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vízgyűjtő szinten  

önkormányzati koordinációval 

Természetes vízmegtartó megoldások előnyei 

”Sok kicsi sokra megy” 

Költséghatékony 

Természetközeli 

Védelem a településnek 

Zöldebb környezet 

Vonzóbb településkép 



Természetalapú vízgazdálkodás 
Püspökszilágyon 

Mi történt eddig? –  

LIFE-MICACC projekt 

• Komplex lefolyáslassító rendszer került 
kiépítésre a településen (rönkgátak, 
oldaltározó) 

• Lezúduló csapadék, villámárvizek okozta 
károktól való védelem 

• Úttörő jelentőségű projekt, példaértékű 
megoldások 

• Uniós támogatási forráshoz való 
hozzájutás és a szükséges tudás 
megszerzése 

 

Mi várható? –  

LIFE LOGOS 4 WATERS 
projekt 

• Püspökszilágyon megvalósult megoldások 
kiterjesztése a vízgyűjtő területen lévő 
többi településre 

• Integrált vízgazdálkodási szemlélet és 
módszerek vízgyűjtő szinten való 
alkalmazása együttműködve a többi 
településsel 

• Részvételi döntéshozatalon alapuló 
további beavatkozások (Vízgyűjtő 
Érdekegyeztető Fórum működése) 

 



vízgyűjtő szinten  

önkormányzati koordinációval 

A LIFE LOGOS 4 WATERS projektről 

Időtartam: 2021. 10. 1. – 2025. 09. 30. 
Költségvetés: 3 764 915 Euro (kb. 1.3 mrd Ft) 

 EU támogatás: 55% (kb. 725 millió Ft) 
 Hazai társfinanszírozás: 45% (kb. 593 millió Ft)  

Megvalósítók: Belügyminisztérium – Koordináló Kedvezményezett és 7 
Társult Kedvezményezett Partner 
+ 12 vízgyűjtő önkormányzat és 9 szakmai együttműködő szervezet 
Célcsoportok: önkormányzati döntéshozók és szakértők, valamennyi 
érintett szakterület képviselője, vízgyűjtő területen érintettek, teljes 
lakosság 
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Fő célkitűzések 
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Partnerek és főbb vállalásaik a projektben 
 Minta vízgyűjtő területek 
 Együttműködés koordinációja 
 Vízmegtartó megoldások 

megvalósítása 
 Vízgyűjtő Érdekegyeztető 

Fórumok 
 Helyi Bemutató  
          központok 

 Képzési anyagok fejlesztése 
 Nyári egyetemek szervezése 
 Nemzetközi záró konferencia 
 Monitoring tevékenység 

 Szakértői támogatás biztosítása  
 Mérnöki képzési anyag és pilotoktatás 
 Módszertani dokumentumok kidolgozása 

 Integrált Települési 
Vízgazdálkodási Terv módszertana 

 Komplex monitoring rendszer 
 Önkormányzati Pályázati 

Programok menedzselése 
 Társadalmi-gazdasági 

hatásmérés 
 Tudásátadás,   

 szemléletformálás 
 Mintaterületi kooperáció és 

tervezés segítése 
 Nemzetközi tanulmányutak 
 Országos szemléletformáló 

kampány 
 Ökológiai és környezeti 

szempontok és monitoring 

 Átfogó 
projektmenedzsment 
 Projektszervezet 

működtetése 
 Önkormányzatokat 

támogató eszközök   
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Köszönöm a figyelmet! 
 

dr. Szatzker Petra, LIFE LOGOS 4 WATERS szakmai vezető 
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda 

 
http://lifelogos4waters.bm.hu/   

 

petra.szatzker@bm.gov.hu 

life@bm.gov.hu  

+36 70/680-9705 
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