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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A VÍZ ➔ „A SZENNYVÍZ ÉS A KÖZLEKEDÉS TESZI TÖNKRE 

A VIZET A VÁROSOKBAN” ➔ 15 VÍZTAKARÉKOS TIPP ➔ KELL-E NEKÜNK DUNAI 

HAJÓÚT? ➔ VIRTUÁLIS VÍZKERESKEDELEM: MAGYARORSZÁG A TIZENÖTÖDIK 

LEGNAGYOBB VÍZEXPORTÔR A VILÁGON ➔ JÖVÔKÉP ÉS ADÓSTRATÉGIA NÉLKÜL 

– INTERJÚ VÁMOSI-NAGY SZABOLCCSAL, AZ APEH VOLT ELNÖKHELYETTESÉVEL  
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K I N C S Ü N K ,  A  V Í Z 

A víz stratégiai jelentôségét, veszélyeztetésének visszafordítha-
tatlan következményeit gyakran szem elôl tévesztjük. Nem vigyá-
zunk rá, és ugyanolyan árunak tekintjük, mint a gatyamadzagot. 
Pedig a víz az itt élôk és utódaik közös kincse. Gondoljunk csak 
arra, hogy Erdélyben ma is látni fából ácsolt medencét, amelyen 
gyógyvíz folyik át, és szabadon használható. Nálunk sokaknak 
csak álom a gyógyfürdô, és az ivókúráért is aránytalanul sokat 
kell fizetni. 
Hollandiában 2004-ben az ellenzéki pártok nagy támogatása 
mellett hoztak törvényt arról, hogy a vízközmûvek nem privati-
zálhatók. Hasonló a gyakorlat Ausztriában is. A Világbank hosszú 
idôn át ráerôltette a vízprivatizációt minden országra. Ennek 
eredményeként nagy lázadások törtek ki Dél-Amerika több or-
szágában, ahol a legszegényebb rétegek nem tudták megfizetni 
a víz árát. 2005-ben a Világbank beismerte, hogy tévedett: 

„Közmûveknél nincs akkora jelentôsége a tulajdon jellegének, 
mint ahogy idônként érvelnek. A közmûvekrôl szóló országjelen-
tések többnyire nem találtak lényeges különbséget a köz- és ma-
gánszolgáltatók hatékonysági mutatóiban.” (WB Policy Research 
Paper 3514. 2005/02)
Magyarországon is törvényben kellene rögzíteni, hogy a víz-
kincsünk és a vízközmûvek nem eladók, és a közösség érde-
keit szolgáló nonprofit szervezetként kéne, hogy mûködjenek. 
Máskülönben felszökhet a víz ára, hiszen a vízmûveket pri-
vatizáló befektetôk elsôdleges szempontja a nyereség. 
Nálunk a privatizációt nem elôzte meg széleskörû szakmai 
és társadalmi vita. Mítoszok élnek a piac mindenhatóságáról. 
Sokan hiszik, hogy egy magánvállalat minden esetben jobban 
gazdálkodik, mint egy állami vagy önkormányzati cég. 
A cipôgyártás, a vendéglátás piaci alapon jobban mûködik. 
A vizet azonban nem gyártjuk, hanem kinyerjük a természetbôl. 
Az is nyilvánvaló, hogy nincs értelme egy területen több vízhálózatot 
kiépíteni. Így a vízszolgáltatás kétszeresen is monopolhelyzetben 
van. Sok önkormányzat a könnyebb utat választja; a biztos profitot 
hozó, vagy az ott élôk jobb életminôségét szolgáló közvagyont vagy 
a szolgáltatás jogát adja el, értôbb gazdálkodás helyett. 
Még nem késô újragondolni a klasszikus és burkolt privatizáció el-
veit unokáink érdekében. A víz közös kincsünk, e lapszámunkból 
kiderül, mennyire vagyunk és leszünk gazdagok benne és belôle.
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DUNA VÍZMINÔSÉGI EXPEDÍCIÓ

2007. augusztus 14-én indult útjára lefelé 

a Dunán a németországi Regensburgból a 

második Joint Danube Survey expedíció, hogy 

szeptember végén elérje a folyó romániai tor-

kolatvidékét. A tudományos vállalkozás célja, 

hogy a Duna teljes hosszának és mellékfo-

lyóinak vízminôségérôl, szennyezettségének 

mértékérôl átfogó képet nyújtson. 

A szakértôk három hajóval utaznak, tíz ország 

területén összesen 95 helyen vizsgálják a Dunát 

és mellékfolyóit. A nemzetközi csapatot magyar 

szakember, Csányi Béla biológus vezeti.

A vizsgálat rendkívül széleskörû, a progra-

mot koordináló nemzetközi bizottság fôtitkára, 

Philip Weller kijelentette: „Az összes vegyszer, 

gyógyszer, a nehézfémek és a különbözô bak-

tériumok koncentrációját is pontosan meg-

határozzuk. A Duna élôvilágát is felmérjük a 

folyó teljes hosszán, amire még nem volt példa. 

Eddig csak a víz fizikai és kémiai jellemzôit 

vizsgálták, de az uniós jog a biológiai tesztet 

is megköveteli. Felmérjük például a hal- és a 

planktonállományt, mert nemcsak a víz tiszta-

sága fontos, hanem az ökológiai egyensúly is.”

Az eddigi eredmények alapján a Magya r-

országig tartó szakaszon a folyó vízminô-

ségében a korábbi évekhez képest nem tör-

tént romlás, sôt, a Komáromtól Budapestig 

tartó szakasz nagyon jó állapotban van. 

Sajnos a fôvárosban, a Batthyány térnél, 

ahol az expedíció augusztus 28-án kötött 

ki, ennél sokkal szennyezettebb a víz. 

FÉNYFOLYÓ HELYETT

A Duna megvilágítása a teljes budapesti 

szakaszon fénybe öltöztetné a folyót és 

a parti épületeket. Fénye megvilágítaná 

az egész várost. A fényfolyó segítségével 

a Duna Budapestnek minden korábbinál 

markánsabb jelképévé válna.

Szeptember 4-én a debreceni Környezeti 

Tanácsadó Iroda postázta az alábbi nyilatko-

zatot Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter 

és Demszky Gábor fôpolgármester részére, 

amelyet számos zöld szervezet aláírt: 

„Napjainkban egyre többen hívják fel a figyel-

met a fényszennyezés okozta ökológiai problé-

mákra. Több szervezet együttmûködve dolgo-

zik azon, hogy az elkerülhetô fényszennyezést 

minimálisra csökkentse. (...) Véleményünk 

szerint megengedhetetlen, hogy tisztán 

mûvészi célzattal a természeti környezetün-

ket ilyen mértékben megváltoztassuk, miköz-

ben egyre kevesebb hely található, ahol az 

éjszakai égbolt eredeti állapota és az élôvilág 

természetes éjszakai környezete fennmaradt. 

A fényfolyó terve ökológiai, tájképi, és így 

esztétikai szempontból is megkérdôjelezhetô. 

Különösen veszélyesnek tartjuk, hogy az ilyen 

projektek elfogadása és engedélyezése egy 

nehezen megállítható folyamatot indíthat el, 

ami további helyrehozhatatlan károkat okoz 

természeti környezetünkben.”

A VÍZ HETE

Augusztusban egy héten keresztül tartott 

Stockholmban az idei Víz Világhete, az egyik 

legfontosabb nemzetközi vízügyi fórum. 

A rendezvényre 130 országból közel 2500-an 

látogattak el, köztük az ENSZ és a különbözô 

kormányok képviselôi, civilszervezetek és 

oktatási intézmények, kutatóintézetek, vala-

mint a közegészségügyi szektor dolgozói. 

A téma idén a közegészségügy helyzete volt; 

ezen belül a szûkös vízkészletek igazságo-

sabb elosztásáról és a szennyezett víz évente 

milliókra rúgó halálos áldozatai számának 

csökkentésérôl esett szó. 

Az általános vélemény szerint, noha történtek 

elôrelépések az elmúlt években, de a globális 

szegénység, a közegésszégügy hiánya és a 

klímaváltozás miatt a probléma egyre komo-

lyabb. Abban mindenki egyetértett, hogy a 

világ közegészségügyi helyzete kritikus, a 

népesség több mint 40 százaléka nem fér 

hozzá alapvetô higiéniai rendszerekhez (wc). 

Mivel a higiénia, a közegészségügy az emberi 

fejlôdés nélkülözhetetlen része, ezért nem is 

merülhet fel a nem cselekvés lehetôsége.

2008 a Közegészségügy Nemzetközi Éve lesz, 

ezért a résztvevôk arról is beszéltek, hogy 

ennek keretében a jövô év során milyen 

akciókkal és programokkal lépnek majd fel.

Forrás: http://www.worldwaterweek.org/

A KLÍMAVÁLTOZÁS A VÁRTNÁL 
TÖBB ÁRADÁST OKOZHAT 

A klímamodellek alábecsülik az ára-

dások kockázatát – vélik brit tudósok. 

A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office 

kutatása szerint az üvegházhatású gázok 

növekvõ koncentrációja miatt a növények 

kevesebbet párologtatnak, ezért több víz 

marad a talajban.

Ez azzal jár, hogy ahol sok a csapadék, 

ott többször áradhatnak a folyók, a szára-

zabb helyeken viszont kisebb kár keletkezhet 

aszályos idõkben. „Az emberek könnyen alá-

becsülhetik az áradások kockázatát, mert 

nem számolnak azzal, hogy mennyi víz hal-

mozódott fel a földben” – mondta Richard 

Betts kutatásvezetõ. „A növények vízmegtar-

tó hatása viszont szárazság idején részben 

kiegyenlítheti a csapadékhiányt.” 

A fotoszintézis során a növények a sztóma 

elnevezésû apró pórusokon keresztül veszik 

fel a szén-dioxidot. Ugyanezeken a nyílásokon 

távozik a vízpára. Amikor pedig a kelleténél 

több szén-dioxid van a környezetben, a póru-

sok összeszûkülnek és kevesebb víz párolog el, 

így aztán több marad a talajban. A többlet a 

folyókba áramlik, és tovább növeli az éghaj-

latváltozás miatt amúgy is egyre gyakoribb 

áradások elõfordulásának valószínûségét.

Az eredmények arra utalnak, hogy a globá-

lis klímaváltozást szélesebb összefüggés-

rendszerben kell elemezni. „Az éghajlatvál-

tozás nem csupán meteorológiai jelenség. 

Az egész ökológiai struktúrát megváltoz-

tatja” – mondta Richard Betts.

02.indd   Sec1:202.indd   Sec1:2 2007. 09. 12.   18:27:012007. 09. 12.   18:27:01



Z Ö L D H Í R E K3

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 
ÉS AUTÓMENTES NAP 

A hatodik Európai Mobilitási Hetet a „Legyen 

az utca az embereké!” téma jegyében ren-

dezik meg szeptember 16. és 22. között. 

A téma egyértelmûen azt az üzenetet sugall-

ja, hogy napjaink közlekedési problémáira 

nem megoldás az új utak építése. Épp 

ellenkezõleg, az autók számára fenntartott 

utak kapacitásának csökkentése jelenthet 

fenntartható, hatékony megoldást. A kezde-

ményezés arra ösztönzi a helyi önkormány-

zatokat, hogy az útfelület egy részét ala-

kítsák át a gyalogos- és kerékpárforgalom 

számára. A kezdeményezés nagy hangsúlyt 

fektet emellett a levegõminõség helyi szintû 

javítására is, amellyel az Európai Unió és 

tagállamai is kiemelten foglalkoznak. 

Az Európai Mobilitási Hetet hat éve rendezik 

meg azzal a céllal, hogy az hosszú távon 

befolyásolja a mobilitással és a városi köz-

lekedéssel kapcsolatos gondolkodásmódot, 

és javítsa az európai polgárok egészségét és 

életminõségét. A települések vezetõin és civil 

szervezõdésein múlik, milyen programokat 

szerveznek erre a hétre.

