ütközik. 

Mivel a szakértelem és a tudás megosztása elengedhetetlenné vált, a 
projektben résztvevő partnerek a projekt folytatása mellett döntöttek. A 
Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) újabb támogatásával megvalósuló “Smart and 
Green – on the spot in Visegrad cities” projekt keretein belül négy, egynapos 
tanulmányút került megrendezésre 2019. március 5 és 15 között a visegrádi 
országokban, azzal a céllal, hogy elősegítsék a hatékony nemzetközi együtt-
működést a négy ország között, biztosítsák a tudásmegosztást nem csupán 
elméleti, de gyakorlati formában is.

Jelen kiadvány a budapesti, litoměřicei, nitrai és wrocławi tanulmányutakon 
résztvevő szakértőkkel és városi döntéshozókkal megosztott ismereteket, 
esettanulmányokat és a meglátogatott helyszíneken szerzett tapasztalatokat 
foglalja össze, a víz-, az energiagazdálkodás, az okos városi közlekedés és a 
zöld infrastruktúra témái köré csoportosítva azokat.

A visegrádi országok rohamos ütemben fejlődnek, miközben a régió a 
növekedés következtében fenntarthatósági kihívásokkal küzd; és minde-
mellett a természet egyre jobban kiszorul a városi környezetből. Egy ilyen 

helyzetben az okos városok megoldást jelenthetnek és segítségére lehetnek 
mind az embereknek, mind az élővilágnak. Ökoszisztéma-szolgáltatásaik 
segítségével javul a lakosság egészségi állapota, csökken a levegő- és zajszen-
nyezés, a hőhullámok és a városi hősziget-hatás, javul a csapadék-ellátás, 
felértékelődnek a kulturális értékek és a biodiverzitás, ezáltal fejlődnek a viseg-
rádi országok lakóinak életkörülményei.

2017-ben, a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) támogatásával megvalósult “Smart 
and Green – the future of Visegrad cities” projekt keretén belül arra a megál-
lapításra jutottak a projektben résztvevő szervezetek, hogy bár a városvezetés 

SMART AND GREEN – ON THE 
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Budapest Magyarország főváro-
saként kiemelt figyelmet fordít a víz 
témakörére. A vízgazdálkodásban 
tanusított innovatív szemlélete nem 
csupán a szennyvízkezelés, hanem a 
szociális interakciók szintjén is meg-
mutatkozik. 
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A VÍZ, 
AMI ÖSSZEKÖT

HELYSZÍN: 
Budapest, Magyarország

NÉPESSÉG: 
1,7 millió

A TANULMÁNYÚT TÉMÁJA: 
Víz- és szennyvízkezelés

MEGLÁTOGATOTT 
HELYSZÍNEK:
- Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep
- Duna-part
- Nehru-part
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A botanikus-kerthez hason-
ló környezet meghatározó 
szerepet tölt be az Organica 
Élőgép (Food Chain Reactor, 
röviden FCR) technológiájában 
a Budapest szennyvízkezelés 
során.
Fotó: Viktória Selmeczy.



Az Élőgép technológia 
segítségével a Dél-
pesti Szennyvíztisztító 
Telep mára 80 ezer 
m3 szennyvizet képes 
befogadni naponta, 
miközben átlagosan 
50%-kal csökkent a kel-
etkező összes nitrogén 
mennyisége, több, mint 
50%-kal csökkent a 
levegőztetés, 25%-
kal kevesebb iszap 
termelődik és csökkent 
a létesítmény ener-
giaszükséglete.
Fotó: 
Viktória Selmeczy.
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A Duna Budapest városának egyik alapeleme. Az összesen 10 országot 
átszelő folyó tagadhatatlanul meghatározó szerepet tölt be a főváros 
életében, így aztán a városnak is kiemelt figyelmet kell fordítania 

a folyóval és a vízzel való kapcsolatára. Ez a kapcsolat hosszú múltra és 
megannyi kihívásra tekint vissza, mindenre kiterjedő ismeretanyagot, fejlett 
vízkészlet-gazdálkodási infrastruktúrát és szakértelmet biztosítva ezáltal a 
városnak a folyóval kapcsolatos kérdésekben. Mindezek ellenére a víz-szenny-
ezés továbbra is jelentős probléma, ami az országot szigorú jogi rendszerek és 
szilárd intézményi keretek létrehozására ösztönözte a víz- és szennyvízkezelés 
kezelésében, folyékony erőforrásunk védelme érdekében.

Budapesten körülbelül 500 ezer m3 szennyvíz keletkezik naponta, aminek a fő 
forrása az ipari és mezőgazdasági tevékenység, de ugyanúgy hozzáadódik a 
lakosság produktuma is. A hagyományos szennyvíz-kezelés nagy, központosí-
tott létesítményekben zajlik és óhatatlanul erős szagokkal jár, ezért általában 
a lakott térségeken kívül, szigorú infrastrukturális követelmények közé kerül 
kihelyezésre, ahol rendszerint nagy vízfogyasztással és magas költségekkel 
működik. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep is hasonlóképpen működött addig, 
amíg 2009-ben az Organica Water Inc. Élőgép (Food Chain Reactor, röviden 
FCR) technológiájával megreformálta a telep működését.

