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Lehet az ember alultLehet az ember alultááplpláált, lehet hlt, lehet hííjjáán az informatikai cikkeknek, n az informatikai cikkeknek, 

hordhatja ugyanazt a ruhhordhatja ugyanazt a ruháát akt akáár r éévtizedekig is, vtizedekig is, 

de innia minden nap muszde innia minden nap muszááj. A vj. A vííz a legdrz a legdráággáább kincs.bb kincs.

A VA VÍÍZKINCS AZ KINCS!ZKINCS AZ KINCS!
A jA jöövvőő mindig a mmindig a máával kezdval kezdőődik. dik. 

VigyVigyáázz a vzz a víízre, mert szzre, mert szüüksksééged van rged van ráá!!
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A Tisza helye a Duna vA Tisza helye a Duna víízgyzgyűűjtjtőőjjéénn
VVíízgyzgyűűjtjtőő elv elv -- szubszidiaritszubszidiaritááss



Black
    Sea

Duna-medence adatai:

Területe: 817.000 km2

Vízgyűjtőn érintett 13 ország !!! (6 nem EU tag!)

Vízfolyás mentén: 7 ország (3 nem EU tag!)

A Tisza helye a Duna vA Tisza helye a Duna víízgyzgyűűjtjtőőjjéénn



A Tisza helye a Duna vA Tisza helye a Duna víízgyzgyűűjtjtőőjjéénn



A Tisza fA Tisza főőbb adataibb adatai

VVíízgyzgyűűjtjtőő terterüülete:lete: 157.200 km157.200 km22

EbbEbbőől l 
kküülflfööldldöön:110.040 kmn:110.040 km2 2 (~70%)(~70%)
belfbelfööldldöön:   47.160 kmn:   47.160 km22 (~30%)(~30%)

Hossza:Hossza: 945,8 km945,8 km

alulfekvalulfekvőő orszorszáág <  > felg <  > felüülfekvlfekvőő orszorszáág problematikg problematikáájaja



Árvízjárta területek az ármentesítő munkák 
megkezdése előtt



TTÖÖRRÖÖKSZENTMIKLKSZENTMIKLÓÓS KS KÖÖRNYRNYÉÉKEKE... ... ÉÉS MOSTS MOST-- RRÉÉGENGEN



A VÍZGAZDÁLKODÁS  
STRATÉGIAI KÉRDÉSEI

Vízkészletek hasznosításának 
környezeti korlátai

Az árvízvédelem új lehetőségei
A mezőgazdaság vízhasználatának 
problémái

Települések komplex 
vízgazdálkodási kérdései

Az éghajlatváltozás hatása

Az ökológiai és a mérnöki 
szemlélet harmóniája

Vízminőség és szabályozása
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Nagykunsági öntöző rendszer vízforgalmi adatai KÖTI-KÖVIZIG

Szántó
 em3

Rizs
 em3

Halastó, tó, tározó
 em3

Alcsi-Holt-Tisza 
em3

Hortobágy-Berettyó
 em3

Hármas-Körös
 em3

Egyéb 
(pl. csat.töltés) 
em3

Veszteség em3



JelentJelentőős vs víízgazdzgazdáálkodlkodáási problsi probléémmáákk

1. Szab1. Szabáályozottslyozottsáág g 
•• ÁÁrmentesrmentesííttééss
•• BelvBelvíízmenteszmentesííttéés (mezs (mezőőgazdasgazdasáági iggi igéények kielnyek kielééggííttéése)se)
•• A termA terméészetestszetestőől eltl eltéérrőő vvíízjzjáárráási viszonyok megvsi viszonyok megvááltoztatltoztatáása (morfolsa (morfolóógia)gia)

2. K2. Káárosodott vrosodott véédett termdett terméészetvszetvéédelmi terdelmi terüületekletek
•• HosszirHossziráánynyúú áátjtjáárhatrhatóóssáág nem biztosg nem biztosíítotttott
•• Szikes tavak lecsapolSzikes tavak lecsapoláásra kersra kerüültekltek
•• Pusztai vizes Pusztai vizes ééllőőhelyek lecsapolhelyek lecsapoláásra kersra kerüültekltek

