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Kortényezôk és a „víz”

Víz és éghajlatváltozás. Most vált vi-
lágossá, hogy a 2007. február-július
között bejelentett éghajlat-változási
forgatókönyvek átrendezik a követke-
zô évtizedekben a világ termelési és
fogyasztási szerkezetét, mind az
euroatlanti világban, mind az azokon
kívüli térségekben. Szinte mindegy,
hogyan dôl el a felmelegedés okairól
kialakult tudományos vita: vajon az
antropogén tényezôk (mindenekelôtt
az ún. üvegházhatást kiváltó gázok ki-
bocsátása, a fosszilis energiahordozók
felhasználása), vagy a Föld „természe-
tes” ciklikus éghajlatváltozása. Ami-
lyen változásokat nagyon is jól isme-
rünk visszamenôleg kb. 7–800 000 év-
re. Vagy talán az elmúlt több százezer
éves Föld-történelemben egyedülálló-
an kiegyensúlyozott holocénnek (Kr. e.
10 200-tól) szakad vége? Függetlenül
az embertôl? Tény: felmelegedés és
idôjárási szélsôségek korszakában
élünk. A csapadék is télen lesz bôséges
és nyáron – éppen a meleg idôszakban
– csekély, itt Közép-Kelet-Európában.
Biztos: alkalmazkodni kell. Felkészül-
ni a még nagyobb árvízhullámokra,
amelyek a téli olvadás idején zúdulnak
ránk a Kárpátokból és az Alpokból,
felkészülni az amúgy is jelentôs belvíz
újrahasznosítására és a téli csapadékfe-
lesleg tározására. Biztos az is: az édes-
vízi tartalékok felértékelôdnek. Külö-
nösen az aszály sújtotta térségekben,
amilyennek számít majd elôrelátható-
an a Kárpát-medence alsó szintje, min-
denekelôtt a Nagy Alföld. Élelem- és
iparcikktermelés, életviszonyok (em-
beri és állati-növényi élôhelyek) vál-
nak kérdésessé. 

Víz és energiatermelés. A klíma-
változáshoz kapcsolódó energetikai
válságjelenségek szintén elôrevetítik a
víz fokozott szükségletét.

Amennyiben ugyanis csökkenteni
kell a fosszilis energiahordozók kiter-
melését – az üvegházhatású gázok ki-
bocsátásának mérséklése céljából –,
akkor növelni kell a geotermikus
energiaforrások, illetve megújuló
energiaforrások (nap, szél, víz) fel-
használását, valamint a biomassza ter-
melését. Ez utóbbi felé fordulnak a vi-
lág minden részén a legnagyobb elvá-
rásokkal, de csak most tudatosult,
hogy a jelenleginél gazdaságosabb
energetikai célú biomassza elôállítá-
sához sokkal több öntözéssel, vagyis
sokkal nagyobb vízfelhasználással
kell számolni. 

De a hagyományos eljárású villa-
mosenergia-termelés fokozása is nö-
vekvô vízszükségletet jelent: a fejlett
országokban köztudottan az ipar a leg-
nagyobb vízfelhasználó, azon belül is a
villamosenergia-termelés.

Az energetikai iparban nemcsak a
nyersanyag forrásaiban történik átren-
dezôdés – ma már így látjuk –, hanem
magának az energiatermelésnek a szer-
kezetében is. Az átrendezôdés: az évti-
zedekig egyoldalúan preferált nagy
energetikai rendszerek mellett mind
nagyobb jelentôsége van a kis- és kö-
zépüzemeknek és a lokális természeti
erôforrások minél nagyobb kihasználá-
sának. (Ennek a lehetôségnek a kihasz-
nálása és felderítése lenne többek kö-
zött az új vidékpolitika egyik lényeges
feladata.) A víz jelenléte szinte minden
kistérségben meghatározza a helyi al-
ternatív energetikai üzemszervezet ki-
építését. Akár azáltal, hogy a lokális

vízenergia-nyerés lehetôségeit (törpe-
erômûvekkel) kihasználják.

