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ken túlmenően a GWP Magyarország stra-
tégiai partnerei közül a MaVíz, az MHT és 
az MMK támogatását is bírjuk. A pénzügyi 
erőforrásokkal kapcsolatos tevékenység 
során áttekintettük a vizes SDG-részcélok 
megvalósításának lehetséges forrásait a 
jelenleg ismert információk alapján. Az 
áttekintés elsőként a központi költség-

vetésben az érintett minisztériumok fejezeti ke-
zelésű előirányzatait tárgyalja, majd az uniós fi-
nanszírozású Széchenyi 2020 releváns operatív 
programjainak intézkedéseit és felhívásait vizs-
gálja (elsősorban a legnagyobb forrásösszegű 
KEHOP-, VP- és TOP-programokra koncentrálva), 
végül az egyéb EU-s finanszírozási programok 
(Európai Területi Együttműködés, Horizon 2020 
és LIFE) forrásait veszi sorra. Az egyes potenci-
ális források összegeit extrapolálva az Agenda 
2030 tizenöt éves időszakára az adódott, hogy 
a vizes SDG-részcélokra az időszakban elvben 
fordítható források mértéke meghaladhatja a 
7,5 Md € összeget.

Az SDG PF HU projekt első fázisa 2017 de-
cemberében lezárult, a munka eredményeinek 
értékelése jelenleg van folyamatban. Csupán 
remélni lehet, hogy e fontos kezdeményezés 
elől elhárulnak az anyagi akadályok, és a pro-
jekt további feladatain mihamarabb folytatód-
hat a szakmai munka.

2017 végén mindegyik, hatáskörrel rendel-
kező és több további érintett intézménnyel (BM, 
OVF, MEKH, FM, KKM, KSH, NFM, KEH, OKI, NFFT) 
folytattunk megbeszéléseket, amelyek során 
bemutattuk a projekt konkrét céljait, tervezett 
tevékenységeit és várt eredményeit. Áttekintet-
tük az intézmények támogatási igényeit, prio-
ritásait, illetve preferenciáit a vizes SDG-részcé-
lok megvalósítási feladataival kapcsolatban. A 
megbeszélések során közös problémaként me-
rült fel, hogy az SDG-célok feladatainak, illetve 
felelősségeinek megosztásáról nem rendelke-
zik jogszabály, ez pedig lassítja és megnehezíti 
a tizenöt éves időszak elején aktuális tervezési 
feladatok elvégzését. Összességében megál-
lapítható, hogy az SDG-PF HU projekt koncep-
ciójának és várt eredményeinek bemutatása 
után mindegyik érintett intézmény fontosnak 
és hasznosnak tartotta a projekt megvalósítását, 
és szakmai/politikai támogatásuknak hivatalos 
támogatólevél aláírásával is jelét adták. A fentie-
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Az Agenda 2030 fenntartható fejlődési keret-
rendszer 15 éves időszaka alatt elérni kívánt 
SDG-célkitűzések (köztük a vízzel és szani-
tációval kapcsolatos részcélok is) rendkívül 
ambiciózusak, ezért fontos a célok megvaló-
sításához szükséges tevékenységeket minél 
hamarabb, már az időszak elején előkészíteni, 
illetve megkezdeni. A korai felkészülés fontos-
ságát alátámasztják a megelőző tizenöt éves 
időszak ENSZ fejlesztési céljainak (millenniumi 
fejlesztési célok) megvalósításával kapcsolat-
ban szerzett tapasztalatok is.

A GWP ezért 2016-ban nemzetközi prog-
ramot indított azzal a céllal, hogy támogassa a 
felkészülést a vízügyi SDG-célok elérésére, fel-
gyorsítva az egyes országokban a célok eléré-
sére irányuló erőfeszítéseket (Sustainable De-
velopment Goals – Water Preparedness Facility, 
SDG-PF). A program keretében a GWP hat or-
szág (közöttük Magyarország) projektjavaslatát 
találta a leginkább alkalmasnak a kidolgozásra, 
és ezekben az országokban 2017 októberében 
megindította az SDG-PF projektek első (három 
hónapos) szakaszának megvalósítását.

Az SDG-PF HU projekt első, három hónapos 
szakaszának fő szakmai tevékenységei egyrészt 
a mobilizáció és a kapcsolatfelvétel, másrészt a 
pénzügyi erőforrások áttekintésének és mozgó-
sításának feladataira összpontosítottak.

A mobilizáció feladatai között a legfonto-
sabb az egyes vizes SDG-részcélok hatáskörrel 
rendelkező intézményeinek, valamint a rész-
célok megvalósításában érintett intézmények 
azonosítása, illetve a velük való kapcsolatfel-
vétel volt. A hatáskörrel rendelkező intézmé-
nyek szerepe nem csupán a részcélok eléré-
séhez szükséges intézkedések végrehajtása 
szempontjából fontos, hanem azért is, mert az 
Agenda 2030 céljai és részcéljai általános, stra-
tégiai értelemben vannak megfogalmazva, az 
egyes (jelentősen eltérő fejlettségű) országok-
ban a részcélok konkrét, számszerű meghatá-
rozása a kormányok feladata.

gWP-PROjEKT TÁMOgATjA A 
FELKÉSZüLÉST A FENNTARThATÓ 
FEjLőDÉSI CÉLOK MEgVALÓSÍTÁSÁRA

Az ENSZ 2015-ben „Világunk átalakítása” címmel 
elfogadta a világszervezet fenntartható fejlődési keret-
rendszerét a 2030-ig terjedő 15 éves időszakra (Agenda 
2030). E keretrendszer gerincét a tizenhét fenntartható 
fejlődési cél (Sustainable Development Goals, SDGs) 
alkotja. A célok között – eltérően a korábbi hasonló 
keretrendszerektől – a vízzel kapcsolatos teendők 
önállóan kerültek megfogalmazásra: az SDG 6 a „Tiszta
víz és alapvető köztisztaság” címet viseli, és hat 
tematikus, valamint két horizontális részcélra oszlik. 
A tematikus részcélok az ivóvízellátás és szanitáció 
területei mellett érintik a vízminőség-javítást, a víz-
használatok hatékonyságát, az integrált vízgazdálkodást 
és a vizes ökoszisztémák védelmét is.


