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A víz fontossága: 

Az emberi szervezet fő alkotóeleme a víz. Az újszülöttek testének 75-80%-a, míg a 

felnőtt emberi test 60-70 %-a víz. Ezért is nagyon fontos a szervezetünk számára, hogy 

naponta legalább 2 liter folyadékot igyunk. Az ember étel nélkül hetekig bírja, ivóvíz nélkül 

csak másfél napig, a tiszta víz pótlása sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Nem csak a 

szervezetünk jelentős részét teszi ki a víz, hanem így van ez bolygónkkal, a Földdel is, 

melyen élünk. A Föld felszínének 75 %-a víz. Ennek kb. 97 % tengervíz, 2 % jég, és csak 

közel 1% édes víz. Ivóvizet pedig az édesvíz felhasználásával tudunk előállítani. Az 

összefüggő nagy vizek, az óceánok és a nagy tengerek ivás szempontjából élvezhetetlenek az 

ember számára. Az édes víz, kincs és minden cseppjét meg kell becsülnünk, mert a természet 

ritkasága. Szerencsére elmondhatjuk Európa vízellátottsága a világ számos területéhez képest 

kedvező, a kontinens általános vízhiánytól nem szenved és rendkívüli vízproblémák, mint 

aszályok és árvizek is ritkábban jelentkeznek, mint a többi a kontinensen. A kérdés közelebbi 

vizsgálata azonban jelzi, hogy Európa vizeinek minősége távolról sem tekinthető 

kielégítőnek. 

A vízkészletekkel szemben jelentkező számos és egyre növekvő igény miatt ezek csak 

hatékony jogi szabályozással őrizhetők meg a jövő nemzedékek számára. 

 

Víz Keretirányelv és Warema projekt kapcsolata: 

Az elmúlt évtizedekben nemcsak a klímaváltozást tapasztalhattuk meg, de jelentős 

változásnak lehetünk tanúi a földhasználat és a regionális politika terén is, melyek 

következményeként újfajta, komplex vízgazdálkodási stratégia kialakítására van szükség. A 

WAREMA projekt célja pontosan egy ilyen, új vízgazdálkodás kialakítása, mely segít az 

úgynevezett Víz keretirányelv (2000/60/EK) megvalósításában, miszerint 2015-re az összes 

európai tó, vízfolyás vízminőségét „jó állapotba” kell hozni.  
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A projekt ezt úgy szeretné elérni, hogy egy-egy kiválasztott vízgyűjtő területre 

összpontosít, s az újfajta vízgazdálkodási terv kialakításába bevonja nemcsak a környék 

lakóit, hanem az önkormányzatokat, szakmai és tudományos szervezeteket, kormányzati 

szerveket, hatóságokat, a területen működő különböző érdekcsoportokat: ipari és 

mezőgazdasági és egyéb vízhasználókat, vízszolgáltatókat, természetvédelmi szervezeteket, 

civil szervezeteket stb.. A projektben résztvevők egy-egy kísérleti vízgyűjtő területet 

választottak ki, melyek nagy kiterjedésű természetvédelmi területeket is magukba foglalnak 

(például a Ramsari Egyezményben megjelölt védett területek, bioszféra rezervátumok, 

Érzékeny Természeti Területek és a Natura 2000 hatálya eső területek), s ezekre dolgozzák ki 

a résztvevők a saját vízgazdálkodási terveiket. Mindehhez természetesen nemcsak a magán, 

de a közszféra bevonására, területi tervezésekre, akciótervekre és persze sok-sok 

beszélgetésre, találkozóra van szükség, melyek alapján a résztvevők képet kaphatnak a 

természet- és tájképvédelem, a kulturális örökségvédelem és a vízkészlet-gazdálkodás kiemelt 

feladatairól. A végső cél tehát egy olyan, hiteles és fenntartható fejlesztés megvalósítása, mely 

a helyi közösség problémamegoldó képességében és támogatásában gyökerezik.  

