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1) Az egyik legsúlyosabb globális kockázatra irányul 

Az öt legnagyobb globális kockázat rangsora (2011 – 2017) 
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2) A legtöbb káresemény vízzel kapcsolatos jelenségek 
következménye 



3) Az éghajlatvédelemre fordított források növekedése várható.    
Az alkalmazkodáson belül a víz és földhasználat vezet. 

milliárd USD milliárd USD 

A legmérhetőbb és 
legműködőképesebb 

beavatkozási 
területek! 



4) Épít az önkormányzatok növekvő szerepére és 
jelentőségére 



5) Ezért az önkormányzatok nem láthatatlan 
kedvezményezettek vagy utasok, hanem szereplők 

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.”  

6) A vállalatok érdeklődése és kitettsége is erősödik…. 

“Water is definitely a 
good investing 
theme because you 
have to have it, 
supply is limited and 
demand is 
increasing.” 



….ezért a projekt a vállalati termékláncokat is bevonja a 
kockázatok feltárásába és kezelésébe 

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



7) Az éghajlatváltozás helyi hatásainak széleskörű 
felmérésére alapul… 

3154  
Önkormányzat 
 
Adatbázisok 
értékelése 

Kb. 900  
önkormányzat 

~130  
önkormányzat 

Kérdőíves 
felmérés 

Előszűrés 
Összetett 

szűrés 
~30  

önkormányzat 
Reality 
check 

5 
önkormányzat 



8) … amely során beazonosítottuk a konkrét, látható 
problémákat… 

Villámárvizek hatása 
kisvízfolyásokon 

Nem hasznosított 
szürke vizek 

Nem hasznosított vizes 
élőhelyek 

Talajerózió 

Anyagnyerőhelyek 
hasznosítatlansága 

Vízkészlethiány 

Gyakori extrém 
csapadék-események 

Belvíz és árvíz 
veszélyeztetettség 

Aszályérzékenység 



9) … amelyekre konkrét, látható, mérhető és természetes 
megoldásokat nyújt 

Vízvisszatartás 
önkormányzati csatornákban 

Szürke vizek megtartása >  
helyi vízháztartás javítása 

Vízvisszatartás hullámtéri 
vizes élőhelyekben vizes  

Talajerózió és villámárvizek 
hatásainak csökkentése, 
kisvízfolyások mentén 

Belterületi csapadék 
tározása 
anyagnyerőhelyekben 

Hullámtér-gazdálkodás 
vízmegtartó-képesség 
növelése céljából 

• Egyszerű és természetes megoldások, amelyek… 
 
• …javítják a helyi vízháztartást 
 

• …meglévő „eszközökre” hasznosíthatóságára épülnek 
 

• …hasznosítják a víztöbbletet, így csökkentik az árvízi/belvízi 
kockázatokat 

 

• …csökkentik a talajerózió mértékét 
 

• …lehetőséget adnak a vízhasználó ágazatok bevonására 
(mezőgazdaság, turizmus) 

 

• …egyszerre járulnak hozzá az adaptációhoz és a mitigációhoz 
 

• …javítják a mikroklímát és növelik a rekreációs teret.  
 

• …készségeket és kompetenciákat teremtenek 



10) A projekt céljai tökéletesen illeszkednek 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! 
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