
 

 

 

Nem csupán kötelezettség, de lehetőség is: 

A Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási terve 
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Előszó 

 

A Tisza a vidékén lakók számára évszázadokon keresztül szilárd alapot nyújtott a megélhetéshez. 

Ugyanakkor a folyó völgyét egyre nagyobb terhelés és komoly szennyezés is éri a mezőgazdaság és ipar, 

illetve a városok tevékenysége folytán. A folyón végzett műszaki beavatkozások és az árvizek, illetve 

aszályok azonban mind az élővilágra, mind a gazdaságra fenyegető veszélyt jelentenek. Most a vízgyűjtő 

területén fekvő öt ország – Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország és Szerbia – közös felelőssége, 

hogy megvédjék a környezetét.  

A Tisza vízgyűjtő területén érzékelhető határon átnyúló környezetvédelmi problémák megoldásáért 

folytatott közös munka szolgáltatott alapot a Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervének 

kidolgozásához. A tervben a vízzel kapcsolatos minőségi és mennyiségi problémák egyaránt szerepelnek 

és részletes beszámolót nyújt a velük kapcsolatos veszélyekről. Ezenkívül jövőképeket is felvázol, 

gazdálkodási célokat tűz ki, a célok jövőbeni eléréséhez pedig intézkedési programot ad. A vízgyűjtő 

gazdálkodási terv szemlélete közös az érintett ország számára. 

Az integrált vízgyűjtő gazdálkodási terv igen nagy lépést jelent a Víz Keretirányelv követelményeinek 

teljesítése felé. A társadalmi részvétel szorgalmazásával a fenntartható vízgazdálkodás egyik alapelvét 

testesíti meg és végső soron lehetővé teszi, hogy a vízgyűjtő területén élők érdekében fenntarthatóan 

kezeljék az itt található erőforrásokat. 

Célja egyfajta végleges egyensúly megteremtése a Tisza völgyében a folyó, az ökológiai rendszerek és az 

itt élő emberek igényei között. 

A Tisza vízgyűjtője 

A 966 km hosszú Tisza folyó a Duna leghosszabb mellékfolyója. Vízgyűjtő területe a Duna medencéjének 

legnagyobb alvízgyűjtője, amely öt ország, Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország és Szerbia 

területén összesen mintegy 14 millió embernek ad otthont. A vidék jó néhány egyéb területe pedig, 

ideértve nemzeti parkokat és egyéb természetvédelmi oltalom alatt álló területeket is, igen fontos 

ökológiai kincs. 

A biológiai sokféleség védelme 

A Tisza vízgyűjtő területének élővilága igen gazdag, megtalálható itt számos olyan faj, amely Európa 

többi részén már kihalt. A változatos élőhelyek sokasága ezen a vidéken nagy számú érzékeny, 

veszélyeztetett és fokozottan veszélyeztetett fajt tart el. 

A régió kiemelkedő ökológiai értékekkel bír, egyedülálló például a 167 nagyobb tó és több mint 300 



 

 

nedves terület édesvízi ökoszisztémája. Ezen túl a Tisza vízgyűjtő területén található országok még 

további jelentős területeket jelöltek ki védettnek és nemzeti parknak. 

 

A Tisza vízgyűjtő területe egyike Európa legfestőibb vidékeinek. Olyan természeti értékek maradtak meg, 

amelyek európai viszonylatban páratlanoknak tekinthetők. 

 

Fontos erőforrás 

A Tisza mint folyó, igen fontos európai erőforrás is, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, 

legeltetési, bányászati, hajózási, turisztikai és energia termelési tevékenységek révén sok embernek 

nyújt megélhetést. Ám az elmúlt 150 év emberi beavatkozásai komoly gondokat okoztak a folyó 

völgyének területén. 

 

Partnerség 

Mind az öt tiszai ország aláírója az 1994-ben létrejött Duna Védelmi Egyezménynek. 2004-ben az 

országok képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá a Tisza völgyére vonatkozó vízgyűjtő gazdálkodási terv 

elkészítésére. Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) keretein belül megalakították az Egyezmény 

végrehajtását, és a Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervével kapcsolatos összes nemzetközi 

tevékenység előkészítét és összehangolását célzó, továbbá a nemzetközi, országos valamint regionális 

cselekvések közötti tapasztalatcserét erősítő Tisza csoportot. Tisza Csoport 2005 óta évi két alkalommal 

rendszeresen ülésezik az öt ország és az EU részvételével, az ICPDR titkárságának koordinálásával.  

