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A célok megfogalmazásból kitűnik, hogy a vi-
zet entitásként értelmezzük (mint ahogy az is). 
Át akartuk, és reméljük, át is tudtuk lépni az el-
múlt évtizedek kettéválasztottságát, ami a víz 
természeti erőforrásként és védendő elemként 
való kezelésének szembeállítását eredményez-
te. Ezek egységesítése, az integrált vízgazdálko-
dás és az ahhoz szükséges integrált tervezési és 
irányítási rend az egyik fő mondanivalónk. 

Módszere a stratégiaalkotás megszokott 
lépéseit követte (helyzetfeltárás, hajtóerők, 
kihívások számbavétele, a „vízió” felvázolása, 
majd a „célfa” felállítása, a fejlesztési és működ-
tetési lehetőségek számbavétele, összevetésük 
a kapacitásokkal, intézkedési terv). Szakmai 
tekintetben is a klasszikus felosztást követtük: 
a vizsgálat tárgyát a települési és területi víz-
gazdálkodás, valamint a mindkettőt egyaránt 
szolgáló vízkészlet-gazdálkodás és monitoring 
képezte. 

A Vízmű Panoráma olvasói bizonyára jól 
tájékozottak a szektor helyzetével és feladatai-
val kapcsolatban. De talán nem felesleges ösz-
szefoglalni, mi is képezte a KJT tervezésének 
hátterét, ami bőséggel tartalmaz jót és rosszat 
egyaránt. 

Az ivóvízellátás teljes körűnek tekinthető. A 
szolgáltatott víz minősége döntő többségében 
kielégíti a közegészségügyi követelményeket 
és biztonságot, a szolgáltatók kellően felkészül-
tek, hogy üzemzavarok esetén is biztosítsák az 

ellátást. Az elsődleges veszélyeztető komponen-
sektől való mentesítésre ivóvízminőség-javító 
program zajlik, befejezése a 2014–2020 közötti 
ciklusban várható. A hazai közművi vízellátó cső-
hálózat hossza mintegy 61 és fél ezer km, a há-
lózati veszteség – becslések szerint – 25–30% (!). 
Ebből is következően a rekonstrukció igénye és 
fedezetlensége vörös vonalként húzódik végig a 
stratégián. Jelentős pozitívum, hogy megtörtént, 
illetve folyamatban van a sérülékeny vízbázisok 
83%-ának biztonságba helyezése. A fővárost és 
az agglomerációt ellátó, főként parti szűrésű víz-
bázisok közül viszont alig-alig van határozattal 
kijelölt vízbázis, nem csekély részben a parti szű-
résű vízbázisokkal kapcsolatos jogszabályi ren-
dezetlenségek miatt. 

A szektor elmúlt másfél évtizedes fejlődé-
sének sikertörténete a szennyvízágazatban zaj-
lott. A közüzemi szennyvízcsatorna-bekötéssel 
rendelkező lakások aránya felzárkózóban van a 
vízellátáshoz. A közcsatornán elvezetett szenny-
vizek döntő többsége ma már biológiai tisztítás 
után kerül a befogadókba. Ugyanakkor a kibo-
csátási paraméterek sok helyütt elmaradnak a 
kívánatos értékektől, ezért a kis vízfolyásokba és 
csatornákba vezetett tisztított szennyvizek ront-
ják a vizek minőségét, pedig ezek készletnövelő 
hatása elemi kívánalom. Konkrét, már progra-
mozott feladat a Nemzeti Települési Szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Prog-
ram ütemes befejezése. Kiemelt fontosságú a 

 szennyvíziszapok rendezett elhelyezésének és 
lehetőség szerinti hasznosításának megoldása, 
nem kevésbé az energiahatékonyság növelése. 

A települési csapadékvíz-gazdálkodás vi-
szont szakmai, intézményi és finanszírozási te-
kintetben egyaránt egyre súlyosabb probléma 
a vízvisszatartás és vízhasznosítás megoldása, 
különösen a csapadékok hevességének növe-
kedése miatt. A településeket még mindig a 
minél gyorsabb csapadékvíz-elvezetési gyakor-
lat jellemzi, holott jelentős tartalékok vannak a 
vízvisszatartási lehetőségekben. Szükséges az 
is, hogy a csapadékvíz-gazdálkodás a víziköz-
mű-szolgáltatók elismert tevékenysége lehes-
sen. Idetartozó, hogy a települési vízgazdálko-
dás a maga teljességében mint egybefüggő 
tevékenységrendszer nem létezik, holott – ép-
pen az előbbiek miatt – múlhatatlan szükség 
lenne rá. Ez irányban első lépésként azt javasol-
juk, hogy a településfejlesztési tervek egységes 
szemléletű és szerkezetű vízgazdálkodási tervre 
támaszkodjanak. 