Budapesten például szeptember 22-én az 

Autómentes Napon lezárják az Andrássy utat, 

ahol koncertek, rendezvények lesznek. A sát-

rak között a Nagymezõ utca magasságában 

ott lesz a Levegõ Munkacsoport standja is.

BUDAPEST LEGTUDATOSABB 
VÁSÁRLÓJÁT KERESSÜK! 

A Hunyadi téri piacon szeptember 21-én, 

pénteken Közlekedés és bevásárlás címmel 

kiállítást, vásárlási versenyt és számta-

lan érdekes programot szervez a Levegô 

Munkacsoport, a Magyar Természetvédôk 

Szövetsége és a Tudatos Vásárlók Egyesülete. 

A civilszervezetek arra szeretnék felhívni 

a lakosság és a döntéshozók figyelmét, 

hogy a fôvárosban nagy múlttal rendelkezô 

vásárcsarnokok jelentik az utolsó kapcsot a 

vásárlók és a hazai ôstermelôk egészséges 

és megfizethetô élelmiszerei között. Ennek 

demonstrálásaképpen bevásárlásra hív 

bennünket 11 órára Soma, aki a Hunyadi 

téri piac portékáiból válogat saját szokásai 

szerint. 

Szintén 11 órakor indulhatnak a bevá-

sárlási verseny résztevôi, akik abban 

vetélkedhetnek, hogy ki termeli a legke-

vesebb szén-dioxidot beszerzési körútján, 

vagyis ki tudja mindennapi vásárlását 

úgy intézni, hogy az a legkisebb környe-

zetterheléssel járjon.

A standon délelôtt 10 órától tárlat nyílik a buda-

pesti vásárcsarnokokról, és látogatók a „valódi 

ételek standján” megkóstolhatják a veszélyes 

vegyszerektôl mentes magyar gyümölcsöket, 

valamint megtekinthetnek néhány hasznos 

holmit, ami a gyalogos és kerékpáros bevásár-

lást segíti. Lesznek még megatársasjátékok az 

éghajlatváltozásról, és megtudhatják, mi az az 

élelmiszer-kilométer. A szervezôk minden közle-

kedôt és vásárlót szeretettel várnak!
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É G H A J L A T V Á L T O Z Á S  É S  A  V Í Z

A bolygónkon változatos formában megjelenô vizek (folyók, tavak, talajvíz, ta-
lajnedvesség) idôjárástól függô idôbeli alakulás, a vízjárás szorosan kötôdik a 
légköri folyamatokhoz. Az éghajlat változásával – különösen a csapadék és a 
hômérséklet ingadozásával – a vízjárás is változik. 
A csapadék a vizeket táplálja, a hômérséklettel együtt növekvô párolgás pedig 
fogyasztja. Nagy esôzést vagy gyors hóolvadást követôen a talaj telítôdik vízzel, 
ezért a mederbôl kilépô víz áradást, a sík vidékeken a felszíni mélyedésekben 
megrekedô víz pedig belvizeket vált ki. Hosszas csapadékhiány, különösen na-
gyobb meleggel párosulva, a talaj kiszáradásához vezet. 
A globális felmelegedéssel párhuzamosan a hazai elôrejelzések az éghajlatunk 
mediterránosodását, azaz enyhébb, csapadékosabb telek és melegebb, szárazabb 
nyarak elôfordulását valószínûsítik a következô évtizedekre. Az évi középhômérsék-
let emelkedése évtizedenként 0,2–0,4 Celsius-fokos értékek között várható. A téli 
csapadék növekedése a következô évtizedekben valószínûleg nem ellensúlyozza 
a nyári csapadék csökkenését, ezért az évi csapadékmennyiség jóval kevesebb 
lesz. Nagyobb méretet ölt a párolgás is. Ez leginkább az Alföldön okoz majd aszá-
lyokat, ám a Duna és a Tisza határainkon túli vízgyûjtôiben is megcsappanhat a 
vízkészlet. Hazánkban is egyre több szélsôséges vízjárási eseményre számíthatunk 
(árvizek, vízerózió) a hirtelen lezúduló nagy mennyiségû, heves esôzések miatt. 
Hasonló éghajlati és vízjárási ingadozások már voltak a magyar történelem során is.

T ö r t é n e t i  k i t e k i n t é s 

A Föld éghajlatához hasonlóan hazánk és tágabb térségének, a Kárpát-me-
dencének éghajlata is gyakran változott a múltban. A jégkorszakot követôen 
azonban stabilizálódott, és a történelmi idôkben inkább csak ingadozott. Több 
utalás tanúsítja, hogy az éghajlat változásait vizeink járása is követte. Pannónia 
Római Birodalomhoz csatolása idején az éghajlat csapadékosabbá vált. Ennek 
megfelelôen a 3. században Pannóniában járt Ammianus Marcellinus, majd az 
5. században Attilát felkeresô Priszkosz rétor mocsarakkal teli térségnek látta 
e tájat. A 7–8. században az éghajlat szárazzá válása és az ezzel összefüggô rom-
ló természetes vízellátottság hozzájárulhatott a legeltetô állattartás összeomlásá-
hoz, így az avar birodalom pusztulásához. A szárazság miatt csökkent a Balaton 
vízszintje is. Késôbb az éghajlat csapadékosabbá és hûvösebbé vált, az ártereken 

A Balaton tartós vízállásainak görbéje i. e. 800-tól nap-

jainkig – Levéltári adatok, térképek, helyszíni vizsgála-

tok és mérések alapján szerkesztette: Bendefy L. (1965)
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nôtt az állandóan vagy gyakran vízjárta területek kiterjedése. A 16–17. századi 
hûvös, csapadékos éghajlat, az úgynevezett „kis jégkorszak” kedvezett a növeke-
désnek. A Dél-Dunántúl sok olyan kisvízfolyásán volt a vízimalmok hajtására ele-
gendô mennyiség, ahol ma víz is alig csörgedezik. A hûvösebb, csapadékosabb 
éghajlat is oka lehetett a Kárpát-medence belsejének, különösen az Alföld el-
mocsarasodásának. Térképek tanúsága szerint a 18. század végén, a 19. század 
elején a Tisza és mellékfolyóinak árterén a vízjárta területek közel kétmillió, az 
állandóan víz alatt levôk pedig félmillió hektárt tettek ki. Mai határainkon belül 
a tiszai alföldi területek 40 százalékát idôszakosan, 10 százalékát állandóan víz 
fedte. Emelkedett a Balaton vízszintje is a 16–18. században a mainál néhány 
méterrel magasabb lehetett. A Velencei-tó szintje szintén magasabb volt, terüle-
te jóval kiterjedtebb. A kis jégkorszaknak végérvényesen a 19. század közepétôl 
a melegedô és szárazódó éghajlat vetett véget.

A  j e l e n

Az éghajlat várható változása hatással lesz vizeinkre, a vízkészletekre, a tavak víz-
háztartására, az aszályhelyzetre, és minden bizonnyal az árvizekre. A várható ha-
tások nagyságában azonban sok a bizonytalanság, fôleg olyan szélsôséges vízjárási 
események (például az árvizek) miatt, amelyeket lehetetlen elôre jelezni. 
A felszíni vízkészletek nagysága a mai éghajlati viszonyok mellett is eltérô egyes 
térségekben. Az esôzésben szegényebb, melegebb alföldi területeken, ahol az 
átlagos évi csapadék sokszor alig haladja meg az 500 millimétert, ott a lehulló 
vízmennyiségnek csupán 2–3 százaléka folyik le és táplálja a felszíni vizeket. 
Ezzel szemben az ország azon területein, ahol az átlagos évi csapadék mintegy 
kétszerese a szárazabb alföldi részeknek, és az átlagos évi középhômérséklet 
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elmarad az alfölditôl, a lehullott víz 25–30 százaléka is táplálja a vízfolyásokat. 
A csapadék és hômérséklet idôbeli változékonysága is visszatükrözôdik a vízfo-
lyások vízjárásában, azok évi vízszállításában. A Zagyva vízgyûjtôjében például 
1947 és 1951 között – amikor a csapadék 19 százalékkal kevesebb, az évi 
középhômérséklet 1,8 Celsius-fokkal magasabb volt, mint 1940 és 1944 között 
– a Zagyvában 60 százalékkal kevesebb víz folyt le. 
A múltból vett példák fontos intése: ha csökken a csapadék és nô a hômérséklet, 
a csapadék növekvô hányada párolog el, csökkenô hányada folyik el a felszínen 
és jut el a vízfolyásokba. Nagy a valószínûsége tehát annak, hogy éghajlatunk 
szárazzá válása és melegedése miatt kevesebb lesz a felszíni vízkészlet. Felszíni 
vizeink fogyása fôként a vízben ma is szegény nyári félévben várható. A glecs-
cserek olvadó vizébôl táplálkozó Duna esetében a nyári vízszállítás növekedhet, 
de a gleccserek nagy részének eltûnését követôen a korábbi növekedés itt is az 
ellenkezôjére fordul. A felszín alatti vizek szempontjából kedvezô lehet a téli 
csapadék növekedése, és nem zárható ki, hogy a közeli évtizedekben egyes du-
nántúli térségekben ezen vízkészletek ideiglenesen növekednek.
Éghajlatváltozás során feltehetôen csökken a tavak felületére hulló csapadék, nô 
a párolgás és az éghajlati vízhiány. Várhatóan kevesebb lesz a vízgyûjtôkrôl az 
egyes tavakhoz érkezô víz mennyisége, ezért bekövetkezhet olyan tartós állapot, 
amikor egy tó a vízgyûjtôrôl érkezô, hozzáfolyó vizet teljes egészében elpárolog-
tatja. Ezért megszûnik a tó kifolyása, ami miatt elmarad annak rendszeres ter-
mészetes átöblítése, sôt a tó apadhat. Az éghajlat ingadozása miatt a múltban is 
többször elôfordult ilyen. Az 1990-es években számos alföldi tóban a kivirágzó 
szik vette át a víz helyét. Az 1860-as években a Velencei-tó kiszáradt. A 21. szá-
zad elsô éveiben, a mérések 80 éves története során elsô ízben, kevesebb víz ér-
kezett a vízgyûjtôrôl a Balatonba, mint amennyi a párolgási többletet ellensúlyozni 
tudta. Így jelentôsen és hosszabb idôre csökkent a tó vízszintje. A 21. század elsô 
éveinek állapota csak átmenetinek tûnik, ami alapján nehéz eldönteni, hogy ez 
már az éghajlatváltozás következménye. Óvatos becslések szerint a csapadék 
10–15 százalékos csökkenése a hômérséklet 1–1,5 Celsius-fokos emelkedésével 
párosulva tartósan olyan aszályhelyzetet teremthet, mint amilyen az 1990-es 
években átmenetileg elôfordult, azaz a 20. század utolsó évtizede mintegy elô-
revetítette, milyen lehet az aszályhelyzet éghajlatváltozás esetén. 
Az éghajlat változékonysága mindig is hatott a vízgazdálkodási politikára. A csa-
padékos évek sorozata vezetett a vízrendezések fejlesztését megalapozó 1871. 
évi XXXI. törvény, az 1930-as évek gyakori szárazságai az öntözésrôl szóló 1937. 
évi XX. öntözési törvény megalkotásához. A 1990-es évtized elsô felének szá-
razabb évei a vízpótlás feladatait (Velencei-tó, a Duna–Tisza köze, a Szigetköz) 
hozták elôtérbe. Az évezred utolsó éveiben gyakorta megjelenô rendkívüli ár- és 
belvizek a káros vízbôség elleni védekezés feladataira terelték a figyelmet. A har-
madik évezred elsô éveiben ismét a csapadék hiánya, a szárazság okoz gondokat. 
A vízgazdálkodás hosszú távú stratégiája nem módosulhat az éghajlat változé-
konysága szerint, de figyelembe kell, hogy vegye annak lehetséges változását. 