 

Az országok 2011-ben felfrissítették a szándéknyilatkozatot, hogy kifejezzék a Tisza integrált vízgyűjtő 

gazdálkodási terve iránti elkötelezettségüket és ígéretet tegyenek a céljaik elérése érdekében tett 

erőfeszítéseik folytatására. 

 

A Tisza gazdálkodásával kapcsolatos terv 

A Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási terve (TIVGT) a szennyezések, műszaki beavatkozások, árvizek 

és aszályok okozta terhelések részletes elemzésének naprakész változatát tartalmazza. Ezen kívül 

áttekintő képet nyújt a Tisza völgyében található vizek állapotáról és meghatározza azokat az 

intézkedéseket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy elérjük az Európai Unió Víz Keretirányelvében 

megfogalmazott célkitűzéseket. 

 

Az integrált vízkészlet gazdálkodás elvei a vizek, a földterületek, a táj és a velük kapcsolatos erőforrások 

összehangolt fejlesztésének az elvét szorgalmazza amelynek révén a létfontosságú ökológiai rendszerek 

sérelme nélkül lehet a legnagyobb gazdasági és társadalmi jólétre szert tenni. 

 

A jó vízminőség elérésében kulcsfontosságú szerepet játszik az árvízvédelemés aszálymentesítés, illetve 

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiái, valamint az olyan fejlesztési tevékenységek, mint a 

területfejlesztés – kiemelten a földhasználatok - szabályozása.  

 



 

 

A vízgyűjtő megoldandó problémái 

Egy egészséges vízfolyás rendszer esetében a vízgyűjtőn élő emberek és gazdaságuk jó mennyiségű és 

minőségű víz iránti igényeit az élővilág megfelelő élőhely iránti igényeinek ellenében kell egyensúlyozni.  

A Tisza medencére négy jelentős vízgazdálkodási kérdést azonosítottak a felszíni és felszín alatti vizek 

tekintetében egyaránt: 

1.    szerves anyagok okozta terhelés  
2. tápanyag szennyezettség 
3. veszélyes anyagok  
4.    változások a folyómederben 

 

Bár a fenti jelentős vízgazdálkodási problémákat a Duna medence egész területére érvényesen is 

megállapították, a Tisza vízgyűjtő területének 2007-es elemzése kimutatta, hogy itt a víz mennyiségével 

kapcsolatos kérdések is gátat szabnak a megfelelő állapot elérésének, hiszen a vízminőség alakulásában 

fontos szerepet játszanak az árvíz, belvíz, aszály, szárazság és a klímaváltozás okozta terhelések és azok 

ellensúlyozására tett intézkedések. Ezért a víz minőségi és mennyiségi szempontjainak egységes 

kezelése létfontosságú a vízgyűjtő számára. 

 

A Tisza területén, kifejezetten a vízminőségi és mennyiségi szempontok egységes kezelésének stratégiája 

nyomán, a Tisza csoport és a UNDP/GEF Tisza projekt 2008-ban további hat kérdéscsoportot vetett fel: 

1. árvizek és belvizek 
i. folyószabályozások hatásai: változások a folyómederben 

ii. nedves területek eltűnése 
iii. véletlenszerű szennyeződések 
iv. szilárd hulladék 

2. vízhiány és aszály 
3. klímaváltozás hatásainak kezelése. 

Jövőképek és gazdálkodási célkitűzések a Tiszára  

A Tisza vízgyűjtő országai által kidolgozott TIVGT tartalmazza az elkövetkezendő időkben megtenni 

szándékozott lépéseket, illetve a hosszú távú cselekvési tervet, amelyek a Tisza folyó jó ökológiai 

állapotának elérését szolgálják, ezzel együtt az Európai Unió Víz Keretirányelvének és más vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak a rendelkezéseinek teljesítét is elősegítik. A terv a határon átnyúló problémákra 

koncentrál, helyi szintű intézkedések nem képezik a részét. Részletesen tárgyalja a jelentős 

vízgazgálkodási kérdésekhez megfogalmazott jövőképet és gazdálkodási célkitűzéseket, melyek 

összefoglalva a következők:  

 

Szervesanyag terhelés 

Probléma: főként az önkormányzatok, a városias települések tisztítatlan szennyvizére, az ipari és 

mezőgazdasági tevékenységekre vezethető vissza. 

