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A Duna vízgyűjtő területe

A Tisza vízgyűjtője a Duna 
vízgyűjtőjének legnagyobb 
mellékvízgyűjtője, területén öt 

állam osztozik

A Duna-medence szintjén elkészült a Duna 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (amelyet az ICPDR 
(Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság) fog össze.
13 ország, köztük 5 Tisza ország érintett). 

Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik.

Nemzetközi Dunavédelmi
Egyezmény: a Duna vízgyűjtő
területén, jogi háttérként
biztosítja az együttműködést a 
vizek és az ökológiai
erőforrások védelme illetve
azok fenntartható használata
érdekében



A Tisza vízgyűjtője két fő részre osztható:
• A hegyvidéki Felső-Tisza és mellékfolyói Ukrajnában, Romániában és a 

Szlovák Köztársaság keleti részén, valamint
• Az alföldi részek, elsősorban Magyarországon és Szerbiában, melyet a 

Kelet-Szlovákiai Alföld, a Kárpátaljai-Alföld (Ukrajna) és Románia 
nyugati szélein található síkságok öveznek. 

A Tisza önmagában három részre osztható:
• A Felső-Tisza, amely a Szamos torkolatától felfelé helyezkedik el, 
• A Középső-Tisza Magyarországon, amely befogadja a legnagyobb 

jobboldali mellékfolyókat: a Bodrogot és a Sajót a Hernád folyóval, a 
Zagyva folyót, valamint a baloldali legnagyobb mellékfolyókat, a 
Szamost, a Kőrösöket és a Marost.

• Az Alsó-Tisza (a Maros torkolatától lefelé, ahol a Béga-folyó és más 
mellékfolyók közvetve belefolynak a Duna-Tisza-Duna csatorna 
rendszeren keresztül)

• Hazánk 29 %-ban részesedik a Tisza vízgyűjtőjéből, mely 
egyike azon területeknek, ahol a vízminőség védelmi és a 
vízmennyiségi tevékenységek integrálása meghatározó
jelentőséggel bír.



Magyarország részvízgyűjtő területei

A Tisza vízgyűjtő hazai 
területe 46 ezer km2



Határvízi kapcsolatok fontossága 
a Tisza részvízgyűjtő területén

• A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés 
folyamatában jelentős vízgazdálkodási 
problémák kerültek megfogalmazásra, 
melyek nemcsak tervezési-alegység és 
részvízgyűjtő szintűek, hanem országos 
illetőleg nemzetközi jelentősséggel 
bírnak.



Magyarország – alvízi ország

• Felszín alatti vízkészletünk és vízfolyásaink 
vízkészleteinek 94 %-a a határon túlról 
érkezik.

• 24 folyón érkezik víz hazánkba és csupán 
három folyón távozik.

• A felszín alatti vizek esetében a beszivárgási 
területek nagy  része országhatáron kívül esik.

• A 185 db felszín alatti víztestből 95 határokkal 
osztott – a Tisza részvízgyűjtő területén 



Kétoldalú határvízi egyezmények
Szlovák Köztársaság
• 55/1978. (XII.10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és 

a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek 
vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról.

• 1999/17. Nemzetközi szerződés a Szlovák-Magyar Kormányok között, 
a környezetvédelem és a természetvédelem terén való
együttműködésről.

Szerbia
• Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi 

Népköztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések 
tárgyában (1955.).

Ukrajna
• 117/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet az Ukrán-Magyar Kormányok között, 

a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló
Egyezményről

• 1993/11. Nemzetközi Szerződés az Ukrán-Magyar Kormányok közötti 
környezetvédelmi és területfejlesztési együttműködésről

Románia
• 196/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet a Román-Magyar Kormányok között 

a határvizek védelme és  fenntartható hasznosításáról kötött 
Egyezményről

• 2001/9. Nemzetközi Szerződés – egyezmény a Román-Magyar
Kormányok között a környezet védelme terén való együttműködésről



Felső-Tisza-vidék - Határainkon túli 
hatások – Románia, Ukrajna

A Felső-Tisza-vidék területén lévő vízfolyások 
vízviszonyaiban meghatározó jelentősége van a 
határainkon túlról érkező vizeknek. 
A legnagyobb vízfolyások – a Tisza, Túr, Szamos, 
Kraszna – mind külföldről érkeznek hazánkba, illetve 
a vízgyűjtő területük legnagyobb része is külföldön 
van. 
Konkrét szennyező hatások  például a Szamoson 
keresztül a Tiszába jutó cianid szennyezés, a Túr 
nehézfém szennyezése, vagy az utóbbi években a 
Tiszán, a Szamoson, vagy akár a Krasznán
rendszeresen előforduló kommunális 
hulladékszennyezés.
Az országhatárokkal osztott porózus felszín alatti 
víztestek is a veszélyeztetett kategóriába tartoznak.



