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Bevezetés

A Global Water Partnership (GWP) mandátuma, hogy támogassa az egyes országokat a
fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődésben, mellyel nagymértékben elő tudja
segíteni az ENSZ 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Céljait, elsősorban a 6-os, ún.
vízgazdálkodási célt (SDG 6). Ehhez a 85 országra és több mint 3000 partnerszervezetre
kiterjedő hálózat kiváló lehetőséget kínál a 2030-ig tartó ciklus (2030 Agenda for Sustainable
Development) elején. A társadalmi elkötelezettségre és partnerségre felhívó 15 éves
világprogram a fejlődéssel kapcsolatos kihívásokat átfogó és participatív módon próbálja
kezelni. A GWP jelenlegi stratégiája (GWP Strategy ”Towards 2020”) közvetlenül
kapcsolódik ehhez a törekvéshez, támogatva az országos szintű, releváns elképzeléseket a
Célok elérésére.

1. ábra Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célja és a GWP „vizes célja”

A GWP a vízgazdálkodási és a többi, vízzel kapcsolatos célra fókuszálva meghirdette a
vízgazdálkodási cél megvalósítási programját (SDG Water Preparedness Facility
Programme, röviden SDG Water-PF). A program célja az SDG 6 megvalósításának gyors
megkezdése 23 kiválasztott országban, köztük Magyarországon is. Elsősorban a 6.3-6.6
részcélokra helyezi a hangsúlyt, de közvetve támogatva a 6.1 és 6.2 részcél elérését is (az
SDG 6 és részcéljai listáját lásd az 1. Mellékletben).

A 2016. évi előkészítéssel 2019-ig tartó program részletesebb céljai:
• a vizes cél (SDG 6) kötődésének biztosítása a meglévő szakpolitikákhoz,

programokhoz,
• az SDG 6 teljesítéséhez szükséges anyagi eszközök elérése,
• a cél teljesítését nyomon követő monitoring kialakítása,
• a cél teljesítésében érdekelt országos intézmények kapacitásának fejlesztése,
• országos és határokon átívelő partnerség erősítése az SDG 6 elérésére.

A program irányítását a GWP országos egységei (Country Water Partnership) végzik, melyek
semleges, sok érdekeltet összefogó platformot kínálnak annak érdekében, hogy a Fenntartható
Fejlődési Célok teljesítésével hivatalból foglalkozó intézmények számára is vonzó legyen a
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program. A GWP meglévő hálózatának előnyeit kihasználva így remélhető a részvétel
erősödése és az eredmények fenntarthatósága.

2. ábra A GWP programban részt vevő országok

A hazai SDG 6 program

A program végrehajtói a GWP országos egységei, így hazánkban a GWP Magyarország
Alapítvány.  Megvalósítása két jól elkülöníthető területre bontható:
• a megvalósítás (az SDG 6 megjelenése) a közvetlen vízügyi tervekben, ezek közül is

különösen:
o a Kvassay Jenő Terv – Nemzeti Vízstratégia,
o a 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), valamint
o az Árvízkockázat Kezelési Terv (ÁKK Terv),

• az externáliák: a különböző társadalom- és gazdaságfejlesztési tervek (stratégiák,
programok) hatása az SDG 6 célterületeire (pl. a Vidékfejlesztési Programban
előirányzott célok és beavatkozások).

Teljesítéshez kormányzati és nem-kormányzati partnerekre van szükség, ezért az előkészítő
fázisban a GWP Magyarország felvette a kapcsolatot a vizes SDG-vel kapcsolatban érintett
szervekkel. Jelenleg már a Belügyminisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a
Magyar Víziközmű Szövetség, a Hidrológia Társaság, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható
Fejlődésért támogatása biztosított. További partnernek is szükségesek a program teljesítésére,
így elsősorban a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a
Miniszterelnökség.