 



 

 

Jövőkép a vízgyűjtőn: „nulla kibocsátás”, vagyis a vízgyűjtő folyóiba és a mellékfolyókba egyáltalán ne 

kerüljön kezeletlen szennyvíz okozta szervesanyag terhelés. 

Gazdálkodási célkitűzések: Az EU városi szennyvízkezelési irányelvének műszaki megvalósítása, illetve 

ezekkel egyenlő értékű intézkedések a nem EU tagállamokban jelentős mértékben csökkentik a szerves 

anyagoktól eredő terheléseket. Az EU szennyvíziszap irányelvének és a környezetszennyezés integrált 

megelőzés és csökkentése irányelvének alkalmazása tovább csökkenti a szervesanyag kibocsátást.  

 

Tápanyag szennyezés 

Probléma: A vízgyűjtőn a városi területek több mint felén a szennyvizet egyáltalán nem gyűjtik és 

tisztítják, a talajszennyezéssel és erózióval járó intenzív mezőgazdasági művelés szintén jelentős 

mértékben növeli a terhelést.  

Jövőkép a vízgyűjtőn: a pontszerű és diffúz tápanyag kibocsátások kiegyensúlyozott kezelése a teljes 

vízgyűjtőn oly mértékben, hogy sem a Dunát, sem a Fekete-tengert, mint végső befogadót ne 

veszélyeztesse az eutrofizáció. 

Gazdálkodási célkitűzések: Az EU tagállamoknak végre kell hajtaniuk a kommunális szennyvíz irányelvet 

és a nitrát irányelvet is. A tápanyag eltávolításra alkalmas technológiák általános alkalmazása növekvő 

tendenciát mutat, de a nem EU tagállamokban épített új szennyvíztisztító beruházásoknak is figyelembe 

kell venniük a tápanyag eltávolítási technológiákat, akár meglévő létesítményt újítanak fel, akár újat 

építenek. A legjobb környezetvédelmi gyakorlat elterjedtebb alkalmazása pedig még jobban 

csökkentheti a mezőgazdasági eredetű szennyező anyagok hatását. Ezzel együtt csökkenteni szükséges a 

mosószerek fosztfát tartalmát, vagy akár be is kell tiltani az ilyen szerek használatát.  

 

Veszélyes anyagok 

Probléma: főleg ipari és bányászati tevékenységekből, illetve kisebb részben települési és mezőgazdasági 

bemosódásból származó szennyeződések, illetve a működő és felhagyott zagytározók meghibásodása 

következtében kialakuló balesetszerű szennyzések bekövetkezése szintén kockázatot jelentenek a Tisza 

vidékén. 

 

Jövőkép a vízgyűjtőn: Tisza vízgyűjtőjének területén az emberi egészségre és a vizek vízi ökoszisztémáira 

ne legyen semmilyen kockázat és veszély, és a Tiszából ne kerülhessen veszélyes anyag sem a Duna 

vízgyűjtőjébe, sem pedig a Fekete-tenger vizébe. 

Gazdálkodási célkitűzések: A bármilyen forrásból származó elsődleges és veszélyes anyagok 

mennyiségének csökkentése, az elérhető legjobb technikák és legjobb környezetgazdálkodási gyakorlat 

alkalmazásával, mely terjedjen ki a peszticidek csökkentésére is. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy 

a balesetveszélyes létesítmények jegyzékét naprakészen tartsák, különösen az ipartelepeket, 

folyamatban lévő bányászati tevékenységeket, szilárd hulladéklerakó helyeket és felhagyott 

meddőhányókat. Ki kell dolgozni azokat a sürgősségi, kölcsönös segítségnyújtási és előre nem látható 

eseményekkel kapcsolatos intézkedéseket és eljárásokat, amelyek a határokon is átterjedő 



 

 

szennyeződések esetében alkalmazhatók. 

