ZÖLD VÁROSFEJLESZTÉS
ÖSSZEFOGLALÓ II. TMCS ÜLÉSÉNEK CSOPORTMUNKÁJÁRÓL
A második TMCS ülés hét fő kérdés mentén dolgozott. A cél az volt, hogy mind a hét kérdésben,
amelyek intézkedési irányokat fogalmaztak meg, meghatározásra kerüljön a jelenlegi helyzet, a
legfontosabb ügyek, illetve a szükségletek. Ezt követően a konkrét ügyekhez kapcsolódóan néhány
konkrét projekt alapjait is megfogalmazták a résztvevők. Jelen anyag ezeket az eredményeket összegzi.

1. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: HUMANIZÁLT KÖZTERÜLET-HÁLÓZAT ÉS EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET
A helyzet jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•

területi különbségek, kerületek között és kerületen belül is
Duna part használhatósága nem megoldott
nagyobb parkok túlhasználtak, alulhasznosított területek
kevés közösségi tervezés
jó pozícióban lévő parkok fejlesztése - financiális különbségek
autócentrikus utcakép még a belvárosban is
mi az a humanizált - szakmai diskurzus

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•

zónák optimalizálás igény szerint
fásítás - mennyiség és minőség
parkolás - kommunikáció, nevelés
gyalogos prioritás növelése

Amire szükség van:
•
•
•
•
•
•

főváros-kerület kapcsolat tisztázása
tulajdonviszonyok, jogszabályok optimalizálása
szakmai diskurzus, tudásmegosztás
fő elemek arányainak meghatározása
több közösségi tervezés, részvételiség, tájékoztatás
adat alapú tervezés

2. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: KÖZÖSSÉGI ALAPÚ KÖZLEKEDÉS
A helyzet jellemzői:
•
•
•

lefedettség kiváló
egyéb piaci szereplők (autó megosztás, BUBI stb.)
technikai, személyi feltételek
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•

fogyatékkal élők, nagycsaládosok, idősek figyelembevétele

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•

legyen fizikai infokommunikációs és mentális akadálymentesítés
bicikli felvitele a BKK járataira (idősávban)
1 gazda - több kutya
táv alapú díj vagy zóna

Amire szükség van:
•
•
•
•

közlekedési eszközök összehangolása, rendelet, szabályozás szinten
okos megoldások támogatása
személyi állomány továbbképzése (kommunikáció)
szemléletformálás az ügyfélközpontúság érdekében

3. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE, ÖKOLÓGIAI
KAPCSOLATOK JAVÍTÁSA
A helyzet jellemzői:
•
•
•
•
•
•

sok a hulladék a természetközeli területeken
fák, fasorok rossz állapota
nincs egységes kezelés
kevés zöld/nem egyenletes hozzáférés
nagy parkok állapota/közbiztonság
kataszter van / frissül

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•
•

megfelelő fafajok, tervezett fiatalítás, invazív fajok
lakosság felé kommunikáció, probléma- megoldás
tulajdonviszonyok / együttműködés
parkolás / közlekedés
állatok szerepe a városi ökoszisztémában

Amire szükség van:
•
•
•
•
•
•

hálózatos gondolkodás
terület-felszabadítás
P+R parkolók
szabályozás
karbantartás / fenntartás - lakosság szerepe
edukáció (lakosok, iskolák, óvodák)
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4. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: FENNTARTHATÓ VÁROSÜZEMELTETÉSE
A helyzet jellemzői:
•
•
•
•

forráshiány
fővárosi érdekeket szempontokat figyelmen kívül hagyó jogszabályi háttér
nagy múltú, jó szakértői háttér és szakember állomány
fenntarthatóságra nyitott lakosság

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•

forráshiány
fővárosi érdekeket szempontokat figyelmen kívül hagyó jogszabályi háttér
nagy múltú, jó szakértői háttér és szakember állomány
fenntarthatóságra nyitott lakosság

