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ELKÉSZÜLT BUDAPEST VÍZGAZDÁLKODÁSI 
ÁLLPOTÉRTÉKELÉSE 

Átfogó tanulmány készült a Budapest 

vízgazdálkodását érintő legfontosabb adatokról és 

trendekről.  

A tanulmányból kiderül, hogyan változott az 

elmúlt évtizedekben a zöldterületek és a burkolt 

felületek aránya, milyen trendet követ az éves 

csapadékmennyiség, tájékozódhatunk a vízfolyások 

kémiai paramétereiről vagy a csatornázottsági 

adatokról és a szennyvíztisztítási technológiákról. 

 

 

Az angol nyelvű tanulmány innen tölthető le, az adatokból és a szakmai műhelymunka alapján 

készült összefoglaló pedig innen.  

ÚJ VIDEÓ A VÁROSI VÍZKÖRRŐL 

A klímaváltozás és a vízkörforgás 

hatásait mutatja be városi 

környezetben a CWC projekt 

legújabb kisfilmje. A 4 perces, 

magyar felirattal is elérhető 

animációból nem csak a 

természetes körforgás 

felborulásának problémáit, de azok 

megoldásait is megismerhetjük.  
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D-T3-1-3-SQassessment-BUDAPEST-1217.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DT3-1-5-Budapest-0113-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ht-_au0N6Us&ab_channel=ChronmyKlimat
https://www.youtube.com/watch?v=Ht-_au0N6Us&ab_channel=ChronmyKlimat
https://www.youtube.com/watch?v=Ht-_au0N6Us&ab_channel=ChronmyKlimat
https://www.youtube.com/watch?v=Ht-_au0N6Us&ab_channel=ChronmyKlimat
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EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ VÁROSI VÍZGAZDÁLKODÁSI 
SRATÉGIÁK 

A City Water Circles projektben a résztvevő partnervárosok elkészítik saját körkörös 

vízgazdálkodási stratégiákat és akciótervüket. A tervezési folyamat hívószava az együttműködés. 

Torinótól Spliten át egészen a lengyelországi Bydgoszcz városáig a helyi érintettek – 

vízgazdálkodási szakértők, várostervezők, természetvédők, gazdasági szakértők, civil 

szervezetek, önkormányzati stratégák közösen keresik a válaszokat, megoldásokat a 

klímaváltozás okozta kihívásokra.  

Miközben a városok saját vízügyeiket igyekeznek 

megoldani, lehetőségük van egymástól is tanulni, 

hiszen a stratégiaalkotás folyamata közös 

módszertan szerint zajlik, a partnerek pedig 

folyamatosan konzultálnak.   

 

Ez történt nemrégiben Bydgoszcz-ban, Splitben és 

Torinóban. 

 

 

SZAKMAI PARTNERÜNKTŐL: ONLINE TRÉNINGANYAG 
ÖNKORMÁNYZATOKNAK 

Ingyenes, online képzést indított a Belügyminisztérium a hazai önkormányzatok részére 

„Települési sérülékenység és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” címmel. A 6 modulból álló, 

interaktív tréninganyag innovatív és fontos tudásanyagot kínál az önkormányzatoknak, mely 

támogatja őket az éghajlatváltozás negatív hatásaira való felkészülésben. 

A képzési anyagról bővebben a projekt weboldalán olvashatnak, ahol egyébként is rengeteg 

hasznos háttéranyag, inspiráló jó példa és a lakossági kommunikációban közvetlenül 

felhasználható anyag van.    

 

Hírlevelünkre itt iratkozhat fel  

Kapcsolat 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html 

           

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Asphalt-out--green-in--Concepts-of-new-raingardens-in-Byd.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Participative-approach-is-the-key---stakeholders-meeting-.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Next-level-of-cooperation-in-Italy.htm.html
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/aktualitasok/life-micacc_e-learning_treninganyag
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/dokumentumok
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/tudastranszfer/jo_gyakorlatok_ad
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/MICACC_megoldas_otthon_FINAL_HU.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe67mqe-v7ZRuvxcl8C_bAvJeOLBS0UkiVCswrX05YmPsSznw/viewform
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.facebook.com/citywatercircles/
https://www.instagram.com/citywatercircles/
https://twitter.com/CirclesCity