3. S3. Sóótartalom tartalom éés s hhőőterhelterhelééss, turizmus hat, turizmus hatáásasa
•• A termA termáálflfüürdrdőők hasznk hasznáált vizeinek bevezetlt vizeinek bevezetéése a felszse a felszííni vizekbeni vizekbe

4. Vesz4. Veszéélyes anyagoklyes anyagok
•• ElsElsőőbbsbbséégi anyagok jelenlgi anyagok jelenlééte a felszte a felszííni vizekben (kadmium)ni vizekben (kadmium)

5. T5. Táápanyag panyag éés s szervesanyagszervesanyag terhelterhelééss
•• MezMezőőgazdasgazdasáági diffgi diffúúz szennyezz szennyezéés s 
•• PontszerPontszerűű egyegyééb szennyezb szennyezéések (beltersek (belterüület, sajlet, sajáát belst belsőő terhelterheléés, hordals, hordaléék)k)

6. Szennyv6. Szennyvííztisztztisztííttóó telepek koncentrtelepek koncentráált terhellt terheléésese
7. Jelent7. Jelentőős vs víízhasznzhasznáálatoklatok

•• MezMezőőgazdasgazdasáági  (halastgi  (halastóó 60 %, 60 %, ööntntöözzéés 27 %, s 27 %, áállattenyllattenyéésztsztéés 6 %, s 6 %, egyegyééb 7 %)  b 7 %)  
•• Ipari Ipari bbáánynyáászat szat ––vvííztelenztelenííttééss



FenntarthatFenntarthatóó vvíízgazdzgazdáálkodlkodáás s 
(v(víízhasznzhasznáálatok) megvallatok) megvalóóssííttáásasa
MMűűszakiszaki
GazdasGazdasáágigi
KomplexKomplex



FENNTARTHATFENNTARTHATÓÓ
VVÍÍZGAZDZGAZDÁÁLKODLKODÁÁSS

biztosbiztosíítani a jtani a jöövvőő genergeneráácicióó
vvíízzel kapcsolatos zzel kapcsolatos 

elvelváárráásainak teljessainak teljesííttéésséétt

INTEGRINTEGRÁÁLT TERVEZLT TERVEZÉÉSS



A problA probléémmáákat kezelni kell!kat kezelni kell!

Elengedhetetlen a nemzetkElengedhetetlen a nemzetköözi egyzi együüttmttműűkkööddéésen alapulsen alapulóó
kköözzöös fells fellééppéés, a ks, a köözponti zponti éés a helyi irs a helyi iráánynyííttáás, a gazdass, a gazdasáági, gi, 
az az üüzleti szfzleti szfééra, a helyi tra, a helyi táársadalmak, a civil szfrsadalmak, a civil szfééra ra 
öösszhangjsszhangjáának megteremtnak megteremtéésese
AlvAlvíízizi kiszolgkiszolgááltatottsltatottsáág megszg megszüüntetntetéésese
KKáárokozrokozáás ns néélklküüli li áárvrvíízlevezetzlevezetééss
KorszerKorszerűűbb, bb, éésszersszerűűbb folybb folyóó--, ter, terüületlet-- éés vs víízgazdzgazdáálkodlkodááss
ÖÖkolkolóógiai szempontok giai szempontok éérvrvéényesnyesüülléése se –– vizes vizes ééllőőhelyek helyek 
vvéédelme, delme, biodiverzitbiodiverzitááss biztosbiztosííttáásasa
TTáározrozááss, belv, belvíízgazdzgazdáálkodlkodááss

Mindezek biztosMindezek biztosííthatjthatjáák a Tisza mentk a Tisza mentéén n ééllőőkk
felzfelzáárkrkóózzáássáát, a vagyon t, a vagyon éés ls léétbiztonstbiztonsáág megteremtg megteremtéésséét.t.



