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•  Társult Kedvezményezettek: 
Bátya/Püspökszilágy/Rákócziújfalu/Ruzsa/Tiszatarján Község 

Önkormányzata, Klímabarát Települések Szövetsége, 

Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pannon Pro Innovációs 

Szolgáltató Kft., WWF 

• CÉLCSOPORT: önkormányzati döntéshozók és 

szakértők 

KÖLTSÉGVETÉS: 2.564.783 Euró (kb. 800 millió Ft) 



Természetes vízmegőrző megoldások megismertetése, tesztelése 

és beépítése a legsérülékenyebb önkormányzatok környezet-

gazdálkodásába 



1) Megatrendek: A természet katasztrófák, az 

éghajlatváltozás és a víz vezető globális kockázatok 

Az öt legnagyobb globális kockázat rangsora (2011 – 2018) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Megatrendek: a globálisan észlelt káresemények okai 



Megatrendek: milyen projektek kapják a legnagyobb 

forrásokat? Miért? 

milliárd USD milliárd USD 

A legmérhetőbb és 

legműködőképesebb 

beavatkozási 

területek! 



Megatrendek: mégis melyik Fenntartható Fejlődési 

Célhoz járul hozzá a projektünk? 



Megatrendek: Ökoszisztéma Szolgáltatások és 

természeti tőke 



2) Új szereplők bevonása – az önkormányzatok, 

települések, kisrégiók szerepe határozottan erősödik 



3) Nincs szükség láthatatlan és súlytalan 

kedvezményezettekre/utasokra. Aktív szereplők kellenek. 

Püspökszilágy 

•Villámárvizek hatásainak csökkentése 

oldaltározással 

•Hordalék-visszatartás 

Bátya 

•Anyagnyerőhely 

bevonása a csapadékvíz-

gazdálkodásba 

•Talajvíz-pótlás 

•Rekreáció 

Rákócziújfalu 

•Belvíztározás 

•Kültéri csatornák bevonása a 

vízvisszatartásba 

Tiszatarján 

•Vízvisszatartás 

helyreállított hullámtéri 

vizes élőhelyekben 

•Hullámtér-gazdálkodás 

Ruzsa 

•Szürke víz visszatartás 

•Csatornahálózat bevonása  a 

vízvisszatartásba és a 

mezőgazdaság közös 

alkalmazkodásába („zöldítés”) 

 



“Olyan vállalatok 

részvényeit veszem meg, 

amelyek olyan 

csodálatosan működnek, 

hogy akár egy idióta is 

tudná irányítni őket. Mert 

előbb vagy utóbb, lesz 

egy idióta vezető.”  

4) A vállalatok bevonása fontos, mivel az érdeklődésük 

és sérülékenységük is erősödik…. 

“Water is definitely a 

good investing 

theme because you 

have to have it, 

supply is limited and 

demand is 

increasing.” 



….ezért a vállalati termékláncokat is érdemes bevonni a 

legfontosabb ágazatokból 

7% 9,5% 10,5% 73% 



5) Nagyon fontos a földrajzi hatókör megindokolása és 

előzetes beazonosítása – miért ott? 

3154  
Önkormányzat 
 
Adatbázisok 
értékelése 

Kb. 900  
önkormányzat 

~130  
önkormányzat 

Kérdőíves 
felmérés 

Előszűrés 
Összetett 

szűrés 

~30  
önkormányzat 

Reality 
check 

5 
önkormányzat 



6) … a problémák és lehetőségek előzetes felmérése…   

Hogyan javít ezeken a projekt? 

Villámárvizek hatása 

kisvízfolyásokon 

Nem hasznosított 

szürke vizek 

Nem hasznosított vizes 

élőhelyek 

Talajerózió 

Anyagnyerőhelyek 

hasznosítatlansága 

Vízkészlethiány 

Gyakori extrém 

csapadék-események 

Belvíz és árvíz 

veszélyeztetettség 

Aszályérzékenység 



7) … amelyekre konkrét, látható, mérhető és természetes 

megoldásokat kell keresni > szinergikus hatás! 

Külföldi jó példák 

megismerése 

NWRM megoldások 

megismétlése és átültetése 

NWRM helyi tesztelése, 

kísérleti projektekben 

Helyi sérülékenységi vizsgálat 

és alkalmazkodási stratégia 

Kapacitásfejlesztés a helyi 

önkormányzatoknál 

• …a természetes vízmegőrző megoldások (NWRM) segítenek 

alkalmazkodni a vízzel kapcsolatos kockázatokhoz 

• …a bevonáson keresztül erősítik a helyi társadalom 

kohézióját,  rugalmasságát és ellenálló-képességét 

• a természetes vízmegőrző megoldások (NWRM) javítják a 

helyi vízháztartást a mezőgazdaság és az élővilág számára 

is 

• …az NWRM javítja a mezőgazdaság 

alkalmazkodóképességét és bevonja a mezőgazdasági 

vállalatokat az alkalmazkodásba; 

• …hozzájárul a helyi élhetőség, életminőség javulásához (pl. 

mikroklíma javítása, rekreációs területek növelése) 

• … mérhető kibocsátás-csökkentést eredményez a vizes 

élőhelyekben a szén-dioxid megkötéssel ás tárolással; 

• …a helyi gazdaság számára új lehetőségeket teremtenek 

Kockázatkezelő eszköz 

kifejlesztése 

okos eszközök használata 

hálózatosításra 

Az alkalmazkodás helyi 

koordinációja 



8) … az EU-s hozzáadott értéket nem elég felsorolással 

alátámasztani 

EU Árvízi Irányelv 

Közös Agrárpolitika 

Helyi társadalmi és gazdasági hatások 

Természetes ökoszisztémák, 

biodiverzitás 

EU Stratégia (aszály és vízhiány) 

EU Alkalmazkodási Stratégia 

EU Víz Keretirányelv 



9) A projekt céljai illeszkedjenek a LIFE céljaihoz 

Az alkalmazkodással 

kapcsolatos uniós szakpolitika 

segítése gyakorlati módszerek 

tesztelésével,  természetes 

megoldásokkal 

Hatékonyabb alkalmazkodási 

intézkedésekhez szükséges 

tudás-fejlesztés és 

kapacitásépítés 

Integrált, ökoszisztéma-alapú 

alkalmazkodási módszerek 

helyi, regionális vagy nemzeti 

szinten 

Ismétlésre, átadásra vagy más 

szakterületeken történő 

érvényesítésre alkalmas 

innovatív megoldások 

Tudásmegosztás 

& Kapacitás-

fejlesztés 

 

Kísérleti, integrált 

intézkedések helyi 

szinten 

 

Önkormányzati 

jogosítványok 

javítása 

 

Önkormányzati 

együttműködések, 

hálózatok vízgyűjtő 

szinten 

Víz kockázat 

értékelés és 

vállalati 

bevonás 

Tudás-

megosztást 

segítő okos 

eszközök 
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Köszönöm! 
Vaszkó Csaba 

vaszkocs@gmail.com 

Mobil: +36 30 586 6688 
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