
Az innovációt és a társadalmi felelős-
ségvállalást egyaránt fókuszba állító 
EcoInn Danube projekt a Duna régió 
program társfinanszírozásával létreho-
zott kezdeményezés, amelynek célja, 
hogy segítse és hatékonyabbá tegye a 
térség ökoinnovációval foglalkozó sze-
replőinek együttműködését, különös 
tekintettel az ökoinnovatív technoló-
giák fejlesztésére és alkalmazására a 
megújuló energiák hasznosítása, vala-
mint az energiatakarékosság területén.
Az EcoInn Danube projekt konzorciu-
mát 12 ország 16 szervezete alkotja, 
köztük Magyarországról a Digitális Jólét 
Nonprofit Kft.

A 21. században a klímaváltozás és 
az emberi tevékenységek negatív hatá-
sainak mérsékléséhez elengedhetetlen 
a technológiai innovációk segítségül hí-
vása. Szerencsére számos olyan ku-
tatás és fejlesztés zajlik világszerte, 
amelynek célja ökoinnovációk létreho-
zása. Ökoinnová ció nak minősül min-
den olyan innová ció , amely a kö rnyezet 
javá t szolgá lja azzal, hogy megelő zi, il-
letve csö kkenti kö rnyezeti hatá sá t, vagy 
optimalizá lja az erő forrá sok hasz ná la-
tá t, beleé rtve az energiát is. Az ö ko in-
nová ció  szorosan ö sszefü gg a kö rnye-
zetvé delmi technoló giá k fejleszté sé vel 
é s haszná latá val, valamint az ö ko ha té -

konysá g koncepció já val é s az ö ko ipar-
á gakkal. A kö zö s cé l mindegyik eset-
ben hozzá já rulni a fenntartható bb ter-
melé si é s fogyasztá si mintá k ki ala kí  ta-
́sá hoz és a regionális gazdaság rugal-
masabbá tételéhez.

A klímaváltozás hatásait ma már Ma-
gyarországon is érzékeljük. Látnunk kell, 
hogy a globális átlaghőmérséklet-emel-
kedés, a csapadékszegény időszakok 
hosszának növekedése vagy a hirtelen 
lecsapó, heves viharok már nemcsak 
a trópusi országokra jellemzők, hanem 
Európa-szerte – és így hazánkban is – 
egyre gyakoribbak. Gondoljunk csak a 
nyári hőségriadókra vagy a 2018 őszén 
tapasztalható, rekordalacsony Duna-víz -
állásra!

Magyarország ráadásul medence 
fek vése miatt, és mert felszíni vizeinek 
több mint 90 százaléka átfolyik az or-
szágon, különösen kitett a víz hiányá-
ból vagy épp a túl sok vízből fakadó ki-
hívásoknak.

Közös érdekünk tehát a környezetre 
gyakorolt hatások csökkentése, a kör-
nyezeti nyomásnak való ellenálló ké-
pesség fokozása, a természeti erőfor-
rások hatékonyabb felhasználása, illet-
ve újrafelhasználása (körforgásban tar-
tása). 

A víz érték, minőségének és mennyi-
ségének megőrzésével, védelmével több 
magyar ökoinnováció is foglalkozik. 
Íme néhány példa a teljesség igénye 
nélkül!
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KREATIVITÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG 

ÖKOINNOVÁCIÓK 
A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN 

Magyarországon is egyre gyakoribbak a klímaváltozás – különösen vízhez köthető – 
tünetei: kihívást jelent, hogy vízből hol túl sok van, hol túl kevés. Milyen válaszokat adhat
a technológia a környezeti kihívásokra?

SZERZŐ: DV



Ökoinnovációk a 
vízgazdálkodás területén
Azokon a mezőgazdasági területeken, 
ahol kevés víz áll rendelkezésre az ön-
tözéshez, jó megoldás lehet a Water 
Retainer (VízŐr®) alkalmazása, ami 
egy organikus talajkondicionáló készít-
mény. Általában három hónapig fejti ki 
hatását, ez idő alatt a talaj – növények 
számára felvehető – vízmegtartó ké-
pessége lényegesen megnő. Ezáltal az 
aszály kisebb kárt okozhat a növény-
ben, mivel akár kétszer annyi időt ké-
pes átvészelni súlyosabb károsodás 
nélkül, ez pedig a terméseredményen is 
látszani fog. Alkalmazása csökkenti a 
talaj szárazság okozta változásait (tö-
mörödés, levegőtlenné válás), amelyek 
annak sokkos állapotát idézik elő, és 
víztaszítóvá teszik. 

Mivel a készítmény vízmegkötő ké-
pessége révén a talaj felsőbb rétegé-
ben megőrzi a vizet, sőt a levegőből is 
képes nedvességet megkötni, ezért 

használatával csökkenthető az öntöző-
víz-felhasználás.

A technológiai innovációk a vizek mi-
nőségét vizsgáló laboratóriumok mun-
káját is megkönnyítik. A Waterscope in-
novatív víz-monitoringeszköz holografi-
kus eljárás alapján elemzi a vízmintá-
kat a hagyományos 2D-s megoldás he-
lyett, ami jóval több adatot produkál, és 
a vizsgálás folyamatát is sokkal hatéko-
nyabbá és gyorsabbá teszi. Az innova-
tív eszköz nemcsak képet rögzít a víz-
ben található mikroszkopikus élőlé-
nyekről, hanem automatikusan osztá-
lyozza őket, és riportot készít azok kon-
centrációjáról is. Az általa összeállí-
tott adatbázis valós idejű információ-
kat nyújt a vízminőségről, lehetőséget 
ad va az azonnali beavatkozásra bármi-
lyen kockázat esetén. 

Szintén nagy jelentősége van annak, 
hogy a hatalmas mennyiségben kelet-
kező szennyvizet környezetbarát mó-
don, minél kevesebb kémiai anyag 

hasz nálatával tisztítsuk meg. Az inno-
vatív Organica® Élőgépek rendszert 
2012-ben kezdték alkalmazni a Főváro-
si Csatornázási Művek Dél-pesti Szenny-
víztisztító Telepén. Az élő növényzet és 
mesterséges gyökérrendszer segítsé-
gével sikerült növelni a tisztítás ha-
tásfokát, ezáltal az európai normáknál 
jobb paraméterekkel rendelkező tisztí-
tott vizet engednek a befogadó Rácke-
vei–Soroksári-Duna-ágba.

A fenti példák igazolják, hogy óriási 
az igény a hazai ökoinnovációkra – és 
nem csak a vízgazdálkodás területén! 
Az EcoInn Danube projekt eredménye-
képp a kutatók, fejlesztők és a vállala-
tok közötti együttműködés erősödött, 
valamint létrejött egy olyan virtuális 
platform (http://ecoinnovative.eu/), ahol 
a cégek bemutathatják megoldásra vá-
ró (környezetvédelmi) problémáikat, az 
innovátorok pedig megoszthatják öko-
innovatív fejlesztéseiket.
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