Dr. Nováky Béla hidrológus mérnök, 
a mûszaki tudomány kandidátusa
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VÍZKERET VAGY AMIT AKARTOK

A vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek nem-

csak természeti, hanem társadalmi, gazdasági 

értékeket is hordoznak. Ez az erôforrás azonban 

nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre, erôfe-

szítéseket kell tennünk megóvásukért, állapo-

tuk javításáért. Számos civilszervezet dolgozik 

folyók, patakok vagy állóvizek védelmén, azonban 

kérdés, hogy céljuk elérése érdekében tudják-e 

használni az egyik legfontosabb európai uniós 

lehetôséget. Ez a nevében nem túl izgalmas, ám 

annál újszerûbb és jelentôsebb „lehetôség” a Víz 

Keretirányelv (VKI). 

A VKI célja, hogy 2015-re a folyók, patakok, tavak 

és a felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerül-

jenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nem-

csak a víz tisztaságát jelenti, hanem jó ökológiai 

állapotot, illetve a megfelelô vízmennyiséget is. 

A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozá-

sokkal azonban össze kell hangolni az árvízi 

vagy belvízi védekezést, a településfejlesztési 

elképzeléseket. Ehhez elengedhetetlen, hogy az 

érintettek − természetvédôk, horgászok, gazdák, 

turizmusból élôk stb. −, valamint a lakosság és 

az önkormányzatok részt vegyenek a szükséges 

intézkedések megtervezésében, majd megvalósí-

tásában. Ezek az intézkedések lehetnek pél dául 

jogszabály-módosítások, földterület-használati 

változások, mûtrágya- és vegyszerhasználat 

csökkentése, a víztakarékosság elôsegítése, a 

szennyvizek tisztítása, vagy akár egyes víz-

folyások, állóvizek természetes mûködésének 

részleges vagy teljes visszaállítása.

2009 végére el kell készülnie az egész ország-

ra kiterjedô vízgyûjtô-gazdálkodási tervnek. 

A tervezés hazánkban több szinten valósul meg: 

országos, négy részvízgyûjtô (Duna, Tisza, Dráva, 

Balaton), illetve 42 tervezési alegység szintjén.

Több szakértô együttmûködésével kidolgoztuk az 

országos stratégiát arra, hogy a hivatalos szervek 

milyen módon vonják be a társadalmat – és így a 

civilszervezeteket is – a tervezésbe. 

A Víz Keretirányelvnek nemcsak az az egyik 

„újítása”, hogy az ökológiát elôtérbe helyezi és 

vízgyûjtôkben gondolkodik, hanem az is, hogy köte-

lezôvé teszi a társadalom bevonását a tervezésbe. 

Ennek három fázisa van. Az országos tervezési 

folyamat ütemtervét 2006. december végén hozta 

nyilvánosságra a KvVM, amelyet fél évig lehetett 

véleményezni (www.kvvm.hu/VKI). 

Egy évvel késôbb, 2007 végére a tervezôknek nyil-

vánosságra kell hozniuk a természet- és környe-

zetvédelmi szempontból jelentôs vízgazdálkodási 

problémákat, amire fél év áll majd a lakosság 

rendelkezésére a konzultációra.

A problémák azonosítása után, 2008 decem-

beréig fog elkészülni az országos vízgyûjtô-

gazdálkodási terv elsô változata, ami a meg-

oldó intézkedéseket fogja tartalmazni. Ehhez 

a tervezethez ismét hat hónapon át lehet majd 

hozzászólni. Ez lesz mindannyiunk harmadik 

lehetôsége, hogy az elkövetkezendô idôszakban 

elôrelendítsük a vizes élôhelyek ügyét.

A VKI hazai megvalósítását segíti a KvVM egyik 

EU-finanszírozású projektje is, mely keretén belül 

elkészült a fent említett társadalom bevonását 

meghatározó országos stratégia és módszertan. 

Az anyag a tervezôket és a tervezésben részt venni 

kívánó érdeklôdôket egyaránt segíti. A stratégiában 

leírtakat a projekt mintaterületén (Felsô-Tiszán) egy 

fél éves gyorsított eljárás keretében − az Öko Zrt. 

vezette konzorcium és az illetékes KÖVIZIG szakem-

bereivel − bonyolítottuk le. Sok hasznos tapasztala-

tot szereztünk. A mozgalomból is több civilszervezet 

eljött a fórumokra, küldött vagy mondott véleményt, 

amik nagyon jók voltak. A tanulságokat kiadvány 

formájában majd közzétesszük. 

A VKI egy olyan európai uniós kötelezettség, ami 

segíthet nekünk elérni céljainkat, azaz a területün-

kön lévô vízfolyások, tavak ökológiai állapotának 

javítását. Azonban ugyanúgy, mint más jogsza-

bályok esetében, itt is vannak kiskapuk. Éppen 

ezért nagyon fontos, hogy a civilszervezetek „rajta 

tartsák a szemüket” és a vízgyûjtô-gazdálkodási 

tervezésben aktívan részt vegyenek. Érdemes bekap-

csolódni! A most alakuló országos, valamint a 4 rész-

vízgyûjtô (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) vízgyûjtô-

gazdálkodási bizottságba a Holocén, DEF, WWF, 

Reflex, E-misszió, Bite-Baja, Geo-Environ, MME, 

Dráva Szövetség és a Duna Alapítvány delegálnak 

képviselôket. Ha ügyesen használjuk ezt a vízgyûjtô-

gazdálkodási tervezésben fontos pozíciót, a jelenle-

ginél többet elérhetünk a vizeink védelme érdekében.

Ereifej Laurice 

vizes élôhelyek programvezetô

WWF Magyarország (www.wwf.hu)

A projektrôl: www.vizeink.hu

A NÉGY RÉSZVÍZGYÛJTÔ TERÜLET
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V I R T U Á L I S  V Í Z K E R E S K E D E L E M

AZ EMBERISÉG ÁLTAL HASZNÁLT VÍZ 69 SZÁZALÉKÁT A MEZÔGAZDASÁG, 23 SZÁZALÉKÁT AZ 

IPAR, 8 SZÁZALÉKÁT A LAKOSSÁG HASZNÁLJA FEL. EZEK AZ ÉRTÉKEK AZONBAN RÉGIÓNKÉNT 

JELENTÔSEN ELTÉRHETNEK. EURÓPÁBAN AZ IPAR A LEGNAGYOBB FELHASZNÁLÓ, AFRIKÁBAN 

A MEZÔGAZDASÁG VEZET 88 SZÁZALÉKKAL. A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM EREDMÉNYEKÉNT 

EGYES RÉGIÓK JELENTÔS VÍZEXPORTÔRNEK SZÁMÍTANAK, MÁSOK IMPORTRA SZORULNAK. 

A vízhasználat az egész világon növekszik. Jelenleg az elérhetô édesvízkészletek 
54 százalékát használja saját céljaira az emberiség. Ha nem változik a népesség 
növekedési üteme, illetve az egy fôre esô vízfogyasztás emelkedô tendenciája, akkor 
25 éven belül az elérhetô készletek 90 százalékát fogjuk kiaknázni fogyasztásunk 
kielégítésére. Azzal minden ország tisztában van, hogy mennyi víz áll rendelkezésére, 
de azt a 90-es évekig nem vizsgálták, hogy a helyben felhasznált víz hány százalékát 
használják fel exporttermékek elôállítására. Ezért a holland Nemzeti Közegészség-
ügyi és Környezeti Intézet (National Institute for Public Health and the Environment) 
meghatározta a virtuális vízkereskedelem fogalmát, amelynek lényege, hogy egyes 
országok és térségek mennyi vizet exportálnak illetve importálnak mezôgazdasági 
terményekkel, élelmiszerekkel, ipari termékekkel. A vízexport meghatározásakor 
nemcsak az áruk kilonkénti tényleges vízmennyiségét veszik figyelembe, hanem 
hozzáadják az elôállításukhoz szükséges vízmennyiséget is. 
A víz 70 százaléka a mezôgazdaságban folyik el. Itt egyrészt a talajvíz felhasz-
nálására épülô öntözés jelent problémát, a szárazabb éghajlatú területeken az 
öntözésre kerülô víz ugyanis még azelôtt elpárolog, mielôtt a talaj mélyebb 
rétegeibe visszakerülhetne. Egyes térségeket így az a veszély fenyeget, hogy 
egy idô után víz nélkül maradnak, és a kiszáradás következtében még a talaj is 
megsüllyed. Másrészt a folyókból is nagyon sok vizet vonnak el a mezôgazdaság 

K I M E R Ü L Ô B E N

A bolygót, amin élünk, nagyobb 
részt víz borítja. Azonban en-
nek a víznek csak kis része, 
2,5 százaléka alkalmas embe-
ri felhasználásra, de ennek is 
a nagyobb része a sarkvidéki 
jégsapkákban van lekötve. Az 
ember pedig eszik, iszik és 
fürdik, továbbá rengeteget ön-
töz, és beleengedi a szemetét. 
A Föld édesvízkészletei nem 
egyenlôen vannak elosztva, egy 
átlagos európai ember napon-
ta 200 liter vizet fogyaszt, a 
Szaharát övezô térség lakói 
csak 10–20 litert. A legna-
gyobb vízfogyasztó az Ame-
rikai Egyesült Államok, ahol 
az egy fôre jutó vízkitermelés 
2000-ben 1932 köbméter/fô 
volt, míg ez az érték Németor-
szágban 574, Brazíliában 348, 
Etiópiában 42 köbméter/fô. 
A 20. században a vízfogyasz-
tás a népesség növekedési üte-
mének kétszeresével nôtt. Ezt 
a tempót nem lehet tartani.
A Föld leghosszabb folyóján ki-
lenc ország osztozik egymással, 
köztük Egyiptom, amelynek a 
gazdasága mindenestôl a Nílus-
tól függ. Ezért már régóta sokan 
és sokat rágódnak azon, hogy 
mi lesz, ha a folyó fenti sza-
kaszán lévô országok elzárják 
a vizet. 1979-ben, amikor An-
war Sadat egyiptomi elnök alá-
írta Izraellel a békeszerzôdést, 
azt mondta, hogy ez az ország 
soha többé nem megy háború-
ba, kivéve, ha a vízforrásokat 
kell megvédeni. Az aggodalom-
ra mindenképpen okot adhat, A régiók virtuális vízkereskedelme
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hogy a folyón osztozó kilenc or-
szág népessége minden bizony-
nyal két évtizeden belül meg 
fog duplázódni. A megoldást 
részben a fejlettebb, gazdasá-
gos öntözési rendszerek, illetve 
a nemzetközi együttmûködések 
jelenthetik. Azonban egyelôre 
elôbbiek a hétköznapi gazdál-
kodóknak megfizethetetlenek, 
utóbbiak pedig nem mindig 
haladnak zökkenômentesen. 
Az az egyik legfontosabb cél, 
hogy az egyszerû embereknek 
is magától értetôdô legyen a víz 
rendkívüli fontossága, illetve 
az, hogy nem gátak építésével, 
hanem megegyezéssel és a ví-
zen való megosztozással lehet 
csak hosszú távon megoldani 
a kérdést. 
A kimerülô vízkészletek mellett 
a másik problémát a szeny-
nyezôdés jelenti. Mára már az 
egyetemes emberi jogok egyike 
a tiszta vízhez való jog. Ettôl 
függetlenül minden évben 70 
millió ember hal meg a víz 
szennyezettsége miatt, továbbá 
a Földön élôk felének nem jut 
tiszta, biztonságos víz. Ennek 
következtében emberek mil-
liárdjai élnek olyan körülmények 
között, olyan betegségektôl és 
mocsoktól sújtva, amit a nyu-
gati világ már évszázadok óta 
nem ismer. A tiszta víz hiányá-
nak következtében többen hal-
nak meg, mint a háborúk miatt, 
köztük naponta 5000 gyermek. 

