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KÉRDÉSEK 

 

 • Van-e jelentősége/létjogosultsága Mo-n az 
SDG 6-nak? Mit jelent, miként 
értelmezhető/értelmezendő, hogyan állunk 
e célok területein?  

• Ha van, mi a teendő az érvényesítésük 
érdekében? Melyek a célállapot elérésnek 
fő feladatai, feltételei és módjai?  

• Mit tehet egy civil szervezet – a GWP Mo? 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 
6.1. Igazságos körülmények között mindenki jusson hozzá 

biztonságos és megfizethető ivóvízhez. 
Mérőszám: ellátott lakosság % 

 
Minden településen rendelkezésre áll közüzemi ivóvízellátás, a háztartások 95%-a, 
azaz 4,1 millió háztartás ellátott 
1990 óta az ivóvíztermelés és -szolgáltatás mennyisége nagymértékben 
mérséklődött, több mint 500 millió köbméterrel csökkent az éves ivóvízfogyasztás. 
2008 óta Ivóvízminőség-javító Program (IJP) zajlik, ami a közeljövőben (2015 – 
2016) befejeződik.  
Kihívások: ivóvízbázisok biztonsága, a vízellátó hálózatok állapota (25–30 % 
hálózati veszteség), költségmegtérülési elv érvényesülése, fogyasztói 
teherviseléssel arányos vízszolgáltatás (szegénység!) 
 
Az SDG 6.1 teljesítettnek tekinthető, de az elért eredmények stabilizálására a 
fenti kihívásokkal való szembenézés, az infrastruktúra fenntartása érdekében 
aktív cselekvés szükséges. 
 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 
6.2. Mindenki jusson hozzá kielégítő szintű és méltányos 

szanitációhoz és higiéniához, 
Mérőszám: ellátott lakosság % 

 közüzemi szennyvízcsatorna-bekötéssel rendelkező lakások aránya 75 %, növekvő. 
A 2000 lakos-egyenérték feletti agglomerációk szennyvízcsatornázása gyakorlatilag 
befejezettnek tekinthető.  
Kihívások:  A 2000 LE alatti, szennyvíztisztítással nem rendelkező településeken él a lakosság 
17%-a. 2014-re 845 db kistelepülés, mintegy 200.000 ingatlanának 425.000 lakosa maradt 
szennyvízkezelési szolgáltatás nélkül.  
 
A szennyvízelvezetés – az SDG6.2-ben meghatározott főként higiéniai értelemben 
megoldott. 
 
 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 

6.3 – 6.6 Vízminőség + vízi ökoszisztémák  
védelme 

 
6.3. A vízminőség javítása, a nem tisztított szennyvíz arányának 

felezése és az újrahasznosított víz jelentős növelése. 
Mérőszám: a tisztított szennyvíz aránya (%), a jó környezeti állapotban 

lévő víztestek aránya (%) 
6.6. A vízi ökoszisztémák védelme, beleértve a vizes területeket, a 

folyó- és állóvizeket, valamint a felszín alatti vízadókat. 
Mérőszám: a vízi ökoszisztémák időbeli változásának százaléka 

Javuló szennyvíztisztítás:  a közcsatornán összegyűjtött szennyvizek mindössze 0,8 
%-a tisztítatlan,  1,8%-a csak mechanikai tisztítás.  
2000 és 2013 között 300 millió köbméterrel nőtt az éves szennyvíztisztító kapacitás, 
számos településen új szennyvíztisztító infrastruktúra épült ki. 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 

6.3 – 6.6 Vízminőség + vízi ökoszisztémák  
védelme 

 A  vízfolyás víztestek 7 %-a, az állóvíz víztestek 12 %-a érte el a jó 
állapotot/potenciált.  
185 felszín alatti víztest közül 98 jó állapotú, 64 állapota gyenge és 23 víztest a „jó, 
de gyenge kockázata” . 
„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” (VGT2) 
1155/2016. (III. 31.) Korm. Határozat. 
Kihívások: intézkedési tervek végrehajtása (finanszírozás!) a 2027 évi célállapot 
elérésre.   
 
