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A ZEUS KFT. ÉS A ZÖLD ÉRTÉKREND

 A Zeus Tanácsadó és Kiadó Kft. stratégiai tanácsadásai során (pl. városfejlesztési 
stratégia)  számos alkalommal szembesül a zöld értékrend és a fenntarthatóság 
kérdésével

 A projektmenedzsment tevékenységünk keretében sok esetben kell megtalálnunk az 
optimális megoldást a zöld értékek hatékony megvalósításában, implementálásában

 Mi magunk is példát mutatunk, dolgozóink elkötelezettek a zöld értékrend mellett, 
belső működésünk, napi munkavégzésünk során is szem előtt tartjuk ezeket a 
szempontokat, továbbá mindezeken felül cégautóink a környezetvédelmi 
törekvéseinknek megfelelően – kevés kivételtől eltekintve – hybridek.
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A ZEUS KFT. ÉS AZ „ÉSSZERŰEN ZÖLD” PROJEKT

Az „Ésszerűen Zöld” programunk keretében mindig rendszerben, illetve komplex 
megoldásokban gondolkozunk. 

A fenntarthatóság szellemében különös figyelmet fordítunk:

o a közösségi közlekedés zölddé tételére,
o a zöld értékrend népszerűsítésére,
o a bio- és geoenergetikára, 
o a hulladékenergia újrahasznosítására,
o az organikus mezőgazdaságra, 
o az elektromos autók promotálására,
o egyéb környezettudatos felújításokra, fejlesztésekre

 Cégünk gondozásában az „Ésszerűen Zöld” projekt számos eleme megvalósult 
már ügyfeleinknél, illetve partnereinknél (állami és for-profit szektor egyaránt), 
azonban minden esetben (a komplexitásból fakadóan) csak egy-egy részét 
tudtuk véghezvinni a programnak. 

 A legkisebb elemektől (biciklitárolóktól), egészen a panelházak felújításának 
geotermikus bővítéséig (panelprogram) számos eredményt elértünk már.
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AZ „ÉSSZERŰEN ZÖLD” PROJEKT ALAPVETÉSEI

 Az utóbbi évtizedek során az önkormányzatokban, valamint az államigazgatásban 
szerzett tapasztalatainknak, illetve az egyéb – for-profit cégekhez köthető – zöld 
projektjeinknek köszönhetően tisztában vagyunk a magyar viszonyokkal és 
attitűddel. 
Éppen ezért nem dobálózunk megvalósíthatatlan tervekkel, illetve kivitelezhetetlen 
ötletekkel!

 Minden zöld projekt során az adott célnak megfelelő, a komparatív előnyöket 
figyelembe vevő, „ésszerű” kompromisszumra, hatékony megoldásra törekszünk.

(Mindig az ügyfeleink lehetőségeihez mérten javasoljuk a zöld projekteket.)

 Az „ésszerűen zöld” projektek során alapvetés, hogy a kezdeményezések nem ad hoc 
jelleggel, rendezetlenül, hanem tudatos és hatékony építkezéssel, rendszerbe 
foglalva valósulnak meg. Nem foglalkozunk „zöldre festett” ésszerűtlen 
projektekkel!
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1960-as évek: a 
környezeti problémák 

észlelése

1970-es évek: a 
környezetvédelem 

elismerése

1980-as évek: szervezett 
fellépés

1982: fenntartható 
fejlődés koncepciójának  

megfogalmazása

1987: ózonréteget 
károsító anyagok 

szabályozása

1990: fenntartható 
fejlődés feltételeinek 

megteremtése

2000: globális 
felmelegedés 
problémája

2002: Fenntartható 
fejlődés 

világtalálkozó

2005: stratégiai 
tervek a fenntartható 

fejlődésre

2005: ZEUS: Zöld 
Város Stratégia 
(Nyíregyháza)

2008: ZEUS: Zöld 
Város Stratégia és 
innovatív eszközök  

(Bp. XI. kerület)

2010: ZEUS: Komplex 
Zöld Stratégia        

(Miskolc, Zöld Nyíl)

KÖRNYEZETVÉDELEM EVOLÚCIÓS FEJLŐDÉSE

1997: kiotói egyezmény 
aláírása

1998: ZEUS Kft. 
megalakulása, 

környezettudatos 
szemlélet

1999: ZEUS online és 
offline magazinokban 

zöld irányelvek

2011: ZEUS: Ésszerűen Zöld megoldások a 
jövő hétköznapjaiban
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Biotermikus
erőművet 

épít a város

Lakossági 
hulladék 

keletkezik

Vita a hulladék 
tárolásáról

Vita a 
hulladék 

szállításáról

Szervezetlen 
a hulladék 

szállítás

Vita a 
bioerőmű
építéséről

ZEUS zöld stratégia

1 lépésben!

KÖRNYEZETVÉDELEM ZEUS LÉPTÉKKEL

 A ZEUS Kft. évtizedes tapasztalattal rendelkezik a környezettudatos településfejlesztés és a 
városi zöld stratégiák tervezésében, kivitelezésében.