Amire szükség van:
•
•
•

példamutatás - fővárosi intézmények hulladékgazdálkodásában
integrált fejlesztési program kidolgozása az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítása
érdekében
fővárosi BFFH intézményi háttér kialakítása a fenntartható/integrált városüzemeltetéshez

5. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: KOMPAKT ÉS KISTÁVOLSÁGOKRA ALAPOZÓ VÁROS,
MEGLÉVŐ ÉS ÚJ BEÉPÍTÉSEKNÉL EGYARÁNT
A helyzet jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•

jelenleg felesleges utazásokra kényszerítenek
társadalmi mobilitás alacsony
sugaras városszerkezet
centralizált szolgáltatások
információhiány
drága ingatlanok a munkahelyek közelében
lakástulajdon röghöz kötöttség

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•

közterületek tulajdonosainak, kezelőinek hiányos koordináció
építési szabályozás - integrálja a kerület és főváros között
stratégiák?
kerülethatárok gazdátlansága

Amire szükség van:
•
•
•

kis helyi szolgáltatások helyzetbe hozása, helyi építési szabályzat
közterületek hasznosítása és gondozása kapcsán együttműködés
kerületek közti mobilitás elősegítése
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6. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: BARNAMEZŐ ÁTALAKULÁSÁNAK, MEGÚJULÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA
A helyzet jellemzői:
•
•
•
•

kihasználatlanság - problémák
nagy potenciál
kataszter rendelkezésre áll
megosztott tulajdonosi struktúra

Legfontosabb ügyek:
•
•
•

kármentesítés + infrastruktúra fejlesztés
tulajdonviszonyok optimalizálása
funkcióváltás

Amire szükség van:
•
•
•
•
•
•
•

rekultiváció
jogharmonizáció a célhoz rendelten
előnyös pénzügyi feltételrendszer kialakítás (adózás, illetékek, eljárási díjak)
jogbiztonság
integrált, összehangolt fejlesztés (ne szigetszerű fejlesztés legyen)
korábbi jó gyakorlatok felhasználása
komplex funkció meghatározása

7. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: KLÍMAVÉDELEM ÉS ENERGETIKA
A helyzet jellemzői:
•
•
•
•

sok jó kezdeményezés
nem jó a szélenergia kihasználása
kezd beépülni a mindennapi gyakorlatba
drága (?)

Legfontosabb ügyek:
•
•
•

szélenergia jogszabály módosítás
jobb kommunikáció, meglévő lehetőségek ismertetése
adatok feldolgozása, ismertetése

Amire szükség van:
•
•
•
•

forrás
jogszabály módosítás
tájékoztatási csatornák
közösségi pilot projektek
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PROJEKTEK
MIT?

KINEK?

MIÉRT?

MEGJEGYZÉS

Közösségi energia pilot-projektek (napelemes rendszerek)

Önkormányzatok plusz hely KKV-k és
lakosság összevonásával

Visszatérítendő, kamatmentes támogatás nyújtása energiahatékonyság,
klímavédelmi beruházásokhoz

lakosságnak, társasházaknak

1. Helyi lakók számára közösségi terek létrehozása lakókörnyezetükben;
2. összefüggő zöld/gyalogosbarát/mikromobilitás-barát "folyosók"
létrehozása a belvárosban, Duna mentén;
3. szemmel látható városmarketing, a város által nyújtott szolgáltatások,
helyszínek jobb kommunikációja
Konkrét, kidolgozott és jól kommunikált projektet a város gépjármű
forgalmának csökkentésére. Ezek nélkül a lakosság többsége csak bosszantó
és ad-hoc döntésének fogja érezni a lezárásokat, főleg akkor, ha értelmét
vagy hatását nem látja
Fővárosi (megyei)adatközpont létrehozása

1. helyi lakók számára - helyi
közösség, tulajdonosi szemlélet
erősítése;
2. helyi lakosok, tágabb budapesti
lakosok, idelátogatók
Budapesti lakosság

Klímavédelem; Helyi gazdaság
MTVSZ szívesen részt venne benne
élénkítése: befektető és a tőke és
rezsi költségek is helyben maradnak
Lassan megtérülő beruházás;
Lakosság forráshiányos; Visszatérülő,
többször felhasználható a
kamatmentes támogatási alap
1. fontos a helyi kötődés
megerősítése;
2. fontos, hogy ne szigetszerű
zöldfelületek hanem összefüggő
terület jöjjön létre
Budapest autós terhelésének
csökkentése

Fővárosi tulajdonú cégek: szakáganként - szolgáltatóként - stb.

