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Vízmű Panoráma: Miért és ki kezdeményezte a 
VízVilágtalálkozót?
Dr. Szöllősi-Nagy András: Az iniciátor Áder 
János köztársasági elnök volt, az eseményt 
Magyarország kormánya szervezte a Víz Világ-
tanáccsal együttműködésben. Köztársasági 
elnökünk 2012-ben, a megválasztását követő-
en fontosnak tartotta, hogy elmenjen az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozójára New 
Yorkba, és bejelentse Magyarország szerepvál-
lalási szándékát a munkában való részvételre. 
Csak emlékeztetőül: az ENSZ Millenniumi Köz-
gyűlése által 2000-ben elfogadott program el-

sősorban a fejlődő országokat érintő két vizes 
célt tartalmazott a hét közül. Az első millenni-
umi vizes fejlesztési cél szerint 2015-ig el kell 
érni, hogy az egészséges ivóvizet nélkülöző 
1,4 milliárd fő száma a felére csökkenjen, míg 
a másik cél a szanitáció helyzetének javításáról 
szólt. Akkoriban ugyanis 2,4 milliárd ember-
társunknak nem volt hozzáférése minimális 
szanitációhoz. Értsd: latrinához. 2012-ben 
két év volt még hátra a célok eléréséhez, ám 
egyre távolabbinak tűnt a megoldás. Ebben 
a helyzetben látta meg a köztársasági elnök, 
hogy elsősorban politikai akarat szükséges 

a víz fontosságának felismeréséhez, politikai 
megjelenítéséhez, illetve a kitűzött célok el-
éréséhez. Ezért döntött úgy, hogy összehívja 
azokat, akik a legtöbbet tehetnek a megvalósí-
tás érdekében. Ez volt a 2013. évi Budapesti Víz 
Világtalálkozó. Ott sikerült elérni, hogy az ENSZ 
a fenntarthatóság elérésére kitűzött, immár az 
egész világra kiterjedő céljai közé – olyanok 
közé, mint hogy 2030-ra ne legyen szegény-
ség, ne legyen élelmiszerhiány – önálló célként 
felvegyék a vízzel kapcsolatos célokat is, ame-
lyek most már a vízgazdálkodás teljességére 
vonatkoznak. Ez nem volt olyan egyszerű, mert 
például a már leköszönt ENSZ-főtitkár tanács-
adóinak az volt a véleményük, hogy nem kell 
önálló vizes cél, mert a víz mindenhol ott van. 
Mi meg azt mondtuk, ha mindenhol ott van, 
akkor nincs sehol sem.

V. P.: Miért volt ez olyan nehéz? 
Sz-N. A.: Mert súlyos politikai érdekek kötődnek 
a vízhez. Egyfelől félő volt, hogy ha a nemzet-
közi politikai figyelem elkanyarodik a víztől, ak-
kor maga a fenntarthatóság kerül kritikus hely-
zetbe, mert hiszen annak minden célját a víz 
köti össze. Másfelől ha megszűnik a víz  prioritása, 