Mán-Várhegyi Réka

További információk:

www.endwaterpoverty.org

www.wateraid.org

számára, ennek következményeként tavak tûnnek el, illetve azok az országok, 
amelyek a folyó alsó szakaszán öntöznének, víz nélkül maradnak. 
Így érthetô, hogy a mezôgazdasági termékek kereskedelme teszi ki a virtuális 
vízkereskedelem legnagyobb hányadát. Szakértôi becslések szerint a virtuális 
vízkereskedelemben 67 százalék a növényi, 23 százalék az állati és 10 százalék 
az ipari termékek aránya. A növényi termékekkel „szállított” vízben világviszony-
latban a búza (30%), a szója (17%) és a rizs (15%) aránya a legnagyobb.
A nemzetközi kereskedelem az egyes régiókat is eltérôen érinti. A legnagyobb 
vízexportôrök Észak- és Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia és Ausztrália, a legnagyobb 
importôr a Távol-Kelet Ázsia, Nyugat-Európa és Észak-Afrika térsége. Az egyes 
– számos más (földrajzi, gazdasági) tulajdonságban hasonló – országok virtuális 
vízkereskedelmi mérlege is jelentôsen eltérhet. Például míg Franciaország jelentôs 
exportôr, addig a szomszédos országok a legnagyobb importôrök között találhatóak.
Az országok közül a legnagyobb exportôr az USA, mely vízfelhasználásának harma-
dát exportálja, öt év alatt 758 milliárd köbmétert. Igen jelentôs Kanada, Thaiföld 
és Argentína exportja is. A legnagyobb importôrök Ázsiában Srí Lanka 429 milliárd 
köbméterrel, Japán 297 milliárd köbméterrel, ôket követi Dél-Korea, Kína és In-
donézia, illetve Európában Hollandia 148 milliárd köbméterrel, és Spanyolország. 
Magyarország a 15. helyet foglalja el a világ vízexportôrei között.
Egyes szakértôk szerint a virtuális vízkereskedelem a vízhiányos országok 
problémáit enyhítheti, mert így részben függetleníthetnék magukat a nagy 
mennyiségû vizet igénylô öntözéses termesztéstôl. Például egy kilogramm búza 
elôállítása 1 köbméter, a rizs termesztése kétszerennyi vízmennyiséget igényel. 
Egy nagyságrenddel nagyobb a húsok elôállításának vízigénye. A vízhiányos 
országokban a víz mezôgazdasági célú felhasználása többszörösébe kerül az 
elô állított termék értékének.
Számos vízhiánnyal küzdô ország (mint például Izrael és Jordánia), olyan keres-
kedelmi politikát folytat, amely minimalizálja a vízigényes termékek exportját. 
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Sok ország (például Kína és India) azonban félve a nemzetközi függôségtôl, a le-
hetô legnagyobb mértékben szeretné biztosítani saját élelmiszer-ellátását.
A saját vízbázisok virtuális vízimporttal való védelme és az élelmiszer-biztonság 
megoldásának problematikája azonban nehéz kérdés elé állítja az egyes országok 
vezetôit. Az USA és az EU exporttámogatásai miatt a vízben szegény országok 
megfizethetô áron juthatnak importélelmiszerhez, azonban ezek igénybevétele 
ellehetetleníti a hazai termelôket, hiszen azok képtelenek felvenni a versenyt az 
agyontámogatott nyugati gazdák áruival.
A túlzott virtuális vízexport azonban a vízben gazdagabb országoknak is környe-
zetvédelmi problémát okozhat, hiszen az öntözés hosszú távon – a mezôgazda-
sági területek magasabb párolgási szintje miatt – a felhasználható vízkészletek 
csökkenését, egyes vizes élôhelyek kiszáradását okozhatja.
Egyre több szakértô hangsúlyozza, hogy a jelenlegi, vízpazarló életmódunk fenn-
tartása lehetetlen. A valós helyzet megvilágításához a virtuális vízkereskedelem 
becsült értékei alapján a szakértôk meghatározták az egyes országok „vízlábnyo-
mát”, azaz valós vízfogyasztását. A vízlábnyomot úgy számolták ki, hogy a helyben 
felhasznált víz és a termékekben importált virtuális víz mennyiségét összeadták, 
majd ebbôl levonták a termékekkel kivitt, exportált vízmennyiséget. Az egyes 
országok vízlábnyomának nagyságát leginkább azok népességének nagysága hatá-
rozza meg, de a hasonló lélekszámú országoknak is lehet eltérô a vízlábnyomuk, 
például Olaszországnak 69680 millió köbméter, míg Franciországnak 20116 
milló köbméter és a Nagy-Brittaniának 18319 millió köbméter.
Az egyes emberek virtuális vízlábnyomának méretét jelentôs mértékben befolyá-
solja az életmód, például a vegetáriánusoké hatvan–hetven százalékkal kisebb a 
húst is fogyasztóknál, amely körülbelül 4000 liter/nap. Hiszen a hús elôállítása 
több vizet igényel.

Pál János

Ország Vízfelhasználás 
(millió m3)

Elérhetô vízkészlet 
(millió m3)

Virtuális vízim-
port (millió m3)

Vízlábnyom 
(millió m3)

Az elérhetô víz felhasz-
nálásának aránya (%)

Önellátottság 
mértéke (%)

Függôség 
mértéke (%)

Brazília 46 856 6 950 000 -1 933 44 923 0,7 100,0 0,0

Egyiptom 55 432 68 500 15 302 70 734 80,9 78,4 21,6

Franciaország 38 570 198 000 -18 454 20 116 19,5 100,0 0,0

Hollandia 8 039 90 000 29 315 37 354 8,9 21,5 78,5

India 607 227 2 085 000 -24 610 582 617 29,1 100,0 0,0

Izland  167 168 000 56  223 0,1 74,9 25,1

Izrael 2 277 2 200 2 021 4 298 103,5 53,0 47,0

Japán 91 945 547 000 55 416 147 361 16,8 62,4 37,6

Kína 504 315 2 800 000 42 189 546 504 18,0 92,3 7,7

Lengyelország 12 349 56 200 4 298 16 647 22,0 74,2 25,8

Magyarország 6 678 120 000 -5 536 1 142 5,6 100,0 0,0

Németország 47 303 171 000 12 228 59 531 27,7 79,5 20,5

Oroszország 116 422 4 498 000 -4 000 112 422 2,6 100,0 0,0

Spanyolország 30 968 111 300 17 348 48 316 27,8 64,1 35,9

USA 492 259 2 478 000 -168 000 324 259 19,9 100,0 0,0

Néhány ország virtuális vízgazdálkodása

Forrás: www.wateryear2003.org

02.indd   Sec1:1002.indd   Sec1:10 2007. 09. 12.   18:27:042007. 09. 12.   18:27:04



11 V E Z É R F O N A L  ➔  V Í Z K I N C S

SZENT VIZEKEN

A víz az élet bölcsôje, amely a születést, az 

újjászületést jelképezi. A víz az az elem, amely 

megtisztítja a testet, sôt egyes hiedelmek szerint 

a lelket is, számos vallás rítusában játszik köz-

ponti szerepet.

Buddhizmus
A buddhizmus a 6. században született és Sidd-

hartha Gautama, Buddha tanításaira épül. Budd-

ha követôi jellemzôen nem használnak rítusokat, 

sokkal inkább bölcsességük fejlesztésével és 

meditációkon keresztül keresik a megvilágosodás 

útját. Ennek ellenére a vizet használják a budd-

hista temetések kellékeként: egy edényt töltenek 

túlcsordulásig, amelyet a szerzetesek és a halott 

test elôtt helyeznek el.

Kereszténység
A keresztelés során a víz a hit nyilvános kifejezé-

sét és egyben a keresztény egyházhoz való csat-

lakozást, annak üdvözlését jelenti. Kereszteléskor 

a megkereszteltet egészen a víz alá merítik, vagy 

csak egyszerûen vizet hintenek a fejére. Az evan-

géliumban János a Jordán folyó vizében kereszteli 

meg Jézust. A keresztségben a víz a megtisztulás, 

az eredendô bûn elutasításának szimbóluma. 

Az Újtestamentumban az élô víz vagy az élet 

vize Isten szellemét testesíti meg, amely maga 

az örök élet.

Hinduizmus
A víz a lélek megtisztításának elengedhetetlen 

kelléke a hinduk számára, akiknek a regge-

li mosakodás mindennapi vallási kötelességük. 

Minden templom valamilyen víznyerô hely közelé-

ben épült és belépés elôtt kötelezô a mosakodás. 

Nem véletlen, hogy a legtöbb zarándokhely is 

folyóparton létesült. A hinduizmusban hét szent 

folyó van: a Gangesz, a Godavari, a Kaveri, a 

Narmada, a Sarasvati, a Sindhu és a Yamuna. A 

hindu hit szerint azok, akik megfürdenek a Gan-

geszben, vagy haláluk után valamely testrészüket, 

akár csak a hajukat a folyó bal partján hagyják, 

elérik Svargát, a viharisten (Indra) paradicsomát. 

A hindu temetések folyóparthoz közel zajlanak. 

Az elhunyt fia vizet önt a máglyára, hogy annak 

lelke ne tudjon visszaszökni a világba szellemként. 

Amikor a lángok elérik a halott fejét, a virrasztók 

megfürdenek és hazamennek. A hamvakat álta-

lában a harmadik napon gyûjtik össze és néhány 

nappal késôbb a szent folyók egyikébe szórják.

Az özönvíz története szintén megtalálható a hindu 

szövegekben, amely szerint Manu, az elsô ember 

egy hal (Brahma isten) segítségével menekült 

meg az áradás elôl, aki a Himalájára vezette ôt a 

víz visszahúzódásáig.

Iszlám
A muszlimok számára mindenek fölött a víz 

jelenti a megtisztulást. A rituális mosakodásnak 

három fajtája ismert. Az elsô és legfontosabb, 

hogy az egész testet meg kell mosni szexuális 

együttlétek után és ajánlott a pénteki imádságok, 

valamint a Korán megérintése elôtt is. A napi öt 

imádság elôtt a muszlimoknak meg kell mosniuk 

fejüket, kezüket, alkarjukat és lábukat. Minden 

mecsetben van mosakodó hely,  általában egy kis 

szökôkút. A mosakodás víz hiányában homokkal 

is elvégezhetô, ez a harmadik módja a rituális 

tisztálkodásnak.

Judaizmus 
A zsidó vallásban a vizet szintén rituális tisztál-

kodásra használják, hogy fenntartsák a testi-lelki 

tisztaságot. Az étkezések elôtti és utáni kézmosás 

egyaránt kötelezô. 

Bár korábban különösen fontosak voltak a fürdôk 

is, mára ezek többnyire elvesztették jelentô-

ségüket. Rituális fürdôt, azaz mikvét a férfiak 

péntekenként és nagy ünnepek elôtt, a nôk 

házasságkötést megelôzôen, illetve a havi ciklus 

elmúltával vesznek.

A Biblia elsô könyve, a Genezis meséli el a te-

remtést és az özönvíz történetét. Isten büntetésül 

küldte az emberre a negyven napon, negyven éjen 

át tartó esôt. Az áradást csak Noé és családja, 

valamint minden állatfajtából két egyed élte túl. 

A nagy víz elmosta az emberiség összes addigi 

bûnét, így az tisztán születhetett újjá.

Sintoizmus
Japán saját vallása a kami tiszteletén alapszik, 

amely szerint a természetet megszámlálhatatlan 

istenség népesíti be. A kami megidézése mindig 

vízzel való rituális tisztálkodással kezdôdik. Ez a 

tevékenység a hit szerint egyensúlyt hoz létre a 

természet, az emberek és az istenségek között. 

A sintoizmusban a vízesések szentnek számítanak.

