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2022 júniusában indult el a Build Green nevű Erasmus+ felnőttoktatási projekt, amelynek a KÖVET 
Egyesület a magyarországi partnere. A magyar, görög és spanyol partnerségben indított projekt 
fókuszában az éghajlatváltozás, valamint az energia- és erőforrás-megőrzés áll. Ennek érdekében meg-
vizsgáljuk, hogyan lehet olyan fenntartható tereket építeni, amelyek energiát és erőforrást takarítanak 
meg, egyúttal hosszú távú energiahatékonyságot biztosítanak.

A partnerek célja széles körben elérhető, 
fenntartható terek létrehozása. Hat téma-
körben dolgozunk: 
 ∫ újrahasznosított anyagok felhaszná-

lása, 
 ∫ passzív házak (melyekben csökken a 

fűtésre és a hűtésre használt energia 
mennyisége), 

 ∫ ökológiai szennyvízrendszerek (melyek 
csökkentik az öntözés és a műtrágya-
használat szükségességét, egyúttal 
változatos ökoszisztémát hoznak létre), 

 ∫ zöldfal (mely segít a szigetelésben),
 ∫ tetőkertek (szintén a szigetelésben van 

szerepük, továbbá lehetővé teszik az 
élelmiszer-termelést),

 ∫ beltéri mezőgazdaság (növeli a termő-
helyet, a helyben való termesztéssel 

csökkenti a csomagolás és a szállítás 
szükségességét)

A fenti jógyakorlatok csökkentik az ener-
 gia- és erőforrás-felhasználást az épí tés és 
a karbantartás időszakában is.
A Build Green projekt nemzetközi konzor-
ci uma hisz abban, hogy a fenti témák olyan 
le he tő ségeket nyitnak meg a résztvevők 
előtt, amelyek által a gyakorlatban ők is ré sze-
sévé válnak a körforgásos gaz da ság nak. 
A projekt Spanyolországban, Ma gyar or-
szá  gon és Görögországban va ló  sul meg. 
A KÖVET Egyesület a tető ker tek kel, a 
zöld falakkal és a beltéri mező gaz da ság-
 gal foglalkozik. Feladataink kö zé tar  tozik 
a jógyakorlatok gyűjtése, a tudás meg-
osz tás és népszerűsítés, ered mények és 
mód sze rek bemutatása, ter jesz tése. A bel-

té ri mezőgazdaság témában szak ér tőnk 
a MATE keszthelyi oktatója, dr. Kovács 
Barnabás.

A nemzetközi konzorcium tagjai: 
 ∫ Centro de Estudios Ecológicos 

Abrazohouse (www.abrazohouse.org)
 ∫ Innovation Frontiers IKE  

(www.innovationfrontiers.gr)
 ∫ KÖVET Egyesület a Fenntartható 

Gazdaságért (www.kovet.hu)

További információk a projektről:  
www.facebook.com/BuildGreenEras-
musPlus/

Ha péntek, akkor Zöld Hét!
Elsodort a hírfolyam? Kíváncsi vagy, hogy melyek 
voltak a hét legfontosabb környezetvédelmi hírei? 

Mi segítünk képben maradni.

A ZÖLD HÉT péntekenként jelentkező hírháttér podcast, 
melyben Sarkadi Péter szakértő vendégeivel beszéli meg az 

általuk fontosnak tartott környezetvédelmi híreket, informáci-
ókat, melyek a környezetünk, a jövőnk iránt érzékeny emberek 

számára fontosak. Minden podcasthoz tartozik egy cikk sok 
részlettel, háttérinformációval. greenfo.hu/hirek/zold-het/

Csak a tájékozott, gondolkodó ember képes érdemben 
tenni az élhető környezetért. A mai világban ömlenek ránk a 

hírek, mégis nehéz hiteles információhoz jutni. Nehéz kivá-
logatni a megbízható forrásokat. Mi szeretnénk a szemeket 

kinyitni – ne maradj le a zöld információkról.

Kísérd figyelemmel a „zöld iránytű” folyamatosan frissülő híreit, 
sajtófigyelő rovatát, podcast aloldalát, és érdemes feliratkozni 
Facebook oldalunkra és valamelyik (pl. spotify, anchor, vagy 

soundcloud) csatornánkra.

Merre tovább ökológiai 
közgazdaságtan? 

Kovász lapszámbemutató és vitaest

 Helyszín: BGE PSZK, 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. 
1.  előadó

 Időpont: 2022. szeptember 30., 14.00-18.30

 A rendezvény célja a Kovász című folyóirat 2022-ben megje-
lenő számának bemutatása, amelyben neves hazai kutatók 
reflektálnak Herman Daly-nek az ökológiai közgazdaságtan 

elmúlt és elkövetkező harminc évének kulcstémáiról írott 
cikkére. A szám cikkeit bemutató előadások után közösen 

megvitatjuk az ökológiai közgazdaságtan aktuális kérdéseit, 
a nemzetközi szakirodalomban felvetett témák hazai rele-

vanciáját. Fő kérdésünk, hogy merre tart a tudományterület 
− melyek azok a forró pontok, amelyek a hazai kontextusban 

is kiemelt fontossággal bírnak majd a jövőben. A rendez-
vényen szeretettel látunk ökológiai közgazdász kutatókat 
és oktatókat, valamint a doktori képzésekben résztvevő, a 
fenntarthatóság transzdiszciplináris témái iránt érdeklődő 

kollégákat.

 A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztráció 2022. szeptember 1-jén indul az alábbi 
oldalon: https://uni-bge.hu/hu/cesibus  

A szerkesztőség várja a támogatók greenfo.hu/tamogatas/   
és a szponzorok jelentkezését is.  greenfo.hu/mediaajanlat/  

 Üdvözlettel: Sarkadi Péter főszerkesztő   
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