A 2016. november végén megtartott világszintű 
rendezvényre 117 országból több mint 2000 
meghívott jött el. Politikusok, szakértők, civilek, 
a gazdaság és a pénzvilág képviselői itt vitatták meg 
a víz, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, tágabban a 
fenntartható vízgazdálkodás kérdéseit. A rendezvény 
kezdeményezője és fővédnöke köztársasági elnökünk, 
dr. Áder János volt, aki megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy a víz ma a legveszélyeztetettebb 
erőforrás, ezért el kell érni, hogy a víz váljék a politikai 
gondolkodás és cselekvés legfontosabb kérdésévé. 
Minderről Dr. Szöllősi-Nagy Andrást, a rendezvény 
programbizottságának elnökét, a Víz Világtanács 
kormányzótanácsának tagját, az NKE egyetemi tanárát 
kérdeztük.
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akkor annak első számú vesztesei a fejlődő or-
szágok lesznek – az összes elképesztően negatív 
következménnyel együtt, a közegészségügytől 
a gazdaságon át a migrációig. Az ivóvízhez 
való hozzáférés egy nem is olyan régi, bár nem 
kötelező jogi érvényességű ENSZ-közgyülési 
határozat szerint alapvető emberi jog. Nálunk 
ez az alaptörvényben is rögzítve van. Ám van 
olyan ország – nem is a fejlődők között – ahol 
a konstitúció egyik kiegészítése elismeri a fegy-
vertartáshoz való jogot, ám ezt nem teszi meg 
a vízhez való hozzáférés jogával. A Millenniumi 
Fejlesztési Célok határideje felé közeledve még 
nehéz volt azt beláttatni – és ezért nagy dolog, 
hogy sikerült – ha nem változtat a világ a vízzel 
kapcsolatos magatartásán és gyakorlatán, akkor 
annak felmérhetetlenül súlyos következményei 
lesznek. Legyen szó a klímaváltozás hatásairól 
vagy a vízzel kapcsolatos konfliktusok esélyé-
nek növekedéséről. A jelek azonban erősödtek, 
és megszületett a felismerés. Újabb sikerként 
a 2015-ös párizsi klímacsúcson olyan országok 
is csatlakoztak a zárónyilatkozathoz, amelyek 
korábban a legfőbb ellenzői voltak e kérdésnek.

V. P.: Miről van szó? Miben áll a fenyegetettség?
Sz-N. A.: A Földön ma 7,4 milliárd ember él. 
Bolygónk eltartóképessége 10-12 milliárd körül 
van, amikor ezt elérjük, várhatóan összeesnek a 
rendszereink, ideértve a fontos ökológiai, társa-
dalmi és gazdasági rendszereket. Az évszázad 
közepére már 9 milliárd ember él majd a Föl-
dön, ennek 60%-a Ázsiában. Ezek a demográfiai 
előrejelzések felettébb pontosak, tehát itt nem 
nagyon lehet statisztikai hibákra hivatkozva a 
döntéseket elodázni. Azonközben a klímavál-
tozás azzal fenyeget, ha az átlaghőmérséklet 
emelkedése a 2 Celsius-fokot meghaladja az 
évszázad végére, akkor a bioszférában visszafor-
díthatatlan változások indulnak el, és félő, hogy 
ez fokozatosan olyan pozitív visszacsatolás(o-
ka)t eredményez, amely(ek) az életfenntartó 
ökoszisztémák gyors degradálódásához, majd 
összeomlásához vezet(nek). Úgy tűnik, hogy a 
politikusok jövőért felelős része ma már meg-
hallotta azt, amit akkor még csak néhányan.

V. P.: Mit tartalmaz a világtalálkozón elfogadott 
záródokumentum?
Sz-N. A.:  Ez öt kulcsfontosságú üzenet: víz nél-
kül nincs fejlődés és fenntarthatóság; a víz olyan 
kincs, melynek hiánya társadalmi konfliktusokhoz 
vezet; a vízválság globális, így kezelése is globális 
eszközöket kíván; a víz összeköt; a vízzel kapcsola-
tos feladatok megoldása erkölcsi parancs. 

V. P.: Ezek nagyon fontos, de meglehetősen álta-
lános megállapítások, illetve kijelentések. Nincs 

szükség mélyebb, szakmaibb üzenetekre? És 
miért nem nyilatkozat, miért csak üzenet?
Sz-N. A.: Az öt fő üzenet mellett született 
egy szakpolitikai ajánlásokat tartalmazó 
dokumentum is (lásd külön ismertetőnket), 
mely már a konkrét teendőket sorolja. A for-
mát illetően: egy zárónyilatkozat általában 
kormányközi konferenciák vagy tárgyalási 
folyamatok minden szavában megtárgyalt, a 
felekre kötelező érvényű lezárása. A Víz Világ-
találkozó ennél szélesebb körű volt, mert az 
összes, vízben érdekelt szektort és csoportot 
igyekezett a munkájába bevonni. Másrészt 
nem valaminek a lezárásáról szólt, hanem a 
kezdetéről. Nevezetesen arról, hogy az elkö-
vetkezendő 15 évben mit kellene mindahá-
nyunknak tennie, hogy vízgazdálkodásunk 
fenntartható legyen. Hozzátenném, hogy az 
üzenet nem „gyengébb” dolog, mint a nyilat-
kozat. Példának hadd említsem az 1992-ből 
származó dublini 5 alapelvet, melyek az el-
múlt 25 évben mintegy sorvezetőként szol-
gáltak az integrált vízgazdálkodás nemzeti 
és nemzetközi színterén.