Víz és helyi élelemtermelés. 2008
volt az az év, amikor húsz év után elô-
ször rémlett fel annak a lehetôsége,
hogy a világra ismét ráköszönthet az
élelmiszerhiány réme. Részben az
aszályos év a szemes termények termé-
sében óriási visszaesést hozott (több
helyen tették fel a kérdést: a bioolaj
vagy az emberi-állati eleség a fonto-
sabb), részben pedig napvilágot látott
demográfiai elôrejelzések gondolkod-
tattak el. A demográfusok 2030–2050-
re biztosra veszik a világ különbözô ré-
szein a lokális élelemhiányt. Az embe-
riség létszámának emelkedése (8, illet-
ve 10 milliárdra), valamint az a tény,
hogy a szaporulat 80–90%-ban az euro-
atlanti térségen kívül fog jelentkezni,
eddig el nem képzelhetô szcenáriókat
vetít elénk, transzkontinentális migráci-
ókról, illetve lokális élelmiszer- és ivó-
víz-hiányról. (Amely migrációnak a
céljai nyilván a hagyományosan jó éle-
lemtermelô és vízben gazdag földré-
szek, közöttük Európa lesznek.) 

Víz és ökológiai lábnyom. Az el-
múlt évben kezdte a világ komolyan
venni az ökológusok által már koráb-
ban is emlegetett veszélyt: a napi élet
feltételeihez szükséges termékeken az
ökológiai lábnyom katasztrofális
megnövekedését. Ez azt is jelenti: az
elmúlt évtizedekben kifejlesztett nagy
szállítórendszerek az élelmezéshez
szükséges cikkek szállításakor az egy
egységnyi élelmiszerre rendkívül
megnövelik a környezetpusztításban
élen járó ún. melléktermékek – a fosz-
szilis energiahordozók melléktermé-
keinek – kibocsátását. Vagyis a lokális
élelemellátás szerepe emiatt is meg
fog növekedni. És most tudatosult
csak a világ élelmiszer-iparában,
hogy egy-egy kilogramm kenyér vagy
hús elôállításához hány ezer, illetve
tízezer liter víz szükséges. (Ivó-, ön-
tözô- vagy esôvíz formájában. Egy ki-
ló marhahús „elôállításához” például
16 000 liter!)

A vízrôl, agráriumról, 2009
A 2008. évben a víz szerepe a világ-

gazdasági és természeti válságok 

következtében még a korábbiaknál 

is határozottabban látszott. És látszani

fog a következô évtizedekben is.
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Víz a közfigyelemben. Mindezek
után nem véletlen, hogy a Föld minden
országában az elôrelátó kutatók és
mérnökök az eddigieknél sokkal ko-
molyabban igyekeznek feltérképezni a
lokális víztartalékokat (mind a felszíni,
mind a felszín alatti tartalékokat), taka-
rékoskodni azokkal, újrafelhasználni
azokat. Mind komolyabban veszik a
termelés és a lakosság vízellátás-biz-
tonságát, valamint a vízgazdálkodást,
mint szakirányú tevékenységet. Mind
többet beszélnek a jó víznyerô térségek
vízbôségének megôrzésérôl, a vízvisz-
szatartásról, sôt nem zárják ki azt sem,
hogy az energia alapanyagai mellett a
víz lesz a másik olyan tényezô, amely
miatt akár háborús-világháborús ösz-
szeütközések következhetnek be a kö-
vetkezô évtizedekben.

Mindezek után természetes, hogy
napjainkban mind Európában, illetve
új hazánkban, az Európai Unióban,
mind szállásterületünkön, a Kárpát-
medencében a „víz”-re mind nagyobb
figyelem fordul. Felértékelôdik az EU
vízpolitikája, mindenekelôtt a 2000.
decemberben kibocsátott Víz Keret-
irányelv (VKI) és megélénkül a figye-
lem nálunk, Magyarországon és a ve-
lünk szomszédos államokban.

