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Az együttműködés története  



A Duna vízgyűjtője és az 
ICPDR 

Duna vízgyűjtő >  

800 000 km2  

14+5 ország 

1994. Szófia: Duna 

Védelmi Egyezmény 

Jogi háttér: 

együttműködés 

vízgazdálkodás 

ICPDR: 

Delegációvezetők 

8 munkacsoport 

4 célcsoport 



A felszíni víztestek állapota 
(2. DVGT) 

Ökológiai állapot (2015) Jó állapot elérés kockázata 2021-ig 

Kockázat 

terhelésenként 



A Fekete tenger tápanyag 
terhelése 

Régen (1955-2000) és jelenleg (2005-2015) a vízfolyás terhelési profilok 

• Cél: állapot az 1960-

as évek elején (DIN: 

1.2 mg/l, TP: 0.1 mg/l 

éves átlagok) 

• Csökkenési potenciál: 

35% (N), 20% (P) 

mean 

mean 

250 

Target - BS 

Target - BS 



Nitrogén emisszió: 
Jelenlegi állapot 

• Emisszió: kb. 600,000 t N/év, terhelés: 410,000 t N/év (2009-2012) 

• A diffúz „útvonalak” dominanciája, a mezőgazdaság, a városi területek 

és a természeti területek erős befolyása 

TN emissions 

kg N/ha/year 



Jelenlegi helyzet 

• Nagy eltérés a Duna vízgyűjtő régióiban a mezőgazdasági jövedelem 

és az intenzitás között, a jelenleg változó szennyező gyakorlatok széles 

körű változó költségei miatt  

• Kontrasztos agrár struktúrák: sok kis gazdaság, néhány nagyon 

naggyal szemben  speciális megközelítések szükségessége 

• Hasonló strukturális változások a mezőgazdaságban a Duna-

régióban a gazdaságok száma mintegy 2% -kal csökken évente, és 

folyamatos 

• Nincs egységes minta az állatállomány sűrűségének változására 
 csökkenő tendencia K-i és É-i irányban, néhány nyugati régióban nő  

• Nagyobb diffúz tápanyagkibocsátás a magasabb GDP-vel rendelkező 

országokban 



Mezőgazdaság – intézkedések 

72 milliárd EUR 

KAP (2006-2018) 

 

 A terület 60%-án 

HMGY (NiD) 

 
Farm advisory systems  



Intézkedések végrehajtása 

• A mezőgazdaság terhelései csökkentésének fő módszerei nagyon 

hasonlóak a medence egész területén 

• Mind a „szennyező fizet”, mind a „kedvezményezett fizet” elveket 

alkalmazzák (például a nitrát irányelv és az agrár-környezetvédelmi 

programok). 

• A szabályozási eszközök is dominálnak, míg az uniós országokat az 

agrár-környezetvédelmi támogatásokon keresztül is szabályozzák. 

• A tudásátadás a kutatásból a gyakorlatba még mindig nem működik 

eléggé megfelelően 

• A tápanyag-terhelések költséghatékony csökkentése a legjobban az 

alacsonyabb költségű intézkedések kombinálásával érhető el az 

érintett országokban 



Fejlesztési irányok 

Két fő mezőgazdasági terület típust azonosítottak : 

a) Kedvező az intenzív mezőgazdaság számára 

 a műtrágya bevitelének fenntartható növelése, az állatok számának 

növelése 

 teljesen integrált környezetvédelmi szem- 

   pontok a kezdetektől 

b) Természetes korlátok / kedvezőtlen 

társadalmi feltételek függvényében 

 a gazdaság és a tájjelleg fenntartása 

 Helyi kezdeményezések: „puha” turizmus, tájgazdálkodás, rekreáció 

vagy helyi kézművesség 



Az ICPDR ágazatközi tevékenységei 



Mandátumunk 

• 2015 tél (OM-18): ICPDR A delegációvezetők ütemtervet kérnek 

az útmutató dokumentum kidolgozására 

 

• Miniszterek nyilatkozata (2016): a mezőgazdasággal a 

vízgyűjtő szinten kell foglalkozni, szükség van egy útmutató 

dokumentum kidolgozására 

 

• 2017 tél (OM-20): ICPDR A delegációvezetők kérik az útmutató 

dokumentum felépítését és vázlatát 

 