Az Élőgép (FCR) technológia egyfajta fix filmes, aktív iszapos (Fixed-Film Acti-
vated Sludge) eljárás, amely mind természetes (élő növényi gyökérzetet), 
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A vízgazdálkodás 
újszerű megkö-
zelítése: a Szabihíd 
projekt egy új, 
élhetőbb közösségi 
teret nyitott meg a 
lakosság számára, 
így sokat segített a 
helyieknek újraértel-
mezni a vízzel való 
kapcsolatukat.
Fotó: Valyo.
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mind pedig mesterséges filtereket (a gyökérzet struktúrájához hasonló bioló-
giai szűrőt) alkalmazva jobban szabályozható és jobb minőségű biomasszát 
hoz létre, ezáltal hatékonyabban dolgozza fel a bejövő szennyvíz-hozamot. 
Gyökereik segítségével a növények nem csupán nagyobb fajlagos felületet 
fednek le, hanem a biológiai reaktorokhoz hasonlóan a gyökérzetükön mikro-
biális szervezetekből álló biofilm alakul ki, ami ökológiailag változatos és 
rugalmas, ezáltal lehetővé teszi nagyobb mennyiségben érkező szennyvíz 
minőségi és mennyiségi kezelését is — összehasonlítva a hagyományos 
felfüggesztett vagy vízszintes tengelyű rendszerekkel. 

A fix filmes eljárás, aktív iszapos megoldása kiváló életteret nyújt a szerves 
anyagokat lebontó különböző mikroorganizmusok és baktériumok  számára. 
Az Organica Élőgép (FCR) technológiája egy fix-ágyas biofilm használatával és 
a természetes és mesterséges gyökér-struktúrák lépcsőzetes elhelyezésével 
többféle különböző organizmusnak biztosít helyet ugyanazon környezetben. 

Az Élőgép technológia segítségével a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep utótisz-
títás során felmerülő általános problémái megoldódtak és mára 80 ezer m3 

szennyvizet képes befogadni naponta, miközben átlagosan 50%-kal csök-
kent a keletkező összes nitrogén mennyisége, több, mint 50%-kal csökkent a 
levegőztetés, 25%-kal kevesebb iszap termelődik és csökkent a létesítmény 
energiaszükséglete. Végeredményben egy olyan megoldás született, melynek 
a hagyományos szennyvíztisztító eljárásokhoz képest jelentősen kisebb 
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az ökológiai lábnyoma, illetve alacsonyabb működési és infrastrukturális 
költségekkel jár; ráadásul mindez egy kellemes, botanikus-kerthez hasonló 
környezetben ölt testet.

MINT HAL A VÍZBEN

Budapest, “a Duna gyöngye” 525 km2 területen helyezkedik el a Duna két 
partján, Buda és Pest városrészre osztva a folyó által. A városrészeket 12 közúti 
és 2 vasúti híd köti össze egymással a folyó felett. Ezek a hidak nem csupán a 
város különböző részeit kapcsolják egymáshoz, hanem a lakosság vízhez való 
kapcsolatát is meghatározzák.

A helyi lakosok Duna-parthoz való viszonyának megerősítése és a vízpart - mint 
köztér - használata az alap feltételei annak, hogy a folyó a budapestiek mind-
ennapi életének szerves részévé váljon; mindez pedig civil, állampolgári együtt-
működést igényel a lakosság részéről. A Valyo, azaz a Város és Folyó Egyesület 
azzal a céllal jött létre, hogy a budapestieket közelebb hozza a Dunához, és 
bátorítsa őket a folyópart birtokbavételére, ezzel egy kicsit élhetőbbé téve a 
magyar fővárost.  

Az Egyesület azon fáradozik, hogy a város és lakossága újra felfedezze a 
Duna-part szépségeit és lehetőségeit, mely kiváló helyszínt biztosít különböző 
sport- kulturális- és szabadidős tevékenységeknek - esetenként romantikus 

A Nemzetközi Viseg-
rádi Alap (IVF) által 
támogatott Kifolyó 
projekt keretében egy 
ingyenes, duna-parti, 
közösségi grillező 
került kiépítésre 
abból a célból, hogy 
az emberek közelebbi 
kapcsolatba kerül-
jenek a vízzel.
Fotó:
Daniel Ludmann.
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programoknak. Tevékenységük során olyan programokat szerveznek, mely 
összeköti az embereket a város vízparti területeivel, így például a Szabihíd 
projekt azt tűzte ki céljául, hogy újrafogalmazza a városi vízpartok igazgatását a 
fővárosban. A projekt 2016-ban vette kezdetét, amikor a villamosvágány-felú-
jítások miatt a lezárt Szabadság híd hirtelenjében mind a helyiek, mind a turisták 
számára közkedvelt közösségi helyszínné vált. A projekt olyan sikeres és nagy 
hírértékű lett, hogy a Valyo kampányba kezdett az esemény megismétlése 
mellett. Együttműködve a Fővárosi Önkormányzattal a Szabihíd projekt 
azóta évente megrendezésre kerül, így hétvégente, átmeneti híd-lezárással 
egybekötve a városlakók birtokba vehetik Budapest egyik legszebb hídját. A 
projektet összefogó Valyo egész napos, ingyenesen látogatható programso-
rozatot szervez a helyszínre, melynek középpontjában kulturális és színházi 
előadások, filmvetítések, valamint koncertek állnak, elősegítve azt az érzést 
a helyi lakosságban, hogy a Szabadság hidat valódi szabadságként élje meg a 
Duna folyó felett.

