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Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. 

 

ESŐVÍZGYŰJTÉS ÉS SZÜRKEVÍZ-ÚJRAHASZNOSÍTÁS A 

ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODÁBAN 

BERUHÁZÓ: BUDAPEST XIV. KERÜLETET, ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA 

PARTNER: FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK 

     

• 200 m2 tetőfelületről és 8 kézmosócsapról gyűjtik az esővizet és a szürkevizet 

• A víz egy 13m2-es kavicságyon szűrődik keresztül, mielőtt összegyűlik a tartályban 

• A föld alatt 14 m3 kapacitású tartály tárolja az eső- és szürkevizet  

• Az oviban 9 vécét ezzel a helyben gyűjtött és tisztított vízzel öblítenek, és 1000 m2 -nyi kertet 

öntöznek vele  

A beruházás költsége: 85 000 EUR 

MIÉRT HASZNOS A BERUHÁZÁS? 

Gazdaságos, ha a vécéöblítéshez, öntözéshez újrahasznosított vizet használunk, így csökken az ovi víz- 

és csatornaszámlája, vagyis az önkormányzat pénzt spórol. 

Az esővíz helyben hasznosul, ha nem engedjük a csatornán elfolyni, hanem betároljuk vízhiányos 

időkre.  

Kisebb terhelés a csatornarendszernek, ha az esővizet, vagy legalább egy részét helyben tartjuk, 

heves esőzéskor nem önt ki a csatorna. 

 

További információért látogasson el a projekt weboldalára!  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html 
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KÖRKÖRÖS VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIAI AJÁNLÁSOK 

BUDAPEST TERÜLETÉRE 

A City Water Circles projekt keretében elkészült egy fenntartható, körkörös vízgazdálkodást segítő stratégiai 

javaslat Budapest területére annak érdekében, hogy a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, összehangolt, 

fenntartható körkörös vízgazdálkodás valósuljon meg a városban. 

 

 

A stratégia főként a tudásmenedzsment, hálózatépítés, szemléletformálás, együttműködés és szabályozás 

területén fogalmaz meg ajánlásokat, például:  

• A fenntartható vízgazdálkodás szempontjai épüljenek be, jelenjenek meg hangsúlyosan a Főváros 

tervezési dokumentumaiban 

• Mintaberuházások megvalósítása  

• A fenntartható vízgazdálkodási megoldásokat előtérbe helyező rendeletalkotás 

• Kis léptékű támogatások a kerületek innovatív, természetközeli, körkörös vízgazdálkodási 

projektjeihez 

• Lakossági szemléletformálás, tájékoztatás, a gazdasági szereplőkkel kialakított partnerség 

• A Főváros és a kerületek közti egyeztetés, tapasztalatcsere, tudás alapú hálózatok kialakítása 

• Országos szintű vízgazdálkodást érintő jogszabályi igények, ajánlások megfogalmazása 

• Vízgazdálkodást érintő adatbázisépítés 

• Szakértői hálózatok építése, facilitálása hazai és nemzetközi szinten, tudás és tapasztalatcsere, 

szakmai platformok  

 

További információért látogasson el a projekt weboldalára!  

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

 


