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Magyarország a vízdiplomáciai erőfeszítések 
középpontjában
Tóth József Imre

A víz mint stratégiai tényező

A „vizes bolygó”, a Föld felületének 70%-át víz borítja, de ennek csak 2,5%-a édes-
víz, amiből csupán egyötöd rész érhető el folyamatosan emberi fogyasztásra. 
A víz az emberi élet alapja, nélkülözhetetlen és mással nem helye� esíthető alap-

elem. Vitathatatlan döntő szerepe az emberi civilizáció fejlődésében; elég, ha az ókori 
társadalmak folyómenti kultúráinak máig ható jelentőségére gondolunk, vagy a közép-
kori, majd a polgári fejlődésben a vízi-tengeri közlekedésben játszo�  szerepét említjük. 
A víz okozta veszélyekkel való hatékony szembenézés alakíto� a a németalföldi társa-
dalmat, a holland gátépítési tapasztalatokat pedig legutóbb a New Orleans-i hurrikánt 
követő áradás megismétlődésének elkerülése érdekében használják fel. De említhetnénk 
a 19. századi magyarországi folyamszabályozások döntő szerepét az árvízvédelem és a 
folyami közlekedés, a gazdasági infrastruktúra kialakításában, amit annak idején töb-
bek közö�  éppen a holland gátépítő mérnökök is nagy elismeréssel ille� ek.

Az ivóvíz, a vízgazdálkodás az emberi történelem során mindig is jelentős szerepet 
játszo�  a gazdasági és társadalmi fejlődésben, az emberi településszerkezet alakulá-
sában. Noha ez a szerep mindvégig alapvető volt, a politikai és gazdasági döntésho-
zatalban nem igazán tudatosult meghatározó fontossága: a víz nem jelent meg önálló 
stratégiai tényezőként.

A jelenlegi globális fejlődési trendek, valamint környezetünk változásai azonban egyre 
inkább ráirányítják a fi gyelmet a víz jelentőségére. Ahogyan a 19. század gazdasági 
fejlődési motorjának a szén volt tekinthető, a 20. század iparát és háborúit leginkább az 
olaj mozga� a, a 21. század stratégiai természeti kincsévé a víz válik. 

A vízzel kapcsolatos kihívások mennyiségi és minőségi természetűek: a három alap-
eset, amikor túl kevés vagy túl sok van belőle, vagy pedig tisztasága nem megfelelő. Az 
emberi fogyasztásra és gazdasági tevékenységre (mezőgazdaság, ipar, energiaterme-
lés) alkalmas és ahhoz szükséges ivóvízkészletek bolygónk környezeti változásai mia�  
egyre jobban beszűkülnek – s i�  nem csak az ivóvízkészlet nagy részét raktározó jég-
mezők, gleccserek fogyására kell gondolni, hanem a tengerek vízszintjének folyamatos 
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növekedésével a talajvizek és a tengerbe ömlő folyók deltavidékének sóssá válására is. 
Az ivóvízkészletek földrajzi eloszlására is hat a klímaváltozás és az emberi tevékenység: 
egyre több csapadék hull a tengerek felszínére, és egyre kevesebb jut a sivatagosodó 
szárazföldi területekre. Az urbanizáció és a gazdasági fejlődés a természeti regeneráci-
ós körforgásokat fi gyelmen kívül hagyva, egyre gyorsabb ütemben meríti ki a felszín 
ala� i víztesteket, víztartalékokat, s a felszíni folyók, tavak szabályozásával összefüggő 
beruházásoknak is messze ható, olykor beláthatatlan romboló következményei vannak 
a természeti környezetre, ami azután negatívan hat vissza az o�  élő emberek életkörül-
ményeire.

Amennyiben a jelenlegi folyamatok alapvetően nem változnak meg – s ez a legvaló-
színűbb –, bolygónkon az energia- és a vízfelhasználás iránti igény az ENSZ felmérése-
ire alapozo�  kormányzati előrejelzések1 szerint 2030-ig további 40%-kal növekszik – akkor, 
amikor az erre az időszakra várt, több mint 8 milliárdos össznépesség kétharmada fog 
vízellátási nehézségekkel küzdeni, s mintegy 2 milliárd ember él majd olyan terüle-
teken, ahol teljes vízhiánnyal kell szembenézni. Ez már napjainkban is súlyos világ-
probléma, hiszen Földünkön közel egymilliárd ember él egészséges ivóvíz nélkül, 15 
másodpercenként egy gyermek halálát az ivóvízhiány vagy a szennyeze�  vizek mia� i 
betegségek okozzák, s a fejlődő világ kórházi ágyainak mintegy felét az ilyen betegség-
ben szenvedők foglalják el.2

Ez természetesen nemcsak további migrációs mozgásokat idéz elő, s gazdasági, tár-
sadalmi feszültségeket, következésképpen politikai és végső esetben katonai konfl ik-
tusokat okoz, hanem önmagában is a gazdasági fejlődést, a globális  konjunktúrális és 
kiegyenlítő folyamatokat gátló, általános fékező hatást fog gyakorolni. A vízzel kapcso-
latos kihívásokkal tehát nem csupán az abból eredő feszültségek, konfl iktusok meg-
előzése, illetve rendezése érdekében célszerű szerveze� ebben foglalkozni, hanem mert 
az természeti és társadalmi környezetünk fennmaradásának, bolygónk fenntartható 
fejlődésének záloga is egyben.

