
2022. 11. 10.

CITIES4CSR

Szabó Sándor, pályázati koordinátor
Budaörs Város Önkormányzata



➢ Előzmények, kihívások

➢ Phase 1 áttekintése

➢ Phase 2 tevékenységeinek áttekintése

➢ Small Scale Action bemutatása

➢ Projekt utóélete



Kihívás

➢ Erős helyi gazdaság – de 
nem erős a kapcsolat az 
önkormányzattal és a 
helyi közösségekkel

➢ Ad hoc együttműködés

➢ A CSR kultúra nem erős 
(helyi és országos 
szinten)



Partnerhálózat



Phase 1 áttekintése

Phase 1 legfontosabb feladatai:

➢ Kapcsolatépítés (nemzetközi és helyi szinten)
➢ Egymás jógyakorlatainak megismerése (pl. milánói 

példák, nantes-i CSR platform)
➢ Álljon fel az önkormányzati staff csapat
➢ Hozzuk létre az ULG-t és indítsuk el
➢ Kommunikációs tevékenységek
➢ Megalapozó tanulmány készítése (Baseline Study)
➢ Második körös pályázat elkészítése és benyújtása

Phase 1 időtartama: 
2019. 09. 02. – 2020. 03. 02.



Phase 2 fő tevékenységei

2020. május 7: Phase 2 pályázat elfogadása.
2022. augusztus 7-ig tartott a projekt.

Két fő nagy tevékenység:

- Small Scale Action (SSA) megvalósítása

- Integrated Action Plan (IAP) kidolgozása

Emellett jelentős hangsúlyt kaptak az
együttműködés építése, a kommunikációs
tevékenységek és az egymástól való tanulás.



Budaörs ULG

13 állandó tag 

➢ önkormányzati staff
➢ érintett képviselő-testületi tagok 
➢ tanácsadók (külsősök)
➢ kommunikációs szakértő (külsős)
➢ BTG igazgató
➢ BITEP képviselője
➢ NHOOD Kft. képviselője



Small Scale Action

Kezdeti ötletek: e-mobilitás



Small Scale Action

➢ Fásítás
Legalább 200 fa elültetése 
közös összefogással a városban.

➢ Szemléletformálási kampány
A hosszan tartó környezettudatos viselkedés 
egyik legfontosabb feltétele a belső motiváció 
kialakulása.



Miért a fásítás?

➢ 2020: SECAP (Sustainable Energy and Climate 

Action Plan) – 40% CO2 csökkentés 2030-ig

➢ 2021: Helyi Klímastratégia – 17% ÜHG gáz 

csökkentés 2030-ig

➢ Kérdőíves felmérés – első helyen a fásítás



Kommunikációs kampány

➢ Kommunikációs terv kidolgozása

A kampány 2021 októberben indult:

➢ logó

➢ Kezdő cikk a helyi médiában és a 

közösségi médiában

➢ Vállalati CSR-cikkek a helyi 

médiában és a közösségi
médiában

➢ TV-s interjúk (BKTV, TV2040)



Önkormányzati és BTG fásítás

NHOOD fásítás



Timac AGRO és WAMATECH 

Hungária fásítás

Polgármesteri 

Hivatal 

fásítás



Klímabarát Budaörs Facebook oldal: 
https://www.facebook.com/klimabaratbudaors



A projekt utóélete

Folytatni tovább és szélesíteni az 

együttműködést.

Ehhez szükséges erőforrások 

biztosítása.



Budaörs Közösség



Köszönöm a figyelmet!

szabo.sandor@budaors.hu