A víziközművek messze legnagyobb szak-
mai kihívása az adott gazdasági körülmények 
között a szolgáltatási színvonal biztosítása a 
pótlásra szánt pénzeszközök szűkössége, az 
avulás következtében fellépő fenntartási igé-
nyek ugrásszerű növekedése következtében. 

A területi vízgazdálkodás elemzése e he-
lyen meghaladná ezen ismertetés kereteit, ezért 
mindössze annyit jelzünk, hogy a sajátos szak-
területek alapinfrastruktúrája kiépült (például 
az árvízmentesítésé és -védekezésé, a síkvidéki 
vízrendezésé, a folyógazdálkodásé stb.). Közös, 
fő problémájuk azonban, hogy (i) nem haszno-
sításorientáltak, (ii) defenzív jellegűek, (iii) nem 
kellően adaptívak (például: százmilliárdokat for-
dítunk árvíz- vagy belvízvédekezésre, szenved-
jük az aszályok kárait a jóval ésszerűbb megelő-
zés helyett). 

Mindkét nagy szakterület stratégiai 
problé mája, hogy a szakma tudás- és adat-
bázisa,  szellemi háttere, humán erőforrása el-
szegényedőben van. Hiányzik az egységes 
monitoring, adatbázis és tervezési rend, ami 
súlyosan  akadályozza például a vízkészletekkel 
való  gazdálkodást. Az 1990-es évek első felében 

kvassay Jenő terv 
– nemzeti vízstratégia

A Kvassay Jenő Terv (KJT) mint szakpolitikai stratégia 
célja a társadalom és a víz viszonyának feltárása és 
intézkedések megfogalmazása, hogy: (1) a világot 
fenyegető vízválságot hazánk elkerülje, (2) minél 
teljesebben kihasználjuk a víz adta előnyeinket, (3) kellő 
biztonságban legyünk a víz fenyegető káraitól, és végül, 
de nem utolsósorban (4) a vizet mint az élet mással 
nem pótolható feltételét és mint a gazdaság erőforrását 
megőrizzük a jövő nemzedékek számára. 
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 teljes évjáratok maradtak ki a vízmérnökképzés-
ből. Szétforgácsolódtak a tervezőműhelyek, a 
vízépítőipar koordinációja, innovációja, támo-
gatása abbamaradt, teljesen értehetetlenül – és 
értelmetlenül – megszűnt a VITUKI. A vízgazdál-
kodás jogi környezete átláthatatlan. A közelmúlt-
ban a katasztrófavédelemhez telepített hatósági 
tevékenység súlyos kapacitásgondokkal küzd.

A sok gond mellett és ellenére optimista 
jövőképet mertünk felvázolni, mert az örökölt 
belső energiáknak, a műszaki kar elhivatottsá-
gának, vész idején a társadalmi összefogásnak 
köszönhetően a hazai vízgazdálkodás komoly 
eredményeket is képes volt felmutatni. Ilye-
nek – csak települési tekintetben – a szenny-
vízelvezetés és -tisztítás korszakos fejlődése; a 
sok „hullámverés” ellenére a kiegyensúlyozott 
víziközmű-szolgáltatás fennmaradása. A víz ki-
emelkedő jelentősége pedig 2010-et követő-
en beágyazódott a nemzetpolitikába. Megkez-
dődött a vízgazdálkodás alapjainak újjáépítése, 
aminek nyitánya a víz megjelenése volt az Alap-
törvényben, aztán a vizek nemzeti tulajdonának 
garantálása a kétharmados nemzeti vagyontör-
vényben, majd a szakma által régóta várt vízi-
közmű-szolgáltatási törvény.

