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felelős munkacsoport – Open Working Group, 
(OWG) –, társelnöke pedig Magyarország New 
Yorki ENSZnagykövete, Körösi Csaba lett.

A Rio+20 Konferenciára való felkészülés 
során Magyarország aktív szerepet játszott a 
vízzel kapcsolatos tárgyalások előkészítésében. 
New Yorkban az ENSZ keretei között működő 

A magyar Kormány és szorosab
ban a külpolitika határozott célki
tűzése, hogy Magyarország egyes 
globális kérdésekben meghatáro
zó és vezető szerepet játsszon. En
nek jegyében került sor 2012ben 
egy kibertérbiztonsággal foglal
kozó nemzetközi konferenciára, és 
ebbe a törekvésbe illett az októbe
ri Víz Világtalálkozó is.

Út a világtalálkozóig,
magyarország szerepe 
a nemzetközi víz politikai 
irányításban

A magyar kormány elkötele
zettsége a vízpolitika terén nem 
új keletű. Az Európai Unió Taná
csának soros elnökeként 2011ben 
Magyarország kiemelt jelentőség
gel kezelte a vízzel kapcsolatos kér
déseket az Unió szakpolitikáiban, 
ezáltal is elősegítve, hogy a víz elő
térbe kerüljön az uniós napirend 
témái között. A környezetvédelmi 
miniszterek magyar elnökség alatt 
fogadták el a vízpolitikai tanácsi 
következtetéseket, és ekkor indult 
el a Duna Régió Stratégia is.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencia 
(Rio+20) 2012 júniusában javaslatot tett az egye
temesen alkalmazandó fenntartható fejlesztési 
célok (SDG) megalkotására, és megerősítette a 
víz horizontális jelentőségét a fenntartható fej
lődésben. A Rio+20 Konferencia után létrejött 
a fenntartható fejlődési célok kidolgozásáért 

Víz Barátai Csoport irányító testülete tagjaként 
hazánk számos olyan eseménynek volt kezde
ményezője, társrendezője, illetve házigazdája, 
amelyek eredményei jelentős részben formál
ták a Rio+20 Konferencia záródokumentumá
nak vízzel kapcsolatos megállapításait. A konfe
rencia plenáris ülésén Áder János köztársasági 
elnök úr bejelentette, hogy az ENSZ részvéte
lével hazánk 2013ban Budapesten nemzetközi 
konferenciát rendez, kapcsolódva az UNESCO 
által kezdeményezett ENSZ Vízügyi Együttmű
ködés Nemzetközi Éve 2013 rendezvényeihez, 
többek között a New Yorkban, Hágában, Stock
holmban és Dushanbében idén megrendezés
re került eseményekhez.

a Budapesti víz világtalálkozó
A Világtalálkozó 2013. október 8. és 11. kö

zött került megrendezésre a Millenáris Parkban. 
2013ban ez volt Magyarország legnagyobb 
diplomáciai eseménye, ahol a nemzetközi 
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A Budapesti Víz Világtalálkozó 
kapcsán 2013. október 8. és 11. 
között Budapestre figyelt a világ 
minden vízpolitikában érintett, 
ezzel, illetve tágabb értelemben a 
fenntartható fejlődés kérdésével 
foglalkozó szakember, kormányzati 
vezető, nemzetközi szervezet, 
valamint az üzleti világ, a tudomány
és a civil szféra képviselői.
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közösség tagjai, kormányok, nemzetközi szer
vezetek, az üzleti, tudományos, civil és ifjúsági 
szféra képviselői tanácskoztak a víz szerepéről 
a fenntartható fejlődés elérése érdekében. A 
konferencián 1400 résztvevőt üdvözölhettünk, 
akik 104 országból érkeztek Budapestre. A ma
gas rangú vendégek között megtisztelte jelen
létével az eseményt Ban Kimoon ENSZfőtitkár, 
az UNESCO főigazgatója, az EBESZ főtitkára, a 
FAO és a WHO főigazgatója, valamint az ENSZ 
intézményi család számos további vezetője, 
mintegy 30 ország illetékes szakminisztere, és 
a tudományos, illetve az üzleti élet több száz 
kiemelkedő képviselője. A Világtalálkozóhoz 
kapcsolódva olyan jelentős eseményeknek is 
otthont adott Budapest, mint a KínaEU Vízügyi 
Platform magas szintű találkozója, a Víz Világ
tanács kormányzó testületének ülése, és az 
ENSZfőtitkár vízügyi tanácsadó testületének 
találkozója, ez utóbbit a jordániai király testvé
re, El Hassan bin Talal herceg vezeti.