Az EU tagállamok alkalmazzák az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről szóló irányelvet és 

az ehhez kapcsolódó egyéb előírásokat. 

 

Változások a folyómederben 

Probléma: A folyószabályozások miatt bekövetkezett hidromorfológiai változások, valamint a 

földhasználatok átalakulása a természetes ártér és a nedves területek jelentős részének elvesztését 

okozták, ami számos faj élőhelyének a pusztulását vonta maga után. A vízfolyás folytonosságának 

megszakadásáért felelős beavatkozások leginkább a vízellátás, árvízvédelem és a vízerőművek.  

 

Jövőkép a vízgyűjtőn: a folyóvölgy környezetében véghezvitt korábbi, jelenlegi és jövőbeni 

beavatkozásokat kiegyensúlyozott kezelése, annek érdekében, hogy a vízi környezet a Tisza egész 

térségében egységes egészként működhessen, mesterséges mederelzárások és az élőhelyek hiánya ne 

akadályozza a halak vándorlását.  A vizes területek és vízrendszer hullámtere legyen ismét 

összeköttetésben a főmederrel, hogy egységes működésük révén kialakuljon egy önfenntartó vízi 

életközösség, megvalósuljon az árvízvédelem és a szennyezések csökkenése is. Minden jövőbeni 

infrastruktúra beruházás a legjobb környezetgazdálkodási gyakorlatnak megfelelően, az elérhető legjobb 

technikákkal készüljön, kivitelezése átlátható legyen, annak érdekében, hogy a határon átterjedő negatív 

hatások megelőzhetők vagy csökkenthetők legyenek. 

Gazdálkodási célkitűzések: A halakat az ívó helyükhöz és élőhelyeikhez jutásukban különféle akadályok 

nehezítik, ami számos vándorló faj létszámának drámai csökkenéséhez vezetett. Az ennek a jövőképnek 

az eléréséhez szükséges gazdálkodási célkitűzések körébe tartozik a halak vándorlását elősegítő 

berendezések (hallétrák) építése annak biztosítására, hogy a tokhalak és a többi vándor szaporodni 

tudjon és önfenntartó populációkat hozhasson létre. Ezen kívül, ha a vándorló fajokat meg akarjuk 

őrizni, szükség lesz a Tiszában és mellékfolyóiban az élőhelyeiket védő, helyreállító és javító 

intézkedésekre is.  

Talajvíz 

Probléma: A felszín alatti vizek mennyisége a túlzott kitermelés miatt csökken, ugyanakkor minőségük a 

terhelések miatt romlik. 

 

Jövőkép a vízgyűjtőn: a káros anyagok kibocsátása ne okozzon a Tisza medencéjében semmilyen romlást 

a talajvíz minőségében. Ahol a talajvíz már szennyezett, ott viszont a cél a jó minőség helyreállítása 

lenne. Ezenkívül a jövőkép a víz kellő gondossággal való felhasználását célozza meg, amellyel még akkor 

sem lépjük túl a Tisza mentén elhelyezkedő talajvíz testekben rendelkezésre álló készletek mennyiségét, 

ha figyelembe vesszük az éghajlatváltozás várható hatását. 

 

Gazdálkodási célkitűzések: veszélyes anyagok és a nitrát talajvízbe való jutásának elkerülése vagy 

csökkentése a legjobb környezetgazdálkodási gyakorlat és elérhető legjobb technikák alkalmazásával. A 

felszínalatti vízkészletek mennyiségi védelme érdekében a túlzott kitermelést elkerülése. 



 

 

 

A víz mennyiségi és minőségi kérdéseinek egységes kezelése 

A vízminőségi és vízmennyiségi kérdések a legtöbb vízgazdálkodási kérdésben nem választhatók el 

egymástól.  

A vízhiány és aszály, valamint az árvizek és belvizek komoly kihívások elé állítják a tiszai országokat, 

ugyanakkor a klímaváltozás tovább erősítheti a negatív hatásokat. 

A természetes jelenségeknek (árvizek, heves árvizek, szárazságok, aszály és erózió) az élővilágra, az 

emberi javakra és tevékenységekre, illetve a víz mennyiségére gyakorolt kedvezőtlen hatását 

csökkenteni, mérsékelni kell.  