Vízzel kapcsolatos nemzetközi konfl iktusok
A vízgazdálkodás stratégiai szerepének felismerését elősegíti, hogy a víz a regionális 
válsággócokban is egyre gyakrabban játszik meghatározó szerepet: a vízkészletek, a 
határon húzódó folyók, tavak körül gyakoriak a nemzetközi konfl iktusok. A világon 
található 263 nemzetközi vízgyűjtő terület körüli konfl iktusok leggyakrabban abból 
erednek, hogy a forrásvidéken, a felső folyású országok saját vízkinyerésükkel vagy 
szabályozási tevékenységükkel (erőművek, gátak, tározók) valamilyen mértékben kor-
látozzák a lejjebb fekvő országokhoz eljutó víz mennyiségét és minőségét. A kérdés az, 
hogy mennyire hajlandóak ezzel kapcsolatban egyezkedni a szomszédjaikkal. Szintén 
konfl iktust okozhatnak az egyes országokon belüli vízellátási nehézségek, különösen 
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akkor, ha az ado�  ország kormányzása, intézményei, infrastruktúrái fejletlenek, s a 
vízhiány okozta társadalmi feszültségek a szomszédokra is kihatnak (pl. migráció 
vagy vízelvezetés mástól), s így azokat beavatkozásra késztetik. A víz felhasználható 
az ado�  országnak az egyes régiójára, etnikai közösségére, netán szeparatista mozgal-
mára történő nyomásgyakorlásra is – amit általában nem néz majd tétlenül egy ado�  
szomszéd, vagy más nemzetközi tényező. További kockázati elem a vízkészletek szán-
dékos mérgezése, valamint a vízgazdálkodási infrastruktúra ellen irányuló terrorista 
merényletek. Ezek nemcsak a gazdasági és társadalmi infrastruktúrában okozhatnak 
súlyos károkat (pl. vízerőművek, gátak, víztisztító berendezések felrobbantása vagy 
számítógépes manipulálása esetén jelentkező súlyos és tartós áramhiány, illetve víz-
ellátási és szanitációs katasztrófák), vagy áradások révén a mezőgazdasági és ipari ter-
melést lehetetleníthetik el, hanem jelentős költségekbe kerül az ilyen támadások elleni 
megelőző védekezés is.

A vízzel kapcsolatos konfl iktusok leginkább a vízhiánynak és -szennyezésnek leg-
nagyobb mértékben kite�  földrészeken, Afrikában, Ázsiában és a Közel-Keleten jelent-
keznek. A szomáliai, csádi és más közép-afrikai polgárháborúkban a kutak mérgezése 
általánosan beve�  eszköz volt, ami amerikai és francia katonai beavatkozást válto�  ki. 
A nagy nemzetközi folyók vízmegosztási konfl iktusai – akár Kína, Törökország vagy 
éppen India hegemón arroganciájának következtében – szintén elérték a nagyhatalmi 
intervenciók ingerküszöbét, akár békés, közvetítői tevékenység, akár annál radikáli-
sabb nyomásgyakorlás formájában. A Nílus, a Jordán, a Tigris–Eufrátesz, a Mekong, az 
Indus, a Brahmaputra, a Szir- és az Amu-darja folyók mentén fekvő államokat gyakran 
konfl iktusokba sodorta a víz. Ugyanakkor sok esetben olyan tartós együ� működésre 
is készte� e őket, amelyek kiálltak több háborút is, s fennmaradtak a közel-keleti, a viet-
nami vagy az indiai–pakisztáni katonai konfl iktusok idején is.3 A vízgazdálkodás tehát 
egyú� al komoly késztető tényező a nemzetközi, illetve regionális együ� működésre.

A vízzel kapcsolatos kihívások azonban nem csak a periférián jelentkeznek. A víz-
gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a szennyvíztisztítás, az árvízvédelem a világ elmara-
do� abb régióin túl egyre nagyobb feladatot jelent bolygónk fejle� ebb vidékei, országai 
számára is. Az Egyesült Államokban, Európában, valamint a centrumhoz felzárkózó 
Ausztráliában, illetve dél-amerikai és ázsiai országokban is súlyos vízellátási vagy víz-
zel összefüggő más gondokat és államközi vagy egyes tartományok közö� i konfl iktu-
sokat kelle�  megoldani.

A vízdiplomácia megjelenése
A fentieknek megfelelően a nemzetközi kapcsolatrendszerben már megjelent a „vízdip-
lomácia” fogalma, s kísérletek történnek a kérdéskör tudományos igényű feltérképezé-
sére, amely mentén megkezdődik egyes országokban és nemzetközi szervezetekben 
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a vízzel összefüggő stratégiák nemzeti és államközi szintű megfogalmazása. Ezzel 
párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül az ezzel kapcsolatos nemzeti erőfeszítések 
koordinálása, a vonatkozó kutatási eredmények, információk megosztása, a jó gyakor-
latok alkalmazása.

A vízdiplomácia eszköztárában egyre nagyobb fi gyelmet kap a nemzetközi szabá-
lyozás kérdése, amely egyelőre meglehetősen hiányos, mivel az elfogado�  globális kon-
venciókhoz eddig csak kevesen csatlakoztak, s így azok nem léphe� ek életbe, valamint 
a meglévő egyezmények megvalósítása is várat magára. További elem a vízdiplomáciá-
ban a nemzetközi közvetítés és döntőbíráskodás. Ezek hoztak eredményeket, de általá-
ban csak akkor, ha a részt vevő felek egy „súlycsoportba” tartoztak, vagy pedig valóban 
érdekeltek voltak a megegyezésben. Egy harmadik elem a nemzetközi segélypolitikába 
illeszte�  technológiai és know-how jellegű tapasztalatmegosztás. Ennek fontos szerepe 
van a fejlődő országok felzárkóztatásában, a vízgazdálkodási autonómiájuk megterem-
tésében, valamint a regionális kooperációk előmozdításában is. Újabb aspektus a kül-
ső beavatkozás: ez az érinte�  ország kívánsága ellenére történik, elsősorban az ado�  
probléma kezelése, a katasztrófák következményeinek felszámolása, illetve a kezelendő 
helyzetet előidéző politika vagy más tényező kiiktatása érdekében.