V. P.: Akkor ezek az üzenetek tulajdonképpen 
nem kötelező direktívák, hanem ajánlások. 
Mi lesz a hatásuk, hogyan jutnak érvényre a 
nemzetközi, illetve nemzeti döntéshozóknál?
Sz-N. A.: Igen, konszenzusalapon megszü-
letett ajánlásokról van szó. Egyrészt a kon-
ferencia résztvevői hazaviszik az eredmé-
nyeket, és ott hasznosítják, másrészt a Víz 
Világtalálkozón jelen voltak az ENSZ által 
felkért, magas szintű Vízügyi Elnöki Tes-
tület tagjai, köztük számos államelnök, az 
ENSZ-közgyűlés elnöke, tucatnyi miniszter 
és kormánytag, a fejlesztési bankok vezetői, 
a tudományos közösség vezető szereplői, 
valamint a nem kormányzati partnerek is. 
Az ajánlásokat eljuttatjuk az ENSZ illetékes, 
szakosított szervezeteinek és a nemzeti kor-
mányoknak is.

V. P.: Kívülről elég nehezen látható át, egy-
általán hogy működik az ENSZ, illetve az a 
nemzetközi intézményrendszer, ami a víz és 
az emberiség sorsával, a fenntarthatósággal fog-
lalkozik. Kellően hatékony ez?
Sz-N. A.: Maga az a tény, hogy az ENSZ-en be-
lül 33 szakosított szervezet (köztük a nagyok: 
UNESCO, WMO, UNEP, WHO, FAO, UNDP) fog-
lalkozik vízzel, csakugyan felvetheti az organi-
zed mismanagement gyanúját. A szervezetek 
 közötti koordináció úgy nagyjából 33 macska 
koordinálásához hasonlít. Tehát mindenkép-
pen szükség van az ENSZ vizes architektúrá-
jának lényegesen hatékonyabbá tételére, arra, 

hogy mindenekfelett a kormányok adta felada-
tok megoldásával foglalkozzanak az ENSZ sza-
kosított intézményei a kormányok koordinált 
ellenőrzése alatt. Erre vonatkozó javaslatot 
már tett a 2013-as Víz Világtalálkozó, és las-
san-lassan beindulóban van a közös gondol-
kodás kormányközi szinten is. Ám ne felejtsük 
el: itt már nem 33 egyébként szelíd macskáról 
van szó, hanem 193-ról (amelyek közül néme-
lyik nagyon karmolós)! A feladat jelentős kihí-
vás, de nem megoldhatatlan. És persze nem 

a k t u á l i s

A Budapesti Víz Világtalálkozó öt kulcsfontosságú 
üzenete és rövidített kibontása
1. A víznek központi szerephez kell jutnia a fenntartható 
fejlődés, a prosperitás növelése és az emberi jólét eléréséhez 
szükséges minden tevékenység átalakításában. 
 Ez kiemeli és megerősíti az ENSZ 2015-ös New York-i, fenn-

tartható fejlődéssel foglalkozó csúcstalálkozóján elfogadott 
döntést, miszerint a fenntartható fejlődés – 16 másik cél el-
érése mellett – a vízhez és a szanitációhoz való hozzájutással 
biztosítható. A fenntartható fejlődés keretrendszere magában 
kell, hogy foglalja még a vízminőség, a vízhiány, a vízhaszná-
lati hatékonyság, a méltányos vízmegosztás, a vízfüggő 

 ökoszisztémák integritásának megőrzése, valamint rend-
szereink ellenálló képessége és a társadalmi igazságosság 
kérdéskörét is. Az e tényezőkön alapuló integrált vízgazdálko-
dás alapfeltétele a gazdaság fejlődésének.