Zoroaszterizmus
Az iszlám térhódítása elôtti, régi iráni val-

lás, amelyet Zarathustra hozott létre, a jó 

és a gonosz szembenállásán alapul. A világ 

teremtésekor a gonosz szellem megtámadta 

a Földet és vizei közül néhányat sóssá tett. 

A zoroaszterizmusban a tisztaság és a szennye-

zés központi elemek: a szennyezés a gonosz, a 

tiszta víz szent. Tilos a folyókba köpni, vizelni, 

de még kezet mosni is, mindezek rombolják 

ugyanis a folyó szentségét. Hasonló okból, 

a víz, a föld és a tûz tisztaságának megôr-

zéséért e hit szerint tilos a halottakat elte-

metni, hamvasztani vagy a vízbe süllyeszteni.A II. Hasszán mecset fürdôcsarnoka

Muszlim férfiak ima elôtt
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A  „ V Á R O S I ”  V Í Z

AZ EMBERI VÍZFELHASZNÁLÁS TERVEZÉSÉT HÁROM ALAPELVNEK KELL VEZÉRELNIE: MINÉL KEVESEBBET 

HASZNÁLJUNK, MINÉL KEVÉSBÉ SZENNYEZZÜK EL, MINÉL TÖBBET FORGASSUNK VISSZA. A KLÍMAVÁLTO-

ZÁS KRITIKUS VISZONYOKAT EREDMÉNYEZHET A VÍZELLÁTÁS ÉS AZ IVÓVÍZELLÁTÁS EGYES TERÜLETEIN, 

EZÉRT MEG KELL FONTOLNUNK A HAZAI IVÓVÍZ- ÉS ÁSVÁNYVÍZKÉSZLETEK ÉSSZERÛBB HASZNOSÍTÁSÁT, 

TARTALÉKOK KÉPZÉSÉT, ELSÔSORBAN A FELSZÍN ALATTI VÍZBÁZISOK FOKOZOTTABB VÉDELMÉT. 

A klímaváltozás okozta szárazságok, hôhullámok miatt nem nagyon mutatkoztak 
nehéz ségek a lakosság vízellátásában Magyarországon. Ez több okra vezethetô 
vissza: az áremelkedések hatására a lakosság vezetékes vízigénye lényegesen 
csökkent, a bányászati tevékenységek visszaszorulásával az egyik legértékesebb 
vízféleség, a karsztvízkészlet megnövekedett. Azonban már az idei nyáron né-
hány településen be kellett vezetni vízkorlátozást. Ez egyre gyakrabban fordul 
majd elô, ha nem gazdálkodunk okosan a vízkészletünkkel, azaz nem törekszünk 
a víz megtartására, újrahasznosítására. 
A lakossági vezetékes vízfogyasztás országos átlagértéke 101 liter/fô/nap, Bu-
dapesten 165 liter/fô/nap. Ennek mindössze 25–30 százaléka kerül testünkkel 
közvetlen kapcsolatba például a fürdés, mosogatás során, és csupán 5 száza-
léka jut be az ember szervezetébe. Mindössze e vízmennyiségnek kell minden 
szempontból kifogástalannak, ivóvíz minôségûnek lennie. A tisztítás (mosás, 
gépkocsimosás, takarítás, valamint WC-öblítés) céljára használt vizek minôségi 
követelménye lényegesen alacsonyabb szintû.
A lakossági és üzemi vízfelhasználókat ésszerû fogyasztásra kell ösztönözni. Ezt 
nemcsak az ivóvíz árának emelésével, hanem alternatív szolgáltatási rendszerek 
kiépítésével lehet segíteni. Nagyon fontos lépés lenne, ha a csapadékvizet és 
a talajvizet egyre több háztartás használná fel például állattartási és ház körüli 
tisztításra vagy WC-öblítésre. Így takarékoskodhatnánk a tiszta, mélységi víz-
készletekkel. Ugyanaz a víz folyik a csapokból és a vécétartályokból. Ideális a 
kétkörös vízrendszer lenne, amelyben az ivóvízvezeték mellett a háztartásokban 
egy második csôrendszeren használt víz érkezne. 
A városi vízfelhasználás mintegy harmadát a toalettek öblítésére használt víz 
teszi ki. Ennek során ivóvíz minôségû vízbôl fertôzô hulladékot állítunk elô. 
A WC-öblítésre használt vízmennyiség csökkentésére különbözô víztakarékos 
tartályok alkalmazhatók. Másik megoldást jelenthet, ha a különbözô típusú 
szennyvizeket szétválasztjuk, a vizelet- és széklettartalmú feketevizet és a 
tisztálkodási, tisztítási folyamatokból származó szürkevizet külön gyûjtjük 
és megtisztítjuk. A harmadik megoldás, ha a feketevíz keletkezését eleve 
megakadályozzuk száraz toalett használatával. A komposztvécé a székletet 
és vizeletet alakítja át hulladékból értékes tápanyaggá. Vidéki körülmények 
között bárhol megvalósítható, és némi átalakítással, megfelelô technológia 
beépítésével valójában a városokban sem lenne akadálya a vízöblítéses vécék 
kiváltásának. 

A vezetékes víz felhasználásának körfolyamata 

a következô: kitermelés (általában felszín alatti 

vízbôl)  tisztítás  odavezetés  felhasz-

nálás (elszennyezés)  elvezetés  tisztítás 

 visszavezetés (általában felszíni vízbe). 

Fekete szennyvíz: fôként nitrogént tartalmazó, 

ürülékkel szennyezett víz, amelyet komposzt-

hoz keverve nagy tápanyagtartalmú trágya-

ként alkalmazhatunk.

Szürkevíz: A fürdésbôl, mosásból, mosakodás-

ból származó víz, amely nagy mennyiségben ke-

letkezik. A szürkevíz kevés nitrogént és foszfort 

tartalmaz, amit nem kell feltétlenül eltávolítani, 

mert például vécéöblítésre így is alkalmas.

Települési tisztított szennyvíz: fôként mezô-

gazdasági használatra alkalmas, illetve a 

felszíni és felszín alatti vízkészlet növelésére.
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A  c s a p a d é k  n a g y  k i n c s

A települések vízellátásában ellentmondás tapasztalható. Míg egyik oldalon 
vízhiány van, ezért egyre bonyolultabb és költségesebb módon nyerünk tiszta 
vizet, egyre nagyobb kapacitású, drága víztisztítási módszereket alkalmazunk 
a szennyvíz eltûntetésére, addig a másik oldalon minél gyorsabban igyekszünk  
megszabadulni az egyébként ingyen érkezô csapadéktól, amikor a lefolyókba 
vezetjük az értékes esôvizet. 
A rengeteg lebetonozott városi terület energiaszigetként magába szívja, majd 
ontja a hôt, így megváltoztatja a párolgási viszonyokat is. A városok feletti levegô 
hômérséklete akár 4–7 Celsius-fokkal, a megnövekedett párolgási érték pedig 
5–20 százalékkal magasabb lehet. Emiatt a nagyvárosokban éves szinten 5–10 
százalékkal több csapadék hullik, mint a környezô területeken, amit a lefolyók 
segítségével minél gyorsabban igyekszünk elvezetni a város burkolt felületeirôl. 
Emiatt azonban a talajvíz csökken, mélyebbre húzódik, ami veszélyezteti a 
növényzet vízellátását. Hogy ezt elkerüljük, lehetôvé kell tenni a csapadékvíz 
nagyobb arányú beszivárgását. Ez különbözô beavatkozásokkal érhetô el, ilyen 
például a vízzáró burkolt felületek kiváltása vízáteresztô, hézagos burkolattal és 
zöldfelületekkel, a szabad vízfelületek növelésével.
Az épületek tetôfelületeirôl gyûjtött csapadékvíz, amely – ellentétben a felszín 
alatti vízzel – nem köztulajdon, alkalmas különbözô háztartási és ház körüli 
vízigények kielégítésére. A házi ciszternákban tárolt csapadékvíz háztartási 
vízként hasznosítható. Kertöntözéshez csak a mechanikai szennyezôdések (por, 
falevél stb.) szûrésére van szükség. Háztartási célú (vezetékes) felhasználáshoz 
a homokszûrôvel kell tisztítani. 
A közterületekrôl lefolyó csapadékvizek tározásával a felszíni vízkészlet növel-
hetô. A közösségi csapadéktározó tó pihenési célokra is alkalmas lehet. A víz-
felületek a környezô táj arculatát megszépítik, klímájára jó hatással vannak.

A vezetékes víznek mindössze öt százaléka 

jut be az emberi szervezetbe, a többit elfe-

cséreljük. A rajz azt mutatja, hogy egy ház-

tartásban hogyan használhatjuk fel többször 

ugyanazt a vizet. Talajvízbôl és tisztított csa-

padékvízbôl nyerhetünk úgynevezett használt 

vizet a vécé öblítéséhez, mosakodáshoz, mo-

sáshoz. Öntözni csapadékvízbôl, talajvízbôl 

és tisztított kommunális vízbôl is lehet. Ivó-

vizet vezetékes vízbôl és rétegvízi fúrt kútból 

meríthetünk, de ezt csak emberi fogyasztásra 

szabadna használnunk. 

A tetôfelületekrôl gyûjtött csapadékvíz 

átlagos esetben a háztartásonkénti hasz-

nálati vízigény mintegy 25–30 százalékát 

tudja fedezni. Különösen sokcélú felhasz-

nálási lehetôséget nyújt a tetôfelületekrôl 

összegyûjthetô csapadékvíz akkor, ha nem-

csak a mechanikai tisztításra kerül sor, ha-

nem (egy egyszerû szerkezet közbeiktatásá-

val) megoldják, hogy az úgynevezett „lemosó 

csapadékrész” ne kerüljön a gyûjtôtartályba. 

Lemosó csapadéknak az esô kezdeti szaka-

szában lefolyó esôvizet nevezzük, amely a 

tetôfelületek szennyezôdésének jelentôs ré-

szét magával sodorja. A csapadékvíz többcé-

lú hasznosításához homokszûrôs vagy egyéb 

(például aktív szenes) tisztítási megoldást 

kell alkalmazni. A csapadékvíz megfelelô elô-

tisztítását biztosítani kell, amelyre számos 

megoldás létezik (elôszûrô akna, csôszûrô, 

szûrôkosár stb.). Algásodás veszélye miatt 

a felszín alatti ciszterna kiépítése javasolt. 

A tárolókból túlfolyó víz a házi kertekben 

kialakított tavacskákba vagy a csapadékel-

vezetô hálózatba vezethetô.
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V í z r e n d e z é s 

A szélsôséges meteorológiai és hidrológiai jelenségekre és folyamatokra a jövôben 
is biztosan számítani lehet. Ezek jelentôs környezeti, gazdasági, szociális káro-
kat, problémákat okozhatnak, amelyeket megelôzni, mérsékelni kell. A települési 
vízgazdálkodás teljeskörû értelmezése szerint a vizek kártételeinek megelôzése, 
valamint a károk lehetséges csökkentésére való felkészülés elengedhetetlen része 
a fenntartható vízgazdálkodás koncepciójának. Az elôvigyázatosság és a megelôzés 
nagyságrendileg kisebb költségekkel jár, mint az általuk elkerülhetô károk.
Az önkormányzati feladatok között szerepel saját települési/kistérségi vízgazdál-
kodási stratégia kidolgozása. Ennek során figyelembe kell venni a klímaváltozás 
kutatásának legújabb eredményeit. A folyamat minden lépése a nyilvánosság 
elôtt és a helybeliek részvételével valósítható meg. 
A települési vízrendezési feladatok közé tartozik, hogy az extrém intenzitású 
esôzések során kialakuló helyi „özönvizek” és (lejtôs területeken) sárlavinák kár-
tételeinek csökkentése érdekében fejleszteni kell a csapadékelvezetô hálózatot. 
Tározók, hordalékfogók, esztétikus, környezetbarát burkolatú csapadékcsatorna-
hálózat lehetnek a legfontosabb megoldások. A települési vízrendezés sajátos 
feladata a kis tavak, belterületi állóvizek, kezeletlen medrek rendezése. Gondo-
zatlanságuk nem csupán esztétikai probléma, de sok esetben közegészségügyi 
gondokat is felvet. Ezek a vízfelületek számos hasznosítási lehetôséget nyújtanak, 
melyet célszerû a településrendezés során kihasználni. Lényeges hatásai a víz klí-
maszabályozó és városkép-meghatározó szerepe, melyek különösen a települések 
belterületein érvényesülnek. A települési vízgazdálkodás minden elemének szer-
vesen illeszkednie kell a térségi, illetve az országos vízgazdálkodás rendszerébe.