A helyzetelemzés és a SWOT-elemzés alap-
ján kialakított problémacsomópontokat a jö-
vőképpel összevetve kirajzolódott 4 szakmai 

„célcsomag” és 3 súlyponti funkcionális feladat-
csomag, amelyek nyilván áthatnak egymásba: 
1. Vízvisszatartás a vizeink jobb hasznosítása ér-

dekében;
2. Kockázatmegelőző ár- és belvízvédelem;
3. A vizek állapotának fokozatos javítása a jó ál-

lapot elérésére;
4. Minőségi víziközmű-szolgáltatás és csapa-

dékvíz-gazdálkodás elviselhető fogyasztói te-
herviselés mellett;

5. A társadalom és a víz viszonyának javítása 
(mind egyéni, mind gazdasági, mind döntés-
hozói szinten);

6. A vízgazdálkodás gazdasági szabályozórend-
szerének megújítása;

7. A tervezés és irányítás, magyarán a kormány-
zati munka hatékonyságának emelése.

Pályára állításuk komoly szemléletváltást igé-
nyel, aminek egyben kellő keretet kell adnia 
a 2014 és 2020 közötti, már elhatározott fej-
lesztések végrehajtásához. A KEHOP két prio-
ritási tengelyében mintegy 710 milliárd Ft jut 
vízgazdálkodás-fejlesztésre. Ebből a települé-
si vízellátást, szennyvízelvezetést és -tisztítást, 
valamint a szennyvízkezelést 384 Mrd Ft szol-
gálja. Az ivóvízminőség-javító programok és a 
vízellátó  vezetékek fejlesztésével 38 település 
 hálózati és minőségi gondjainak  megoldására 

kerül sor. A szennyvízelvezetés és -tisztítás so-
ron 36 település szerepel, köztük Budapest 
komplex integrált szennyvízelvezetésének 
fejlesztése. Látni kell azonban azt is, hogy a 
fejlesztések még ma is sokkal inkább az egy-
célúság irányába hatnak, mintsem hogy elő-
segítenék a víz lényegéből fakadó többcélú 
hasznosítást, illetve a hasznosítóval együttes 
összehangolt fejlesztést. A fejlesztések terüle-
tén gond az is, hogy számos olyan feladat vol-
na, amit az EU nem finanszíroz: ilyen például a 
vízbázisok biztonságba helyezése és az ehhez 
szükséges kompenzációs intézkedések. E té-
ren három irányban javasolt mozdulni: a ha-
zai forrásokat bővíteni, gazdaságszabályozási 
 eszközöket alkalmazni és a támogatások ha-

tékonyságát növelni kell. Ugyancsak a fejlesz-
tések témakörébe tartozik, hogy az EU-s pro-
jektek ellenőrzött működtetési kötelezettsége 
elszívja a forrásokat a meglevő létesítmények 
amúgy is szűkös működtetése és fenntartása 
elől, tovább növelve a rekonstrukciós igényből 
fakadó nyomást.

Végezetül meg kell említenem, hogy a KJT 
kidolgozásához rendkívül sok segítséget, támo-
gatást kaptunk a víziközmű-szolgáltatóktól is. 
Külön kiemelném, hogy a MaVíz kezdeményezé-
sére a víziközmű-cégek négy regionális társadal-
mi fórumot szerveztek meg és bonyolítottak le, 
ami sok tanulságot, hasznos észrevételt hozott. 
Bízunk benne, hogy ez az  összefogás,  lelkesedés 
végigkíséri majd a terv valóra váltását is.

A DPSIR modell alkalmazása a KJT tervezése során

terhelések
Vízfelhasználás,

szennyezés,
hidromorfológiai 
beavatkozások,
átszervezések

stb.

állapot
A víztestek mennyiségi 
és minőségi állapota, 

kockázatok, 
szabályozottság, 

összefüggő feladatok 
szétválása

stb.

hajtóerők
Igények, előírások, 

gazdaságfejlesztési 
stratégiák, életminőség, 

klíma változás
stb.

hatások
Vízgazdálkozási 

problémák, hiányok, 
veszélyeztetettség, 

fenntarthatatlanság 
stb.

válasz
KJT intézkedések

A vízgazdálkodás területi felosztása a KJT-ben

Vízgazdálkodás

Területi vízgazdálkodás

Árvízmentesítés
Síkvidéki vízrendezés

Dombvidéki vízrendezés
Folyógazdálkodás

Tógazdálkodás
Térségi vízszétosztás

Mezőgazdasági vízgazdálkodás

Vízellátás
Csatornázás

Szennyvíztisztítás
Termál- és fürdővíz-gazdálkodás

Települési csapadékvíz-gazdálkodás

Árvízvédekezés
Belvízvédekezés

Aszálykár-elhárítás
Jégvédekezés

Vízminőségi kárelhárítás

Intézményrendszer, oktatás
Vízkészlet-gazdálkodás

Jogszabályalkotás
Hatósági munka

Vízrajz
Kutatás, fejlesztés, innováció

Informatika

Vízbázisvédelem
Helyi vízkárelhárítás

Települési vízgazdálkodás


