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Víz Világnapja március 22. 
 1987  

Brundtland jelentés „ Közös jövőnk”. A harmadik világ legnagyobb környezeti veszélye a 
tiszta ivóvíz hiánya, ami a betegségek kialakulásának 80%-hoz járul hozzá. A kérdés 
megoldásához elégséges lett volna a világ akkori katonai kiadásainak 10 napos 
költségét felhasználni.  

1992 
A VÍZ VILÁGNAP megünneplését az évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián 
kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a 
kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére 
életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. 
 
Emberi szinten a vizet nem lehet elvonatkoztatni a szanitációtól. Ezek együttesen 
alapvetőek a betegségek megelőzésében, az életminőség javításában, a gazdaság 
fejlődésében.   

WC (Szanitáció) Világnapja november 19 

2001 
Nem  hivatalosan 

2012 
ENSZ Közgyűlése nyilvánította hivatalos világnappá 



Jogod van a vízhez 

2011 szeptember 28.-án az ENSZ Emberi 
Jogok Tanácsa  egy új határozatot fogadott 
el ami emberi joggá emelte  a biztonságos 
ivóvizet és a szanitációt. 

World Water Day március 22 
és   

   World Toilet Day november 19 
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Afrikában milliók használják a háztartási vizet az állatokkal közösen, vagy rászorulnak  
a védtelen kutak használatára , mely készletek a betegségek forrásai!  

A nők sokasága Afrikában és Ázsiában átlagban 6 km.-es távolságból szerzi be a vizet. 

Az európai országok többségében az átlagos vízfogyasztás meghaladja a 150l/fő/nap 
mennyiséget, míg Afrikában sok országban kevesebb, mint 10 liter.  

Több, mint 850 millió ember él 1 km.-nél távolabb a víznyerő helytől és a 
vízfogyasztásuk kevesebb, mint 5 liter naponta.  

Az aktív életet élő szoptató édesanya  ivóvízi igénye 7,5 liter naponta.  

Az egészségtelen ivóvíz és az alacsony szanitáció a világ második legnagyobb gyilkosa. 
Számítások szerint ennek következménye, hogy  minden évben több, mint 440 millió 
iskoláskorú gyermeket veszítünk el. 

A harmadik világ nyomornegyedeiben élők 5 – 10-szer annyit fizetnek a vízért, mint a 
magas jövedelmű polgárok olyan városokban, mint London, vagy New York. 

 

Víz és a világ 



 A Föld vízkészletének csak 0,07%-a áll rendelkezésre, ezt tudjuk közvetlenül 

felhasználni. „Egy vízválság küszöbén állunk”  

Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András: a klímaváltozást és a víz okozta konfliktusokat nem 
szabad csupán mérnöki szempontból megközelíteni, hiszen a vízügy fontos szociológiai 

és politikai kérdés.  
 

James Bond jelenség 



Vízhasználatok a világon 



A Föld szomjas,mert mi éhesek vagyunk  

A Föld népessége 7 milliárd fő. 
2050-re várható a további 2 milliárd fő, 

2100-ra 10 milliárd fő várható. 
Akciók: 
- egészséges táplálkozás 
- kevesebb vízigényes táplálék fogyasztása 
- a világban megtermelt táplálék 30%-a sosem kerül 

fogyasztásra, a termeléshez használt víz elveszik 
- TAKARÉKOSSÁG 
- több, minőségi táplálék előállítása kevesebb vízhasználat 

mellett 
 
 



Mennyi  és milyen minőségben kell hozzá? 

Hamburger 2 500 lit. Marhahús 3 375 lit. 

Tea 40 lit.  Almalé 190 lit.    Csokoládé 2 400 lit. 

Sült hús 2 775 lit. 

1 kg. gabona előállításához 1 500 liter víz kell 

A világban megtermelt táplálék 30%-a sosem kerül 
fogyasztásra, a termeléshez használt víz elveszik 

Benzin 

Üzemanyag 13  lit. 



Az 10 milliót meghaladó világvárosok 

2050 re  a városlakók  

6.4 milliárd 

Jelenleg a  
20 legnépesebb város 



A növekedés  határai 
Az emberi test 17% szén, egy 70 kg. Emberben kb. 12 kg 

szén van. 
A Föld tömege 6x1024  kg és 0,0027% C  
A Föld szénkészlete véges: 16x1020  kg C 

 Ha a Föld teljes szénmennyiség beépül az emberi 
szervezetbe akkor kannibalizmus. 

Ez akkor következik be ha a Föld lakóssága eléri a 16x1020 
/12 azaz kb. 1020  főt.  

Várható bekövetkezés 3253-ban ami csak 43 emberöltő 
 
    

 
 
 

Energetikai oldalról:70 kg-os ember az éves átlagos 
kalóriaigénye 109.  

A Nap percenként minden négyzet cm.-re 1,94 cal 
energiát továbbít . 