Az SDG 6.3 és 6.6 célok jelentőségét Magyarország kellően felismerte. 
Erőfeszítéseket tesz és nagy fejlesztéseket végzett/végez a helyzet további 
javítására. A VKI szerinti jó állapot elérésére további erőfeszítéseket kell tenni, 
amit a magyar Kormány által elfogadott 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv tartalmaz.  
  



CÉLOK – HAZAI HELYZET 

6.4. A vízhatékonyság  növelése a vízhiány 
problémájának kezelése érdekében, fenntartható  

vízszolgáltatás. 

Mérőszám: a felhasznált vízkészlet aránya (%) az összes 
felhasználhatóhoz képest (vízstressz szint).  

 
Az ország teljes vízkivétele éves átlagban 5,15 km3, ebből 3,7 km3 hűtővíz célú ami 
„azonnal” visszajut a vízrendszerbe. A maradék 1,45 km3-en belül a közüzemi és a 
mezőgazdasági célú vízkivétel a domináns.  
Az országos vízmérleget tekintve megállapítható, hogy a bőséggel rendelkezésre 
álló vízkészletek mellett országos szinten nincs reális veszélye stresszes állapot 
kialakulásának. 

 

ELÉGEDETTEK LEHETÜNK???  
 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 

6.4. A vízhatékonyság….  

Lokális és időleges vízhiányok kialakulása, a klímaváltozás miatt növekvő szélsőségek, 
lápok, vizes élőhelyek  veszélyeztetettsége stb.   
Kihívások: nagytérségi vízszétosztó rendszerek fejlesztése, vízvisszatartás, 
vízkészletgazdálkodás (!!!) reorganizálása, a lokális vízhiánnyal fenyegetett 
területeken víztakarékos technológiák (elsősorban öntözés technikákat), 
 
Az SDG 6.4 által exponált vízhiány kezelési probléma tekintetében Magyarországon 
is szükséges az aszály kezelés válság kezelési jellegének átformálása aszálypolitika 
kialakítására, és ennek keretében megelőző jellegű aszálykockázat kezelési terv 
kidolgozására. Indikátora annak rögzítése, hogy van-e az adott problémát jelentős 
vízgazdálkodási kérdésnek elismerő országban folyamatosan karbantartott, kellő 
monitoringra támaszkodó aszálykockázat kezelési terv. 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 

6.4. A vízhatékonyság….  

A Kárpát medence szélsőségei között a vízhatékonyság:   
= hatékony vízhasználat? 

 vagy: 
= társadalmi/gazdasági/ökológiai szempontból optimalizált 

vízviszonyok kialakítása?  
 
A vízhatékonyság problémájának a kiterjesztése: vízkárelhárítás és a 
hatékony vízhasználat összekapcsolása! 
  
A vízhatékonyság megítélése során javasoljuk az árvízkockázat 
csökkentés mint egy részcél megfogalmazását. A csökkentést a 
kockázati térképezés során bevezetett indikátorokkal kell/lehet 
jellemezni, illetve monitorozni. 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 
6.5. Az integrált vízgazdálkodás megvalósítása minden 

szinten, beleértve a határokon átívelő együttműködést.  
Mérőszám: az integrált vízgazdálkodás megvalósítá-

sának szintje (0-100) 
 

Az IVG irányába mutató pozitívumok a magyar vízgazdálkodásban:  
• Kvassay Jenő Terv –  Nemzeti vízstratégia  
• vízgazdálkodási és víziközmű szolgáltatási törvények 
• EU víz vonatkozású irányelveinek a harmonizáltsága 
• a vizek és vízilétesítmények közösségi (állami és/vagy önkormányzati) tulajdona 
• vízgyűjtőre szervezett szakigazgatás és hatósági rendszer 
• a természeti adottságaink miatt hagyományosan erős állami dominancia 
• a vizek és vízilétesítmények kezelésére hivatott nagy hagyományú vízügyi 

kezelő szervek (12 vízügyi igazgatóság + erős központi irányító szervezete: 
Országos Vízügyi Főigazgatóság) 