Licskó Béla
mérnök, vízgazdálkodási szakértô
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15 VÍZTAKARÉKOS TIPP

1. A csöpögô csappal 90 liter vizet is elpazarol-

hatsz egy héten.

2. Ha a fogmosás alatt ereszted a vizet, per-

cenként 9 litert fogyasztasz. Használj inkább 

fogmosó poharat!

3. Ha a hûtôbe teszel vizet, akkor nem fogod órá-

kig ereszteni a csapot, hogy hideg vízhez juss.

4. Ha langyos vízre vágysz, inkább a meleg vizes 

csapot tekerd lejjebb, minthogy a hideget nyitod 

ki jobban.

5. Ne moss félig üres mosógéppel! Egy átlagos 

gépi mosás 95 liter vizet fogyaszt, ha teletöltöd, 

akkor feleannyi vizet használsz. 

6. Ha új mosógépet vagy mosogatógépet vá-

sárolsz, válaszd az „A” jelûeket, mert ezek a 

legtakarékosabbak.

7. Ha a vécétartályod energiatakarékos, lehet irá-

nyítani a lefolyó víz mennyiségét, akkor minden 

egyes öblítésnél 3 liter vizet tudsz spórolni.

8. Ha csak röviden tusolsz, nem pedig nyakig 

merülsz el minden este a fürdôkádban, akkor 

harmadannyi vizet fogyasztasz. Ezzel hetente 400 

liter vizet takaríthatsz meg.

9. A fôzôedényekbe annyit vizet tégy, ami ele-

gendô, nem kell a pereméig tölteni! Így kevesebb 

lehet a gázszámlád is. Többször használd fel a 

vizet, és a növényeid meghálálják! Például az 

akvárium vize tele van nitrogénnel és foszforral, 

ami táplálja a dísznövényeidet. 

10. Ha figyeled a vízórádat, ellenôrizni tudod a 

fogyasztásod.

11. A kapálás segíti a növények növekedését, 

csökkenti a talaj vízveszteségét, eltûnteti a 

gazt, amely termesztett növények elôl is el-

szívja a vizet.  

12. A nedvesség megtartásához tegyél talajtaka-

rót a földre, például fakérget, komposztot, nehogy 

kiszáradjon a föld a napsütéstôl, és ez egyúttal 

megnehezíti a gyomok elôbújását is. 

13. Gyûjtsd az esôvizet egy tartályban és öntözz 

vele! A locsolórendszer hasznos, mert rövid idô 

alatt átnedvesíti a kerted gyepfelületét, de annyi 

vizet használ egy óra alatt, mint egy négytagú 

család egy nap alatt. Ha ehelyett csak akkor 

locsolsz, amikor szükséges, 225 liter vizet is 

megtakaríthatsz egy hét alatt.

14. Hûvösben locsolj, mert kevesebb párolog el! 

A legjobb, ha alkonyatkor, mert éjszaka a nedves-

ség mélyre hatol a talajba.

15. Amikor dísznövényeket válogatsz a kertedbe, 

olyanokat válassz, amelyeknek kicsi a vízigé-

nye. Körülöttük dekorálhatod a kertet sziklákkal, 

téglákkal, fenyôkéreggel, kavicsokkal stb. Nézz 

utána, mennyi vizet igényelnek a régi növényeid, 

sok növény bírja a szárazságot!

Forrás: Thames Water nevû angol vízmûvek kam-

pánya – BBC 

VÍZ AZ EMBERI SZERVEZETBEN 

Szervezetünk minden sejtjét túlnyomórészt víz al-

kotja. A vér 92, a csontok 22, az agy 75, az izmok 

75 százaléka víz. A víz ezenkívül: 
■ A sejtekbe tápanyagot és oxigént juttató, és az 

elhasználódott anyagokat elszállító vér- és nyi-

rokkeringési rendszer legnagyobb részét alkotja. 
■ Segít a vesékbôl kiöblíteni a mérgezô 

anyagokat. 
■ Segít egyensúlyban tartani elektrolitjainkat, 

ami hozzájárul vérnyomásunk szabályozá-

sához. 
■ Segít szemünk, szájunk és orrjárataink nedve-

sítésében. 

■ Forróságban segít a test hûvösen tartásában, 

és elszigeteli a testet a hidegtôl. 
■ A szerveket kipárnázva lengéscsillapítóként 

funkcionál. 
■ Segít az ízületek kenésében, továbbá a vér, a 

verejték, a könny és a nyál része. 
■ Sok olyan nyomokban elôforduló ásványi anya-

got tud biztosítani, amelyre a szervezetnek szük-

sége van. 

MENNYI FOLYADÉKOT IGYUNK?

Az, hogy valakinek mennyi vizet kell naponta 

meginnia, függ: a test méretétõl, a fizikai aktivi-

tás szintjétõl, sõt az éghajlattól is.  

Az elvesztett folyadékot – amely vizelet (1300 

ml), széklet (150 ml), verejtékezés (500 ml) illetve 

légzés (450 ml) útján távozik szervezetünkbõl 

– folyamatosan pótolnunk kell. 

Szervezetünk maga is termel folyadékot az anyag-

csere-folyamatok eredményeként a tápanyagok 

elégetésekor, amelynek mennyisége mintegy 300 

milliliter naponta. A maradék másfél litert táplá-

lék és folyadékfelvétel útján kell pótolnunk.

Naponta 1,5 és 2,5 liter közötti vizet kell 

meginnunk ahhoz, hogy pótoljuk a nap során 

elvesztett folyadékmennyiséget, de kániku-

lában, sportolás közben akár 4–5 literre is 

szükségünk lehet. Az egészséges felnõtt ember 

napi folyadékszükségletének egyharmadát az 

elfogyasztott szilárd táplálékok, kétharmadát 

folyadékok fedezik. Részletesebben lebontva: 

a folyadékbevitel körülbelül 70 százaléka 

ivóvízbõl, üdítõkbõl, gyümölcslébõl, teából, 

levesekbõl, tejbõl, és egyéb italokból szárma-

zik, körülbelül 20 százalékát gyümölcsök és 

zöldségek adják, mintegy 10 százaléka pedig 

kenyérrel, hússal, tojással, hüvelyesekkel ke-

rül a szervezetbe. A kellõ vízmennyiség leg-

jobban vízfogyasztással tartható fenn. A kof-

feintartalmú italok, mint például a kávé, kóla 

és az alkoholtartalmú italok vizet vonnak el a 

szervezetbõl, mivel a feldolgozásukhoz több 

víz kell, mint amennyit ezekkel beviszünk. 
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„ A  S Z E N N Y V Í Z  É S  A  K Ö Z L E K E D É S  T E -

S Z I  T Ö N K R E  A  V I Z E T  A  V Á R O S O K B A N ”

LIGETVÁRI FERENC SZERINT MAGYARORSZÁG MAJDNEM ÖSSZES SZENNYVIZÉT MEG LEHETNE TISZTÍ-

TANI ÚGYNEVEZETT GYÖKÉRZÓNÁS, TERMÉSZETKÖZELI MÓDON. HA ÍGY KIVÁLTANÁNK ÓRIÁS VÍZTISZ-

TÍTÓ TELEPEKET, SOK ENERGIÁT ÉS PÉNZT TAKARÍTHATNÁNK MEG. A MEZÔGAZDASÁGI TUDOMÁNYOK 

KANDIDÁTUSÁT MAGYARORSZÁG VÍZFÜGGÔSÉGÉRÔL, VIZEINK ÁLLAPOTÁRÓL IS MEGKÉRDEZTÜK. 

■ Többen hangoztatják azt a nézetet, hogy Magyarország jó helyen fekszik, a 
„lavór alján”, hiszen a Kárpát-medence nagy folyói átszelik az országot. Ezért 
itthon nem lehet probléma a globális felmelegedés okozta vízhiány, amely sok-
millió embert életét nehezíti majd meg az elkövetkezendô száz évben szerte a 
világon. Így van ez?
A természetföldrajzi adottságaink jók, de nem biztos, hogy jól gazdálkodunk 
velük. Minden évben száztizennégy köbkilométer víz érkezik külföldrôl Ma-
gyarországra, és százhúsz köbkilométer hagyja el hazánkat. Tehát hat köbkilo-
méterrel többet engedünk elfolyni, mint amennyi érkezik. Ez a mennyiség fel-
ér három Balatonnal. A mai tendencia láttán a csapadék mennyisége, amely 
a hozzánk érkezô folyókat táplálja, a felére fog csökkenni a következô száz 
évben, és ez minket is érint. Hiába vagyunk alvízi ország, a Rajna, a Majna és 
a Duna felvízi részén lévô víztárolókban nagy mennyiségû vizet fognak majd 
visszatartani, ami azt jelenti, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet Magyar-
ország. Ha késôn ébredünk, és nem gondoskodunk például a hegyi patakok 
vízkészletének felfogásáról, illetve más helyeken nem „spájzolunk be” idôben 
a vízbôl, akkor nagy gondba kerülhetünk. 

■ A „bespájzolás” alatt mesterséges tavak építését érti? 
Igen. Valamennyi olyan kis vízfolyás mellé tározót kellene kiépíteni, ahol nincse-
nek olyan növények, állatok, amelyek veszélyeztetve lennének. Hiszen a száraz 
idôszakokban csak ezekbôl tudunk meríteni majd. Egyébként számtalan ilyen 
történt eddig is, például Zalacsány mellett egy nagyobb kultúrát, értéket repre-
zentáló tározó jött létre nemrégiben.

■ Milyen a hazai vizek minôsége? 
Lényegesen javult a gazdaságtalan ipari üzemek bezárásával. Ma például a 
Szinva-patakban, ami korábban vörös iszapfolyam volt, halak élnek. Úgy lá-
tom, hogy a helyi önkormányzatok és az emberek vigyáznak a vizeikre, mert 
fontos számukra, hogy a városhoz vagy faluhoz tartozó tavak, patakok tiszták 
legyenek, alkalmasak pecázásra, pihenésre. Más a helyzet a nagyobb folyók-
kal, például a Dunával, amely egy nagy gyûjtôfolyam. Ebbe sok országon át 
beleengedik a koszt, köztük mi is a budapesti szennyvizet. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy minél lejjebbi szakaszon fekszik egy ország, annál szennye-
zettebb folyó érkezik hozzá, mert a természetes tisztulási folyamat következ-

Dr. LIGETVÁRI Ferenc – 67 éves kertészmér-

nök, mezôgazdasági vízgazdálkodási szak-

mérnök.

1984-ben egyetemi doktori címet nyert el, és 

megszerezte a mezôgazdaság tudományok 

kandidátusa fokozatot. 1996-ban MTA Dokto-

ra címet kapott mezôgazdaság tudományág-

ban. Pályáját 1966-ban kezdte a Keszthelyi 

Agrártudományi Fôiskola Termelésfejlesztési 

Intézetében tudományos segédmunkatárs-

ként. 1969-tôl tanít az ország különbözô 

egyetemein. 2000. június 20-tól a Környe-

zetvédelmi Minisztérium miniszteri tisztségét 

töltötte be 2000. november 30-ig. Ezután 

fôállású egyetemi tanár a Szarvasi Tessedik 

Sámuel Fôiskola Környezetgazdálkodási Tan-

székén. 2003-tól a Szent István Egyetem Ag-

rár- és Regionális Gazdaságtani Intézetben 

dolgozik, mint egyetemi tanár, majd 2004-tôl 

a Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszéket 

vezeti, és rektorhelyettesi pozíciót tölt be. 