A Valyo céljai megvalósításának érdekében szorosan együttműködik a helyi 
önkormányzatokkal, más civil szervezetekkel, és természetesen a lakossággal. 
Újabb és újabb projektek fejlesztésével, rendezvények szervezésével egy 
élhetőbb, okosabb és környezettudatosabb városi környezetet igyekszik kial-
akítani Budapesten. Aki nem hiszi, járjon utána.

MINDEZEKEN TÚLMENOEN – A NEHRU-PART FELÚJÍTÁSA

Budapest 9. kerületében, Ferencvárosban zajlik a város talán egyik 
legígéretesebb projektje, a duna-parti Nehru-part felújítása. Ezidáig 
a játszótér és a park zöldfelületeinek megújítása mellett, kialakításra 
került egy biodiverz kert, valamint különböző sport-objektumok - így 
egy foci-, három kosárlabda pálya, kültéri sakk asztalok, egy BMX 
és gördeszka-, illeve egy szabadtéri edzőpark - létesültek. További 
lehetséges átalakítások várhatók annak érdekében, hogy a helyi 
lakosság közelebbi  kapcsolatba kerüljön a Dunával és a folyóparttal.

,,
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Litoměřice városa hatékonyabban 
kezeli az energia-menedzsment 
problémáit, mint bármely más város 
Csehországban. A város vezetősége 
elhatározta, hogy Litoměřicét 
energiafüggetlen és alacsony 
kibocsátású várossá fejleszti.

ON THE SPOT IN VISEGRAD CITIES

AZ EREDENDO 
ENERGIA

HELYSZÍN: 
Litoměřice, Csehország

NÉPESSÉG: 
24 000

A TANULMÁNYÚT TÉMÁJA: 
Energia-menedzsment

MEGLÁTOGATOTT HELYSZÍNEK:
Litoměřice Önkormányzata
Litoměřice Óvodája
Litoměřice - Városháza

3

12

ˇ
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A napelemes rendszer a 
városi óvoda tetején nem 
csupán az intézményt 
látja el árammal, 60%-át 
értékesíti is az energiater-
melésének az ener-
gia-hálózaton keresztül.
Fotó: Viktória Selmeczy.

,,
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Litoměřice főtere. 
A város büszke a 
történelmi múlt-
jára, miközben a 
technikai innovációk 
megvalósítására 
törekszik
Fotó: Pavel Dostal.
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Bár területileg nem túl nagy, tettvágya és energiája annál nagyobb 
Litoměřice városának, ami Csehországban az energiamenedzsment 
zászlóshajójaként ismert. Litoměřice elért eredményei magukról 

beszélnek: a város az Energiavárosok Szövetségének tagja, a Polgármesterek 
Szövetségének aláírója és elnyerte a rangos “A” minősítést riói csúcstalálkozón 
elfogadott Agenda 21 („Feladatok a XXI. századra”) nemzetközi program helyi 
cselekvési terve szerint.

Mindez nem véletlenül történt, a város ugyanis sok “energiát” fektetett 
stratégiájának megalkotásába, létrehozta saját ergiatervét, amely a következő 
városkép megvalósítását tűzte ki céljául öt pontba szedve:

1.  Csábító, festő és virágzó város.
2.  Élhető, kellemes város Dél-Csehország kertjének szívében.
3.  Egészséges város, a kultúra, sport és oktatás helyszíne.
4.  Az innováció városa, energiafüggetlen és alacsony kibocsátású település.
5.  Felelősséggel és hatékonyan működő, jól irányított város.

Az energiával kapcsolatos célok elérését - így az energiatermelés tekin-
tetében az önellátást - a helyi megújuló energiaforrások alkalmazásával, 
lehető legnagyobb energia-megtakarítással és a működési költségek 
visszaszorításával, és mindazonáltal egészséges környezetben kívánta a város 
megvalósítani. 