 A zöld fejlesztések során evolúciós lépcsők ugorhatóak át!
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A ZEUS KFT. ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK

 A Zeus Tanácsadó és Kiadó Kft. vezetői immáron 20 éves tapasztalattal bírnak az 
önkormányzati tanácsadás és településfejlesztés terén, mely során mindig is kiemelt 
szerepet játszottak a zöld értékek.

 A Zeus Kft. kezdeményezésére számos környezettudatos és innovatív fejlesztésre 
került sor az utóbbi évtizedekben az önkormányzati szektorban (az ország különböző 
pontjain). Ezek között szerepelnek egyrészről kisebb volumenű fejlesztések, mint 
például közösségi terek felújítása, de megtalálhatóak átfogó (több éves) zöld 
programok is.

 Továbbá folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy a zöld programok keretében 
összekapcsoljuk az önkormányzatokat, a non-profit, illetve civil szervezeteket és a 
for-profit cégeket a sikeres, fenntartható megvalósítás érdekében.
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 A zöld városfejlesztési stratégia kialakítása hosszú távú tervezést takar, így mindig 
rendszerben, illetve komplex megoldásokban gondolkozunk.

 A városvezetés egy településfejlesztés keretében olyan stratégiai vállalásokat tesz, 
amelyek alapjaiban határozzák meg a jövőben a város alapvető fejlesztési irányait, a 
külső versenyhelyzetét és az ahhoz kapcsolódó lehetőségeket, eszközöket, valamint 
természetesen a lakosság véleményét.

 A Zeus Kft.-nek évtizedes tapasztalata van a városi zöld stratégiák kidolgozásában és 
kivitelezésében, így többek között:

 2006-ban részt vettünk Nyíregyháza városimázsának kialakításában. A stratégiában újra definiáltuk 
a város és a természet kapcsolatát, így Sóstó, illetve a nyíregyházi fák köré épült a város zöld 
stratégiája.

 2008-ban a XI. kerület számára készítettünk „zöld” megvalósítási terveket, amelyek alapján Újbuda
elindította környezettudatos beruházásait, fejlesztéseit.

 2009-ben elindult az általunk elkészített koncepció mentén a több célcsoportot elérő, számos 
innovációt magában foglaló Zöld Start program Terézvárosban.

 Stb.

ZEUS KFT. ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
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A ZÖLD ÉRTÉKREND NÉPSZERŰSÍTÉSE

 A társadalom környezettudatos szemléletformálása a 21. század egyik legfontosabb 
kihívása. Az adott projektek keretében mindig igyekszünk a non-profit, a for-profit és az 
állami szektor számára is ennek jelentőségét hangsúlyozni

 A zöld értékrend népszerűsítése sokrétű feladat, mely egyaránt magában foglalja a 
társadalom „zöld” képzését, segítését, a jövő generációjának direkt megszólítását, vagy 
éppen a napi „zöld praktikák” elterjesztését

 Ennek keretében számos sikeres program zajlott már le cégünk közreműködésével: 

 Önkormányzati szinten például (többek között) ide sorolható az intelligens 
kutyatartók klubjának beindítása, de akár az autómentes napokon való hangsúlyos 
önkormányzati jelenlét ösztönzése is

 A for-profit szektorból hozva példát, egyik nagyvállalati ügyfelünk teljes CSR 
tevékenységének „zölddé” tételét kiviteleztük

 A non-profit szektorról sem megfeledkezve, egyik szoros partnerünk (egy civil 
szervezet) például a kerékpáros közlekedés általános iskolai oktatásáért tett jelentős 
lépéseket
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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE

 Alaptézisünk, hogy a közösségi közlekedés harmonikussá tétele és integrálása a 
hétköznapi közösségi életbe nem csupán pénz kérdése!

 Minden esetben arra törekszünk, hogy az általunk javasolt megoldások 
megfeleljenek a következő alapelveknek:
 biztonság

 kényelem

 zöld értékrend

 Továbbá folyamatosan arra törekszünk, hogy a tervezett újítások a megvalósítás 
során tökéletes harmóniában legyenek a meglévő környezettel. 
Azt kiegészítsék az adott értékek megtartásával, és a meglévő hiányosságokat 
pótolják a XXI. század követelményeinek megfelelő jövőtudatos elemekkel.

 A környezettudatos városi közlekedés lehetőségeinek megteremtése mellett 
kiemelten fontosnak tartjuk a nyugat-európai közlekedési kultúra elterjesztését.
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 Az energiafelhasználás terén komplex megoldásokban gondolkodunk, így az 
elpocsékolt hulladékenergiát is energiának tartjuk. 

Például a meleg víz addig ad energiát, ameddig teljesen ki nem hűl. Azaz egy termálvizes 
gyógyfürdő (amely a geotermikus energiát használja) 40 C fokos medencéjéből néhány fokos 
lehűlés után a meleg vizet a lefolyóba engedik, holott ez az energia tovább hasznosítható: 

 Az épület egyéb létesítményeinek fűtésére

 Környező intézmények, épületek fűtésére, meleg víz ellátására

 Környező mezőgazdasági területeken melegházak, fóliasátrak fűtésére

 Magyarországon a geotermikus energiafelhasználásra lehetőség, a bio
energiafelhasználásra pedig szükség van.