A megnyitó ünnepségen dr. Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke beszédében 
hangsúlyozta, hogy amennyiben a jelenlegi 
vízfelhasználási trendek folytatódnak, az az 
emberiség globális sérülékenységéhez és nagy 
költségekhez vezet, beleértve az emberi egész
ségre, mezőgazdaságra és környezetre gya
korolt hatásokat. Szoros vízügyi együttműkö
désre szólított fel az országok között. Az ENSZ 
főtitkára, Ban Kimoon utalt rá, hogy 2030ra 
a világ népességének közel fele vízhiánnyal 
nézhet szembe, és a vízigény 40 százalékkal ha
ladhatja meg a kínálatot. Hangsúlyozta, hogy a 
víz elengedhetetlen az egészség, a biztonság 
és a gazdasági fejlődés szempontjából, így a 
fenntartható fejlődés kulcsa. A Budapesti Víz 
Világtalálkozó kísérletet tett arra, hogy ezeket 
az emberiség előtt álló, vízzel kapcsolatos kér
déseket és feladatokat komplex, interdiszcip
lináris és gyakorlatias módon, a szakpolitikai, 
tudományos, pénzügyigazdasági, kormányza
ti és nem kormányzati nézőpontokat egyaránt 
figyelembe véve tárgyalja. A plenáris ülések 
és az érdekcsoportok fórumai öt témát vettek 
sorra: a vízhez, szanitációhoz és higiéniához 
való hozzáférés mindenki számára; integrált 
vízgazdálkodás a 21. században; jó vízpolitikai 
irányítás; zöld gazdaság a tiszta vízért, illetve a 
vízzel és szanitációval kapcsolatos fenntartható 
fejlődési cél finanszírozása.

A Budapesti Víz Világtalálkozó egyik legfon
tosabb hozzáadott értéke az volt, hogy a vízpo
litikával kapcsolatban valamennyi érintettnek, 
így a kormányok és nemzetközi szervezetek 
képviselői mellett a civil szféra, a tudomány, a 
fia talok és az üzleti szféra képviselőinek is helyet 
biztosított, hogy a vízzel és a fenntartható fejlő

dési célkitűzéssel kapcsolatos vitában hallassa 
hangját. A magyar Kormány részéről kiemelt 
szándék volt, hogy a politikák végrehajtásában 
rendkívül fontos szerepet játszó üzleti ágazat, a 
vízpolitika terén érintett vállalatok képviselőit a 
lehető legjobban vonjuk be a munkába. Ezért 
is került sor mintegy háromszáz üzletember 
meghívásával az Üzleti Fórumra és Kiállításra. 

A fórum keretében a vízpolitika terén érintett 
vállalatok képviselői két napon át tanácskoztak 
a vízpolitika kiemelt kérdéseiről. Az első napon 
döntően a vízszolgáltatásban érintett társasá
gok ismertették nézeteiket a fenntartható víz
politikával kapcsolatban, míg a második napon 
a vízfelhasználó vállalatok folytattak eszmecse
rét a konferencia kiemelt kérdéseiről. Az Üzleti 
Fórum közös gondolkodásának eredményéről 

– hasonlóan a többi fórumhoz – rövid összegzés 
készült, amely a zárónyilatkozat része lett.