2006 novemberében javaslatot tet-
tünk „Vízgazdálkodás a Kárpát-me-
dencében” címmel egy nemzetközi
projekt indítására. Magyar, osztrák,
szlovák, ukrán, román, szerb, horvát,
szlovén, bolgár együttmûködéssel.
(Az akkor még reálisnak gondolt ún.
„Zászlóshajó” név alatt kilátásba he-
lyezett hosszú távú stratégiai tervek
közé kértük felvenni a programot.)
Miután ezt elutasították, javasoltuk
egy ilyen nagyobb program elôkészí-
tését az MTA és a kormány közötti
stratégiai kutatások keretében. Ezt el-
fogadták. Ennek kiinduló – a medence
utóbbi évezredeinek történeti vizsgá-
latára épülô – tézisét az alábbiakban
adjuk közre.

Megfontolások a kárpát-
medencei vízgazdálkodási 
stratégiához

1. Tudomásul kell venni: a Kárpát-me-
dence vízgazdálkodását alapjaiban ha-
tározzák meg a következô években az
EU vízgazdálkodási alapelvei.

Magyarország az Európai Unió tag-
állama. És tudomásul kell venni: a
Kárpát-medence államai – Ukrajna,
Horvátország és Szerbia kivételével –
szintén az Európai Unió tagjai. És
mindegyik államra – még a nem tagor-
szágokra is – ugyanazon vízgazdálko-
dási alapelvek a mértékadóak, mivel az
egész medence a Duna vízgyûjtôjének
területéhez tartozik, és a nem tagálla-
mokat is nemzetközi szerzôdések köte-
lezik az EU vízgazdálkodási alapelvei-
nek követésére. Két alapvetô európai
uniós dokumentum határozza meg tér-
ségünk vízgazdálkodását.

Az egyik dokumentum az EU Víz
Keretirányelve. (Rövidítve: VKI. Elfo-
gadva 2000. december 22-én. Ez meg-
határozza a felszíni és felszín alatti vi-
zekkel élés minden részletét. És „víz-
gyûjtô” – nem pedig államhatárok –
szerint építi fel az európai vízgazdál-
kodás tervét a következô két évtizedre.
Azaz eleve határokat átlépô vízgazdál-
kodási gondolkodást, tervezést és gya-
korlatot ír elô.) 

A másik dokumentum: a Duna Vé-
delmi Egyezmény (rövidítve DVE, el-
fogadva 1994. június 29-én, életbe lép-
tetve 1998. október 22-én). Célja: egy-
ségbe foglalni az egész Duna vízgyûj-
tôrendszerének vízgazdálkodási politi-
káját, tehát nem csak a parti államok
politikáját. Ez elsôsorban óvni kívánja
a víztestet: pontosan meghatározza az
élelem- és ipari termelés szennyezésé-
nek tûrési határait, a folyamatos megfi-
gyelést és a riasztórendszereket. (A
DVE aláírói között minden szomszé-
dos állam ott található. De a DVE ter-
mészetesen elfogadta az idôközben –
2000. decemberben – hatályba lépett

EU Víz Keretirányelv elôírásait is.) A
DVE-re épül fel – napjainkban, azaz a
2009. évben alapítva – az Európai Du-
na Stratégia, amely immáron nemcsak
a Duna vizével foglalkozik, hanem a
Duna-völgy komplex fejlesztési tervét
állítja fel, a tervek szerint 2010–2013
között. 