2. A víz a legkritikusabb természeti kincs.
 A víz mint stratégiai készlet többé már nem tekinthető adott-

nak. Az energia-, az egészség- és élelmiszer-biztonság 
 a vízbiztonsággal együtt szolgálják az emberiség megmara-

dását és jólétét. A klímaváltozás, az urbanizáció, a gazdasági 
növekedés, a szennyezés, a népességnövekedés, a terület-
használatok, az ökoszisztémák degradációja mind hatnak a 
vízre. Másfelől a vízhez kapcsolódó negatív következmények 
felerősítik a társadalmi és politikai feszültségeket, melyek 
polgárháborúkhoz és tömeges népvándorláshoz vezethetnek. 
Ez új helyzetet teremt, mely megköveteli, hogy a döntéshozók 
a víz oldaláról is figyelembe vegyék ezeket a jelenségeket.

3. A víz kritikus globális ügy.
 A vízgazdálkodás helyi, vízgyűjtő- és regionális szinten való-

sul meg, hatásai, illetve következményei azonban globálisak, 
mert ezek rendre összekapcsolódnak a víz körforgásán, 

 a hidrológiai ciklusokon és a világgazdaságon keresztül. 
 A hatások csökkentése már nem kezelhető önmagában a 

helyi politikai, illetve piaci kereteken belül. Mivel a vízválság 
globális kihívás, ezért globális válaszra van szükség. Ehhez 
új globális vízpolitikai intézményrendszerre szükséges annak 
érdekében, hogy konszolidált és erős politikai kormányzást 
lehessen biztosítani a vízgazdálkodás számára.

4. A víz mint segítő és összekötő elem.
 A víz hagyományosan inkább összekötő elem, mintsem meg-

osztó konfliktusforrás. Ha a vízzel megfelelően gazdálkodnak, 
és kormányozzák annak rendszereit, lehetővé válik az egymás-
sal versengő vízfelhasználók között a konfliktusok feloldása, 

 a béke biztosítása és a víz megőrzése a jelen és a jövő nemze-
dékek számára. Mindemellett éppen a víz közvetíti a fenn-
tartható fejlődési célok összekapcsoltságát, és lehetőségeket 
kínál egymást erősítő szinergiák kialakítására a fenntartható 
fejlődési keretrendszerben.

5. A vízhez kapcsolódó cselekvés abszolút és etikai parancs.
 A biztonságos ivóvízhez és szanitációhoz való hozzáférés 

hiánya elfogadhatatlan, a lakosság víz általi sebezhetősége 
azonnali megoldást követel. Az emberi jogokkal összhangban 
lévő vízmegosztás szükséges, és külön figyelmet igényelnek a 
legveszélyeztetettebb csoportok, a nők és gyerekek. Arra kell 
törekedni, hogy konfliktusok helyett a víz a béke és a fejlődés 
forrása legyen. Az azonnali cselekvés az emberi méltóság, az 
igazságosság és a túlélés záloga. Nem lehet tovább várni!
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válaszható le az ENSZ általános reformjáról. 
Való igaz, hogy az ENSZ intézményrendszere 
a második világháború utáni helyzetet tükrözi 
ma is. Pedig azóta alapvetően átalakult a világ, 
és teljesen mások a kihívások. Miután ebben 
a körben dolgoztam 25 évig, s láttam a hihe-
tetlen lehetőségeket – és a lehetetlenségeket 
is –, személy szerint meglehetősen bizonyos 
vagyok abban, hogy az ENSZ intézményrend-
szerének át kell alakulnia, hogy egy hatéko-
nyabb és demokratikusabb intézményi és 
döntéshozatali rendszerrel terelje a megoldás 
felé a világ problémáit. Véleményem szerint 
az ENSZ reformját fel kell gyorsítani. Persze ez 
egy igen bonyolult folyamat, hiszen nagyon je-
lentős politikai érdekeket sérthet például a Biz-
tonsági Tanács további demokratizálása, ami 
nem biztos, hogy a vétójoggal rendelkező ál-
landó tagok lelkes egyetértésével találkoznék. 
Viszont egész egyszerűen nincs más opció, ha 
a világ a demokratikus keretek között akar ma-
radni. Másrészt – bármennyire is kritizálják szá-
mosan – az ENSZ nélküli világ sem opció, mert 
az ENSZ nélkül nem lesz fenntartható Földünk.