ENSZ-beli erőfeszítések
Globális problémáról lévén szó, a legkoherensebb válaszokat az ENSZ lenne hivato�  
megadni. Az ENSZ és szakosíto�  szervezeteinek hálózatában és felügyeletével több 
konvenció, platform és más egyeztetési fórum foglalkozik a víz kérdésével.4 A világ-
szervezet a fenntartható fejlődés, a klímaváltozás, a zöld gazdaság kialakításának té-
makörét már idejekorán napirendjére tűzte, s konferenciák, konzultációk sorozatával 
igyekszik a rövid távú gazdasági és politikai érdekek, illetve a hosszú távú emberi 
szükségletek közö�  feszülő ellentmondást feloldani.

Legutóbb 2012. június 20–22. közö�  Rio de Janeiróban, az 1992-ben ugyano�  megren-
deze�  „Föld-konferencia” huszadik évfordulója mia�  „Rio+20” konferenciának neveze�  
világtalálkozón igyekeze�  továbbvinni a 20 évvel ezelő�  kĳ elölt célok megvalósítását.5 
Igazából a „kör négyszögesítésére” vállalkozo� , amikor négy ambiciózus cél egyide-
jű elérését kísérelte meg: a gazdasági-társadalmi fejlődés továbbvitelét, emelle�  a sze-
génység csökkentését, és mindezt úgy, hogy környezetünk terhelése se növekedjen, s 
megőrizhessük egyú� al természeti kincseinket is. A tanácskozás központi kérdése volt 
a zöld gazdaságra való á� érés a környezetkímélő technológiák elterjedésével, továbbá 
a fi nanszírozás kérdése (különös tekinte� el az elhúzódó globális gazdasági válságra), 
valamint az, hogy szükség van-e új intézményrendszerre, vagy elegendő a meglévő 
ENSZ-beli struktúra.
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A rekordszámban megjelent magas rangú résztvevővel rendeze�  tanácskozáson el-
fogado�  zárónyilatkozatot persze több szakmai szervezet bírálta, s általában véve ke-
vésnek találta a fenntartható fejlődéshez és a zöld gazdaság kialakításához szükséges 
koherens nemzetközi erőfeszítések szempontjából. A reális elvárás azonban nem az 
volt, hogy a tanácskozáson kötelező érvényű normákat, határozatokat hozzanak, ha-
nem hogy – komoly politikai taktikázást latba vetve – életben lehessen tartani egy tár-
gyalási folyamatot, meg lehessen őrizni azt a minimális konszenzust, amely mentén 
tovább lehet lépni a gazdasági növekedés környezetvédelmi szempontból fenntartható 
pályára állítása érdekében. S ez sikerült.

Többek közö�  épp magyar közreműködéssel sikerült tudatosítani, hogy a fenntart-
ható fejlődés egyik megkerülhetetlen eleme a vízzel összefüggő kihívások kezelése. 
A csúcstalálkozó utógondozására, valamint a 2015-ig vállalt ún. Millenniumi Fejlesz-
tési Célokat (MDG) követő új célkitűzések megfogalmazására a főtitkár irányítása 
ala�  egy munkabizo� ság alakul majd, amelyben ezt a szempontot is szükséges lesz 
érvényesíteni.

Amerikai vízdiplomácia
A továbbra is meghatározó globális befolyással és trendszabási képességgel rendelkező 
Amerikai Egyesült Államokban a vízzel kapcsolatos ügyek növekvő súllyal jelennek 
meg a stratégiai megfontolásokban. A növekvő urbanizációval összefüggő vízgazdál-
kodási feladatok melle�  az ország hatalmas területein, egyes sivatagos régióiban élő 
tanyai vagy kisvárosi lakosság számára a vízellátást olykor szélsőséges természeti vi-
szonyok közepe� e kell biztosítani. Az ország keleti és középső részén rendszeresen 
pusztító hurrikánok gyakran szétzilálják a vízgazdálkodással kapcsolatos infrastruk-
túrát, hét éve a Mississippi gátrendszerének összeomlása okozta ezrek halálát, és vég-
ze�  drámai pusztítást a többmilliós New Orleansban, valamint a környező tengerparti 
területeken, s ennek komoly kihatása volt az országos belpolitika alakulására is. Leg-
utóbb pedig a Sandy hurrikán pusztításával járó áramkimaradás és áradás okozo�  kri-
tikus helyzetet a keleti part több államának vízgazdálkodási és szanitációs szolgálta-
tásaiban.

Az USA szövetségi kormánya 2012 márciusában a magánszférával összefogva egy 
500 millió dolláros „vízügyi partnerséget” hirdete�  meg.6 Ez a kezdeményezés egy 
olyan nemzeti belső stratégiát alapoz meg, amely kormányzati, vállalati és civil szer-
vezetek összefogásával, technológiai kutatások és operációs eljárások kidolgozásával 
igyekszik receptet adni a víz jelente� e hazai és külföldi kihívások rendszerszemléletű, 
megfelelő kezeléséhez.

