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Nemzetközi integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervezés a Tisza vízgyűjtőn
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Kivonat
A Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága (ICPDR)1 keretében létre jött Tisza Csoport elsődleges
feladata a Tisza vízgyűjtő szintű állapotelemzés elkészítése illetve az Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási
Terv elkészítése és aktualizálása. A 2011-ben Európai Tanács által elfogadott Duna-Régió makro regionális
stratégia keretében a vizek minősége prioritási terület kiemelten foglalkozik a Tisza együttműködéssel és
vonatkozó vízgyűjtő gazdálkodási feladatokkal. A cikk az ICPDR Tisza Csoport bemutatását követően röviden
összefoglalja a Tisza Csoport által koordinált integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervezés főbb elemeit és bemutatja
a 2011-ben elkészült terv vízmennyiségi kérdések kapcsán kiemelt főbb feladatait. Az árvízi védekezés példáján
keresztül bemutatja a javasolt intézkedések egy csoportját és kitér a tervezett Tisza projekt ismertetésére.
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Bevezetés
A 966 km hosszú Tisza folyó, a Duna leghosszabb mellékfolyója és 157,186 km2 területével
a legnagyobb részvízgyűjtő területe is egyben. Ukrajna, Románia, Magyarország, Szlovákia
és Szerbia közösen néznek szembe a természeti erők okozta kihívásokkal, így az árvizekkel,
aszállyal, a vízszolgáltatáshoz kapcsolódó problémákkal és az ipari balesetek okozta
katasztrófák következményeivel is. Ezek a problémák együttesen érintik, mind a vizek
mennyiségi mind a minőségi paramétereit. Ahhoz, hogy ezekre a problémákra megfelelő
intézkedések születhessenek, integrált megközelítésre van szükség.

Nemzetközi együttműködés és a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés folymata a
Tisza vízgyűjtőn
A Tisza vízgyűjtő
A Tisza vízgyűjtője élővilágban gazdag és számos, Európa más tájain már nem található faj
élőhelyét biztosítja. A vidék jó néhány területe, ideértve nemzeti parkokat és egyéb
természetvédelmi oltalom alatt álló területeket is, igen fontos ökológiai kincs.1

(ICPDR/UNDP/GEF, 2011).
Sajnos itt is fenyegető veszélyt jelentenek a szennyezések, a folyón végzett műszaki
beavatkozások és az árvizek, illetve aszályok.
Együttműködés a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága (ICPDR) keretében
A Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága (ICPDR)2 keretében 2004-ben, a Tisza
vízgyűjtő országai együttműködési szándéknyilatkozatot3 írtak alá azzal a célkitűzéssel, hogy

1 International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) and United Nations Development
Programme/Global Environment Facility (UNDP/GEF) (2011) Journey to a Balanced Tisza Basin. An
Introduction to the Integrated Tisza River Basin Management Plan. ICPDR, Vienna, Austria. Magyar változat:
Út a kiegyensúlyozott fejlődéshez, Bevezetés a Tisza Integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervéhez.
2 International Commission for the Protection of the Danube River
3 MoU: Towards a River Basin Management Plan for the Tisza river supporting sustainable development of the
region, ICPDR, 2004
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elkészítsék az integrált Tisza vízgyűjtő gazdálkodási tervet. A szándéknyilatkozat aláírásával
a Tisza vízgyűjtő országai létrehoztásk az ICPDR Tisza Csoportot, mely a vízgyűjtő
gazdálkodási terv elkészítésén túl szerepet vállal Tisza vízgyűjtőjében található nemzetközi,
országos valamint regionális szervezetek és programok közötti tapasztalatcserében is. Az
országok 2011-ben frissítették a közös egyezményt és az ungvári Tisza-miniszteri konferencia
keretében megújították az együttműködési nyilatkozatot és a kötelezettség vállalást
megerősítették.
Az ICPDR Tisza Csoport