Kommunális hulladékszennyezés a Tisza 
folyón

Tisza folyó, Tokaj 2004



A Körösök vízrendszere

• A Körösök vízrendszerében jelentkező legnagyobb 
probléma a vízkészletek hiánya.

Mértékadó időszakban a vízkészlet-hiányos állapot a 
jellemző. 

A legtöbb víztest esetében a megoldást a Romániával 
történő megegyezés után érkező megfelelő
mennyiségű és minőségű friss víz, illetve a Tiszai 
vízátvezetésből származó - a természetes vízjárással 
ellentétes irányban - vízmennyiség jelenti, melynek 
azonban sok esetben minőségi problémái vannak.



A Körösök vízrendszere
• A Sebes- és Fehér-Körösön a nem jó kémiai besorolás 

egyedüli oka a határ túl oldaláról érkező kadmium terhelés.

• A Kettős-Körös  és a Sebes-Körös vízkészlete a Romániai 
vízgyűjtőről érkező vízhozamok függvénye. Nagyfokú
kitettség jellemző a felső vízgyűjtőn keletkező hatásoknak 
éppúgy mennyiségi, mint minőségi szempontból. 

Magyar-Román vízügyi egyezmény van érvényben a két 
ország közötti vízgazdálkodási együttműködés 
szabályozására. Közös projektek vannak folyamatban a 
vízforgalom átalakítására.

• A romániai tározók építése és vízerőművek üzemeltetése 
óta megváltozott a Sebes-Körös vízjárása.

A Berettyó folyó a romániai részen a folyóra nehezedő
terhelés mellett, hazánkban is több település tisztított 
szennyvizének is befogadója. 



A Maros folyó – a Maros hordalékkúp
• A Maros vízjárását, a lefolyás alakulását a nagy 

számú Románia területén épült tározó nagyban 
meghatározza.

• A szomszédos államból (Románia) érkező
vízmennyiség a megkötött megállapodásoknak 
általában megfelel, a Maros folyó esetén azonban a 
két fél nézetei nem eddig találkoztak, a folyóra 
nézve még nincs megállapodás.

• A Maros Hordalékkúp - melynek egyharmada 
hazánk, kétharmada Románia területén helyezkedik 
el - Magyarország egyik legnagyobb felszín alatti 
ivóvíz forrása. A térség legjobb vízadói a Maros 
hordalékkúp területén - átlagosan 100-200 m-es 
mélységben - helyezkednek el.

• A Maros hordalékkúp felszín alatti vízkészlete, 
mind mennyiségi mind minőségi szempontból 
kockázatosnak tekintendő.



Javaslatok az országhatárral osztott víztestek 
problémáinak megoldására

A más országokban végzett tevékenységek által is befolyásolt 
víztestek vízgazdálkodási problémája különösen hazánkban áll 
fenn, mivel Magyarország egyrészt alvízi ország, másrészt 
pedig a Duna vízgyűjtő országai közül mi rendelkezünk a 
legtöbb határokkal megosztott felszín alatti víztesten is. 

A határvízi felszíni vízfolyás víztestek és az országhatárral 
osztott felszín alatti víztestek vonatkozásában a közös 
érdekeltségű célok és intézkedések megfogalmazását 
akadályozó esetlegesen még fennálló adathiányt és 
bizonytalanságot tisztázni kell. 

A határvízi vízügyi együttműködés keretében szükség szerinti 
további két(több) oldalú egyeztetéseket célszerű tartani  - oly 
módon és időütemezéssel, hogy azok eredményei 
hasznosíthatók legyenek a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés 
folyamatában. 

A részvízgyűjtő tervezés és az ICPDR által koordinált Tisza 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési feladatok összehangolása.



A TISZA VÍZGYŰJTŐ-
GAZDÁLKODÁSI 

NEMZETKÖZI TERVE

• Az EU VKI legfontosabb célkitűzésének – hogy 2015-re minden víz 
"jó" minősítésűvé váljon - elérése felé első lépés egy közös 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozása 2009-ig. Az országok 
kiegészíthetik az integrált tervet saját al-vízgyűjtőikhez kidolgozott 
részletes tervekkel. Az 5 Tisza ország 2004. decemberében írta alá
az együttműködési megállapodást a Nemzetközi Duna-védelmi 
Bizottság szárnyai alatt. 