Ezzel összhangban, az USA nemzetközi kapcsolatépítésében is fontos tényező-
vé válik a vízügy: befolyásolni fogja szövetségeseinek megválasztását, nemzetközi 
kooperációinak tartalmát, a világ egyes pontjain végrehajto�  intervencióinak cél- és 
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eszközrendszerét. Az amerikai titkosszolgálatok ez év elejére egy vízbiztonsággal kap-
csolatos értékelést és 2040-ig szóló előrejelzést készíte� ek,7 amelyben foglalkoznak az 
Egyesült Államokat, valamint a Washington számára fontos szövetséges és partneror-
szágokat érintő vízproblémákkal, a vízellátás globális kihívásaival, s az ezek kezelé-
sében vállalható amerikai szereppel is. Ebben megállapítják, hogy az elkövetkező tíz 
évben a vízhiány destabilizáló tényezőt jelent majd az amerikai biztonsági érdekekre 
nézve, bár csak hosszabb távon, a helyzet súlyosbodásával, a vízhiány további növe-
kedésekor számolnak azzal, hogy a feszültségek, konfl iktusok katonai összecsapásba 
is torkollhatnak, valamint a vízterrorizmus is akkor válhat gyakoribbá.8 Foglalkoznak 
azzal a kérdéssel is, hogy az elkövetkező időszakban a talajvízkészletek szennyeződése 
visszaveti az élelmiszertermelést, s a vízhiány negatívan hat fontos kereskedelmi part-
nereik gazdasági teljesítményére is.9 A kivezető utat a mezőgazdaság vízfelhasználá-
sának csökkentésében látják, tekinte� el arra, hogy a világ ivóvízfogyasztásának 70%-a 
ebben a gazdasági ágazatban történik. Ezt az öntözési módszerek megváltoztatásával, 
technológiai újításokkal tartják kivitelezhetőnek.10 Egyú� al az Egyesült Államok szá-
mára komoly lehetőséget látnak arra, hogy vezető módon járuljon hozzá mind a prob-
lémák kezeléséhez, a vízgazdálkodással és vízszabályozással kapcsolatos nemzetközi 
normák fejlesztéséhez, továbbá az amerikai megoldások, valamint a magas víztartalmú 
amerikai élelmiszerek globális terjesztésével kihasználhassa a helyzetből adódó keres-
kedelmi, technológiai lehetőségeket.11

Az amerikai nemzetközi segítségnyújtás terén, valamint a gazdasági és katonai be-
avatkozásokban, szerepvállalásokban is megjelenik a víz: afrikai polgárháborús öveze-
tekben már sor került az amerikai haderők bevetésére a helyi ivóvízellátás biztosítása, 
valamint a vízszennyezések megakadályozása érdekében. Hasonló helyzetek adódhat-
nak a Közel-Keleten és Ázsiában is. A vízhez való hozzájutás humanitárius és gazda-
sági szempontjai mia� , továbbá a vízi közlekedés zavartalansága érdekében Washing-
ton olykor szükségét láthatja a közvetlen vagy közvete�  beavatkozásnak a konfl iktus 
megelőzése, illetve további éleződésének megakadályozása érdekében. Erre jó példa a 
2006-os gázai izraeli–palesztin vízügyi konfl iktusban játszo�  amerikai szerep, a pa-
lesztin víztisztító művek építéséhez világbanki keretben nyújto�  támogatás. Említhet-
jük továbbá azt az amerikai anyagi és technológiai segítséget is, amelyet Washington a 
Tiszán 12 évvel ezelő�  levonult ciánszennyeződés idején közvetlenül, valamint a Szent-
endrén települt ENSZ Környezetvédelmi Iroda közvetítésével nyújto�  hazánknak.

Úgy tűnik tehát, a globális érdekeltségű Egyesült Államok a vízzel összefüggő biz-
tonsági kockázatokkal fokozo� abban számol, azokra megfelelő megelőző és válasz-
stratégiákat dolgoz ki. Nemzetközi szövetségeseinek megválasztásában egyre nagyobb 
és proklamált szerepet kap az ado�  ország vagy entitás vízkészletekkel és vízi közleke-
dési utakkal kapcsolatos földrajzi, stratégiai pozíciója, a vízgazdálkodással összefüggő 
cselekvési képessége.
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Az amerikai kutatóintézetek és egyetemek berkein belül néhányan már szintén élén-
ken foglalkoznak a vízdiplomáciával, s konferenciákat is szerveztek a probléma tudo-
mányos igényű vizsgálatára, a lehetséges amerikai szerep koncepciózus felvázolására.12

Európai válaszok és dilemmák
Kontinensünkön az Európai Unió is igyekszik az új fejleményekkel lépést tartani. 
A környezetvédelmi közösségi szabályozás az utóbbi időszakban tovább fejlődö� , s ép-
pen a magyar EU-elnökség aktivitásának köszönhetően gyarapodo�  új elemekkel 2011 
folyamán (lásd a továbbiakban). Az árvízvédelem, a szennyvíztisztítás, a határokon 
átnyúló vízgazdálkodás, a mezőgazdasági területek vízháztartásának védelme a tag-
állami fejlődési stratégiák szerves részét képezi. Az EU-ban köteleze� ségként minden 
tagállamnak ki kelle�  dolgoznia vízgyűjtő területeinek gazdálkodási tervét, s abban 
minőségi vállalásokat és fejlesztési programokat kelle�  meghatároznia.13