Az átfogó stratégiát további stratégiai egységekre bontotta a város vezetése, 
így létrehoztak egy városi enegria-tervet 2030-ig bezáróan. 2030-ra Litoměřice 
azt tűzte ki céljául, hogy energiafogyasztásának 20% -át megspórolja és emel-
lett növeli a megújuló energiaforrások használatát a teljes energiafogyasz-
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Az önkormányzati 
tisztviselők ren-
delkezésére álló 
autók több mint fele 
elektromos. A követ-
kező lépés nyilvános 
töltőállomások üzem-
be helyezése lesz, 
melynek áramellátását 
az óvoda tetején, 
napelemekkel megter-
melt energia-többlet-
ből tervezi biztosítani 
a városvezetés.
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tásán belül. Csehország helyi önkormányzatai energiagazdálkodás szempont-
jából nagyrészt önállóan hozhatják meg döntéseiket, sőt akár energiaszolgál-
tatóvá is válhatnak. Amennyiben a tervezett geotermikus projekt megvalósul, 
a megújuló energiaforrások aránya a teljes energiafogyasztáson belül 50%-ra 
emelkedik a városban, amennyiben azonban a projektet nem sikerül, ez az arány 
14% marad, ami más cseh városokhoz képest még mindig kiemelkedő ered-
mény. A megújuló energia arányával párhuzamosan, várhatóan az energiater-
meléshez kapcsolódó CO2-kibocsátás is 80%-kal csökkenni fog, vagy rosszabb 
esetben 41%-kal. A megújuló energiaforrások használatának növelése mellett 
a város további célja a meglévő épületek és létesítmények energiahatéko-
nyságának fejlesztése is.

Mindent összevetve, Litoměřice döntéshozói elsősorban a fent említett célokat 
tartják szem előtt, így alacsony energiaigényű épületek felújítását, napelemek 
(fotovoltaikus rendszerek) telepítését, a geotermikus energia megőrzését 
valamint egy energiatakarékossági alap létrehozását tervezik. Az ener-
gia-gazdálkodás mindenki számára ismert téma a városban és a vezetés tesz is 
róla, hogy promótálja a lakosság felé, ahogyan az egészséges, fenntartható élet-
móddal kapcsolatosan is tett már különböző intézkedéseket. Ennek keretében 
napelemmel működtetett, Wi-Fi és USB csatlakozással felszerelt, mobiltele-
fon-töltő padokat létesítettek szerte a városban, valamint 10 elektromos és 
4 hibrid autó került beszerzésre a város állami finanszírozású szervezetei és 
kórháza számára. Mindezeken kívül, mivel a részvételen alapuló kormányzás 
és az állampolgárok bevonása hasonló fontossággal bír városvezetés számára, 
ezért létrehoztak a polgárok számára olyan platformot ahol jövőbeli projek-
tekre tehetnek javaslatot, valamint elindítottak egy helyi üzleti fórumot a város 
jövőbeli együttműködés megkönnyítése érdekében.
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KIHÍVÁSOK ÉS MEGOLDÁSOK 

Figyelembe véve azt, hogy a cseh önkormányzatok nem rendelkeztek eleg-
endő tapasztalattal egy átfogó energia-stratégia elkészítéséhez, Litoměřice 
döntéshozóinak teljesen elölről kellett kezdenie a tervezést. Ezért az 
önkormányzat a kulcsfontosságú emberei számára oktatást és kapac-
itásépítést szervezett, előkészítette a projektjeit, célzott kommunikációba 
kezdett az önkormányzati képviselőkkel és az Energiavárosok Szövetségének 
hálózatát kihasználva jól bevált gyakorlatokat gyűjtött össze.

Az energiatakarékossági alap létrehozásának legnagyobb kihívása egy jó refer-
enciául szolgáló év lezárása volt, mely motivációként szolgálhatott az érintett 
szereplők számára. A rendszernek fel kellett készülnie arra is, hogy a felújítandó 
épületek száma esetleg bővülhet és ez esetben nem érheti negatív és igazság-
talan hatás az érintett, önkormányzat által finanszírozott szervezeteket (pl. az 
iskolát).

OKOS ÉS KÖRNYEZETTUDATOS

Litoměřice “okos” filozófiája végeredményben egy nagyon egyszerű 
megközelítésen alapszik, mégpedig azon, hogy minden fejlesztés közép-
pontjába az embert állítja. A korábbiakban említett ösztönzőkön kívül a 
városvezetés pénzügyi támogatást is ajánl a lakosság számára mintegy 40 
000 cseh koronának (azaz 1500 EUR-nak) megfelelő összeggel járul hozzá 
a környezetbarát energiaforrások fejlesztéséhez — beleértve a  napelemes 
rendszereket is —, valamint kisebb összegű támogatással segíti különböző 

A Václav Havel 
parkban elhelyezett 
pad kizárólag napen-
ergiával működik és 
WiFi-t sugároz.
Fotó: 
Viktória Selmeczy.
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LITOMERICE - A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA

2011: Új, energia-menedzseri pozíció kihirdetése - kezdetben csupán egy évre
2012: Mintegy 50 önkormányzati épület teljes energiafogyasztásának 
 ellenőrzése
2013: A város energiatervének megalkotása 2030-ig, saját napelemes
  rendszerek bevezetése
2014: Csatlakozás a Energiavárosok Szövetségéhez, az energiatakarékossági
 alap létrehozása
2015: Az első Horizon 2020 projekt és az első épületek alacsony energiaigényű 
 létesítménnyé
2016: Az első energiahatékonyság alapú szerződés (EPC) lejárta (13 beruházás), 
 csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez
2017: További 3 Horizon 2020 projekt támogatásának elnyerése
2018: PAVE projekt (az első energetikailag aktív nyilvános épület)

fenntarthatóságot szolgáló tevékenységeket, például a fair-trade piacokat.