Az ICPDR keretében 2004-ben létrejött Tisza Csoport célja a Tisza vízgyűjtőhöz kapcsolódó,
víz minőségi és - mennyiségi (vízgyűjtő-gazdálkodási) feladatok nemzetközi szinten történő
koordinálása. A Tisza Csoport a munkák egyeztetését segíti elő és lehetőséget teremt Tisza
vízgyűjtő szintű nemzetközi információcserére is. A Tisza Csoport 2005 óta évi két
alkalommal rendszeresen ülésezik az öt ország – Ukrajna, Románia, Magyarország,
Szlovákia, Szerbia – és az Európai Bizottság részvételével. A Tisza Csoport munkájában civil
és nemzetközi szervezetek is részt vesznek megfigyelőként. 2005-2013 között húsz
nemzetközi ICPDR Tisza Csoport megbeszélés került megszervezésre az országok és az EU
részvételével és az ICPDR titkárságának koordinálásával (1. sz. ábra).
2005 és 2013 között elkészült a Tisza vízgyűjtő állapotelemzése (Tisza Analízis Jelentés
(Tisza Analysis Report-2007) illetve az Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv
(Integrated Tisza River Basin Management Plan - 2011), melyek néhány fontosabb elemét a
következő fejezetek tárgyalják.

1 számú ábra: Tisza Csoport felépítése és illeszkedése az ICPDR szervezetének struktúrájába

 Jelentések jóváhagyásra felterjesztése
 határozatok felterjesztése jóváhagyásra
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Duna Régió Stratégia szerepe a Tisza együttműködés megerősítésében
Az Európai Tanács által 2011-ben elfogadott Duna-Régió makro regionális stratégia
keretében a vizek minősége prioritási terület (melynek koordinációját Magyarország és
Szlovákia látja el) kiemelten foglalkozik a Duna részvízgyűjtőin történő együttműködések
megerősítésével. A Tisza együttműködés és vonatkozó vízgyűjtő gazdálkodási feladatok
kiemelt figyelmet kapnak a prioritás terület akcióprogramjában. 2011 óta a Duna Régió
Stratégia magyarországi koordinációs csoportja aktívan részt vesz a vonatkozó feladatok
végrehajtásában és fontos szerepet tölt be a közös nemzetközi feladatok előmozdításában is.
Nemzeti Tisza Iroda

Magyarországon az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, valamint a Duna Régió Stratégiáért felelős miniszteri biztos támogatásával,
2014. november 4-én ünnepélyesen átadásra került Szolnokon a Nemzeti Tisza Iroda. Az
Iroda egyrészt lehetővé teszi a nemzeti szintű kezdeményezések összehangolását és hosszú
távon előmozdíthatja a vízgyűjtő szintű nemzeti munkák összefogását is, platformot biztosítva
az érdekelt felek és résztvevő szektorok egyeztetéséhez.