• víziközmű-szolgáltatás municipiális dominanciája,  
• Erős hidrodiplomáciai aktivitás, jó - de nem elegendő - határvízi és regionális 

kapcsolatok 



CÉLOK – HAZAI HELYZET 
6.5. Az integrált vízgazdálkodás megvalósítása minden 

szinten, beleértve a határokon átívelő együttműködést.  
Mérőszám: az integrált vízgazdálkodás megvalósítá-

sának szintje (0-100) 
 

Kihívások:   
• területi és települési vízgazdálkodási tervezési rendszer hiánya 
• más ágazati tervekkel való összhang kialakításához szükséges eljárások 

hiányosságai 
• gazdasági szektorok közötti kapcsolatok mérlegének a hiánya (a víz, illetve a 

vízviszonyok, mint termelési tényező gazdasági értéken való mérésének a 
módszertani és monitoring gondjai) 

• Humánerőforrás (pl. nyelvtudás..) 
• szakmai féltékenység. 
Az SDG 6.5 – az IVG megvalósítása, tekintettel a stratégiákban megfogalmazott és jól 
megalapozott törekvésekre, beleértve a határokon túlnyúló együttműködést is – 
szubjektív értékelés alapján a 100 pontos skálán  

???????? 
ponttal mérhető. 
 



VAN LÉTJOGOSULTSÁG !  

6.1. Ivóvíz ellátás 

OK, de….. 6.2. Szennyvízelvezetés 
(szanitáció, higiénia) 

6.3.- 6.6 Vízminőség, vízi 
ökoszisztémák  

Jó tervek, finanszírozás, 
megvalósítás?  

6.4. Vízhatékonyság 
(társadalmi szinten hatékony 
vízviszonyok) 

Gondok: 
vízkészletgazdálkodás, 
aszálykezelés stb. 

6.5. Integrált vízgazdálkodás  
hány pontos a 100-as 
skálán??? 

Az IVG ernyője mindegyiknek! A GWP fő célkitűzése az IVG! 



AZ IVG ÉS A MEGVALÓSÍTÁS 

Két szint:  
• „A” szint: a megvalósítás („az SDG 6 tükröződése”) a közvetlen 

vízügyi tervekben, ezek közül is különösen: a Kvassay Jenő Terv – 
Nemzeti Vízstratégia, a 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, valamint 
az Árvízkockázat Kezelési Terv. 

• „B” szint: az externáliák: a különböző társadalom- és 
gazdaságfejlesztési tervek (stratégiák, programok) hatása az SDG 
6 célterületeire (pl. a Vidékfejlesztési Programban előirányzott 
célok és beavatkozások). Ezek SDG 6 vonatkozásainak az 
áttekintése módszertani előkészítést igényel, különösen, hogy a 
számos terv elemzése végül összevethető (integrálható) legyen. 



1. Munkacsomag 

# Munkacsomag 

6.3 
A vízminőség 

javítása, 
szennyezéscsökkenté

s, újrahasznosítás. 

6.6 
A vízi ökoszisztémák 

védelme. 

6.4 
Vízhatékonyság 

növelése, a vízhiány 
kezelése. 

6.5 
Az integrált 

vízgazdálkodás 
megvalósítása. 

Szakpolitika, finanszírozás, monitoring javítása 

1. 