A város ugyancsak létrehozott egy online felületet (www.energetickyman-
agement.cz), ahol  elérhetővé teszi  tapasztalatait más városok számára is, 
valamint lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy egy E-manager 
applikáció segítségével nyomon kövessék városukban az energiafogyasztást, 
az épületfelújítási útlevelekeket és határidőket. Az energia-menedzsmenten 
túlmenően a város egyéb innovatív gyakorlati példáit a www.dobrapraxe.cz 
portálon keresztül osztja meg másokkal.

A 2011 óta elfogadott valamennyi intézkedés a fenntarthatóság fejlődéséhez 
vezet. A városvezetés az energiafogyasztás és az önkormányzati képviselők 
közlekedéséből származó károsanyag-kibocsátás csökkentését, valamint 
a megújuló erőforrások, így a geotermikus- és napenergia használatának 
kiterjesztését tartja elsődleges feladatának. Ez utóbbi esetében folyamatosan 
zajlanak a tárgyalások a az önkormányzat tulajdonában álló épületek tetőinek 
növényzettel való környezetbarátabbá tételéről. A tetőre telepített növényzet 
segítségével a tetők és a napelemek felülete gyorsabban lehűlne, így a panelek 
hatékonysága további 3-5% -kal nőhetne. 

Amint látható tehát, Litoměřice nem vár a csodára ha a város fenntartható 
jövője a cél, hanem megteremti azt. 

ˇˇ
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Nitra városa versenybe szállt, hogy 
az okos városok között vezető 
település legyen Szlovákiában; és 
meglehetősen jól halad vele.

ON THE SPOT IN VISEGRAD CITIES

NITRA 
LENDÜLETBEN

HELYSZÍN: 
Nitra, Szlovakia

NÉPESSÉG: 
80 123

A TANULMÁNYÚT TÉMÁJA:
Okos városi közlekedés 
és zöld infrastruktúra

MEGLÁTOGATOTT HELYSZÍNEK:
- Szlovák Agrártudományi Egyetem 
   Kertészeti és Tájgazdálkodási Kar

4
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A ParkDots rendszer, a 
földalatti érzékelőivel segíti a 
gépkocsivezetőknek szabad 
parkolóhelyet keresni a 
városban, így csökkenti a 
vezetéssel töltött időt és a 
város forgalmát
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A város központ-
jában található 
kerékpár-mego-
sztó állomás: Nitra 
eddig hét kerék-
pár-megosztó 
állomást telepített a 
városban, 70 kerék-
párral. 

Hölgyeim és Uraim, kapcsolják be az öveiket, bemutatjuk Nitra városát! 
Nitra Szlovákia nyugati felén található, a Zobor-hegy alatt, a Nitra 
folyó völgyében és a elkötelezte magát, hogy városi közlekedésének 

“okosításával” Szlovákia első számú Okos Városává válik. Az életszínvonal, az 
intelligens energia- és energiagazdálkodás kérdéseire összpontosítva, az Okos 
Város státusz elérése érdekében a mobilitás újradefiniálását szavazta meg a 
városi tanács 2016-ban. A fejlesztések pedig azóta is tartanak.

Így például a modern és intelligens városi tömegközlekedést elektromos buszok 
bevonásával valósította meg a város, míg az alternatív közlekedést a kerék-
párutak hálózatának fejlesztésével és a városközpontban történő parkolási 
előírások átdolgozásával támogatja a város vezetése.

Az életszínvonal javításán túl Nitra okos megoldásai információtechnoló-
giai szempontból is kiemelkedőek; okos alkalmazásokkal, különféle értesítési 
rendszerekkel és intelligens padokkal látta el a város vezetése a lakosságot, 
melyek a közterületek- és esővízkezelés fejlesztésén, közösségi zöldterületek 
kialakításán, a polgári aktivitás ösztönzésén túlmutató fejlesztések. 

Az intelligens energiaszektor feltételeit figyelembe véve a város környezetbarát 
hulladék-, víz- és hőkezelési rendszerek kialakításán dolgozik, különös tekin-
tettel arra a műszaki-gazdasági tanulmányra, amely a megújuló erőforrások 
használatában rejlő lehetőségekről valamint új technológiák bevezetéséről 
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Intelligens padok 
a Nitrában, ami 
telefon-feltöltési le-
hetőséget és ingyenes 
WiFi kapcsolatot biz-
tosít közterületeken.