Az EU nemzetközi fejlesztési politikájában, humanitárius segítségnyújtásában is egyre 
nagyobb szerepet játszanak a hidrológiai projektek, a fejlődő országok vízgazdálkodási 
beruházásainak technológiai és pénzügyi támogatása. Az Unió például élen járt a kö-
zel-keleti vízellátási konfl iktusok társadalmi hatásainak kezelésében. Amikor az izraeli 
haderő 2006-ban lebombázta a gázai palesztin terület vízellátását biztosító berendezé-
seket, s ezáltal másfél millió ember naponta csupán három órára juto�  tiszta ivóvízhez, 
az EU 30 millió dollárral járult hozzá a vízpumpák helyreállításához. Az EU jelenlegi 
költségvetési ciklusában 719 millió euróval indíto� a közép-ázsiai programját, amely-
ben kiemelt szerepet kap a kiszáradó Aral-tó körüli, valamint a Szir-darja és Amu-darja 
folyók mentén fekvő országok vízgazdálkodási rendszereinek és kooperációjának tá-
mogatása. Az Unió a Nyugat-Balkánon is fontos szerepet vállal: pl. 60 millió eurót költ 
a koszovói városok víz- és csatornahálózatának modernizálására.14

Az európai vízdiplomácia koncepcionális kereteinek megteremtésére vonatkozó igényt 
Catherine Ashton, az EU közös kül- és biztonságpolitikájáért felelős főképviselője fo-
galmazta meg először nyilvánosan, az uniós külügyminiszterek 2012. szeptember 7–8-i 
informális tanácskozásán, ahol napirendi pontként szerepelt a vízzel kapcsolatos glo-
bális kihívások, valamint az azokra adandó lehetséges európai válaszok rendszereze�  
á� ekintése.15 Ashton asszony az európai vízdiplomácia rendszerében három feladatot 
jelölt meg: egyrészt nagyobb fi gyelmet sürgete�  az EU preventív, illetve válságkezelő 
és közvetítő tevékenységében a vízzel kapcsolatos konfl iktusokra; másrészt fontosnak 
tarto� a a megfelelő kutatások elvégzését, az elemzések elkészítését, s az eredmények 
uniós szintű megosztását, az információcserét; végezetül szorgalmazta a tagállamok 
vízdiplomáciai erőfeszítéseinek koordinálását.

Az európai közösségi szabályozás melle�  teret kapnak az egyes regionális kezdemé-
nyezések, a több ország területét érintő folyók, tengerek, tengeröblök mentén szerveződő 
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együ� működési projektek. A magyar EU-elnökség ala�  elindíto�  Duna-stratégia vagy 
az EU perifériáján működő Fekete-tengeri Gazdasági Együ� működés Szervezete jó pél-
dája annak, hogy a víz nemcsak országokat köt össze, de eddig nem művelt kérdéskö-
rökben is kooperációra sarkallja a nemzeteket.

A régiós keretek melle�  fi gyelemre méltó az egyes tagállamok vízdiplomáciával kap-
csolatos aktivitása. Ilyen például a fejle�  gátrendszerrel a tengertől jelentős területeket 
visszahódító Hollandia, amelynek külpolitikai és nemzetközi biztonsági gondolko-
dásában megjelenik a vízdiplomáciában történő aktív szerepvállalás és specializáló-
dás, az ahhoz szükséges szervezeti, technikai és pénzügyi feltételek megteremtésével 
együ� .16 Említhetjük továbbá Németország néhány éve indíto� , s 2012 márciusában 
újra lendületbe hozo�  vízdiplomáciai kezdeményezését a közép-ázsiai térséget illetően, 
amit Afganisztánra is kiterjeszthetőnek tart.17 Hely hiányában csupán címszavakban 
említhetjük még más tagállamok, mint például a britek és a franciák afrikai vagy a 
fi nnek ENSZ-beli vízdiplomáciai szerepvállalását.

Magyarország szerepe
Hogyan találja meg helyét Magyarország ezekben a folyamatokban? Közismert, hogy 
hazánk helyzete a vizet illetően több szempontból is különleges.

Egyrészt földrajzi elhelyezkedése révén különlegesen kite�  és veszélyeztete� , hiszen 
a nálunk átfolyó felszíni vizek 96%-a jelenlegi határainkon kívülről ered, így mind a 
víz minőségét, mind mennyiségét illetően külső hatásokra kell felkészülnünk. Mező-
gazdasági területeink 40%-a, vasútvonalaink 32%-a, össznemzeti termékünk 20%-a 
állandó árvízveszélynek van kitéve.18 Külön magyar sajátosság a belvízveszély, ami a 
Kárpát-medencei, lefolyástalan vízgyűjtő területi fekvésből következik, és jelentős koc-
kázatokat rejt mind a mezőgazdasági termelésre, mind a lakosság életkörülményeire 
nézve.19

Másrészt különlegesen kedvező geopolitikai elhelyezkedése révén hazánk jelentős nem-
zetközi vízi közlekedési útvonalak metszéspontjában fekszik – más kérdés, hogy a fej-
lesztésükhöz szükséges beruházások elhúzódásával még nem tudta ezt a potenciált 
teljes mértékben kihasználni. További sajátosság, hogy Magyarországon futnak össze 
a nyugatról és keletről, valamint északról beömlő folyók, így hazánk egyfajta európai 
vízi logisztikai központ szerepére is vállalkozhat.

