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Tisztelt Partnerünk!
Szeretettel meghívjuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (ITM KEHOP HÁT) és a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) által szervezett
Természetalapú megoldások előmozdítása Magyarországon című műhelytalálkozóra.
A műhelytalálkozó célja a "Zöld és kék települési infrastruktúra támogatása" című SRSP/TSI (Technikai
Támogatási Eszköz) projektben elkészült szakértői anyagok bemutatása, megvitatása és partnereink
visszajelzéseinek összegyűjtése.
A jelentkezők számára az elkészült magyar nyelvű szakértői anyagokat 2022.04.25-én küldjük meg, így
elegendő idő áll majd rendelkezésre a következtetések megismerésére, a találkozóra való felkészülésre és a
partneri észrevételek, az eddigi munkát kiegészítő ajánlások átgondolására.
A 2022.04.25-én megküldésre kerülő szakértői anyagok a következők:
- Természetalapú
helyzetelemzés

megoldások

elterjedésének

lehetőségei

a

magyarországi

településeken

-

- Természetalapú megoldások elterjedésének lehetőségei a magyarországi településeken - intézményi és
jogi keretek
- Természetalapú megoldások megvalósítását célzó projektek finanszírozási lehetőségei

Partnereink figyelmébe ajánljuk kiemelten a dokumentumok elején található fő üzeneteket és a
dokumentumokban megfogalmazott ajánlásokat. A kezdeti elképzelésekhez képest, magasabb szintű,
átfogóbb dokumentumok születtek, amelyek a műhelytalálkozók alkalmával tovább finomíthatóak, egyben
lehetőséget adva az egyes szakágaknak, hatóságoknak, önkormányzatoknak és egyéb érdekelt feleknek,
hogy becsatornázzák a számukra fontos szempontokat és további települési, szakpolitikai feladatokat, vagy
akár beruházásokat alapozzanak meg.
Az esemény menetrendje a következő:
Május 3: A keddi, plenáris napon a szakértők által elvégzett munka és következtetéseik, ajánlásaik
bemutatásán lesz a hangsúly. A résztvevők a megszerzett ismeretekre és saját szakterületük tapasztalataira
építve tudnak leginkább a szerdai és csütörtöki napba érdemben bekapcsolódni. Ugyanakkor, az
önkormányzati és közigazgatási napok információtartalma azok számára is értelmezhető és hozzáférhető,
akiknek nem volt lehetőségük előzetes ismeretekre szert tenni, illetve utólag szeretnék pótolni ezeket.
Május 4: Szerdán elsősorban az önkormányzatok részvételére számítunk. Aznap gyakorlati példákon
keresztül bemutatásra kerül, hogy finanszírozási, tervezési és szabályozási téren, milyen keretekben és

lehetőségekben érdemes gondolkodni, majd a gyakorlati példákra és az eddigi ismeretekre alapozva az
önkormányzatok javaslatai és véleményei kerülnek megvitatásra, összegzésre.
Május 5: Csütörtökön a közigazgatás szereplőinek, hatóságoknak szóló információkat adjuk át, amelynek
célja elsősorban a természetalapú megoldásokban fellelhető szakági előnyök felismerése és az ezek
kiaknázásához szükséges további munka feltérképezése. Meghívott előadóink beszámolnak a közigazgatási
szereplők témába vágó törekvéseiről, aktuális munkájáról is. Délután kerekasztal beszélgetésre kerül sor,
amely feleleveníti az önkormányzati nap tanulságait és összegzi a szakpolitikai és egyéb meglátásokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati és közigazgatási tematikájú napok nem csak az említett
körnek szólnak, a két nap szereplőinek érdemes áthallgatni a másik napba is, továbbá ezeken a napokon a
különféle háttérintézmények, érdekképviseleti szervek, egyetemek és egyéb partnerek részvételére is
számítunk. Amennyiben a rendezvény hossza miatt, egy-egy szervezet nem tudja ugyanazon kollégák
folyamatos részvételét biztosítani, javasoljuk a részvétel megosztását több kolléga között, majd a
szervezeten belüli visszacsatolást, egyeztetést.

Időpont: 2022. május 3. (kedd) – 2022. május 5. (csütörtök)
Helyszín: online (ZOOM) és ITM KEHOP HÁT (1134 Budapest, Váci út 45., D épület, VII. emelet,
701-es terem)

RÉSZLETES PROGRAM:
Május 3. (kedd) Plenáris ülés
8:45 – 9:00

Regisztráció/Csatlakozás

9:00 – 9:15

Köszöntő (ITM KEHOP HÁT, OECD, Európai Bizottság DG REFORM)