íródott, annak érdekében, hogy a város energia-többletet tudjon felhalmozni. 
További tervek között szerepel a települési hulladék, a biomassza és a vízke-
zelésből származó hulladék elektromos akkumulátorokká való átalakítása is.

Energiagazdálkodással kapcsolatosan Nitra egy olyan korszerű rendszer 
bevezetését tervezi, amely leegyszerűsíti a lakosság kéréseinek elektronikus 
feldolgozását. A város vezetése a közvilágítás modernizálását a világítótestek 
intelligens monitorozásával és vezérlésével kívánja megvalósítani, továbbá a 
város épületeinek, a sportlétesítmények és a közterületek megvilágítását is 
megújítaná. Első lépésként a Cabajská Általános Iskola és teniszpályák LED 
világításra való átállása valósult meg, melynek segítségével 40 - 50% energiát 
sikerült megspórolni, illetve csökkentek az intézmény működési költségei.

Az Önkormányzat célja, hogy 2022-ig teljesítse az Okos Város koncepciójában 
kitűzött célokat, felhasználva az összes lehetséges forrást, ami rendelkezésre 
áll. 

FELGYORSÍTOTT FEJLODÉS

Az elektromos közlekedés fejlesztése érdekében Nitra egy elektromos 
töltőállomás-hálózat kiépítésén dolgozik (melyből 6 már működik), fejleszti 
elektromos járműparkját a tömegközlekedési rendszeréhez kapcsolódóan 
(a Horizont 2020 támogatásának köszönhetően lecseréli a hagyományos 

,,
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üzemanyagokkal működő buszokat e-buszokhozra, ezáltal jelentősen csök-
kentve a szén-dioxid-kibocsátást), és az elektromos járművek vásárlásának 
ösztönzése érdekében további kedvezményeket biztosít az e-autósok 
számára (így például lehetővé teszi számukra, hogy a busz-sávban közleked-
jenek vagy hogy a töltőállomásokon ingyenesen, kijelölt városrészeken pedig 
kedvezményesen parkoljanak).

Mindezen kívül Nitra vezetősége arra is törekszik, hogy fejlessze a közösségi 
autós közlekedést a városban, és a tervek szerint a közösségi elektromos 
járműveket még a városi nyilvántartásba is be fogja jegyezni. A megvalósítás 
első szakaszában előreláthatóan 10 közösségi elektromos jármű kerül majd 
forgalomba. Nitrában a közösségi közlekedés, azon belül is a kerékpár-mego-
sztó rendszer stratégiája 2014-ben megfogalmazódott már. A stratégia kial-
akítása során a város a feltérképezte a meglévő kerékpáros útvonalakat, 
megtervezte a városi kerékpáros és a regionális turista útvonalak összekapc-
solását, új bicikli-útvonalakat jelölt ki és felülvizsgálta a potenciálisan prob-
lémás forgalmi csomópontokat. A kerékpár-megosztó rendszer 2017 augusz-
tusában kezdte meg működését, hét kerékpár-megosztó állomással és 70 
kerékpárral, melyeket az Arriva Kft. okos-alkalmazása működtet.

És ha már az okos-alkalmazásnál tartunk, Nitra egy olyan mobil-alkalmazás 
fejlesztésén is dolgozik, ami értesíti a felhasználókat az útlezárásokról és 
forgalom-korlátozásokról. A városban egyébként már működik egy intelli-
gens parkoló-rendszer, amely segít a lakóknak megtalálni a városban szabad 

A fatelepítés a 
városban mérsék-
li a mikroklímát, 
árnyékolást biztosít, 
és segíti az esővíz 
elvezetést.
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parkolóhelyeket és ismerteti azok költségeit is. A rendszer az aszfalt felületébe 
épített érzékelőkkel működik, aminek segítségével észleli, hogy az adott helyen 
parkol-e autó. A ParkDots rendszer segítségével, a Deutsche Telekom által 
gyűjtött adatokból a város vezetősége pontos információt kap a parkolóhelyek 
leterheltségére és a legforgalmasabb területekre vonatkozóan. Hosszútávon 
az adatgyűjtés és elemzés lehetővé teszi a helyi önkormányzat számára, hogy 
jobban megértse a vezetők szokásait, ezáltal könnyebben hozzon döntést a 
város parkolási szabályaival kapcsolatos kérdésekben. Példának okáért: az 
adatok alapján kimutatható, hogy melyik területen parkolnak hosszabb ideig 
autók, így a döntéshozóknak lehetőségük van arra, hogy ezen információ 
birtokában jobban kihasználják ezeket a területeket és ösztönözze - vagy 
éppen pont leszabályozza - az autóvezetőket.

A ParkDots mobil-applikáció helyiek és látogatók számára is egyaránt elérhető, 
letölthető. Megkönnyítheti a vezetés és a parkolás élményét felhasználói 
számára.