Harmadrészt hazánk hidrológiai sajátosságai révén a világ ötödik legjelentősebb ter-
málvízbázisán nyugszik, s ez egyedi lehetőséget biztosít mind a kiváló minőségű ás-
ványvíz kitermelése, mind a gyógyfürdőturizmus számára. A magyar ivóvízfogyasz-
tás 96%-ban a felszín ala� i vízkészleteinkre támaszkodik.20 Egy további potenciál, a 
termálvíz energiagazdálkodási hasznosítása szintén ígéretes, de még gyermekcipőben 
jár. A mintegy 3000 termálvízlelőhely egyharmadát már gyógyító, rekreációs célokra 
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hasznosítjuk, s nemzeti fejlesztési tervünk egyik kiemelt prioritása az ehhez szükséges 
anyagi és infrastrukturális feltételek biztosítása, illetve további fejlesztése.

A vízgazdálkodás során szerze�  több évszázados tapasztalatait Magyarország nem-
zetközi szinten is fel kívánja használni. A nemzetközi fejlesztési együ� működésben vi�  
magyar projektek közö�  előkelő helyen szerepelnek a vízügyi vonatkozásúak.21 Ezek 
közül a legutóbbiak: az etiópiai Kobo Girana-völgyben kialakíto�  öntözőrendszerek, a 
kenyai Mombasa nyomornegyedeiben bevezete�  szanitációs központ vagy a mongóli-
ai Herlen-folyó vidékén indíto�  vízgazdálkodási kooperációs projekt. A technológiai 
segítségnyújtás melle�  növekvő szerepet kap a helyi vízügyi szakemberek képzése, 
cseréje.

A régióbeli erőfeszítések
Sajátos földrajzi helyzetünk révén elsődleges fontosságú a szomszédságunkkal kiala-
kíto�  együ� működés, a határokat átlépő vizekkel kapcsolatos kooperáció. Elegendő 
csupán a Gabčikovo–Nagymaros körüli magyar–szlovák vitát, a Rába szennyezésével 
kapcsolatos magyar–osztrák súrlódásokat vagy a 2000-ben a Tiszán hazánkba érkeze�  
romániai ciánszennyeződéssel szembeni fellépés nemzetközi vonatkozásait említeni.

A Gabčikovo–Nagymaros vita klasszikus példája volt annak, hogy egy határ menti 
folyón létesíte�  építmény az érinte�  országok megegyezésének hiányában, felemás 
módon kivitelezve, milyen súlyos környezeti, hajózási és vízellátási gondokat okozhat 
a folyás alsó szakaszán fekvő országoknak. A még a keleti blokk időszakában elha-
tározo�  közös erőműprojekt Magyarországon a demokratikus ellenzék küzdelmének 
szimbólumává vált, így az azzal kapcsolatos pragmatikus megegyezés a rendszerválto-
zást követően, immár a szabadon választo�  kormányok közö�  sem volt lehetséges, s az 
mindmáig – a vízügyi szakmai érvek és az ausztriai meglévő példák ellenére – politikai 
tabu maradt. A hágai döntőbíráskodással ugyan sikerült a témát kiemelni a magyar–
szlovák politikai csatározások szintjéről, de ez nem hozo�  megoldást a magyarországi 
folyamszakasz vízellátási, hajózási és környezeti problémáira.

Magyarország kezdeményező módon igyekeze�  sokoldalú vízügyi együ� működést 
kialakítani szomszédjaival, mind kétoldalú, mind regionális keretben. Számos projekt 
indult az árvízvédelmi előrejelzések, a határ menti folyókon megvalósíto�  infrastruk-
turális beruházások terén (lásd pl. Ipoly-hidak építése vagy az Esztergom–Párkány 
közö� i híd helyreállítása), de sok egyeztetést folyta� unk térségbeli partnereinkkel az 
Európai Unió környezetvédelmi, vízgazdálkodási normáihoz történő igazodás hatéko-
nyabbá tétele érdekében is.

Hazánk a szomszédos országok közreműködését és más nemzetközi fórumok támo-
gatását szorgalmazza abban a 10 legfontosabb kérdésben, amelyeket jelenleg a legnagyobb 
vízgazdálkodási problémának lát a szélesebben ve�  dunai vízgyűjtő területen.22 Ilyen 
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a vizeink mezőgazdasági tápanyagterhelése; a Duna medrének mélyülése a felső sza-
kaszok vízlépcsőinek hordalék-visszatartó hatására; a Szigetköz rehabilitációja; a Lajta 
vízmegosztása; a Rába vízszennyezése; az ipolyi tározók vízvisszatartó hatása; a Tisza, 
a Túr, a Szamos és a Sebes-Kőrös vízminőségi problémái; a Kőrösök és a Maros vízkész-
leteinek hiánya; a Maros hordalékkúp ala� i vízbázisának védelme; a drávai erőművek 
csúcsra járatásával kapcsolatos vízingadozás és a Dráva mellékfolyóinak elszakadása. 
Ezekre a problémákra Szlovákiával, Ausztriával, Romániával, Ukrajnával és Horvátor-
szággal közösen kell megoldást találnunk.

A közép-európai együ� működés fórumain is napirenden szerepelnek vízgazdálkodási 
kérdések. I�  2013-ban Magyarország ismét kulcsszerepet játszhat, hiszen a jövő évben 
hazánk tölti be a Közép-európai Kezdeményezés elnöki pozícióját, majd 2013 nyará-
tól a visegrádi együ� működés elnöki tisztét. A magyar elnökségi programban ezek 
a szempontok hangsúlyosan szerepelhetnek, visszatükrözve a magyar irányelveket, 
érdekeket.