SDG 6 kötése az 
országos 
vízpolitikához, 
prioritások a 
megvalósításhoz 
(az SDG 
szempontok 
bekerülése a 
szakpolitikákba, 
kötelezettségváll
alás, 
konzultációk, 
jogszabályok 
  
  
IVG tervezés 
támogatása): 

VGT2 –ben való megjelenítés 
  

  
KJT 
VGT2 
ÁKK,  
Aszálykockázat 
kezelési 
szakpolitikákban  

KJT 
EUDRS 
ICPDR 
ENSZ EGB Helsinki 
egyezmény 
GWP 
Aszálykezelési 
útmutató 
GWP Integrált vg.  
szakpolitikákban 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFK), Nemzeti Éghajlat-változási 
Stratégia (NÉS)  

céljainak és eszközeinek a felülvizsgálata az SDG szempontjainak az érvényesítésére 

Adaptív vg alapelvei, új országos vg. tervezési rendszer kialakításának a támogatása 



2. Munkacsomag 

# 
Munkacsoma

g 

6.3 
A vízminőség 

javítása, 
szennyezéscsök

kentés, 
újrahasznosítás. 

6.6 
A vízi 

ökoszisztémák 
védelme. 

6.4 
Vízhatékonyság 

növelése, a 
vízhiány 
kezelése. 

6.5 
Az integrált 

vízgazdálkodá
s 

megvalósítása
. 

Szakpolitika, finanszírozás, monitoring javítása 

2 

Finanszírozás 
elősegítése 
(az SDG-ket 
támogató 
források, 
projektjavasl
atok 
kidolgozása): 

Gazdaság szabályozás 

2020 utáni 
projektek 
tervezése 

A célok és eszközök megjelenítése KEHOP, VP, OKKP, TOP, GINOP 
programokban 



3. Munkacsomag 

# 
Munkacso

mag 

6.3 
A vízminőség 

javítása, 
szennyezéscsö

kkentés, 
újrahasznosítá

s. 

6.6 
A vízi 

ökoszisztémák 
védelme. 

6.4 
Vízhatékonysá
g növelése, a 

vízhiány 
kezelése. 

6.5 
Az integrált 

vízgazdálkod
ás 

megvalósítá
sa. 

Szakpolitika, finanszírozás, monitoring javítása 

3 
Monitoring 
kialakítása 

A UN Statistics által megállapított mérőszámok hazai 
adaptációja 

A mérőszámok beillesztése a statisztikai rendbe 



4. Munkacsomag 

Tudás és kapacitásfejlesztés 

4 

Tudásmegosz
tás az SDG 6 
(6.5) 
megvalósítás
ára 
(kiadványoke
settanulmány
ok, jó 
gyakorlat):  

Az országos VGT2 kiadvány 
formában történő megjelentetése  
A részvízgyüjtő és tervezési egység 
tervek, valamint a víztest szintű 
követelmények weben történő 
megjelenítése 

ÁKK kiadása 
Aszály útmutató 
kiadása 
GWP TFP 
kiadása 
GWP kisléptékű 
vízvissza-tartási 
útmutató 
kiadása 

A KJT 
szakpolitikai 
összefoglaló 
kiadása nagy 
példányszánb
an  

Konferenciák szervezése a tervek megismertetésére (Pl. MMK, MHT. 
MAVÍZ stb.  megjelenés a közmédiában 

# 
Munkacsoma

g 

6.3 
A vízminőség 

javítása, 
szennyezéscsök

kentés, 
újrahasznosítás. 

6.6 
A vízi 

ökoszisztémák 
védelme. 

6.4 
Vízhatékonyság 

növelése, a 
vízhiány 
kezelése. 

6.5 
Az integrált 

vízgazdálkodá
s 

megvalósítása
. 



5. Munkacsomag 

Tudás és kapacitásfejlesztés 

5 

Kapacitásfejl
esztés az SDG 
6 
megvalósítás
ára 

A vízügyi kutatás reorganizációja, Nemzeti 
Víztudományi Program elkészítése 

Hidrodiplomá
ciai és vízügyi 
export 
program 
készítése 

Egymásra épülő oktatási és képzési rendszer 

# 
Munkacsoma

g 

6.3 
A vízminőség 

javítása, 
szennyezéscsök

kentés, 
újrahasznosítás. 