2. Tudomásul kell venni: A magyar
állam a Kárpát-medence alján fek-
szik. Ezen a Kárpátok felgyûrôdésé-
nek befejezôdése (10 millió évvel ez-
elôtt) után kialakult geomorfológiai
helyzeten a következô évszázadban
nem lehet változással számolni. Ide
folynak össze a Kárpátokból az alföl-
dekre lezúduló vizek. Ezek legfiata-
labbja a Tisza és vízgyûjtôje, amely az
utolsó jégkorszak után, a holocén ele-
jén (Kr. e. 10 200–8000 között alakult
ki). Részben ezen felszíni vizek, rész-
ben a Kárpát-medence (folytonosan
változó) föld alatti vízkészletének
gazdagsága Közép-Kelet-Európában
egyedülálló vízgazdálkodási térséggé
tette a mai magyar állam területét,
amely a legutolsó jégkorszak óta min-
dig is a helyi lakosság megélhetésének
egyik forrása volt. És a helyi növény-,
valamint állatvilág gazdagságának fel-
tétele volt. Ezen az állapoton változta-
tott a 19. századi „lecsapolási kor-
szak”, amely a talajvízszint-süllyedés-
re – feltehetôen – meghatározó módon
kihatott. A talajvízszint-süllyedéshez
– és az Alföld relatív vízhiányához –
bizonyára hozzájárult a csapadékcsök-
kenés a 20. században, valamint az Al-
földön 1920 után megélénkített éle-
lemtermelés, városgyarapodás és az
1960-as évek újralendülô mezôgazdál-
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kodása, valamint városfejlesztô és a
feldolgozóipart fejlesztô politikája.
(Nem szólva a százezerre becsült „fe-
kete kutak” vízkivételérôl.) A vízszint-
süllyedés mindenesetre az elmúlt évti-
zedben lelassult. Kérdés: a vízvissza-
tartás hogyan hatna ki a talajvízszint-
re, ez további kutatás és a szomszédos
országok szakembereivel folytatandó
vita kérdése. A mai vízjárás-viszonyo-
kon az éghajlatváltozás természetesen
változtathat. Lehet, hogy az idôjárási
szélsôségek következtében a Tisza új
árvízhullámai az eddigieknél is erô-
sebbek lesznek. Amit még fokozhat az
antropogén tényezô: a Kárpátokban
tovább folyik az erdôirtás is, és a terü-
lethasználatban is kedvezôtlen tenden-
ciák látszanak, amelyek az árvízerôs-
séget veszéllyé fokozzák. Ugyancsak
figyelni kell: a szomszédos országok-
ba átnyúló vízgyûjtôkön milyen víz-
visszatartási programot (tározók, erô-
mûvek stb.) foganatosítanak.

3. Tudomásul kell venni: a vízzel
élés technikai feltételei alapvetôen
megváltoztak a 20. század második fe-
lében. Évezredeken át a térség fentebb
leírt vízbôségének következménye
volt, hogy a mai államterületnek mint-
egy 26–30%-a állandóan vízjárta vidék
volt. Ezeket a vizeket az ipari-techni-
kai forradalom gazdálkodási és a pol-
gári társadalom életigényei miatt (út-
építés, települések lakhatási biztonsá-
ga, egészségügyi megfontolások stb.)
lecsapoltak a 19–20. században. Ekkor
kialakult – a sajnos máig ható – alap-
elv, hogy mind az árvíz, mind a belvíz
járta (sújtotta) területekrôl a vizet mi-
nél gyorsabban ki kell vezetni. Siettet-
te a lecsapolásokat, illetve a víz „ki-
hajtását” az alföldi területekrôl a nö-
vekvô élelemigény is, mindenekelôtt a
szemes terményeknek szükséges szán-
tóföldek nyerése utáni szükség. Ma
már ezen utóbbi szempontok részben
megszûntek, részben megváltoztak.

4. Tudomásul kell venni: az árvízvé-
delem továbbra is – sôt az idôjárási
szélsôségek következtében még inkább
– kiemelt állami feladat. De a 19. szá-
zadi módon, pusztán gátak építésével
ez nem intézhetô el. A medrek, a hul-
lámterek feltöltôdnek. A gátak magas-
sága tovább nem emelhetô. Ésszerû te-

hát az Akadémia 2000. évi javaslata: az
árvíz, illetve tetôzô vízállás idejének
vízbôségét ki kell használni, nem ki-
hajtani a vizet az országból, hanem
visszaállítva részben az ôsi természetes
vízmegtartó térségeket, valamint „tá-
rozókat” építve, „megfogni” a vizet.
(Amely hegyekbôl lezúduló víznek a
különleges értékére, nyomelemekben
gazdag voltára csak most kezd a geo-
kémia felfigyelni.) Szükséges továbbá
ezen tározókat felhasználva folytonos
„vízbôséget” biztosítani az Alföldön,
amely a tározók szerves együttélését
kívánja meg a folyóval. (Ahogy ez a
Tisza-tó esetében 1970–90 között
megvalósult és remekül – természetba-
rát módon, nemzetközileg idézett pél-
daként „mûködik”.) 