Az SDG Water-PF végrehajtása hat munkacsomagban (MCs) zajlik, ezek:

SDG Water-PF Résztvevő Országok

Afrika
Kamerun
Ghána
Kenya
Mali
Sao Tomé és Principe
Tanzánia
Uganda
Zambia

Ázsia
Örményország
Banglades
Kína
Indonézia
Kazahsztán
Pakisztán
Vietnam

Latin Amerika és
a Karib-térség
Antigua
Brazília
El Salvador
Grenada
Honduras
Peru

Európa és a Közel-Kelet
Magyarország
Libanon
Moldova
Montenegró
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1. MCs: Az SDG 6 kötése az országos vízpolitikához, prioritások a megvalósításhoz (az SDG
szempontok bekerülése a szakpolitikákba, kötelezettségvállalás, konzultációk,
jogszabályok, az integrált vízgazdálkodási tervezés támogatása). A 6.3-as és 6.6-os
részcélok teljesítése érdekében az 1-es munkacsomag támogatni fogja a VGT2 mielőbbi
megvalósítását, az abban meghatározott intézkedések átültetését a gyakorlatba. A 6.4-es
részcél elérése érdekében az ÁKK Terv megvalósításának támogatása, egy kockázat-alapú
aszálykezelési stratégia kidolgozása és a gazdaságot támogató vízgazdálkodási gyakorlat
kialakítása kerül napirendre. A 6.5-ös részcél tekintetében a 2015-ben kidolgozott
Kvassay Jenő Terv – Nemzeti Vízstratégia (3. ábra) nyújt szilárd alapot. Fenti
tevékenységeknek összhangban kell lenniük a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégiával (NFFK) és a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiával (NÉS).

3. ábra A kormányzati elfogadásra váró Nemzeti Vízstratégia (2016. június 6. állapot)

2. MCs: Finanszírozás elősegítése (az SDG-ket támogató források, projektjavaslatok
kidolgozása). Első lépésként az ex ante feltételek teljesülésének ellenőrzése meglévő
finanszírozási lehetőségek esetén (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program,
Regionális Operatív Program, Országos Környezeti Kármentesítési Program,
Vidékfejlesztési Program, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program). Az SDG
6.5-re vonatkozóan a 2020 utáni, SDG komponenssel rendelkező projektek előkészítése.

3. MCs: Monitoring kialakítása: Az ENSZ Statisztikai Hivatala (UN Statistics) által
megállapított mérőszámok hazai adaptációja, azok beillesztése a statisztikai rendbe és az
SDG monitoring kormányzati felelőseinek támogatása.

4. MCs: Tudásmegosztás az SDG 6.5 (integrált vízgazdálkodás) megvalósítására
(kiadványok, esettanulmányok, workshopok, a jó gyakorlat terjesztése, honlapfejlesztés).
Több meglévő GWP CEE kiadvány magyar kiadása, pl. Az integrált vízgazdálkodás
kontra EU Víz Keretirányelv, Természetes kisléptékű vízvisszatartás, Útmutató



4

aszálykezelési tervek kidolgozásához. Mindezek elmozdulást kell előidézzenek az integrált
vízgazdálkodás gyakorlati megvalósítása felé.

4. ábra A tudásmegosztást elősegítő GWP kiadványok

5. MCs: Kapacitásfejlesztés az SDG 6 megvalósítására. Az SDG-k megvalósítását
akadályozó hibák, hiányosságok meghatározása, a vízügyi kutatás átszervezésének
támogatása (MTA kezdeményezés), oktatási, képzési programok, pl. az integrált
vízgazdálkodás értelmezéséről, a víziközmű szolgáltatás sokat vitatott költségmegtérülési
kérdéseiről, a települési vízgazdálkodás sokáig elhanyagolt szakterületéről.

5. ábra a GWP integrált települési vízgazdálkodás (IUWM) oktatási modulja

6. MCs: A kulcsszereplők azonosítása, partnerség erősítése az SDG 6 megvalósítására.
Az ENSZ 193 tagállama által elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításáért
nyilvánvalóan elsősorban a kormányzati szervek felelősök, a GWP Magyarország ehhez
nyújt támogatást országos partnerei (ld. www.gwpmo.hu) segítségével. A fentebb említett
elkötelezett szereplők támogatása mellett továbbiak bevonására van szükség a program
megvalósítására.
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6. ábra A munkacsomagok egymáshoz való viszonya