Integrált Vízgyűjtő Gazdálkodás (ITVGT) a Tisza vízgyűjtőn
A 2004-es együttműködési szándéknyilatkozat mentén a Tisza vízgyűjtő országai
kötelezettséget vállaltak ara, hogy elkészítik a közös integrált vízgyűjtgazdálkodási tervet,
alapul véve a Víz Keretirányelvben előírt szempontokat. Az Integrált Tisza Vízgyűjtő
Gazdálkodási Terv (ITVGT) módszertana és struktúrája a Duna vízgyűjtő gazdálkodási tervre
épül, de nagyobb felbontásban vizsgálja a területet. A vízminőség általános kérdése mellett
jelentős hangsúlyt kapnak a vízmennyiségi problémák is (árvíz, aszály, szárazság), illetve a
bányászati tevékenységek által okozott szennyezések. Összességében az Integrált Tisza
Vízgyűjtő gazdálkodási Terv az 1000 km2-nél nagyobb vízgyűjtő területű
mellékvízfolyásokkal, a 10 km2-nél nagyobb területű tavakkal valamint a vízgyűjtő szinten
jelentős felszín alatti viztestekkel és főbb csatornákkal foglalkozik (szemben a Duna szintű
elemzéssel, mely 4000 km2-nél nagyobb vízgyűjtő területű mellékvízfolyásokkal, a 100 km2-
nél nagyobb területű tavakkal illetve a Duna vízgyűjtő jelentségű határon átnyúló felszín alatti
viztestekkel foglalkozik).
Jelentős vízgazdálkodási feladatok
Az ITVGT elkészítését megelőzte a 2008-ban jóváhagyott állapotelemzés jelentés, mely a Víz
Keretiráyelv 5 cikkelye szerint részletesen bemutatja a Tisza vízgyűjtő területet. Az elemzés
képet ad a vízgyűjtőt érintő szennyezéskről és elemzi víztestek szintjén azt, hogy mi a
valószínűsége annak, hogy egy víztest vízminősége nem éri el a jó állapotot 2015-ig.
Az állapotelemzést alapul véve a Tisza vízgyűjtő országai közösen körvonalazták azokat a
jelentős vízgazdálkodási feladatokat, amelyek köré a későbbiekben az ITVGT
megfogalmazza az intézkedéseket: (1) szervesanyag terhelés; (2) tápanyagterhelés; (3)
veszélyes anyagok okozta szennyezések; (4) a folyószabályozás hatásai okozta változások
illetve még vonatkozó jelentős vízgazdálkodási feladatként a (5) a víz mennyiségi és minőségi
kérdéseinek egységes kezelése fogalmazódott meg.
A megfelelő vízminőség elérésében kulcsfontosságú szerepet játszik a vizek mennyiségi
kezelése. Az ITVGT esetén fontos és új szempontként jelenik meg a Duna vízgyűjtő szintű
tervezéshez képest az a célkitűzés, hogy a tervben olyan intézkedések jelenjenek meg, melyek
mind víz minőségi mind mennyiségil, mind pedig a vízi ökoszisztéma szempontjából kedvező
hatásúk. Az árvízvédelem vagy aszálymentesítés illetve az éghajlatváltozáshoz való
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alkalmazkodás stratégiái, illetve az olyan fejlesztési tevékenységek, mint a földhasználat
fenntartható szabályozása a vízminőségi kérdéseket is jelentősen befolyásolják. Az ITVGT az
integrált vízgazdálkodási tervezés definíciójaként a Global Water Partnership (GWP) által
2000-ben megfogalmazott definíciót veszi alapul. A definíció szerint ’az integrált
vízgazdálkodási tervezés egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi a víz, a terület és a
kapcsolatos készletek összehangolt fejlesztését és gazdálkodását, annak érdekében, hogy az
egyenjogúság szem előtt tartásával maximalizálja az ebből származó gazdasági és társadalmi
jólétet, anélkül, hogy a létfontosságú ökoszisztémák fenntarthatóságát megsértenék’ (GWP,
2000).
A vízgyűjtő gazdálkodási terv vízmennyiségi kérdésekkel kapcsolatos következtetései
A Tisza országk megfogalmazták, hogy az árvíz, belvíz, aszály, szárazság és a klímaváltozás
okozta terhelések és azok ellensúlyozására tett intézkedések fontos szerepet játszanak a
vízminőség alakulásában. A víz mennyiségi és minőségi kérdéseinek egységes kezelése tehát
kiemelkedő jelentőségű a Tisza vízgyűjtőn. A terüetfejleztsés – különösen a földhasználatok –
a mezőgazdaság és érdészet intézkedéseit is figyelembe kell venni az integrált vízgyűjtő
gazdálkodás során. A Tisza országok körvonalazták azokat az elsődleges feladat csoportokat,
ahol a vízmennyiségi kérdések megfelelő kezelése hosszú távon az víz minőségre is pozitív
mértékbe hathat. Ezek a feladat csoportok az alábbiak:
 Árvizek és aszályok kezelése;

 A szilárd hulladék kérdésének ügye;
 A vizes területek kezelése;
 Vízigénnyel kapcsolatos feladatok;
 Véletlen szennyezések kockázatáak csökkentése;