6.6 
A vízi 

ökoszisztémák 
védelme. 

6.4 
Vízhatékonyság 

növelése, a 
vízhiány 
kezelése. 

6.5 
Az integrált 

vízgazdálkodá
s 

megvalósítása
. 



6. Munkacsomag 

Partnerség erősítése 

6 

Partnerség 
erősítése az 
SDG 6 
megvalósítás
ára 

Kulcspartnerek: BM, OVF, OKF, FM, ME, KEH, MTA, vizig-ek TVT-k, 
NFM 
Szakmai szervezetek: MHT, MAVÍZ, MMK, VTOSZ, MASZESZ, REC, 
GWP 
Civil szervezetek: WWF 

# 
Munkacsoma

g 

6.3 
A vízminőség 

javítása, 
szennyezéscsök

kentés, 
újrahasznosítás. 

6.6 
A vízi 

ökoszisztémák 
védelme. 

6.4 
Vízhatékonyság 

növelése, a 
vízhiány 
kezelése. 

6.5 
Az integrált 

vízgazdálkodá
s 

megvalósítása
. 



„B” SZINT 

             A víz mindennel összefügg, minden összefügg a vízzel  

SDG  6.1 Ivóvíz 
ellátás 

6.2 
Szanitáció 

6.3 Vízminőség 6.4 
vízhatékonyság 

6.5 
IVG 

6.6 
Vízi öjkoszisztémák 

1. Szegénység 
felszámolása 

X X X       

2. Élelmezés 
biztonsága 

      X X X 

3. Egészség X X X     X 
5. Nemek 

egyenlősége  
X X         

7. Energia       X X   
8. Fenntartható 

gazdasági fejlődés 
    X X X X 

9. Ellenállóképes 
infrastruktúra  

X X X X X X 

10.  Egyenlőtlenség
ek csökkentése 

     X X    

11. Fenntartható 
települések  

X X X X X X 



„B” SZINT 

             A víz mindennel összefügg, minden összefügg a vízzel  



„B” SZINT 

             A víz mindennel összefügg, minden összefügg a vízzel  

Módszertani megfontolások:  
   
• komplex indikátor: vízlábnyom (más SDG célok megvalósítása 

érdekében tett intézkedések lehetőleg ne növeljék a 
vízlábnyomot, stb.) 

• más, társadalmilag indokolt célok megvalósításának haszna 
legyen nagyobb, mint a vízgazdálkodási feltételek 
megteremtésének társadalmi szintű költsége (VKI 4.7 elv 
általánosítása) 



AKCIÓTERV 

2017. 
Együttműködési/támogatási megállapodások megkötése  
Az SDG 6 céljainak irányába ható források azonosítása a vízgazdálkodási tervekben, különösen: 
KJT, VGT2, ÁKK, KEHOP, VOP, TOP, HOP 
Módszertani ajánlások kidolgozása: mérőszámok adaptálása, a monitoring rendszer 
kialakítása, VKI 4.7 elv általánosítására vonatkozó ajánlások kidolgozása, a víz gazdasági 
értékének mérésére vonatkozó elemzések kezdeményezése 
  
2018.  
Az SDG 1 – 17 részterületeiben levő tervek, és azokon belül a vízgazdálkodással 
összefüggésben levő feladatok és források azonosítása  
Az azonosított feladatokhoz monitoring és mérőszámok rendelése a módszertani ajánlások 
alkalmazásával 
Az érdekelt ágazati szereplők feltárása, velük együttműködési megállapodás megkötése  
 
2019.  
Összefoglaló jelentés készítése az SDG-k vízgazdálkodási vonatkozásairól és javaslat 
kidolgozása stratégiáért felelős szervezet felkérésére az elemzés és 2030-ig szóló SDG orientált 
fejlesztési tervek kidolgozására (javaslat Kormány szintű kezdeményezésre) 



semleges platformot kínál fentiekhez, és 
számít a partnerek együttműködésére 

Köszönöm a figyelmet 