• 2018 tél (OM-21): A delegációvezetők kérik, hogy 2019 tavaszáig 

dolgozzák ki az útmutató első tervezetét, és 2019 őszén 

szervezzenek egy Duna vízgyűjtő szintű műhelyülést a vízről és 

a mezőgazdaságról 



Paradigmaváltás 



idő 

mennyiség 

Az ambíció… 

Szennyezés 

Fejlődés 



Time 

Quantity 

EU politikai keret… 

Az új Közös Agrár Politika 

2020 után 



Az ICPDR célkitűzései 

• Útmutató fejlesztése a fenntartható mezőgazdaságra 

•  Szakmapolitikai eszközök, pénzügyi programok és költséghatékony 

mezőgazdasági intézkedések ajánlása  

• A fenntartható mezőgazdaság gazdasági, ökológiai és társadalmi 

szempontjainak egyensúlya, amelyen belül  

 a vízgyűjtő víztestjei és a Fekete-tenger parti vizei védelmének 

biztosítása 

 a készletek hatékony felhasználásának biztosítása (tápanyagok, víz) 

 a gazdálkodók jövedelmezőségének biztosítása, a mezőgazdaság 

versenyképessége, a vidéki területek vitalitása 

 a jó társadalmi-gazdasági helyzet biztosítása a vidéki térségekben 



Elvi megközelítés 

• Széles körű párbeszéd elősegítése a fenntartható gyakorlatok közös 

megvalósítása érdekében, szoros együttműködésben a 

mezőgazdasággal, célközönség: a döntéshozók 

• A nemzeti agrár-környezetvédelmi politikák igazítására/javítására szolgáló 

mechanizmus létrehozása: 

 a kötelező intézkedések hatékonyabb végrehajtására 

 az önkéntes intézkedések jobb azonosítására, megcélzására és 

finanszírozására  

• Stratégiai keret az egyéni nemzeti megközelítéseknek a „személyre 

szabott” megoldásokra való integrálására (a KAP ST-k és a VKI VGT-k 

közös elvei) 

• Alap a nemzeti igényeknek megfelelő költséghatékony, célzott nemzeti 

intézkedések megtervezéséhez (nincs „mindenki számára megfelelő”) 



A kezelendő feladatok 

• Fenntartható víz- és földgazdálkodás a mezőgazdaságban: 

 célkitűzés a regionális szintű tápanyagszennyezés csökkentése 

 „win-win” megoldási lehetőségek a mezőgazdasági termelők helyi 

célkitűzéseinek eléréséhez (tiszta és elegendő víz, az éghajlatváltozással 

szembeni ellenálló képesség) 

• A mezőgazdaságban alkalmazandó legjobb gazdálkodási gyakorlatok 

előmozdítására irányuló szakpolitikai keret megerősítése 

• Hangsúly a tudás átadásán és a tudomány és az innováció áthidalásán 

a gyakorlatban  

• A gazdálkodó közösségek közötti információcsere támogatása 

• Hangsúly a digitális technológiák szerepén 

• A vidéki közösségek társadalmi-gazdasági helyzetének javítása 



A megvalósítás célja 

• A regionális különbségek figyelembe vétele (természeti-, társadalmi-

gazdasági tényezők)  

• Fejlesztési lehetőségek a föld termőképességének, feltételeinek 

megfelelően: 

 a mezőgazdaság fenntartható fokozása a kedvező területeken 

 integrált vidékfejlesztés a kevésbé kedvező területeken 

• Alapvető előírások mindenhol, a nagy agrotechnikai gazdaságokra 

összpontosítva 

• Partnerek definiálása 
Igazgatás 

Gazdálkodói 

közösség 

Akadémia 

Nemzetközi  

szervezetek 

Gazdasági 

szektor 
NGO-k 

EB 

szervezetei 

Más  

Bizottságok 



Kidolgozás & végrehajtás 

Ütemterv 

Tudásbázis az 

agráriumra 

Az útmutató 

felépítése és 

vázlata 

Tudásbázis & 

KAP jav. elemzés 

ICPDR 

állás-

foglalás 

Az útmu-

tató első 

változata 

Műhelyülés 

az érdekel-

tekkel 

Az útmuta-

tó véglege-

sítése  

További 

műhelyülések, 

aktualizálás 

Duna vízgyűjtő 

gazdálkodója 

díj! 

End of 

2019 May  

2019 



ICPDR állásfoglalás a KAP 
tervezetre vonatkozóan 

• Szakpolitikai dokumentum, ahol az ICPDR, mint vízgyűjtő szervezet 

hallatja a hangját; 

• Reakció a KAP-javaslat főbb új jellemzőire a vizek szempontjából, a 

mezőgazdaság szükségleteinek megértése mellett; 

• Hozzájárul a KAP tervezéshez és népszerűsíti a jelenleg előkészítés 

alatt álló útmutatót; 

• Benyújtásra került a román EU-elnökségnek, és bemutatták az uniós 

víz konferencián; 



Köszönöm a figyelmet! 

További információ az ICPDR web oldalán: http://www.icpdr.org 

http://www.icpdr.org/