• Elsőként a Tisza-vízgyűjtő Helyzetértékelése-2007 készült el.
Tartalmazza a vízgyűjtő teljes jellemzését, az antropogén hatások 
elemzését és az árvízveszély feltérképezését. Az árvízmegelőzési
és veszélyelhárítási stratégia elkészítésénél figyelembe veszi a 
vízmennyiségi és vízminőségi elemek kölcsönhatását, illetve 
hatásukat az ökoszisztémákra. A Helyzetértékelés segít 
előkészíteni a Tisza-vízgyűjtő Gazdálkodási Tervet. 

Érintett országok: Románia, Ukrajna, Szerbia, 
Szlovákia és Magyarország



ICPDR Tisza Csoport

ICPDR 7. Éves Találkozóján
(2004-ben) jóváhagyták a Tisza

Memorandumot, melyet mind az 5 
Tiszai ország aláírt

`Nemzetközi Integrált Tisza
Vízgyűjtő Együttműködés`

címen



ICPDR Tisza Csoport
szakértöi

UA:· Valerii Kassianchuk · Alexei Iarochevitch
·

RO: Petru Şerban (†) · Graziella Jula ·
Elisabeta Oprişan ·

SK: Emilia Kunikova · Boris Minarik ·

HU: Mária Galambos · Péter Kovács · József 
Gayer

RS:  Miodrag Milovanović · Marina Babić ‒
Mladenović · Mladen Vučinić ·

Vendégek, Megfigyelök:Magdolna Tóth 
Nagy · Viktória Siposs · Sándor Tóth (†) ·
Péter Bakonyi · Peter Whalley ·



ICPDR Tisza Csoport

A Víz Keretirányelv megvalósításában és a Tisza Csoport
munkájáért is felelös Intézmények

Ukraine Ministry for Environmental Protection, www.menr.gov.uaState
Committee for Water Management, www.scwm.gov.ua

Romania Ministry of Environment and Sustainable Development, 
www.mappm.ro

National Administration “Apele Romane”, www.rowater.ro

Slovak Republic Ministry of the Environment, www.enviro.gov.sk

Hungary Ministry of Environment and Water, www.kvvm.hu

Serbia Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, 
www.minpolj.sr.gov.yu



Éves találkozók (két-három
alkalommal)

A megbeszélések helyszíne
alkalmanként változik, a találkozókat a 

Tisza országok látják vendégül

A munka központi koordinációja ICPDR 
titkárságon keresztül történik

ICPDR Tisza Csoport
munkamenet



A Tisza Csoport célkítüzései

A Tisza Csoport fő célkitűzése a Tisza Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervének elkészítése 2009-ben, 
melynek első lépéseként a Tisza vízgyűjtő elemzés
(Tisza River Basin Analysis – 2007) készült el.



Tisza Állapot Jelentés
Eredmények/Kiadványok

Elemző jelentés

A Tisza Vízgyűjtő Elemzése - 2007

(Lépések a Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv
felé - 2009)

Összefoglaló kiadvány

A Tisza Vízgyűjtő Elemzése – 2007 
(Összefoglaló Jelentés – Felhívás az
együttmûködésre)



Tisza Állapot Jelentés

Magyarországon, 2008.
június 26-án, Szolnokon 
tartottak ismertetőt a Tisza 
Állapot jelentésről egy 
fórum keretében



A Tisza csoport munkájának 
alapjai

A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv módszertana
és struktúrája a Duna vízgyűjtő gazdálkodási
tervre épül De(!)

Nagyobb felbontásban vizsgálja a területet

A vízminőség általános kérdése mellett
jelentős hangsúlyt kapnak a vízmennyiségi
problémák is (árvíz, aszály, szárazság), 
illetve a bányászati tevékenységek által 
okozott szennyezések



Tisza Csoport munkáját
támogató projektek

UNDP/GEF 
TISZA MSP

Integrating multiple benefits of 
wetlands and floodplains into 

improved transboundary management 
for the 

Tisza River Basin



Komponens 1: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

• A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésének
támogatása (Stratégiák készítése) 

UNDP/GEF Tisza MSP

Komponens 2: Minta Projektek a Tisza Vízgyűjtőn

A projekt keretében három kisebb költségvetésü projekt
pályázati anyaga van kidolgozás alatt.

A UNDP GEF Tisza
projekt két fő eleme



Minta projektek kiválasztás –
pályáztatás útján

16 projekt benyújtva – három javasolva előkészítésre

• Making space for water in the Bodrog river basin (SK, HU, UA)
• Selected measures towards integrated land and water 

management in upper Tisza (UA)  
• Integrated land development (ILD) programme to improve land 

use and water management efficiency (HU)  

UNDP/GEF Tisza MSP

További projekt javaslat – előkészítés alatt (A UNDP-GEF Tisza 
MSP –töl független kezdeményezés)

• Pille palackok gyűjtése és hasznosítása



Köszönöm a figyelmet!
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