A projekt során a Fejér Megyei Agrárkamra a következő feladatokat vállalta a másik 

magyar partnerrel együttműködve a Velencei-tó vízgyűjtőterületére vonatkozóan: 

• Adatok szolgáltatását a tesztterületről pl. meteorológiai, hidrológiai, 

vízgazdálkodási, migrációs és egyéb demográfiai adatokat, valamint ipari, 

kereskedelmi, földhasználati stb.  

• A projekt követelményeinek megfelelően intézkedések végrehajtását, különös 

tekintettel a hidrológiára és vízgazdálkodásra.  

• Érdekeltek hálózatának felállítását (különös tekintette a vízszolgáltatókra és 

felhasználókra, szakmai és tudományos szervezetek képviselőire, civil 

szervezetekre stb.); a hálózat fenntartását (a NyME-Geoinformatikai Karral 

közösen), biztosítva a folyamatos visszacsatolást az érdekeltek részéről. 

• A projekt helyi ügyeinek irányítását és szervezését, együttműködésben a helyi 

hatóságokkal és szakmai szervezetekkel.  

• A munkaértekezletek szervezésében történő segítségnyújtást.  
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A WAREMA projekt is a Víz Keretirányelvhez (VKI) hasonlóan rendelkezik a 

társadalom bevonásáról a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésének tekintetében. A hazai-

társadalom bevonás az érdekeltek széles körének megkeresésével lefolytatott írásbeli és 

szóbeli konzultációra épül és több szinten valósul meg, mely szintek közül a Velencei-tó 

vízgyűjtő területe a 41 tervezési alegység közül kerül ki.  

A társadalmi részvételt három formában kívánjuk megvalósítani: 

• információ átadás biztosítása  

• konzultáció biztosítása 

• aktív részvétel támogatása 

 

A projektben egy olyan módszer kidolgozását vállaltuk az NyME Geoinformatikai 

Karral együttműködve, mely a leghatékonyabban képes mozgósítani a helyi települések, 

városok, falvak lakosait és az ügyben legfontosabb érdekelteket. Célunk az, hogy rábírjuk 

őket, tudatosan vegyenek részt mindazokon a találkozókon, mindazokban a döntési 

folyamatokban, egyszóval a „hálózatépítésben”, melyek a már említett Víz Keretirányelv 

legjobb alkalmazásában, megvalósításában segítenek. A „közösségi személet” megfelelő 

alapot ad egy ilyen sokfajta eszközt és megoldási módszert felvonultató folyamathoz, mely 

egyébként oktatási célra is felhasználható. Fontos hozadéka a projektnek, hogy növeli a 

polgárok tudatosságát, s a találkozókon résztvevők könnyebben megértik majd egymás 

érdekeit, céljait. Ez utóbbi pedig jelentősen hozzájárulhat a döntéshozatali konfliktusok és a 

döntési késedelmek csökkenéséhez, a jobb döntések meghozatalához. A Warema projekt célja 

tehát a helyi igények és problémák feltárása, a lakosság és az érdekeltek tájékoztatása, 

konszenzus keresése a vízgazdálkodási területfejlesztési, környezetvédelmi és ökológiai célok 

között.   

A WAREMA egy gyakorlati hálózat kiépítését is célul tőzte ki, amely a projekt 

befejeződése után tovább működik egy olyan partneri kapcsolatként, melyet tulajdonképpen a 

vízgyűjtő-területen élők-dolgozók-tevékenykedők hoztak létre. Ennek az élő partnerségnek 

köszönhetően közös szemlélet alakítható ki a vízgyűjtő-terület problémáiról, azok kezeléséről 

és az új vízgazdálkodási és földhasználati kérdésekről is. A nemzetközi „vízügyi hálózat” 
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létrejöttével pedig az országok közötti tapasztalatcsere is megvalósul, miközben a négy 

különböző területre elkészített négy akcióterv részletesen körüljárja a védett területek 

vízgazdálkodásának problémakörét. 

 

Székesfehérvár, 2007-03-05    Szalai Bálint  

              Projekt menezsder 

        Fejér Megyei Agrárkamara 
        