Árvizek és belvizek 

Olyan árvízvédelmi intézkedések szükségesek, amelyek a kockázat felmérés teljes ciklusán 

végigvonulnak (megelőzés, védekezés, kárenyhítés és helyreállítás) és egységesek abban az értelemben, 

hogy mind az árvizek elleni védekezést, mind pedig a víztestek kellő állapotát biztosítani tudják. 

Az Európai Unió Víz Keretirányelve és az Árvíz irányelv végrehajtásának összehangolása igen fontos lépés 

a Tisza medence számára.  

 

Bár világos, hogy vannak esetek amikor elengedhetetlen a szerkezeti megoldások, töltések, gátak 

építése a települések védelme érdekében, a fenntartható árvízi védekezés intézkedési alapelve mégis a 

kellő mennyiségű szabad hely biztosítása a folyóknak. A “teret a folyónak” stratégia azoknak az 

intézkedéseknek - területhasználatok szabályozása, hullámterek vízszállításba történő bevonása - a 

behatárolása, amelyek mind az árvízvédelem, mint a természetvédelem szempontjából előnyösek. 

 

Az árvizekhez és árvízvédekezéshez köthető problémák a következők: 

 

A folyószabályozások hatásai: változások a folyómederben 

Az árvízvédekezés az egyik legfontosabb kiváltó ok a vízfolyások és az élőhelyek 

folytonosságának megszakadásában.   

Véletlen szennyezések 

A káros anyagokat tartalmazó szemétlerakó helyek, hulladéktárolók és raktárak árvíz 

alkalmával történő elöntése igen nagy problémát jelent a vízgyűjtőn. 

A területen folyó tevékenységek ezért úgy alakítsuk, hogy lehetővé tegyük az árvizek káros 

hatának (például az elszennyeződött területekről származó szennyezések vagy mezőgazdasági 

hatások) mérséklését. 

A nedves területek eltűnése 

A nedves területek és árterek élőhelyet nyújtanak az élővilág számára és csökkentik a tápanyag 

terhelést, megfogják az üledékeket, segítik az árvíz elleni védekezést és pótolják a talajvíz 

készleteket, ezzel együttesen befolyásolják a földhasználati formák alakulását. 



 

 

A mocsaras, nedves területeket és lápokat ismét összeköttetésbe kell hozni a folyókkal, hogy 

egységes működésük révén kialakuljon egy önfenntartó vízi életközösség, megvalósuljon az 

árvízvédelem és a szennyezések csökkenése is. 

A Dunához viszonyítva a Tisza mentén még több a hely, amit “vissza lehet adni” a folyónak és 

ezáltal helyre lehet állítani az egyedülálló környezeti feltételeket.  

 

Szilárd hulladékok 

A folyókba kerülő műanyag palackokból, műanyag zacskókból, és egyéb anyagokból képződő 

szilárd hulladék jellemző gondja a Tisza vidékének. A műanyag felhalmozódása egyre növekvő 

veszély, megfojtja az ártereket, tönkreteszi az értékes legelőket és nyaralóhelyeket.  

A nemzeti szabályozás ellenére a szilárd hulladék kérdése továbbra is központi probléma 

marad, főként a Tisza felső vízgyűjtőjének hegyvidékén folytatott illegális szemétlerakás 

gyakorlata miatt. 

 

Aszály és vízhiány 

A vízhiánnyal kapcsolatos vízgyűjtő szintű gazdálkodás lényege, hogy a készletekkel takarékosan bánjunk 

és a rendelkezésre álló készletek, az igények valamint a kínálat egyensúlyban legyenek, a víztől függő 

ökológiai rendszereket természetes fejlődésükben és terjedésükben ne befolyásolják. 

A víz iránti igény várhatóan nő a közeljövőben. Bár a megfelelő intézkedések, a kis vízigényű kultúrák 

alkalmazása, víz takarékos öntözési rendszerek telepítése, a vízkivételek nyilvántartásba vétele, a 

csatorna rendszerek cseréje és az illegális vízkivételek leállítása hatékony eszközök lehetnek, egyelőre 

nem ismert, milyen mértékben alkalmazzák majd őket a Tisza mentén. Ezeket a lehetőségeket a 

medence egyes részein fennálló adott körülményekhez kell szabni. 