 Az éghajlatváltozás hatásainak mérsékése.
Az ITVGT hosszú távú célkitűzéseket (jövőképeket) és intézkedési elveket fogalmaz meg a
jelentős vízgazdálkodási feladatok kapcsán, majd sorra véve azokat intézkedéseket irányoz
elő a jó vízminőség elérése érdekében. A nemzetközi terv azon intézkedésekre fókuszál,
melyek hatása határon átnyúló így, kisebb területi egységet érintő, helyi szintű intézkedések
nem szerepelnek a nemzetközi tervben. Az ITVGT ugyanakkor az intézkedési csomagját a
nemzeti szinten megfogalmazott feladatokra építi és a nemzeti vízgyűjtő gazdálkodási
tervekkel összehangolt, egységes irányba mutat.
Az árvizek elleni védekezés és a jó vízminőség eléréséhez szükséges intézkedések
összehangolása (példa)
A korábbiakban ismertetett lépések szerint kiragadott példaként tekintsük végig az ITVGT
árvizekhez kapcsolódó intézkedési javaslatait:
Mind a 2008-ban megjelent Tisza állapotelemzés, mind a 2011-es ITVGT Tisza vízgyűjtőt
jellemző fejezete rámutat arra a problémára (víztestet érő terhelés, szennyezés), hogy a
Tisza vízgyűjtő területe a természetes körülmények között is árvízveszélyes helyeken pusztító
hatású árvizeknek van kitéve, és a kockázat különösen jelentős ott ahol házakat,
iparterületeket építettek az ártéren. Az árvíz számos esetben nagy tömegű hulladékot szállít
magával (hullámtéri illegális hulladéklerakókat elmosva), de többször előfordult az is, hogy a
jelentősen megemelkedett vízszint következtében, a hullámtéren vagy annak közvetlen
közelében lévő veszélyesanyag lerakó helyről (például zagytározók) mosódott be a
szennyezés a folyóba.
Az ICPDR Tisza Csoport keretében, az árvizek kapcsán megfogalmazott jövőkép olyan
árvízvédelmi intézkedéseket vázol, amelyek a kockázat felmérés teljes ciklusán
végigvonulnak (megelőzés, védekezés, kárenyhítés és helyreállítás) és egységesek abban az
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értelemben, hogy mind az árvizek elleni védekezést, mind pedig a víztestek kellő állapotát
biztosítani tudják. Intézkedési elvként fogalmazódik meg az árvízi események, vizek jó
állapotára való negatív hatásának minimalizálása a megfelelő területhasználat segítségével,
valamint az ártér és vizes területek visszacsatolása a Tisza vízgyűjtőn, mely a folyami
rendszerek integrált funkcióit lehetővé téve, előmozdítja az önfenntartó vízi populációk
kialakulását, az árvízvédelmet és a szennyezés csökkentését.
Az ITVGT kiemeli, hogy az országok hosszú távon számos árvízvédelmi célú beruházást
terveznek. Ahhoz, hogy ezeknek a projekteknek a vizek minőségére gyakorolt (például
hidromorfológia) hatása meghatározható legyen, ismerni kell a beruházások részleteit. Az
ITVGT felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett beruházások környezeti hatásvizsgálata
(mind árvízvédelmi mind vízszolgáltatás terén) terjedjen ki a vízminőségi vonatkozású
lehetséges következményekre is.
Az ITVGT hangsúlyozza, hogy fontos feladat a Víz Keretirányelv és Árvíz Direktíva jövőbeli
összehangolása is az intézkedések mentén.
A terv megemlíti a ’teret a foyóknak elv’ fontosságát is, mely azon stratégiák egyike lehet,
melynek alkalmazása mind a természetvédelem, mind az árvízvédelem szempontjából
előnyös intézkedéseket eredményezhet.
Az erdészeti tevékenységek árvízvédelem kapcsán kifejtett jelentősége ugyancsak nem
elhanyagolandó és ennek kapcsán a Kárpátok Konvencióval történő együttműködés előnyt
jelenthet az összefüggések feltárásában.

Jövőbeli kitekintés
2011-ben, Miniszteri szinten, a Tisza országok hivatalosan is megerősítették abbéli
szándékukat, hogy az ICPDR Tisza csoport munkáját tovább folytassák. A fő célkitűzés a
Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervben (ITVGT) megfogalmazott intézkedések
végrehajtásának nyomon követése és a terv frissítése. Ugyancsak fontos célkitűzés a Tisza
vízgyűjtőre jellemző specifikus kérdések nemzetközi szintű harmonizálása / egyeztetése
(aszály és árvízkérdés, hulladékgazdálkodás-, mezőgazdaság és vízgazdálkodás integrációja,
klímaváltozás hatásai).
A Tisza Csoport munkáját 2013 júniusáig az ICPDR titkársága koordinálta. A Tisza Csoport
koordinálásának támogatása és a kapcsolódó feladatok pénzügyi finanszírozása 2011 óta
megbeszélés tárgyát képezte és 2013 júniusában az ICPDR 11. évközi űlésén Magyarország
hivatalosan felajánlotta, hogy biztosítja a Tisza csoport működését átmenetileg, amíg a Tisza
országok nem döntenek a hosszú távú pénzügyi finanszírozás kérdésében.
A Tisza vízgyűjtő országai közreműködésével és a Duna Régió Stratégia magyarországi
nemzeti koordinátorának vezetésével, 2015-ben létrejött egy projekt konzorcium, melynek
célja egy, az ITVGT célkitűzéseivel és intézkedési programjával összehangolt pályázati anyag
összállítása. A projekt konzorcium, kihasználva a 2015-ben megnyíló pénzügyi alapokat, a
Duna Transznacionális Program keretében pályázik, központi feladataként az ITVGT
aktualizálását tűzve ki úgy, hogy az a korábbiakban megfogalmazott célkitűzések szerint a
Víz Keretirányelv és Árvíz Direktíva intézkedéseit minél jobban összehangolja.
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