5. Tudomásul kell venni: megszûnt a
belsô területek lecsapolásának kény-
szere. (A belvízgazdálkodás korszerû
eljárásai ismertek, a magyarországi
100–200 000 hektáros tavaszi belvíz
hasznosítási elveit külön kell tárgyal-
ni.) Részben változik a kor – és minde-
nekelôtt az európai piac – elvárása az
élelemtermelôktôl: az egyoldalú sze-
mestermény-termelés súlyát való-
színûleg csökkenteni kell, részben –
akár idôlegesen is – a szántóterület
gazdasági erejének megôrzésének
ajánlatos módja a halastavak, tájgaz-
dálkodási egységek létesítése. Agrár-
közgazdászok állítják: a korszerû hal-
és kagylótermeléses vízgazdálkodással
elérhetô haszon meghaladja a szemes
termények kiszámíthatatlan jövedel-
mezôségét. A jelenleg hátránynak tûnô
nemzetközi piaci kényszer (szemes ter-
ményekben idôleges túltermelés Euró-
pában) elônyünkre is változtatható. A
vizes élôhelyek és a vizes élôhelyekre
épülô élelemtermelési kultúrák (ártéri
gazdálkodás, haltenyésztés, helyi ener-
giatermelôi bázisok kiépítése stb.), va-
lamint az ezekre épülô turisztikai-sza-
badidô kultúrák (fürdôk, horgászat,
természet-egészségügyi intézmények
stb.) a Kárpát-medence egyik erôs
munkahelyteremtô bázisa lehet, új
életkörülmények teremtésére ad ösz-
tönzést. (Amely „vizes életkörülmény”
hasonlítható volna a 19. század elôtti
kárpát-medencei életkeretekhez. Csak
most már szabályozott, „emberbarát”
formában.) 

6. A záportavak a nyugat-európai táj
és vidéki élet tartozékai. A csapadék és
idôjárási szélsôségek megnövelik a
„zápor-árvizek” gyakoriságát. Ma-
gyarország geomorfológiai tagoltsága
és a két nagy vízgyûjtô (Duna, Tisza)
kiterjedt víznyerô térsége igen sok
„kis-vízfolyást” alakított ki az elmúlt
évtízezredekben. Ezek kínálják a regi-
onális (lokális) vízgazdálkodási köz-
pontok (így „záportározók”) kiépítését.
Vagyis: az új vizes kultúra számára a
lokális vizes élôhelyek és vízgazdálko-
dási kultúrák megteremtését. 

7. A Kárpát-medence egész területé-
re kompatibilis stratégiai tervet kell ki-
alakítani a felszín alatti vizek helyzeté-
rôl és a kitermelés terhelhetôségérôl.
(Együttmûködve a szomszédos álla-
mok szakembereivel. Ezt egyébként az
EU víz keretirányelve elôírja és ezt
2015-ig teljesíteni kell.) A földfelszíni
vizekkel való okos gazdálkodásra int a
földalatti vízkészletek „utánpótlásá-
nak” biztosítása is. Noha a „két víz-
készlet” közötti összefüggések közvet-
lensége vitatott, a felszíni vizek gazda-
godása csökkenthetné a rétegvizek ki-
emelési kényszerét (öntözésre) és nö-
velhetné a felszínhez legközelebb esô
talajvízkészlet karbantartását.

8. A Kárpát-medence vizeinek kar-
bantartása és az azzal történô gazdál-
kodás csakis Magyarország és a szom-
szédos államok adminisztrációjának és
értelmiségének együttmûködése alap-
ján történhet. Ennek kialakítására és
mûködtetésére a medence alján fekvô
térség állama, Magyarország hivatott.
Magyarországnak érdeke ezt javasolni,
megtervezni és mûködtetni. Egy kár-
pát-medencei vízgazdálkodási rend-
szer kiépítése egyik mintaesete lehet az
EU által olyannyira támogatott „hatá-
rokat átlépô” projekteknek.

Mindezek után megfontolásra aján-
lott még: a politikának, a vízgazdálko-
dási szakembereknek, a civileknek, de
nem utolsósorban az eddig meg sem
kérdezett társadalomkutatóknak (törté-
nészeknek, szociológusoknak, közgaz-
dászoknak, filozófusoknak stb.) együtt
kell (-ene) dolgozniuk, gondolkodniuk. 

Glatz Ferenc
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