A Víz Világtalálkozó alatt rendezett ipari ki
állításon közel ötven külföldi és hazai cég mu
tatkozott be. A kiállítás kivételes lehetőséget 
teremtett arra, hogy ezen cégek képviselői köz
vetlenül is kapcsolatba lépjenek a kormányzati, 
illetve nemzetközi szervezetek képviselőivel. A 
konferencia három és fél napja során a kiállítók 
standjait felkeresték a konferencia résztvevői, 
számos kapcsolatfelvételre – népszerű mai ki
fejezéssel élve „networking” eseményre – került 

sor. A kiállítás létrejöttében kiemelkedő sze
repet játszott a Magyar Víziközmű Szövetség 
és a Magyar Vízügyi Klaszter, az Üzleti Fórum 
esetében pedig a Magyarországi Üzleti Tanács 
a Fenntartható Fejlődésért.

A magyar Kormány kiemelkedő jelentősé
get tulajdonított annak, hogy az üzleti szféra 
súlyának és szerepének megfelelő mértékben 
képviseltesse magát a konferencián. Úgy gon
doljuk, hogy önmagában nem megfelelő és 
nem eredményre vezető, ha a vízügyekkel fog
lalkozó kormányzati és nemzetközi szerveze
teket képviselő szakemberek csak „egymással” 
beszélgetnek, és nem vonják be a megvalósítás 
kulcsszereplőit, az üzleti élet, illetve az iparág 
képviselőit. Bármilyen politikai döntés sikere 
és hatékony megvalósítása azon múlik, hogy 
amikor a végrehajtásra kerül sor, az abban érin
tettek miként képesek részt venni. Éppen ezért 
a konferencia felépítésének kialakításakor külö
nös hangsúlyt fektettünk arra, hogy az üzleti vi
lág képviselői és szereplői be legyenek vonva a 
munkába és a közös gondolkodásba. A nem kis 
feladatot jelentő szervezés során a Külügymi
nisztérium és a vízipart képviselő szervezetek 
között kiemelkedően hatékony együttműkö
dés valósult meg. 

a Budapesti víz 
világtalálkozó nyilatkozata

A Világtalálkozó záró plenáris ülése kon
szenzussal fogadta el a Budapesti Nyilatkozatot, 
amelyet háromnapos intenzív tanácskozása 
előzött meg. A Nyilatkozat nem egy konkrét 
kormány, szakma, nemzetközi intézmény vagy 
nem kormányzati intézmény álláspontját tük
rözi, hanem konszenzuális szintézise a vízzel 
kapcsolatos kérdéseknek és feladatoknak, aho
gyan a legtágabb értelemben vett nemzetközi 
közösség látja ma. „A Budapesti Víz Világta
lálkozó kapcsán megfogalmazott Budapesti 
Nyilatkozat munkánk nagyon fontos állomása 

– mondta SzöllősiNagy András, a Világtalálkozó 
Nemzetközi Programbizottságának elnöke, az 
UNESCOIHE Vízintézetének rektora. – Sokan 
nem is sejtik, micsoda eredmény és mekkora 
munka van abban, hogy a világ szakmai és po
litikai vezetői egyhangúan támogassanak egy 
ügyet, amelyhez számos, sokszor ellentétes 
érdek fűződik. Bár a Nyilatkozat nem tartalmaz 
konkrét, gyakorlati elemeket és azok ütemezé
sét, de hasznos és intelligens alap a továbblé
péshez, amely immár egy irányba mutat.”

A Nyilatkozat szövegéből három üzenet olvas
ható ki egyértelműen:
•	 A	konferencia	előkészítése	és	a	konferencia	

alatt felmerülő nézetek, elképzelések alapján 
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Ban Ki-moon ENSZ főtitkár nyitóbeszéde a 
Budapesti Víz Világtalálkozó Megnyitó ünnepségén
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a Budapesti Víz Világtalálkozó „Vízbiztonság 
a világban” néven egy önálló és átfogó víz 
tárgyú Fenntartható Fejlődési Cél kidolgo
zását javasolja, amely megfelelően kapcso
lódik más Fenntartható Fejlődési Célokhoz;

•	 Az	 önálló	 Fenntartható	 Fejlődési	 Célt	 az	
alábbi vízpolitikai kérdések megoldása 
ér dekében szükséges Specifikus, Mérhe
tő, Megvalósítható, Releváns, Határidők
höz kötött, Értékelt és Újraértékelt – azaz 
SMART[ER] – alcélkitűzésekre bontani:
– az egészséges ivóvízhez és szanitációhoz 

való egyetemes hozzáférés biztosítása,
– a jobb integráción és ágazatközi együttmű

ködésen alapuló vízgazdálkodási szem lélet,
– a vízszennyezés csökkentése, a csatorná

zás, szennyvíztisztítás és a víz újrahaszná
latának elősegítése,

– a globális változások vízügyi kihívásai
val szembeni alkalmazkodóképesség nö
velése;

•	 Szükség	van	egy	integrált,	rendszeres	felül
vizsgálati és értékelési mechanizmus minél 
korábbi intézményesítésére.