Szükségtelen mondani, hogy Nitra milyen sikeresen teljesíti az Okos Város kial-
akításához kapcsolódó terveit, miközben számos más téma, például a zöld infra-
struktúra is foglalkoztatja. Jelenleg a város egy Zöld Közbeszerzési Stratégia 
és Éghajlatváltozási Startégia kidolgozásán dolgozik, ami előreláthatóan 2019 
végén kerül véglegesítésre. Úgy tűnik Nitra útja sikerekkel van kikövezve.

NITRA PÉLDÁJA

Nitra fenntartható mobilitási tervének stratégiai dokumentumában a 
következő fő célok kerültek meghatározásra:

- csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, a zajszennyezést valamint egyéb   
   negatív hatásokat a városon belül;
- az alternatív közlekedés (így például a kerékpározás) hálózatának  
   támogatása a város központjának, külvárosának és egyéb fontos  
   helyszíneinek összekötésével; 
- a tömegközlekedés fejlesztése a város közlekedési portfóliójában, melyet 
   a város polgárai és látogatói vesznek igénybe
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Talán a babilóniai függőkertekhez 
hasonlítható a lengyel Wrocław 
városa, amely elkötelezetten dolgo-
zik zöldtetői és élőfalai segítségével 
a városlakók életminőségének, 
a városi klíma és színek javítása 
érdekében. 

ON THE SPOT IN VISEGRAD CITIES

WROCŁAW, 
AZ ORGANIKUS VÁROS

HELYSZÍN: 
Wrocław, Lengyelország

NÉPESSÉG: 
639 259

A TANULMÁNYÚT TÉMÁJA: 
Alternatív városi növényezet 
- zöldtetők és zöldfalak 

MEGLÁTOGATOTT HELYSZÍNEK: 
- Wroclavia bevásárlóközpont
- Capitol Koncertterem
- Wrocław - Városháza
- Xawery Dunikowski körút
- Angel River lakótelep

5
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A Wroclavia bevásárlóköz-
pont homlokzatain 
speciálisan kialakított 
függőleges kerteket hoztak 
létre, amelyek Wrocław 
éghajlati viszonyaihoz alkal-
mazkodó növényfajokból 
épülnek fel. 
Fotó: Daniel Skarżyński.
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Üdvözöljük a 
dzsungelben, a Cap-
itol Koncertterem 
zöld övezetében. 
Fotó: 
Viktória Selmeczy.

Okos, élettel-teli, zöld. Egészen biztos, hogy Wrocław-nak sokkal több 
ismertetőjegye van ennél, de ez a három szó foglalja össze a legjobban a 
város jelenét és jövőjét. Wrocław Európa Kulturális Fővárosa volt 2016-

ban; 2016-ban és 2017-ben a 100 legélhetőbb város között szerepelt a Mercer-
féle “A világ legélhetőbb városai” nevű ranglistán, és a világ 100 legokosabb 
városa közé került 2017-ben az IESE (Navarrai Egyetem) „Cities in Motion” okos 
város indexe alapján. De Wrocław, nem elégszik meg ennyivel.

Jelenleg a város rengeteg erőfeszítést és erőforrást használ Wrocław modern 
környezetének kialakítására, a zöldtetőkről elkezdve az élőfalakon át egészen 
az Odra folyó mentén húzódó körút létrehozásáig. A város vezetőinek 
meggyőződése, hogy a zöldövezet alternatív formái eleven felületeket alkotnak, 
amelyek folyamatosan változnak - így maradnak életben - egy éven keresztül, 
és ez ösztönzőleg hat az egészséges emberi pszichére.

ZÖLDNEK LENNI JÓ

Szemmel láthatóan a Wrocław lakossága, vállalkozói és a hatóságok közös állá-
sponton vannak: idézve Henry Ford-ot, olyan színű lehet a városod amilyet csak 
akarsz, ameddig az a szín zöld. Az első példa erre a Wroclavia bevásárlóköz-
pont, mely 2017-ben nyitotta meg kapuit. Tervezése során az inspirációt egy 
természetes emlékmű és találkozási pont, az épület előtt álló 300 éves „irány-
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A Wrocław 
Városháza 
Lengyelországban 
elsőként alakí-
tott ki zöldfalat a 
hivatalában.
Photo: 
Viktória Selmeczy.

jelző” tölgy jelentette. A tölgy inspirálta a bejárati tetők kialakítását és az üveg-
felületre nyomtatott mintát, ami hasonlít egy fa koronájának alakjához (mint 
egy városi lombkorona), valamint az egész épület a fa és az erdő témájára utal. 
A Wroclavia zöldterülete több mint 6000 m²-t tesz ki, ami többek között 
kerteket formázó zöldtetőkből és a külső homlokzaton illetve a belső falakon 
megjelenő növényi részekből áll.  Ez tökéletes példája annak, amikor a 
növényvilágot városi környezetbe helyezik, és szép példája azon pro-ökológiai 
megoldásoknak, melyet a Wroclavia tulajdonosa, Unibail-Rodamco-Westfield 
előszeretettel alkalmaz.