Magyarország az EU-ban
Magyarország rendkívüli aktivitást mutato�  a 2011. első félévében vi�  uniós elnöksége 
ideje ala� , s a vízügyekben is jelentős előrelépést sikerült felmutatnia. A magyar el-
nökség által rendeze�  júniusi környezetvédelmi miniszteri tanács elfogadta a „Víztar-
talékok védelméről és integrált fenntartható vízgazdálkodásról az Európai Unióban és 
azon túl” című tanácsi következtetéseket, amelyek sürgetik a víz szerepének megjele-
nítését a különböző fejlesztési stratégiákban.23

Emelle�  Magyarország nevéhez fűződik immár az Európai Unió Duna régió straté-
giája (DRS) uniós elfogadtatása. (Külön diplomáciai bravúr, hogy az eredetileg osztrák–
román elgondolás végül magyar kezdeményezésként teljesedhete�  ki, és vált nemzetkö-
zileg ismer� é és elfogado� á.) A balti stratégia után ez az EU második makroregionális 
koncepciója, amely keretet biztosít a Duna menti tagállamok közö� i együ� működési 
projektek előmozdításához, a párhuzamosságok felszámolásához, a folyó adta interak-
ciós lehetőségek teljesebb kihasználásához. A nyolc EU-tagállam és hat Unión kívüli 
ország részvételével megfogalmazo�  négy pillér és az azokhoz kapcsolódó tizenegy 
cselekvési terület több szektorban kíván lendületet adni a régióbeli országok együ� mű-
ködésének, új közlekedési, gazdasági, tudományos, oktatási, kulturális hálózatok, kap-
csolódások kialakításával. A négy pillér közül a környezetvédelmiben jelennek meg a 
vízgazdálkodási témák, s ezekben Magyarország koordinátorként is kiemelt szerepet 
játszik.24 Noha a DRS-hez nem kapcsolódnak új közösségi források, a meglévő progra-
mok áramvonalasításával, a párhuzamosságok csökkentésével többletforrások szaba-
dulhatnak fel a rendszeren belül. Kérdés, hogy a 2014-ben induló új uniós költségvetési 
ciklusban sikerül-e érvényesíteni a DRS szempontjait.
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Az olykor hallható szkeptikus véleményekkel szemben mindenképpen kiemelendő, 
hogy a Duna-stratégia már indításakor beválto�  két reményt. Egyrészt erősíte� e a kö-
zép-európai régióbeli összetartozás tudatát, az egymásra fi gyelés jelentőségének, az 
egymással történő kooperációban rejlő lehetőségeknek a felismerését. Másrészt szintén 
komoly eredmény, hogy a Duna-stratégiával a közép-európai országok csoportja egy 
kritikus tömeget tudo�  képezni ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamatait a jövő-
ben nagyobb eséllyel tudja majd érdekei szerint befolyásolni. Egy további előremutató 
sajátosság és újszerűség, hogy a stratégiához csatlakoztak EU-n kívüli országok is, így 
a keretprogram hidat képez a EU további bővítése, illetve az Unió szomszédkapcsola-
tainak továbbviteléhez is.

A magyar EU-elnökség egy másik fontos eredménye volt az ázsiai partnerországok-
kal megrendeze�  EU–ASEM külügyminiszteri találkozó. Ennek egyik folyománya a 
Duna-stratégia megalkotásával kapcsolatos magyar tapasztalatok megosztása a Mekong 
régiójának államaival. Ennek jegyében hirde� ék meg 2012. június 20–22-én, a víznek a 
fenntartható fejlődési stratégiákban játszo�  szerepéről tarto�  budapesti tanácskozáson 
a „budapesti kezdeményezést”.25 Ezzel kezdetét ve� e az európai és az ázsiai országok kö-
zö� i vízgazdálkodási dialógus és intézményesíte�  tapasztalatcsere.

Magyarország az ENSZ-ben
A magyar diplomácia kezde� ől fogva igyekeze�  aktívan hozzájárulni az ENSZ-ben 
a fenntartható fejlődésről szóló tárgyalási folyamathoz. Ezt abból a meggyőződésből 
te� e, hogy a víz terén felhalmozódo�  jelentős magyar tapasztalatok, a magyar földrajzi 
és hidrológiai sajátosságok komoly hozzáado�  értéket képviselnek, s ezek nemzetközi 
elismertetése számo� evő előnyöket jelentene Magyarország, a magyar tudományos-
technológiai bázis, valamint a magyar vállalkozók és civil szervezetek számára.

A fentebb már említe�  „Rio+20” konferencia előkészítése során hazánk kezdeménye-
zésére létrejö�  a „Víz Barátai Csoport” Irányító Bizo� sága, amelyben részt vesz még 
Finnország, Tádzsikisztán és Thaiföld. A négy ország New York-i diplomatái számos 
egyeztetést folyta� ak annak érdekében, hogy a víz témáját a riói tanácskozás napirend-
jére tűzzék, s konkrét ajánlások, alapelvek kidolgozásával segítsék az ezzel kapcsolatos 
közös gondolkodást. A bizo� ság által a riói világkonferenciára kidolgozo�  dokumen-
tumban26 szorgalmazza az ivóvízellátás és szennyvíztisztítás egységes megközelítését, 
komplex stratégiát sürget vízügyekben az érinte�  szektorok és szereplők közö� , hang-
súlyozza az oktatás jelentőségét, továbbá állást foglal abban az igen vitás kérdésben is, 
hogy a vízhez való hozzájutás alapvető emberi joga nem zárja ki a vízszolgáltatások 
költségeinek érvényesítését.