V. P.: A konferencián gyakran elhangzott a víz-
válság és a vízbiztonság kifejezés. Mit értsünk 
ezeken?
Sz-N. A.: A vízválság azt a krízishelyzetet jelenti, 
ahová már eljutotta világ. A krízis etimológiája 
pedig azt, hogy itt az ideje dönteni. A vízbiz-
tonság nem katonai biztonsági fogalom – mint 
ahogy ezt nemzetközi színtéren néhányan ér-
tették –, és nem csupán egészségbiztonság ill. 
élelmiszerbiztonság, hanem az emberiség víz 
általi sebezhetőségének csökkentését, illetve  
a társadalom állóképességének növelését je-
lenti. Ez magában foglalja a víz általi kártételek 
kezelését, a vízhez való hozzáférést, a szanitá-
ciót, az egészségbiztonságot. Az energiabiz-
tonsággal és az élelmiszerbiztonsággal együtt 
a vízbiztonság elérése az emberiség fenntart-
ható jövőjének záloga.

V. P.: Sokszor hallhatjuk, az emberiség létszá-
ma folyton növekszik, az édesvízkészlet pedig 
ugyanakkora. Az édesvíz utánpótlása egyetlen 
helyről, föntről jön. De kié ez a víz? Azoké-e, aho-
vá a csapadék lehullik, és joguk van visszatartani, 
vagy azoké is, ahova lefolyik már évezredek óta?
Sz-N. A.: Itt többfajta definíció létezik. Ami sze-
rintem elfogadható meghatározásnak tartható, 
az úgy szól, hogy a víz közös jószág, mindany-
nyiunk közös kincse. Az 1997-es New York-i 
konvenció, mely a felszíni vizek hajózáson túl-
mutató ügyét igyekezett rendezni, azt mondja 
ki, hogy a határokon átnyúló vízkészletet mél-
tányosan és kárt nem okozóan kell felhasználni 

és megosztani. Sajnos ezt számos ország mind 
a mai napig nem fogadja el. Ez már eddig is 
nemzetközi konfliktusokhoz vezetett. 

V. P.: Napjaink hatalmas kérdése a migráció. 
Mennyiben okozó tényező ebben a víz, illetve az 
ahhoz való hozzáférés szűkössége?
Sz-N. A.: A trend azt mutatja, hogy a földkerek-
ség egészét tekintve 2000-ben 24 millió, 2010-
ben 50 millió, 2016-ban 64 millió volt a környe-
zeti, ebben elsősorban a vízhez kapcsolódó 
migránsok száma. A szakértők 2050-re 200 
milliót jósolnak, ami fel fog futni 700 millióra is 
az évszázad végére. A migrációnak alapvetően 
három oka van. Az egyik a politika, ami a helyi 
konfliktusokat vagy a hatalomra jutást erővel, 
fegyverrel akarja megoldani. Ahol háború van, 
onnan az emberek menekülnek. A másik a gaz-
daság adott állapota, gyengesége a korrupció-
val és sok összetevővel, ami az eltartóképesség 
gyengüléséhez vezet. Ahol nincs megélhetés, 
onnan az emberek menekülnek. A harmadik 
tényező a környezeti állapot változása a glo-
bális éghajlatváltozással és a szélsőségek felé 
mozduló hidrológiai ciklusokkal, illetve ennek 
következményeként a vízhiánnyal. A gazda-
sági és a környezeti okozót rendkívüli módon 
súlyosbítja még a túlnépesedés is. Gondoljunk 
bele, hogy a földön eddig valaha élt emberek 
fele a kortársunk!

V. P.: Most maradjunk a víznél. Ahol nincs, ott 
nem lesz, bármennyit is tanácskozunk.
Sz-N. A.: Ez két dolog. A víz nem a tanácskozás-
tól lesz, hanem attól, hogy a szakemberek és a 
politika, illetve a pénzvilág döntéshozói meg-
egyeznek, hogy a víz felé terelik a folyamato-
kat és a pénzforrásokat. Számosan úgy tartják, 
hogy itt sajátosan nem működik a newtoni 
gravitáció törvénye, ugyanis a víz oda folyik, 
ahol több pénz van. Ez elég cinikusan hangzik, 
ám sajnos van benne némi igazság. A másik té-
vedés az, hogy nincs víz. A felszíni víz valóban 
kevés, de a nem megfagyott vízkészlet 90%-a 
felszín alatti víz. Szinte mindenütt ott van, de 
néhol nagyon nehéz hozzáférni. Nekünk, vize-
seknek az az egyik feladatunk, hogy a vízhez 
való hozzájutás oldaláról világméretekben 
meg tudjuk oldani, miként lehet a helyükön 
marasztalni az embereket.