A bevásárlóközpontban létrehoztak egy 4300 m2-nyi “Grand Kitchen” zónának 
elnevezett, látogatható zöldtetőt is, ami a himalájai nyír (Betula utilis), 
dísznövénykeverékek (beleértve a Miscanthus sinensis, Deschampsia flex-
uosa, Pennisetum alopecuroides és Imperata cylindrica növényeket), és évelők 
(mint például a Geranium sanguineum, a Phlox subullata és a Vinca minor) 
mesteri kombinációja. Hogyan lehetséges mindez? Különböző vastagságú 
hordozórétegek és automatikus öntözőrendszer segítségével. A bejárat felett 
található, több mint 300 000 méh pedig gondoskodik arról, hogy a városi 
zöldövezet meg tudja őrizni biológiai sokféleségét. 
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A bevásárlóközpont homlokzatain elhelyezkedő speciálisan kialakított 
függőleges kertekbe ültetett, Wrocław éghajlati viszonyaihoz alkalmazkodó 
növényfajok (pl. Festuca gluca és Pachysandra terminalis) változatossá és 
vizuálisan is vonzóbbá teszik a felületet. A zöldfalak 690 zöld panelből készültek, 
és több mint 11000 növényből állnak. Az automatikus öntözőrendszer 
online szabályozható, ami lehetővé teszi az öntözési idők távvezérlését, ami 
hasznosnak bizonyult az egész éves hőingadozás mellett. A Wroclavia szürkev-
izét a zöldtetők és függőleges kertek öntözésére használják.

Hasonló módon, a Capitol Koncertterem is kialakított épületében egy zöld 
teraszt a 2013-as felújítása során, ahol leülhet, kávézhat, újságot vagy könyvet 
olvashat az ember, mialatt lenyűgöző kilátás tárul elé a 240 m2 alapterületű élő 
zöldfalra. A függőleges kert előtt elhelyezett nyugágyak kitűnő pihenőhelynek 
bizonyulnak - a háttérben a koncertteremből kiszűrődő zenével.  A függőleges 
kerti rendszer alapvetően táptalajjal megtöltött zsebekből áll, amiben a 
növények minden gond nélkül gyökereznek és növekednek. Összességében 
mintegy 5700 növény él együtt ezen a helyen, csepegtetős automata 
öntözőrendszerrel ellátva, szakértők felügyelet mellett, gondoskodva a megfe-
lelő tápanyag-ellátásról, a növények megmetszéséről és a betegségek és 
rovarok elleni biológiai védelemről.
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Wrocław volt az első város Lengyelországban, amely megsza-
vazta az „Ingatlanadó alóli mentesség lakáscélú helyiségeknek a 
Wrocław zöldterületeinek megteremtésére és fejlesztésére irán-
yuló projekt részeként” című határozathoz, amit a városi tanács 
2015  szeptemberében jóváhagyott. A határozat úgy rendelkezik, 
hogy csökkentett ingatlanadó fizetendő azok részéről, akik úgy 
döntenek, hogy nyilvános zöldtetőt vagy egy függőleges kertet 
hoznak létre az épületükön.

A TUDATOS MEGKÖZELÍTÉS

Wrocław Városháza nagy felelősséget vállalt a fenti fejlesztésekben. Mind 
az Ökológiai Építési Hivatal, mind a Fenntartható Fejlődés Osztálya aktívan 
részt vett a munkában, hogy a várost környezetbarátabbá tegye, és ennek 
egyik példája a 2014-ben létrehozott vertikális kert a Városháza hivatalának 
épületén. A keskeny épületek és a háború után épült pincék miatt nem volt 
lehetőség a növényzetet a hagyományos formában elültetni, ezért a növényi 
paneleket geometriai mintázatba rendezve, mintegy 100 m2-es területen, 6500 
növényt sikerült telepíteni a falra. A Városháza függőleges kertje nem csupán 
a belváros esztétikai értékét növeli - ezzel is hangsúlyozva a város zöld arcu-
latát -, hanem jelentősen javított az épületen belüli zajszennyezésen is. Ezzel 
a térhasználattal és megvalósítással Wrocław Városháza  Lengyelországon 
egyedülálló arculatot képvisel.

Mindezeken kívül városszerte fellelhetők még további beruházások, például 
az Odra folyó mentén húzódó Xawery Dunikowski körút, melyen 94 lombhu-
llató fát, 210 sövényt, több mint 368 telepített szőlőt, 8148 krókuszt, 6128 
dísznövényt és 9481 m2 új gyepet telepítettek a szakértők; vagy az Angel 
River lakótelep példája, amelynek biológiailag aktív területei a zöldtetők 50% 
-át teszik ki. Úgy tűnik, Wrocław elhatározta magát az alternatív városi zöld-
feületek kialakítása mellet és céljától nem tántoríthatja el semmi.

A Xawery Duni-
kowski körút 94 
lombhullató fát, 210 
sövényt, több mint 
368 telepített szőlőt, 
8148 krókuszt, 
6128 dísznövényt és 
9481 m2 új gyepet 
tartalmaz.
Fotó: Joanna 
Mazur-Czarnecka.
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