A Budapesti Nyilatkozatot konkrét szakpo
litikai ajánlások, illetve a konferencia plenáris 
ülésének és érdekcsoporti fórumainak ajánlásai 
egészítik ki, amely reményeink szerint megfelel 
a résztvevők elvárásainak, és fontos referencia
pontja lesz egy progresszív, új fejlesztési jövőkép 
kialakításának, amelyet bolygónk megérdemel.

eredmények, tanulságok
Bár a Budapesti Nyilatkozat nem tartalmaz 

célkitűzéseket, mérföldköveket, menetrende
ket vagy részletes terveket, mégis kifejezi a 
kialakult konszenzust, hogy szükség van egy 
ENSZ által támogatott, vízhez kapcsolódó me
chanizmusra. A nemzetközi tárgyalások során 
már most, egy hónappal a konferencia után 
érzékelhető, hogy a budapesti tanácskozás hi
vatkozási pont lett, a Budapesti Nyilatkozat pe
dig egy referenciadokumentum a fenntartható 
fejlődési célok vízügyi szeletének vitája során.

Az esemény visszhangja eddig egyértel
műen pozitív. A résztvevők – kormányzati, 
szervezeti és egyéni szinten is – elismerően 
nyilatkoztak a rendezvényről, annak szervezési 
és tartalmi oldaláról egyaránt. Hazánk számára 
azonban ez nem csak egy fellángolás, hosszú 
távon is elkötelezettek vagyunk a vízügy kérdé
seit illetően, és ebből gazdaságilag is profitálni 
kívánunk a jövőben. „A vízügy globális kérdésé
ben tett aktív szerepvállalásunknak köszönhe
tően Magyarország komoly tekintélyt szerzett 
magának – mondta dr. Baranyai Gábor államtit
kár, a Budapesti Víz Világtalálkozó főszervezője. 

– Azzal, hogy hazánk képes volt megszervezni 
olyan nemzetközi konferenciát, ahol egyedül
álló módon a témában érintett valamennyi 
szereplő – így a kormányok, politikusok, nem
zetközi szervezetek, tudósok, szakemberek és 

a vízügyi cégek is – részt vettek, egyértelműen 
letettünk névjegyünket a fenntarthatósági in
tézkedések területén. Kizárólag rajtunk múlik, 
hogy ezt a jövőben hogyan használjuk ki, ho
gyan építkezünk erre.”

A Budapesti Víz Világtalálkozó zárásaként 
Martonyi János, Magyarország külügyminisz
tere és a Budapesti Víz Világtalálkozó elnöke 
megállapította, hogy a világ nemes fejlesztési 
céljainak egyikét sem lehet a víz nélkül megva
lósítani. Mint mondta: „ha kizárjuk a természe
tet a vízzel kapcsolatos egyenletből, a termé
szet ki fog zárni bennünket a bioszférából.” A 
vízbe való befektetés a békébe való befektetés 
egyben, amely viszont megfelelő kormány
zást igényel. Megjegyezve, hogy a szegénység 
felszámolásának, az éghajlatváltozásnak, az 
energiának és a biológiai sokféleségnek önálló 
intézményi mechanizmusai vannak, kijelen
tette, hogy nem várhatunk újabb 36 évet a víz 
problémájának rendezésére.

Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András előadása 
az Üzleti Fórum keretein belül

A Budapesti Víz Világtalálkozó,
Víz és Szanitáció Szakkiállítás

Ban Ki-moon ENSZ főtitkár és Áder János köztársasági elnök sajtótájékoztatója