Üzemeltetés, fejlesztés, tervezés segítése

Tájékoztató füzetek: fenntarthatóságról, klímaváltozásról; közösségi
fenntartásról; (kiemelten fontos!) aktív részvételről; értékmegőrzésről

lakosságnak, fiataloknak,
gyerekeknek

Az ITS megvalósításához célzottan fejlesztett fővárosi (hivatali)
intézményrendszer - feladatok, felelősök meghatározása kitűzött célok /
indikátorok mérése

Fővárosi Önikormányzat

fontos a lakosság edukálása és
tájékoztatása arról, hogyan vehet
rész a zöldfelületekkel
közterületekkel kapcsolatos
ügyekben
Az ITS-ben meghatározott projektek
megvalósítása és nyomon követése
érdekében

lehet tematikus, területre vagy
felhasználói körre szűkített és a
későbbiekben, teljeskörűen
kiterjesztett
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MIT?

KINEK?

MIÉRT?

MEGJEGYZÉS

Közvilágítás energiahatékony fejlesztése (korszerűsítése)

szolgáltató által elvégzett, lakosság
részére, megelégedésére

smart city enable technológia
alkalmazása

1. Duna-part és Duna menti területek (beleértve barnamezőt is) jobb
kihasználása (városi lépték!)
2. Helyi, szomszédság erősítő akciók, programok, mint fejlesztések a lakosság
bevonásával
1. Közösségi felelősségvállalás erősítése;
2. Barnamezős területek komplex, városszövetbe illő fejlesztése - akár városi
mezőgazdaság az önkormányzati intézmények ellátására, munkaerő hasznos
foglalkoztatása

Helyi közösségek

alacsonyabb energiafelhasználás
(kisebb költség) - jó minőségű
szolgáltatás
2. Elköteleződés, felelős
városhasználat; megosztott
felelősség az önkormányzat és a
városlakók közt!
1. Közterületek karbantartása,
fejlesztése;
2. A városi rekreációs terek bővítése,
helyi gazdálkodók erősítése

Adott fejlesztésekről (zöldfelület, rozsdaövezet stb.) az érintett civil
szervezetekkel, egyeztetés

1. helyi lakosság közösségi
tudatának, együttműködésének
erősítése;
2. helyi befektetők lakossági
érdekében
tulajdonos, fejlesztő, kivitelező,
fenntartó

Távhő: Vezeték és hóközpont rekonstrukció. Új fogyasztók csatlakoztatása.

Távhő fogyasztók

Távhő: 1. teljes hőkooperáció (hőkörzetek összehangolása)
2. megújuló alapú hőtermelők telepítése
3. anyagában nem hasznosítható hulladékok energetikai hasznosítása
Közterek közösségi használata: kulturális, sport, szociális, életvitelszerű

Távhő fogyasztók

P+R parkolók létesítése a főváros területén a közlekedési végpontoknál (pl.
Békásmegyer)

Agglomerációból ingázó budapesti
munkavállalók részére

A közelben élőknek iskolák gyerekek óvodák; helyi érdekeltségű
polgárok / vállalkozók; környéknek

a szokásjoghoz maximálisan igazodni
tudjon. Ezzel fenntarthatóvá téve a
projekteket
Energia-hatékonyság. Fenntartható
város.
Ellátásbiztonság.
Energiahatékonyság.
Ár.
mert a köztér a miénk és jó ott
töltődni! ismerkedni közösséggé
szerveződni, helyi ügyekről
informálódni
A budapesti forgalom csökkenése
érdekében, ez fővárosi érdek!

mint pl. a Rehab Critical Mass
felvonulás és kulturális programok
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