 A geotermikus energia, a földfelszín alatt található forró víz az ország egyik kiemelkedő 
adottsága.

 A bioenergia felhasználása azért szükséges, mivel a szenny- és hulladékanyagok
felhasználásával  nyert energia egyrészt a környezetet védi, másrészt nyereséget is termel.

 A Zeus Kft. kapcsolatban áll a terület több vezető vállalatával.

 Partnereink több bioerőmű felépítését is tervezik az elkövetkező időszakban.

BIO- ÉS GEOTERMIKUS ENERGIA
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 Ezzel a programmal kapcsolatban folyamatos ellenállásba ütközünk, egy paradigma 
váltásra van szükség, mind a városvezetők, mind pedig a lakosság körében. Miért ne 
lehetne az ablakokba muskátli helyett paprikát, vagy az utcára platán fa helyett 
almafát ültetni?!

 A program célja: A kihasználatlan zöld területeken zöldség és gyümölcs termesztése, 
amelyet a lakók, illetve az általuk létrehozott közösségek művelnek.

 A program előnyei: 
 A lakosság, friss, káros anyagoktól mentes élelmiszerhez jut, 

 az önkormányzat helyett a lakosság gondozza a földet, 

 a kerteknek közösségfejlesztő hatása van, 

 a tendenciák alapján a kiskertek környékén csökken a bűnözés, 

 a termesztett növény megköti a co2-t, ezáltal javítja a levegő minőségét.

 Lehetőségek: 
 Kertek kialakítása: panel és társasházak, valamint közintézmények körüli kihasználatlan 

zöldterületeken, nagyobb ligetek elhagyatott, elhanyagolt részein.

 Növénytermesztés: háztetőn konténerben, teraszon ládában, irodában cserépben

ORGANIKUS MEZŐGAZDASÁG ÉS VÁROSI KERTÉSZET
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ELEKTROMOS AUTÓZÁS

1. Helyzetkép (a teljesség igénye nélkül)

 „Franciaországban 10 éven belül 2 millióra emelkedik az elektromos meghajtású 
gépkocsik száma” – hangzott el a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara budapesti 
sajtótájékoztatóján. (forrás: hvg, 2010. április 21.)

 „Franciaországban közel 2 milliárd eurót fordítanak a töltőállomás-hálózat 
kiépítésére, és jogi eszközökkel is segítik az elektromos, illetve hibrid autók 
terjedését. Az új szabályok szerint például csak olyan házak épülhetnek, amelyek 
villamos hálózata alkalmas az elektromos autók töltésére” – mondta a Damien Luniaud, 
a Citroen magyarországi vezetője. (forrás:mno, 2010. április 21.)

 Angela Merkel, német kancellárasszony ígéretet tett arra, hogy az elkövetkezendő 
évtizedben egymillió elektromos jármű fogja róni Németország útjait. (forrás:mti, 2010. 
május 3.)
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ELEKTROMOS AUTÓZÁS

2. A Zeus Kft. és az elektromos autózás

 A elektromos autózás kapcsán cégünk rendszerben gondolkozik. Célunk nem a 
disztribúció megkezdésének promotálása, hanem a hatékony integrálás a hétköznapokba!

 A hatékony megvalósítás érdekében azon dolgozunk, hogy összehangoljuk egymással a 
technológiai háttért biztosító nagyvállalatokat, az önkormányzati, illetve állami célokat, 
intézkedéseket, és a 21. századi fogyasztók igényeit (már előre haladott tárgyalásokat 
folytatunk az elektromos autó piac fontos szereplőivel)

 Az elektromos autók feltételeinek megteremtése Kelet-Európában különösen nehéz. 
Azonban cégünk pont az ilyen kihívásokra szakosodott, hisz:

 Különösen hatékonyak vagyunk a nehéz ügyek kezelésében

 Értünk a sokszereplős projekmenedzsmenthez

 Kiválóak a nemzetközi kapcsolataink

Már napjainkban is megvalósítható a megfelelő partnerekkel egy sikeres, innovatív, komplex 
elektromos autó projekt!
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MIÉRT ÉRDEMES A ZEUS KFT-VEL DOLGOZNI

A ZÖLD PROJEKTEK SORÁN?

 Számos sikeres zöld projekt indítása, valamint kivitelezése köthető cégünkhöz a 
kisebb kezdeményezésektől egészen a teljes programokig (önkormányzatoknak és 
for-profit cégeknek egyaránt)

 Több évtizedes önkormányzati és államigazgatási tapasztalattal rendelkezünk

 Kapcsolatban állunk a „zöld terület” számos meghatározó, innovatív cégével

 Van jövőképünk és komplex programunk

 Egyedi know-how

 Képesek vagyunk összekapcsolni egymással az önkormányzati és államigazgatási, a 
for-profit és a non-profi szektort

 Különösen hatékonyak vagyunk a nehéz ügyek kezelésében, értünk a sokszereplős 
projekmenedzsmenthez
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ÉSSZERŰEN ZÖLD

© ZEUS 2010. – www.zeus.hu