Számos hazai és külföldi szakmai szervezet 

elnöke és tagja.

Oktató munkája során a hangsúlyt a kör-

nyezetkímélô gazdaságos termelés bemu-

tatására helyezi, fontosnak tartja annak 

a szemléletnek a kialakítását, amely a 

környezetterhelés gazdaságilag optimális 

szintjének meghatározására épül. Az ed-

digi és a jövôbeni kutatómunkája során a 

természet és a társadalom (termelés) össz-

hangjának kialakításában szerepet játszó 

technológiák és törvényi szabályozások kö-

zötti összhang, illetve ellentmondások fel-

tárását tartja a legfontosabb feladatának.
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tében harminc kilométer után már használhatóvá válnak ezek a folyamok, 
hiszen a sok szenny, elhagyva például Budapestet, folyamatosan ülepszik le a 
folyó aljára. Harminc-hetven kilométerrel lejjebb már alig szennyezett a víz.

■ Azt írja a Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz-elhelyezés címû tanulmá-
nyában, hogy az urbanizáció elterjedése nagy csapást jelentett a vízkészletekre. 
Melyek ezek a hatások? 
Az elsô, hogy a városi szennyvizet tisztítatlanul beleengedjük a folyóinkba. 
A másik, hogy nem mossák minden nap az úttestet, ezért rengeteg égéster-
mék halmozódik fel rajtuk. Amikor jön az esô, az úgynevezett „first flash”-
sel, azaz az elsô mosatással olyan nagymennyiségû szennyezôanyag kerül 
az esôvízbe és a csatornarendszeren keresztül a szennyvíztisztítókba, amely 
megnehezíti és lelassítja a víztisztítást. A szenny hétnyolcada ekkor mosódik 
le, és az egynyolcada marad késôbbre. Másrészt pedig ez a szennyezôdés 
bekerül a városi záportározókba, amely így alkalmatlanná válik a locsolásra, 
sôt ez bejut az élôvizeinkbe. Tehát a szennyvíz és a közlekedés teszi tönkre 
a vizet a városokban. 

■ Hányféle szennyezôforrást mérnek a vizekben?
Annyi nyomelem van, amely csak bizonyos idôszakokban jelentkezik, hogy lehe-
tetlen az összes szennyezôforrást kimérni. Az ismeretlen összetételû gyógyszer-
maradványok is bekerülnek a parti szûrési kutakba. Visszakerülnek a szervezet-
be, és nem tudjuk, hogy ennek rákkeltô, immunrendszert károsító hatása mi-
lyen mértékû. Magyarországon a Velencei-tóban a halak átszexálása megtörtént. 
A hímek nôivarú egyedekké váltak. Ezért a fogamzásgátló tabletta felelôs, 
amely hormontartalma a vizelettel együtt ürül.
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■ A közlekedésbôl származó szennyezôdések mérhetôek. Elég pontosan ismerjük 
azokat az anyagokat, amelyeket egy gépkocsi kibocsát, sôt a nôi hormonok össze-
tételét is. Akkor a vízben miért nem lehet mérni ezeket? 
A szennyvizeink tartalmát tulajdonképpen soha nem mérik. Az élôvizeinkben is 
csak azokat a legfontosabb dolgokat mérik, amelyeket a szabvány elôír. Több 
mint százezer vegyület kerül a vizekbe, és nem tudjuk, hogy hol és milyen 
mennyi ségben. A biológiai és a kémiai oxigénigény alapján tudjuk mérni a 
vízminôséget. A magas szintû vízminôség eléréséhez lényegesen több mé-
résre lenne szükség, és sokkalta jobban kellene ismerni a bejutó anyagokat. 
A fogamzásgátló tablettánál sem tudjuk, hogy hányféle komponens jelenik meg. 
A gyártók állandóan váltogatják az összetételt. 

■ Ön egyetért-e azzal, hogy a környezetvédelmi büdzsé nagy részét elviszi a buda-
pesti szennyvíztisztító beruházás? 
Egy kultúrváros esetében elengedhetetlen, hogy a szennyvizet megtisztítsuk, 
és ne a Dunába eresszük le. De meg kellene vizsgálni, hogy egy ilyen nagy be-
ruházást érdemes-e csak egycélúan megépíteni. Megéri-e csupán megtisztítani 
a vizet és tisztán visszaengedni a Dunába, vagy érdemes lenne hasznosítani is 
azt. Két mód is kínálkozik a hasznosításra. Az egyik, hogy a szennyvíztisztító 
alatt tározótavakat létesíteni, amelybôl a soroksári Duna-ág átöblíthetô len-
ne, vagy kaliforniai mintára a tisztított vizet nagyobb távolságokra el lehetne 
juttatni, és hasznosítani szárazabb területeken. Például a Duna–Tisza közén 
öntözésre. Ez a beruházás akkor többszörösen megtérülne, és hasznosabb 
lenne. Nyolcmillió-kettôszázötvenezer köbméter vizet veszünk ki a talajból 
Kecskemétnél. Hatmilliót viszünk át a Tiszába, egy másik vízgyûjtôre. Közben 
azt mondjuk, hogy a Duna–Tisza köze száraz. Hát ezt akkor ott kellene szétte-
ríteni, egyrészt növénytermesztésre, másrészt mély árkokat húzni, és abba be-
levezetni. És ezt megfelelô ellenôrzés mellett lehetne felhasználni egyébként 
már kultúrnövények öntözésére is.
 
■ Ön az integrált szennyvíztisztítás híve, vagy bizonyos esetekben jobban megéri, ha 
helyben tisztítják egy községnek vagy több kis községnek a szennyvizét? 
Azt írja elô az Európai Unió, hogy a kétezer lakos egyenértéknél kisebb települé-
seknél a szennyvizét nem kell bevinni feldolgozásra egy szennyvíztisztító telepre. 
Általában szippantó kocsival elszállítják a szennyvizet egy mûködô szennyvíz-
tisztítóhoz. A másik megoldás, aminek sajnos Magyarországon nem alakult ki a 
megfelelô fogadtatása, ez a gyökérmezôs szennyvíztisztítás. Bármelyik települé-
sen, amelynek van négy-öt hektár nem jó termôképességû földterülete, megéri 
ilyet kialakítani. Elôtisztítás után ezt a szennyvizet ki lehet vinni és ráereszteni 
egy erdôterületre, amelynek a gyökérzete megtisztítja a vizet. A lényeg, hogy 
az úgynevezett energiaerdôk gyökerei beszívják a szennyezôanyagokat, a bak-
tériumokat, százezernyi vegyületet, gyógyszermaradványokat, majd a fák ezeket 
magukba építik. Ha elér egy bizonyos életkort, utána ezeket a szûrôként mûködô 
fákat ki lehet vágni és elégetni, amibôl energiát is nyerhetünk. Ezért hívják 
energiaerdôknek ezeket a területeket. Az ilyen gyökérzónán, azaz talajon átszûrt 
szennyvíz egy méter alatt már semmilyen szennyezôanyagot nem tartalmaz. 
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Ez sokkal olcsóbb megoldás, mert nem kell nagy távolságra elszállítani 
a szenny vizet, és nem kell megfizetni a szennyvíztelepek mûködési költségeit, 
például az óriási betonmedencék fenntartását, amelyekhez ügyelet tartozik, 
nem beszélve az állandó ellenôrzésrôl és a ké miai szerek költségeirôl. 

■ Mennyi szennyvíztôl lehetne így megszabadulni?
Én úgy vélem, Magyarország majdnem összes szennyvizét meg lehetne ezzel a 
módszerrel tisztítani. A százezer lakosú településeken még biztos alkalmazható 
a gyökérzónás módszer. Budapest szennyvizének egy részét is el lehetne vezet-
ni és íly módon hasznosítani. Egy kilogramm búza elôállításához hatszáz, egy 
kilogramm nád elôállításához pedig kettôezer-ötszáz kilogramm víz kell. Ezek 

a növények vízpazarlóak, és ennek következtében sok vizet megkötnek, viszont 
épp ezért épül be sok anyag a szervezetükbe. A rajtuk átszûrt, kimenô víz 
szinte desztillált. Tehát nekünk a természetet segítségül hívva az összes szeny-
nyvizünket meg kellene próbálnunk természetes körülmények között szûrni, és 
a végeredményként kapott. nagy tisztaságú ivóvízzel egészségünket megóvni. 
Ráadásul a mûtrágyára sem kellene költeni, mert a szennyvízben benne vannak 
a nélkülözhetetlen tápanyagok. Meg lehetne spórolni a mûtrágya elôállításához 
szükséges energiát és szén-dioxid-kibocsátást is. A nitrogén, a foszfor és a 
kálium, tehát a makrotápanyagok kilencven százalékban a vizeletben vannak, 
és csak tíz százalékban a bélsárban. Érdekesség, hogy Indiában már olyan vé-
cék épültek, amelyek a vizeletet külön fogják fel, amelyet öntözéskor a vízzel 
keverve juttatnak a talajba, így egyszerûen pótolják a tápanyagokat.

■ Ez megvalósítható lenne itthon is? 
Teljes mértékben. Az új épületekben ezt meg lehetne valósítani. Valamennyivel 
formázottabb az a vécékagyló, mert a vizeletet egy csövön keresztül egy tartály-
ba vezetik. Fontos, hogy gondoskodni kellene a felvásárlásáról, hasznosításról. 
Izraelnek például létfontosságú, hogy a Negev sivatagot élôvé tegye, ezért min-
den nagyváros (Jeruzsálem, Tel-Aviv stb.) környékén összegyûjti az összes szen-
nyvizet óriási nagy tározókba, majd a talaj által átszûrt vizet csápos kútrendszer 
segítségével eljuttatják az öntözendô területekre. Ennek következtében a termé-
szet elvégzi helyettük azokat a tisztításokat, aminek a hatását ki sem tudjuk most 
igazából mutatni. Ilyen tisztított vizet öt százalékban belekevernek az ivóvízbe is. 

Az interjút készítette: V. J.

Épül Budapest Központi Szennyvíztisztító Te-

lepe. Ennek egyik legnagyobb projekteleme a 

Budai Duna-parti Fôgyûjtôcsatorna. A közel 

hét kilométer hosszú csatorna a fôváros bu-

dai oldalán keletkezô szennyvíz javát gyûjti 

össze, a kelenföldi szivattyútelepre juttatja, 

ahonnan az a Duna alatti szennyvízátve-

zetô csöveken keresztül a Csepel-szigeten 

épülô központi szennyvíztisztítóba kerül. 