A júniusi „Rio+20” világkonferencián részt vevő magyar küldö� ség – élén Áder Já-
nos köztársasági elnökkel – a víz jelentőségét igyekeze�  középpontba állítani. A 2015-ig 
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megfogalmazo� , ún. milleniumi fejlesztési célok kifutásával új alapelvek, új célrend-
szer kialakítására lesz szükség – többek közö�  azért is, mert nem sikerült a jelenlegi 
prioritások számo� evő megvalósítása.

Áder János elnök beszédében27 szorgalmazta, hogy a víz kérdése kerüljön be a fenn-
tartható fejlődéssel foglalkozó célrendszer megfogalmazásába, s kĳ elente� e, hogy eh-
hez a munkához Magyarország – felhasználva gazdag tapasztalatait – kész aktívan 
hozzájárulni. Felajánlo� a, hogy 2013-ban Magyarország adjon helyt az ENSZ vízzel foglal-
kozó első világkonferenciájának.

Az elnöki felajánlást Áder János előzőleg egyezte� e a magyar Országgyűlésben he-
lyet foglaló parlamenti pártokkal, akik egyöntetűen támoga� ák az elképzelést. Ez jó 
kiindulási alapot ad arra, hogy a víz kérdésében nemzeti konszenzuson alapuló straté-
giát lehessen megfogalmazni, s ehhez kapcsolódóan hatékony, koncepciózus kezdemé-
nyezéseket tegyünk a vízdiplomácia területén is.

A budapesti helyszínre vonatkozó indítványt a magyar köztársasági elnök ismét fel-
vete� e az ENSZ Közgyűlés 2012. évi őszi ülésén, s arról mind az ENSZ-főtitkár szintjén, 
mind szakértői körökben intenzív egyeztetés zajlik. A 2013-as konferencián képvise-
lendő magyar álláspontról, az o�  elővezetendő magyar kezdeményezésekről az ősszel 
tárcaközi egyeztetés indult a téma főfelelőse, a Vidékfejlesztési Minisztérium koordiná-
lásával. Ennek során számítani lehet további konzultációkra a szakpolitika, a témában 
szerepet vállaló gazdasági szféra, a civil szervezetek, s nem utolsósorban a tudomány 
képviselői közö� .

Ezzel párhuzamosan Magyarország aktívan részt kíván venni a „Rio+20” konferen-
cia utógondozásában is. A millenniumi célokat felváltó új szabályrendszer kidolgozása 
érdekében egy 30 fős munkabizo� ság alakul 2013 szeptemberéig, amelybe Magyaror-
szág is pályázik, éppen a vízzel kapcsolatos prioritásainak előtérbe állításával.28

*

Összegzésképpen megállapítható, hogy a víz stratégiai jelentősége egyre inkább intéz-
ményesül a biztonságpolitikai és gazdasági doktrínákban, s a kormányzatok ennek 
megfelelő nemzeti és nemzetközi koncepciókat fognak kidolgozni. A víz jelente� e kihí-
vásokkal való szembenézés, csakúgy mint a víz jelente� e lehetőséggel való bölcs, előre-
tekintő gazdálkodás, szükségessé teszi a nemzetközi összefogást, a kérdéskör globális 
és regionális kontextusban való kezelését, s ehhez a megfelelő szövetségesek, partnerek 
megtalálását.

Az amerikai és az európai vízdiplomácia koncepcionális alakításának, valamint bel-
földi és nemzetközi eszközrendszerének vizsgálata fontos ismereteket nyújthat a ma-
gyar keretekben folyó hasonló gondolkodáshoz. Emelle�  újabb kapcsolódási pontokat 
kínálhat hazánk számára, s így az egy világprobléma megoldásához történő értékes 
hozzájárulása révén növelheti nemzetközi elismertségét, tekintélyét.



148 Külügyi Szemle

Tóth József Imre

Magyarország jó időben ismerte fel a víz növekvő stratégiai jelentőségét, s az ez-
zel kapcsolatos nemzetközi koncepcióalkotáshoz számo� evő módon járulhat hozzá, az 
ország földrajzi és hidrológiai sajátosságaira, előnyeire alapozva. A Magyarországról 
kiinduló regionális és globális nemzetközi erőfeszítések, kezdeményezések központi 
szerepet ígérnek a magyar vízdiplomácia számára. A „víz-világkonferencia” 2013. évi 
magyarországi megrendezése megkoronázhatja ezeket a magyar erőfeszítéseket, és 
újabb lehetőségeket nyithat a globális magyar érdekérvényesítés számára.

Mindehhez azonban komoly belső alapozás, intézményi összefogás, koncepcionális 
felkészülés szükséges, hogy ezzel a lehetőséggel valóban élni tudjunk, s a címben meg-
fogalmazo�  állítás beigazolódhasson, és ne csupán puszta ígéret maradjon.
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Résumé

Hungary in the Focus of Water Diplomacy Eff orts

The strategic importance of water is increasingly represented in the security and 
economic doctrines as well, and the governments will work out corresponding  national 
and international concepts. The challenges and opportunities concerning water make 
international cooperation, the global and regional management of the issue, and fi nding 
of the right allies, partners necessary.

The observing of the American and European water diplomacy can provide 
important knowledge for our country as well. Hungary has recognised the increasing 
strategic importance of water at the right time, and it can substantially contribute to the 
international concept-forming related to water, due to its geographical and hydrological 
characteristics and advantages. The regional and global international eff orts and 
initiatives starting from Hungary are promising a central role for the Hungarian water 
diplomacy, and with its valuable contribution to solving this problem of the whole 
world, our country can increase its international recognition and prestige.