9:15 - 9:45
Környezeti kockázatok és a klímaváltozás hatása a magyar önkormányzatokra
(Dr. Szkordilisz Flóra, szakértő, OECD)
9:45 – 10:15 A természetalapú megoldások bemutatása és jelenlegi helyzete Magyarországon
(Dr. Csizmadia Dóra, Dr. Nagy Ildikó Réka, szakértők, OECD)
10:15 – 10:25 Interaktív feladat
10:25 – 10:40 Nemzetközi kitekintés (OECD)
10:40 – 11:00 Szünet
11:00 – 11:50 A természetalapú megoldásokat érintő stratégiai, szabályozási és finanszírozási keretek
általános értékelése (Csőszi Mónika, Dr. Vona Márton, Vaszócsik Vilja, szakértők, OECD)
11:50– 12:00 Interaktív feladat
12:00 – 12:15 Nemzetközi kitekintés (OECD)
12:15 – 12:30 Kérdések és válaszok
12:30 – 13:30 Ebédszünet
13:30 – 14:00 A természetalapú megoldások alkalmazásának uniós finanszírozási lehetőségei és korlátai –
ajánlások a hazai operatív programokra vonatkozóan (Németh Mónika, szakértő, Grants Europe
Consulting/OECD)

14:00 – 14:30 Közvetlen EU-s támogatások a jövőben - INTERREG, TSI, LIFE, HORIZON (ITM, ME, PM, AM)
14:30 – 15:00 Kérdések és válaszok

Május 4. (szerda) Önkormányzatok
8:45 – 9:00 Regisztráció/Csatlakozás
9:00 - 9:30 A megvalósult hazai projektek eddigi tanulságai, valamint a városi, sűrűn beépített területek
zöldítése külföldi esettanulmányokban (Körmöndi Barnabás, szakértő, OECD)
9:30 – 9:50 A Ráckevei-Soroksári Duna ág revitalizációja (Varga Ivett, projektigazgató, Budapest Fejlesztési
Központ)
9:50 – 10:10 A Torna-patak revitalizációja Ajkán (Dukay Igor, természetvédelmi szakértő, Renatur 2005 Bt)
10:10 – 10:30 Természetes vízmegtartó megoldások és vízgazdálkodás kisvízgyűjtőn - LIFE MICACC és LIFE
LOGOS 4 WATERS – Püspökszilágy (Tordai Sándor, polgármester, Püspökszilágy)
10:30 – 10:45 Szünet
10:45 – 11:05 Kecskemét - zöldfelületi szabályozási eszközök (Győri András, főkertész, Kecskemét Megyei
Jogú Város)
11:05 – 11:20 Budapesti Radó Dezső Terv (Bardóczi Sándor, főtájépítész, Budapest Főváros)
11:20 – 11:40 Kérdések és válaszok
11:40 – 12:30 Ebédszünet
12.30 -13.40 Egy önkormányzati projekt megtervezése - interaktív feladat (Dr. Nagy Ildikó Réka, Dr. Vona
Márton, szakértők, OECD)
13.40 – 14:00 LIFE forrás megpályázása és végrehajtása a valóságban (Hercig Zsuzsanna, regionális
koordinátor, Önkormányzati Koordinációs Iroda, Belügyminisztérium)
14.00 -14.30 Hazai és nemzetközi forrástérkép önkormányzatoknak, természetalapú megoldásokra elérhető
finanszírozási források (Séra Zsolt, szakértő, Grants Europe Consulting/OECD)
14.30 -15.00 Összegzés, tanulságok (ITM)

Május 5. (csütörtök) Közigazgatás
8:45 – 9:00 Regisztráció/Csatlakozás
9:00 – 9:20 Alapjogi feladatok a zöldinfrastruktúra területén - környezetvédelmi engedélyezés, fenntartás
(Dr. Fiala-Butora Erika, főtanácsos, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Zentainé dr. Gáspár Vera, vezetőfőtanácsos, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)
9:20 - 9:40 Zöld-kék szempontok a közlekedési előírásokban (Hegyi Zoltán, környezetvédelmi albizottság
vezető, MAÚT)
9:40 – 10:00 Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) - tudnivalók (Dr. Balatonyi László,
osztályvezető, Országos Vízügyi Főigazgatóság)
10:00 – 10:15 Kérdések és válaszok
10:15 – 10:30 Szünet
10:30 – 11:30 A szabályozási, intézményi ajánlások összefoglalása (Csőszi Mónika, szakértő, OECD)
11:30 – 12:00 A finanszírozási ajánlások összefoglalása (Németh Mónika, szakértő, Grants Europe
Consulting/OECD)
12:00 – 12:30 Zöld-kék infrastruktúra a településtervezésben (Dömötör Tamás, kormánytisztviselő,
Miniszterelnökség)
12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 14:50 Az ajánlások megvitatása, feladatok, továbblépési lehetőségek az érintett célcsoportok
számára – kerekasztal beszélgetés
14.50 -15.00 Összegzés, tanulságok (ITM)
_______________________________________________________________________________________
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

