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A különböző ENSZ-programok és a Víz Vi-
lágfórum (World Water Forum) sorozat ered-
ményeire tekintettel a budapesti találkozó egy-
úttal olyan elérhető, megfizethető és kipróbált 
gyakorlati megoldásokat is be kíván mutatni, 
amelyek segítséget nyújtanak a legfontosabb 
vízügyi problémák kezeléséhez. A világtalál-
kozó további célja, hogy érdemi iránymutatást 
nyújtson egy vagy több, a vízzel kapcsolatos 
sokrétű kihívásokat megfelelően átfogó, mér-
hető, megvalósítható, reális és időszerű, fenn-
tartható fejlődési megoldások kidolgozásához.

A világtalálkozó programja és következte-
tései szervesen kapcsolódnak a Marseille-ben 
2012 márciusában tartott 6. Víz Világfórum, a 
2013. márciusi hágai Víz Világnap, a 2013. szep-
temberi stockholmi World Water Week, továbbá 
az ENSZ 68. Közgyűlésének eredményeihez, va-
lamint elő kívánják segíteni a Dél-Koreában tar-
tandó 7. Víz Világfórum előkészítését.

A vízre és a szanitációra vonatkozó intéz-
kedések kidolgozására irányuló konszenzuske-
resés céljával a Budapesti Víz Világtalálkozó az 
alábbi témákat kívánja napirendre venni:
•  Víz és szanitáció mindenkinek: a víz és sza-

nitáció folyamatos és fenntartható biztosításának kulcskérdései, így 
különösen a telepü lési vízinfrastruktúra tervezése, fejlesztése, fenn-
tartása műszaki, gazdasági, közegészségügyi és emberi jogi oldalról;

•  Integrált vízgazdálkodás a XXI. században: a népességrobba-
náshoz és az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás kihívá-
sai – komplex megoldások a vízszennyezés megelőzésére, a talaj 
és felszín alatti vizek védelmére, élelmiszertermelésre, az emberi 
eredetű és természeti katasztrófák elleni védekezésre, a víztározás-
ra és -újrahasznosításra, valamint az energiatermelés vízigényének 
rendezésére;

•  A jó vízpolitikai irányítás kihívásai: nemzetközi együttműködés, 
határon átnyúló vízgyűjtő-gazdálkodás, integrált intézményi stra-

a rendezvény 
indíttatása, előzményei

1992 júniusában Rio de Janeiróban 
megtartották az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Környezet és Fejlődés 
Konferenciáját és a Földi Csúcstalálko-
zót, amelyet annak érdekében hívtak 
össze, hogy a nemzetek vezető képvi-
selői közösen keressék meg a lehetsé-
ges megoldásokat korunk világméretű 
környezeti problémáira és a fejlődés 
alapvető kérdéseire. 2012-ben ennek 
folyományaként megrendezett Rio+20 
Konferenciára való felkészülés során 
Magyarország aktív szerepet játszott 
a vízzel kapcsolatos tárgyalások alakí-
tásában. New Yorkban az ENSZ kere-
tei között működő Víz Barátai Csoport 
irányító testületének tagjaként hazánk 
számos olyan eseménynek volt kezde-
ményezője, társrendezője, illetve házi-
gazdája, amelyek eredményei jelentős 
részben formálták a záródokumentum 
vízzel kapcsolatos megállapításait.

Magyarország tovább szándéko-
zik folytatni a közös munkát. Hazánk 
aktívan részt kíván venni az aktuális 
vízügyi kihívásokkal kapcsolatos közös 
gondolkodásban, és az azokra adandó 
válaszok kidolgozásában.

A Rio utáni vízpolitika előmozdí-
tása érdekében dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Rio de 
Janeiróban bejelentette, hogy az ENSZ részvételével hazánk 2013-ban 
Budapesten nemzetközi konferenciát rendez víz és szanitáció témájában. 

A konferencia, a 2013. évi Budapesti Víz Világtalálkozó kapcsolódik 
az UNESCO által kezdeményezett ENSZ Vízügyi Együttműködés Nemzet-
közi Éve rendezvényeihez.

a világtalálkozó célja, szervezeti formája
A 2013 októberében tartandó világtalálkozó elsődleges célja, hogy 

áttekintést adjon a Rio+20 folyamat vízzel kapcsolatos konkrét célki-
tűzéseinek meghatározására irányuló, az ENSZ keretében és azon kívül 
folyó munkáról, annak eredményeiről. 

Első ízben 1993-ban érte a meg-
tiszteltetés hazánkat, hogy vizes 
világrendezvényt szervezhetett, 
ekkor az IWSA, a Nemzetközi 
Vízügyi Szövetség (IWA) elődje 
tartotta Budapesten világkonfe-
renciáját. Hasonló súlyú vízgaz-
dálkodási esemény rendezése 
egészen az idei évig váratott ma-
gára. 2013. október 9. és 11. között 
azonban újra világrendezvény, 
a Budapesti Víz Világtalálkozó 
(Budapest Water Summit) meg-
tartására kerül sor a fővárosban.