V. P.: Szóval okos emberek kitalálják, és meg-
mondják, kinek mit kell csinálni. 
Sz-N. A.: Az nem elég. A közösséget kell bevon-
ni a megoldásba, és el kell tudnunk magyaráz-
ni nagyon sok dolgot az embereknek. Például 
ilyen a víztakarékosság, a helyes, észszerű víz-
használatok, a víz minőségének a megőrzése. 

Az érintettek ellenében elképzelhetetlen, hogy 
segítsünk a helyzeten.

V. P.: A Víz Világtalálkozó nagyon komoly szak-
mai teret rajzolt fel. Teljes mértékben ki tudjuk 
ezt tölteni, illetve meg tudunk felelni annak a 
szakmai elvárásnak, amit a konferencia megfo-
galmazott? Feljogosít a tudásunk arra, hogy ilyen 
nagyon komoly szerepet játsszunk a világban?
Sz-N. A.: Ha a vízdiplomáciát vesszük, akkor – 
mások mondják – a világ élvonalába tartozunk. 
Ezt a konferencia sikere is bizonyítja, immár 
másodszor. Ha a víztudományok szakmai mö-
göttesét nézem, akkor azt kell sajnos mondjam, 
hogy még éppen aktívak azok a tanárok, mér-
nökök, akik hatalmas tudásukkal a hátukon 
viszik a jövőt. De most már egyértelmű, hogy 
ezen a téren lépni kell. Ha a reménybeli vízipa-
ri piacra gondolok, akkor a konferenciához 
kapcsolódó Fenntartható Vízipari Megoldások 
Szakkiállítás azt bizonyítja, e téren is van keres-
nivalónk a világban.

V. P.: Ha jól értettem, az oktatásban van mit tenni. 
Nem jó a mostani képzés, nem jók a tanárok?
Sz-N. A.: Nem erről van szó. Körbejártuk a fel-
sőoktatási intézményeket, ahol ragyogó taná-
rokkal és hallgatókkal találkoztunk. Maga a 
képzés struktúrája nem olyan, ami illeszkedik a 
mai elvárásokhoz. Az intézményeknek nem ve-
télkedniük kellene egymással, hanem együtt-
működni és közösen megalapozni a komplex 
vízgazdálkodási feladatok megoldásához szük-
séges interdiszciplináris képességeket. Külön 
szót érdemel a hazai tudományos kapacitása-
ink helyzete, ami nem válaszható el az okta-
tástól. Ma már élesen látható, hogy a VITUKI 
elsorvasztása, majd bedöntése óriási hiba volt. 
Valamilyen módon újjá kell építenünk víztudo-
mányi kapacitásainkat, részint az alapozó tu-
dományok terén, amire jó lehetőséget biztosít 
az MTA víztudományi kezdeményezése, de leg-
alább annyira – ha nem még inkább – fontos az 
operatív vízgazdálkodás döntéseinek tudomá-
nyos megalapozására képes intézmény felépí-
tése. Ha csak a „tiszta” vizes tudományossággal 
törődünk, az nem vezet sehova. Ez a szakma 
számára nagy kihívás, amivel sürgősen szembe 
kell néznünk.

V. P.: Végül, azt sikerül elérni, amit szerettünk 
volna?
Sz-N. A.: Azt hiszem, igen. Sőt! Most az utánkö-
vetés folyik, és több helyről visszahalljuk: ezek 
a magyarok kitaláltak valamit, jól csinálják. Úgy 
tűnik, beindult rendesen a folyamat. Csak utol 
ne érjen kellemetlen szokásunk: Nehogy elejt-
sük a labdát!
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