Összefoglalás

A Fenntartható Fejlődési Célok közé tartozó vízgazdálkodási cél hazai politikai
támogatottsága egyértelmű, hiszen Magyarország sokat tett annak érdekében, hogy az ENSZ
határozatba ez a külön cél is bekerüljön. A 6.5-ös részcél, az integrált vízgazdálkodás
megvalósítása a GWP elsőszámú mandátuma és egy olyan cél, melyben a partnerszervezetek
egyetértenek. A felvázolt program célja, a megfelelő jogszabályi, gazdasági és társadalmi
körülmények megteremtése, melyek az illetékes intézmények tevékenységét ebbe az irányba
orientálják. A program elvárt eredménye az, hogy 2019-re a vonatkozó szakpolitika,
finanszírozási környezet és monitoring készen álljon; meglegyen a szükséges tudás; a
kapacitások kiépüljenek; és a partnerkapcsolatok megerősödjenek – a GWP támogatásának
köszönhetően – a vízgazdálkodási cél teljesítésére.

III. csoport SDG 6
megvalósítás
folyamatban

6. MCs

Partnerség
erősítése

II: csoport
4. MCs

Tudásmegosztás

5. MCs
Kapacitásfejlesztés

I. csoport
1. MCs

SDG 6 kötése az országos vízpolitikához

2. MCs
Finanszírozás elősegítése

3. MCs
Monitoring kialakítása
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1. Melléklet
„SDG 6 Víz és szanitáció mindenkinek, fenntartható vízgazdálkodás” részcélok és

mérőszámaik
6.1. 2030-ig igazságos körülmények között mindenki jusson hozzá biztonságos és

megfizethető ivóvízhez.
Mérőszám: ellátott lakosság százaléka

6.2. 2030-ig mindenki jusson hozzá kielégítő szintű és méltányos szanitációhoz és
higiéniához, ne kelljen nyilvános körülmények között végezni a szükségét senkinek,
különös tekintettel a nők, gyermekek és a sérülékeny társadalmi csoportok igényeire.
Mérőszám: ellátott lakosság százaléka, tekintetbe véve a szappannal, vízzel történő
kézmosás lehetőségét is

6.3. 2030-ig a vízminőség javítása szennyezéscsökkentés, a veszélyes anyagok és
kemikáliák lerakásának megszüntetése, illetve kibocsátásának minimalizálása révén;
globális szinten a nem tisztított szennyvíz arányának felezése és az újrahasznosított víz
jelentős növelése.
Mérőszám: a tisztított szennyvíz aránya (%), a jó környezeti állapotban lévő víztestek
aránya (%)

6.4. 2030-ig minden ágazatban a vízhatékonyság jelentős növelése a vízhiány
problémájának kezelése érdekében, a vízkivétel és -szolgáltatás fenntarthatóvá tétele,
valamint a vízhiánytól szenvedő emberek számának jelentős csökkentése.
Mérőszám: a vízhatékonyság terén elért százalékos változás; a felhasznált vízkészlet
aránya (%) az összes felhasználhatóhoz képest (vízstressz szint).

6.5. 2030-ra az integrált vízgazdálkodás megvalósítása minden szinten, beleértve adott
esetben a határokon átívelő együttműködést is.
Mérőszám: az integrált vízgazdálkodás megvalósításának szintje (0-100)

6.6. 2020-ra részesüljenek védelemben a vízi ökoszisztémák, beleértve a hegyeket, erdőket,
vizes területeket, a folyó- és állóvizeket, valamint a felszín alatti vízadókat.
Mérőszám: a vízi ökoszisztémák időbeli változásának százaléka

A fenti globális célok megvalósítása érdekében szükséges alábbi eszközöket az SDG 6
részének tekintik:

6.a. 2030-ra a nemzetközi együttműködés és a kapacitásfejlesztés erősítése a fejlődő
országok számára a vízzel és szanitációval kapcsolatos tevékenységek és programok
körében, beleértve a csapadékvíz-begyűjtéssel, sótalanítással, vízhatékonysággal,
szennyvíztisztítással, -visszaforgatással és -újrahasznosítással kapcsolatos technológiákat.
Mérőszám: hivatalos kormánytámogatás részeként nyújtott, vízellátással és szanitációval
összefüggő támogatás összege

6.b. A helyi közösségek részvételének támogatása és erősítése a vízgazdálkodás és a
szanitáció javítása érdekében.
Mérőszám: azon helyi adminisztratív egységek (önkormányzatok) aránya (%), melyeknél a
helyi közösségeket intézményesen bevonják a tárgyi döntésekbe