 

Nyilvánvaló, hogy fenntartható egyensúlyt kell kialakítani a rendelkezésre álló vízkészletek és vízigények 

között. El kell kerülni a felszínalatti vizek túlzott kitermelését, valamint felszíni vizek – főleg öntözési célú 

– túlhasználatát. Ennek egyik eszköze a vízdíjszabási politika kialakítása.  

Az éghajlat változásának hatásai 

A klíma változása valószínűleg komoly hatással lesz a vízjárásra, víz minőségére és mennyiségére, és az 

ökológiai viszonyokra a folyó mentén. A Tisza mentén élők számára komoly kihívást jelent majd a 

szélsőséges időjárási események további hatásaihoz való alkalmazkodás. Ezért a klímaváltozásának 

hatásaival kapcsolatos gazdálkodás lényege, hogy a szárazság, a heves árvizek az ökológiai rendszerek 

fenntarthatóságának biztosítása, valamint a gazdasági károk elkerülése érdekében ne érjenek minket 

felkészületlenül. 

Fontos a klímaváltozás Tisza vízgyűjtőjében tapasztalható hatásait kutató, folyamatban lévő tudományos 

vizsgálatok eredményeinek nyomon követése és a térségben várható egyes jelenségekkel szemben 

alkalmazkodást jelentő intézkedések kidolgozása (például az árvizek és szárazság, valamint ennek hatása 



 

 

a klímaváltozásra).  

 

Megszólalhat minden érintett 

A terv kommunikációs stratégiája egy részről felvázolja azokat a tényeket, problémákat és igényeket, 

amelyek a Tisza vízgyűjtő területén érvényes, a vízzel kapcsolatos mennyiségi és minőségi kérdésekre 

vonatkoznak , másrészt pedig bemutatja azokat, akiket ezek a kérdések ténylegesen érintenek, a 

hatásviselőket. Létfontosságú, hogy párbeszéd induljon meg a földhasználattal foglalkozók, beleértve a 

települések képviselőit is, valamint a víz mennyiségi, minőségi vonatkozásaival foglalkozó ágazatok 

között és a jövőben ezt még tovább kell segíteni, figyelembe véve az éghajlat változás miatt várhatóan 

szükségessé váló integrált cselekvéseket is. Az árvízvédelem, vízellátás és a víz minőségével foglalkozó 

ágazatok közötti párbeszéd során tervezett infrastrukturális beruházások közös céljára való rámutatás 

lehetővé teszi annak felmérését, hogy milyen hatással lesznek az intézkedések a víz minőségére.  

Összegzés 

A tiszai országokban élők évszázadokon keresztül a folyó és mellékfolyói adta lehetőségekkel éltek. Ma 

ez a függőség az egész térségben ugyanolyan erős, mint bármikor azelőtt, hiszen a vízgyűjtő biztosítja a 

háztartási ivóvíz, az ipari és mezőgazdasági vízellátás, vízi energia, hajózás, turizmus, üdülés és 

horgászat, halászat lehetőségét. A medencében élő jelentős számú népesség komoly terhelést jelent a 

Tisza erőforrásaira. 

A víz mennyiségi és minőségi kérdéseinek integrálása a föld- és vízhasználat kérdéseivel létfontosságú 

szempont. Ugyanígy közös megoldásokra van szükség az egyes ágazatok közötti párbeszéd 

megkönnyítése érdekében is (árvízvédelem, vízkészlet gazdálkodás/aszálymentesítés, mezőgazdasági 

területhasználat, erdőgazdálkodás, bányászati ipar, mosószeripar, hulladékgazdálkodás) és olyan 

intézkedéseket kell kialakítani, amelyek a víz mennyiségi és minőségi viszonyait is javítják. Ha sikert 

akarnak elérni ezen a területen, a térség országainak feltétlenül együtt kell dolgozniuk egymással és 

minden további érintett partnerrel is. 

A Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási terve több, mint egy egyszerű dokumentum; a tiszai országok 

azon elkötelezettségét jelzi, hogy megvalósítsák a medence területén a valódi integrációhoz és az 

összehangolt, fenntartható fejlődéshez szükséges intézkedéseket.  

Forrás: 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/towards-itrmb-plan-component-1 

 
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai 

Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 
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