Húsz év után ismét Budapesten 
találkoznak a viláG
vízGazdálkodásával FoGlakozó 
politikusai és szakemBerei
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tégiák a szakpolitikai tervezésben és végrehajtásban, társadalmi 
részvétel a vízre irányuló intézkedések kialakításában; kapacitásfej-
lesztés, oktatás, kutatás, monitoring és értékelés;

•  Zöld gazdaság a tiszta vízért: hagyományos és innovatív víztech-
nológiák a fenntartható fejlődés és szegénység megszüntetése 
jegyében; elérhető és helyi szintű gyakorlati megoldások a világ 
különböző régióiban;

•  Víz és szanitáció fenntartható fejlesztési célok finanszírozása: a ren-
delkezésre álló nemzeti, nemzetközi pénzügyi források és intézmé-
nyek igénybevételének tapasztalatai, a hivatalos fejlesztéspolitikai 
források mellett különös figyelemmel a nagy magánalapítványok 
víz és szanitáció tárgyú tevékenységére.

a meghívottak
A világtalálkozót a magyar kormány szervezi együttműködésben 

az Egyesült Nemzetek Szervezetével és a Nemzetközi Víz Tanács (World 
Water Council) bevonásával. Meghívást kapnak az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének tagállamai, illetékes ENSZ- és más nemzetközi szerveze-
tek, nemzetközi fejlesztési bankok, a területen aktív magánalapítványok, 
civil szervezetek és az üzleti szféra képviselői.

tervezett eredmény
Budapesti Víz Világtalálkozó célja, hogy a felvetett kérdéseket integ-

rált módon vizsgálja meg, egyesítve szakpolitikai, tudományos, pénz-
ügyi-gazdasági, kormányzati és nem-kormányzati szempontokat. A 
tervezett záródokumentum – a Budapesti Víz és Szanitáció Ajánlások – 
törekvése olyan vízpolitikai célkitűzések beazonosítása, melyek központi 
elemei lehetnek a jövőbeni SMART fenntartható fejlődési céloknak és a 
2015 utáni globális fejlesztéspolitikának.

A találkozó főbb szakpolitikai eszmecseréivel párhuzamosan egy-
máshoz kapcsolódó események kerülnek megrendezésre, így különö-
sen a Tudományos Fórum, az Üzleti Fórum, az Ifjúsági Fórum és a Civil 
Fórum. A Budapesti Víz Világtalálkozót megelőzően előkészítő rendez-
vények sorozatára kerül sor.

2013.04.16-16. Brüsszel  „Water in the Urban Environment 
  Network” Konferencia 
2013.04.23-26. Berlin Wasser Berlin International kiállítás
2013.04.24-26. Marbella  3. Nemzetközi IWA konferencia: 
 (Spanyolo.)  Gazdálkodás, statisztika,
  finanszírozás
2013.05. 16-19. Isztanbul WATECO. Vízkezelési és vízügyi szakkiállítás
2013.05.13-15. Tirana Regionális vállalat irányítási konferencia;   
  Teljesítményfokozás fejlődő gazdaságokban

2013.05.15-17. Magdeburg 16. Német Völgyzárógátas Szimpózium
2013.05.29-31. Szófia Water Sofia 2013
2013.06.2-6. Bordeaux 10. IWA élvonalbeli technikák konferencia;  
  Víz és szennyvíz technológiák
2013.06.4-5. Karlsruhe IUVA (Nemzetközi UV Szövetség) 
  konferenciája; UV technológia a víz 
  szakmában
2013.06.11-12. Bukarest Vízellátás és energetikai kihívások. 
  Technikai és tudományos konferencia
2013.06.12-13. Sopron Országos Víziközmű Konferencia
2013.06.26-27. St.Veit an der Glan 5. Európai csővezeték napok
 (Ausztria) 
2013.06.26-28. Kiev IWA Fiatal vízügyi szakemberek találkozója 
2013.07.3-5. Gödöllő MHT XXXI. Vándorgyűlése
2013.08.4-9. Budapest 32. SIL (Nemzetközi Limnológiai Társaság)
  kongresszus 
2013.09.1-6. Stockholm World Water Week
2013.09.25-27. Budapest ÖKOINDUSTRIA
2013.10.9-11. Budapest Budapesti Víz Világtalálkozó
2013.10.22-24. Tel-Aviv WATEC 2013 Víztechnológiai és környezet-
  védelmi konferencia és kiállítás
2013.11.5-6. Amsterdam Aquatech

nemzetközi
és FontosaBB 
Hazai események
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