EurEuróópai unipai unióós s éés hazai s hazai 
kezdemkezdeméényeznyezééseksek

NemzetkNemzetköözi Duna Vzi Duna Véédelmi Egyezmdelmi Egyezméény Szny Szóófia, 1998fia, 1998
VVííz Keretirz Keretiráányelv 60/2000/EC (10.23)nyelv 60/2000/EC (10.23)
Budapesti Nyilatkozat 2001.05.25Budapesti Nyilatkozat 2001.05.25
ÖÖtoldaltoldalúú egyegyüüttmttműűkkööddéés a Tisza vs a Tisza víízgyzgyűűjtjtőő vvíízgazdzgazdáálkodlkodáási si 
problprobléémmááinak komplex kezelinak komplex kezeléésséérere
ICPRD Tisza csoport 2004ICPRD Tisza csoport 2004
ÁÁrvrvíízi Irzi Iráányelv 60/2007/EC (10.23)nyelv 60/2007/EC (10.23)

ÖÖt t éérintett tiszai orszrintett tiszai orszáág egyg együüttmttműűkkööddéésséének folytatnek folytatáása (Ungvsa (Ungváár 2011)r 2011)

Tisza Program RTisza Program Réégigióó ÖÖnkormnkormáányzati Tnyzati Táársulrsulááss
SzSzöövetsvetséég az g az ÉÉllőő TiszTiszáéáértrt
KKáárprpáátoktok--Tisza NemzetkTisza Nemzetköözi Fejlesztzi Fejlesztéési egyessi egyesüületlet



TiszaTisza--vvöölgyi Mlgyi Műűhelyhely

MegalakulMegalakuláássáát a Rt a Réészvszvíízgyzgyűűjtjtőő VVíízgazdzgazdáálkodlkodáási si 
tantanáács kezdemcs kezdeméényezte.nyezte.
Szolnokon 2011. mSzolnokon 2011. máárcius 30rcius 30--áán alakult meg. n alakult meg. 

(Jelenleg 39 szervezet a tagja)(Jelenleg 39 szervezet a tagja)
CCéélja:Flja:Fóórum biztosrum biztosííttáása a tsa a téérsrsééggéért tenni akarrt tenni akaróók k 
szszáámmáára a Tiszara a Tisza--vvöölgy fenntarthatlgy fenntarthatóó fejlfejlőőddéésséének nek 
elelőőmozdmozdííttáása sa éérdekrdekéében.ben.
CsatlakozCsatlakozáási nyilatkozat letsi nyilatkozat letöölthetlthetőő aa

wwwwww. . kotikovizig.hukotikovizig.hu
honlaprhonlapróól.l.



Az egyAz együüttmttműűkkööddéés elms elméélylyííttéésese

Tisza VTisza Víízgyzgyűűjtjtőő BizottsBizottsáágg

projekt:projekt: Tisza VTisza Víízgyzgyűűjtjtőő BizottsBizottsáág lg léétrehoztrehozáása a Tiszasa a Tisza--vvöölgy lgy 
orszorszáágainak egygainak együüttmttműűkkööddéésséébenben

ccéélok:lok:
TiszaTisza--medencmedencéében lben léévvőő orszorszáágok vgok víízzüügyi egygyi együüttmttműűkkööddéésséének ernek erőőssííttéésese
A Tisza vA Tisza vöölgy fejllgy fejlőőddéésséének elnek előősegsegííttéésese
konzultkonzultáácicióós s éés koordins koordináácicióós szervezet ls szervezet léétrehoztrehozáásasa
a Tisza folya Tisza folyóógazdgazdáálkodlkodáási, hidrolsi, hidrolóógiai giai éés terms terméészeti egyensszeti egyensúúlylyáának nak 
biztosbiztosííttáása sa éés vs véédelmedelme
a Va Vííz Keretirz Keretiráányelv nyelv éés az s az ÁÁrvrvíízi Irzi Iráányelv vnyelv víízgyzgyűűjtjtőő szinten egysszinten egysééges ges 
megvalmegvalóóssííttáássáának elnak előősegsegííttéésese



Tisza virTisza viráágzgzááss



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő
figyelmfigyelmüüket!ket!
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