A Nap energia kb. 2% éri el a zöld növényeket, 
melynek jelentős része hővé alakul át. Kb. 1 %  
Nap energia alakul át a fotoszintézissel kémiai 
energiává és 0,8x1012 fő számára biztosítana 

táplálékot. 
Várható bekövetkezés 2800 ami a homo sapiens 

fejlődési skáláján nagyon közeli  

A Teremtő az embernek adott szaporodási szerveket és inteligenciát, az utóbbit éppen olyan 
gyakran kellene használni, mint az előzőt (Cook,C 1951) 



Európa 
 

- 1 millió ember nem jut biztonságos ivóvízhez 
- 8 millió embernek nincs megfelelő csatornázottsága 

A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy 
nyilvános közjó, nem árucikk! 



Magyarország 
Legzártabb medence a Földön.  

A felszíni vizek 95%-a külföldről érkezik  

Nagy az ország kitettsége, alvizi ország. 

Három fő folyón távozik.  

A készlet az egyik legmagasabb a kontinensen 12 000 m3/fő/év. 

Vízben gazdag ország, de csak a nagy folyók közvetlen környezetében. 

A hazai lefolyás alapján egyik legkisebb Európában csupán átlag 600 m3/fő/év. 

Európában az un. stresszhatár 1000 m3/fő/év. 

Vízhiányos ország.  

A felszíni vizek esetében kihasználtság augusztusban átlag 30 % körüli 

A felszín alatti vizek kihasználtsága az Alföldön már 70 % 

Illegális vízkivételek, vízlopás jelentős 

Minden cseppre vigyázzunk 

 

 

 

 

 Magyarországot Európában az egyedüli ország, 
 melyet  felvettek a veszélyeztetett ivóvíz ellátású államok listájára! Takarékosság!!!! 



Felszín alatti készleteink aránya típusok szerint 



Felszín alatti vizek használata  



Magyarország ivóvízminősége 2020 NNK Jelentés 



Kutak és az engedélyek 



Csapvíz vs. Ásványvíz 

1990 előtt csapvíz és 
szódavíz 
1990 ásványvíz 3 l/fő/év 
Jelenleg 120 l/fő/év felett 
növekvő trend mellett 
Ásványvíz ára kb. 60 Ft/l   
Csapvíz ára átlag 0,35 Ft/l 
alatt 
Lakosság 60 milliárd 
ásványvízre 
Lakosság 175 milliárd 
vízdíjra 
 

Jóminőségű magyar ásványvíz felhígult a külföldi palackozott vizekkel! Uniós szabályozás 
eredménye, csak a védett réteg és állandó összetétel számít, a korábbi min. 1000 mg/l 
ásványi anyag helyett.   
 



Kritikus térségek 

Dunántúl karsztvíz-süllyedés 

 

Szigetköz Duna elterelése 

 

Medermélyülés, Paks 

 

Befejezetlen szabályozási munkák 

Ár és belvízveszély 

 

Arzénes vizek 

 

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

irányai 

 



A kihívások 



Klímaváltozás jelei 



XXI. sz. kihívása a  klímaváltozás 
„A politikusoknak nem szabad kiugraniuk a klímaegyezményekből, hiszen ez 

gyakorlatilag felér egy emberiség elleni bűntettel”(Sz-N.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem több, sem kevesebb víz nem lesz a Földön, ám a klímaváltozás következtében 

megváltozik az eloszlása valószínűleg a víz problémája jelenti majd a 
legnagyobb kihívást a XXI. században. 
 
 



XXI sz. kihívása 



XXI sz. kihívása 
Sustainable Development Goals 

SDG-k 193 ország által egyhangúan elfogadott 17 fenntartható 
fejlődési cél a fejlődés új egyetemes mércéje, mind a fejlődő, mind a 
fejlett országokat cselekvésre szólítja fel, ahogyan az embereket is, 
hogy véget vessenek a szegénységnek, kezeljék az egyenlőtlenségeket 
és megbirkózzanak a klímaváltozással 2030-ig. 

 

SDG 6 
Biztosítani a fenntartható 

vízgazdálkodást, 
 valamint a vízhez és a 

közegészségügyhöz való 
hozzáférést mindenki 

számára 



Domine, quo vadis? 
H.Sienkiewicz 

  



Stratégiai feladatok/koncepcióváltás 

1./ Súlyos intézményi válság 

 

2./ Vizek gyors levezetése, hazai lefolyás (6km3) jelentős     

     részét átadjuk alvízi szomszédjainknak. 

 

 3./ Ökológiai szemlélet erősítése.  

 

4./ Mennyiség minőség elkülönült kezelése.  

 

5./ Integrált tervezés. Sok víz – kevés víz. 

     

5./ Gazdaságosság elve nem érvényesül. Üzleti lehetőségek     

      vs.  társadalmi teherviselés.  

 

6./ Éghajlatváltozás vs. Alkalmazkodás. 

      



Köszönöm a figyelmet 