A fôgyûjtôcsatorna megépítése ezáltal le-

hetôvé teszi, hogy a budai területek nagy 

részének szennyvize a jelenlegi gyakorlat-

tal szemben ne tisztítatlanul, közvetlenül 

a Dunába folyjon. A fôgyûjtô kapcsán az 

egyik legfontosabb kérdés a nyomvonal 

kialakítása volt. Civil kezdeményezésre a 

Fôvárosi Önkormányzat a nyomvonaltervek 

módosítása mellett döntött 2005-ben. Meg-

vizsgálva a beruházási költségeket, az össz-

társadalmi hasznot és a megvalósíthatósági 

kockázatokat, a fôgyûjtô váltakozva az alsó 

és felsô rakparton fog haladni. A cél az 

volt, hogy a leggazdaságosabb megoldás 

alakuljon ki, amely figyelembe veszi Buda 

gyógyforrásainak védelmét (Lukács fürdô 

környéke, Gellért-hegy alatti gyógyforrások), 

a közlekedési beruházásokat (metróépítés), 

valamint a világörökség részét képezô budai 

Duna-part látképének megôrzését. A képeken 

a Duna alatti vízátvezetésének fogadóaknája, 

és a víztisztító „mûtárgy” látható a Csepel-

szigeten. A Budapesti Központi Szennyvíz-

tisztító Telep és kapcsolódó létesítményei 

beruházással, azaz az Élô Duna projekttel 

kapcsolatos további anyagok a www.eloduna.

hu honlapon találhatóak.
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S E K É L Y  E  K É J

LEGYEN-E A DUNA A FÔ VÍZI SZÁLLÍTÁS ÚTVONALA EURÓPÁBAN? MILYEN KÖRNYEZETI 

KÁROK SZÁRMAZNAK ABBÓL, HA A DUNA MEDRÉT AZ EURÓPAI UNIÓS ELVÁRÁSOKNAK MEG-

FELELÔEN ALAKÍTJUK? A PRÓ ÉS KONTRA VÉLEMÉNYEKET MOST MAYER ISTVÁN A KÖRNYE-

ZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓINTÉZET VÍZGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓJA ÉS EREI-

FEJ LAURICE, A WWF MAGYARORSZÁG VIZES ÉLÔHELYEK PROGRAMVEZETÔJE ÜTKÖZTETI.

■ Miért szükséges a hajóút fejlesztése a Dunán? 
Mayer István: Az országnak ez kötelezettsége, mivel 60 évvel ezelôtt aláírta a 
belgrádi egyezményt, amely többek között azt rögzíti, hogy a Dunát teljes hosszá-
ban hajózhatóvá teszik az érintett országok az év 320 napján. Az Európai Unió 
nyomására és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felkérésére egy konzor-
cium alakult, amely vizsgálja ennek a lehetôségeit, költségeit, várható hatásait. 
A magyarországi szakaszon a víz lelassul és elterül, hiszen egy medencébe ér-
kezik, ezért nálunk kellene a legtöbbet alakítani a mederben. Németországban, 
Bulgáriában és Romániában is vannak fennakadások, hogy a teljes Duna–Raj-
na–Majna hajóút valóban hajózhatóvá váljon. 

Ereifej Laurice: Szükséges? Én inkább úgy tenném fel a kérdést: miért tervezik a 
hajóútfejlesztést? Egy ôsrégi egyezményre hivatkozva (belgrádi) indult el a folyamat. 
Csak az a gond, hogy a több mint fél évszázada kitûzött hajózhatósági célok meg-
határozásakor még nem ismerték, mit jelent az „ökológia” vagy a „természeti ér-
tékek védelme”. Azóta új elvárások, trendek és lehetôségek vannak, amiket sajnos 
a hajózhatósági fejlesztés elindítása elôtt nem vizsgáltak meg rendesen, hanem az 
„ôskori” csapáson elindultak. Ne felejtsük el, hogy azóta az EU Víz Keretirányelve 
és a Natura 2000 elôírásai az ökológiai állapotok megtartását, javítását írják elô.

■ Milyen ökológiai hatásai lehetnek a mederátalakítással járó hajóút fejlesztésének?
MI: Rendkívül széles körben vizsgálják ezt a kérdést a szakemberek, mert 
csak úgy épülhet meg ez a hajóút, ha az ökológia körülmények nem romolnak 
ott, ahol beavatkozunk a természetbe. Változás lehetséges, de károsodás nem. 
Például bizonyos, hogy ott, ahol a mederbôl kikotornak 1000 köbmétert, a 
halak csak mondjuk nyolc év múlva fognak szaporodni, de ez nem vissza-
fordíthatatlan folyamat. Vizsgáltuk, hogy az ivóvízkészletre és a talajvízre 
milyen hatással lesz a beavatkozás egyes területeken. Több tervváltozatot is 
készítettünk, hogy ne legyen olyan terület, ahol visszafordíthatatlan ökológiai 
változások történnek. A pályázati kiírás 180 méter széles Dunát szeretne 
látni mindenütt, de azokra a területre, ahol túl nagy mértékû lenne a beavat-
kozás, készítettünk 80 méteres tervváltozatot is. Igyekeztünk olyan terveket 
készíteni, hogy ne kotrással alakítsuk ki a hajóutat, hanem a kíméletesebb 
kôszórásokkal és fenékbordák alkalmazásával. Ezek mechanikailag csökken-
tik a folyó szélességét, és ezáltal növelik a vízszintet. Hiszen a legfontosabb, 
hogy a Duna mélysége mindenütt legalább két és fél méteres legyen az év 

Dr. Mayer István áramlástechnikai gépész-

mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, a 

mûszaki tudomány kandidátusa. „A jégtor-

laszképzôdés hidraulikája” címmel 1979-ben 

foglalta össze addigi kutatási eredményeit. 

Az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottsá-

gának és a Hidrológiai Tudományos Bizott-

ság tagja. 1990–91-ben egy évet dolgozott 

Kanadában vendégkutatóként és meghívott 

elôadóként az ottani környezetvédelmi hi-

vatal hidrológiai intézetében. 1997–98-ban 

a Miniszterelnöki Hivatalban helyettes ál-

lamtitkára volt. A Hágai Nemzetközi Bíróság 

által elôírt, a Bôs-Nagymarosi Vízlépcsôrend-

szerrel kapcsolatos feladatokat látta el, ô 

szervezte meg a Dunai Programirodát. 1972-

tôl dolgozik a VITUKI Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Kutató Intézetnek, amelynek 

2000-tôl vezérigazgató-helyettese, 2005-tôl 

a Vízgazdálkodási Igazgatóság igazgatója.
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320 napján, hogy a teherhajók teljes terheléssel tudjanak közlekedni. Most 
gazdaságtalanul, csak félig rakodva mennek a hajók, mert a merülésük nem 
lehet ilyen nagy.

EL: Ez fontos kérdés, ugyanis a köztudatban az él, hogy a vízi úton történô 
szállítás környezetbarát. Azonban ez így nem igaz. Természetesen a közúti szál-
lítással szemben az üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében jobb, mint 
a közút. Ám a többi káros ökológiai hatást nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Ahhoz, hogy az év majdnem teljes idôszakában két és fél méteres merüléssel 
közlekedhessenek a teherhajók, át kell alakítani a folyómedret. Szakasztól füg-
gôen kotrásokkal, sarkantyúkkal, vezetômûvekkel, part- vagy medererôsítéssel, 
duzzasztással stb. Gondolom, azt nem kell részleteznem, hogy ezeknek milyen 
ökológiai hatásai vannak, illetve a partiszûrésû kutakra nézve ezek a beavatko-
zások mit jelenthetnek. 
Inkább arról szólnék pár szót, hogy ezeken felül még mit érdemes tudni. A hajók 
okozta természetellenes hullámzás, örvénylés további veszélyforrást jelentenek. 
A mesterséges hullámok sokszor kitépik az adott élôhely szempontjából fontos 
gyökerezô vízinövényeket, tönkreteszik az úszóhínárokat. A halivadékokat közvet-
lenül érinti a mesterséges hullámzás, mivel még nem tudnak kitartóan úszni, a 
hullámok partra vetik ôket, ahol ragadozók, dögevôk prédái lesznek. A hajóforga-
lommal vegyi anyagok juthatnak a vízbe. Az olajszármazékok például a kétéltûek 
életbevágóan fontos bôrlégzését gátolja, a madarak röpképtelenné válhatnak az 
összeragadt tollazatuk miatt. A halakra nézve az olaj alacsony koncentrációban 
is toxikus hatású, továbbá a növények fotoszintézisére már kis mennyiség is 
károsan hat. A korróziógátló festékek is károsítják a vízi élôvilágot. Ezek közül 
is a nehézfémeket tartalmazók azok, amelyek az üledékben felhalmozódnak. 
A hajóforgalom azonban újra felkeveri és a vízbe juttatja azokat. Ezeket a ha-
tásokat több külföldi folyón, csatornán vizsgálták már.

Ereifej Laurice Budapesten, az ELTE bio-

lógus szakán végzett. Nyolc éve dolgozik a 

WWF Magyarországnál. Ez idô alatt számos 

vizes élôhely védelmi programot vezetett. 

Többek között a kisvizek védelme projektet, 

amely a helyi lakosság segítségével tan-

ösvények építését, élôhely rehabilitációját 

célozta meg. A Dráva-védelmi projekt során 

magyar, horvát és osztrák civilszervezetek-

kel karöltve dolgozott a kavicskitermelés 

és a Novo Virje-i erômû megépítése ellen 

és a határon átnyúló bioszféra-rezervátum 

kialakításán. A Dunával évek óta foglal-

kozik. Kezdetben mellékágak, tanösvények, 

rehabilitációját segítette, jelenleg a Duna 

hajózhatósági fejlesztésének zöldítése a 

legfontosabb cél. Az elmúlt másfél év-

ben elsôsorban egy EU-projekt keretében 

a vízgyûjtô-gazdálkodási tervezésben való 

társadalmi részvétel kialakításán dolgozik. 

Háry Gyula (1864–1946): Az Új-pesti kikötô és hajógyár
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■ Mennyibe kerül ez a hajóút Magyarországnak? Megéri-e, hiszen nekünk nincs vízi 
flottánk? Egy külföldi érdekcsoportoknak építenénk ki a rendszert vagy kérhetünk 
esetleg vízi útdíjat az áthaladásért?

MI: A hajózhatóság kialakítása nekünk az önrészbe fog kerülni, amely a 70–90 
milliárd forintra becsült összköltség 10–15 százaléka. Végleges számokat azon-
ban csak a kész tervek láttán lehet mondani. A vízi szállítás környezetkímélô. 
Ha hajón történik az áruszállítás, kevesebb lesz a kamion az utakon, kevesebb a 
kibocsátás, és az utak sem terhelôdnek. Bár az EU csak az infrastruktúraépítést 
támogatja, gazdasági tevékenység, azaz hajóflotta kiépítését nem. De biztos 
vagyok benne, hogy ha olcsóbb lesz a vízi szállítás, Magyarországon is lesznek 
hajós fuvarozók. Hazánkban egyébként vannak elfekvô hajók, amelyre lehetne 
építeni egy új vállalkozói flottát. De úgy gondolom, meg kell hívni a forgalmat 
a Dunára, támogatni kell a vízi szállítást, hogy szárnyra kapjon. Pénzt azon-
ban nem kérhetünk az áthaladó hajóktól, mert ezt tiltja a belgrádi szerzôdés. 
A zsilipeket, a hidakat és a hajóutak biztosítását az államok saját költségükön 
mûködtetik. Amúgy nagy a pénzügyi lobbi ellenérzete a vízi úttal kapcsolatban, 
hiszen a közúti díjakból, az üzemanyag-adókból rengeteg bevétele származik az 
országoknak. Az EU viszont szeretné mûködtetni a környezetbarát szállítási rend-
szereket és erre áldoz is, ilyen a vasút és a hajózás. Az unió csak szelíd nyomást 
gyakorol, a magyar állam fogja eldönteni a vizsgálatok, tervek alapján, hogy végül 
kiépíti-e a vízi utat a Duna magyarországi szakaszán.

EL: A WWF a Magyar Környezet-gazdaságtani Központot bízta meg, hogy végezzen 
el egy szociogazdasági elemzést a témában. Ez számos alaptételt megkérdôjelez. 
Többek között azt is megfogalmazza, hogy hazánk számára a vízmélység növelése a 
legelônytelenebb fejlesztési mód a lehetséges változatok közül. A tanulmány szerint 
a belvízi fuvarozás helyzetét elsôsorban piacszabályozási eszközökkel; a kiszolgáló 
kikötôi és ráhordási infrastruktúra fejlesztésével; az informatikai háttér – egységes 
forgalomszervezés, egységes rakománystandardok – biztosításával, a vízállás-
elôrejelzés javításának megoldásával; a flotta technológiai fejlesztésével lehet javí-
tani. A raj nai flotta hazánkkal szemben komoly fölényben van, továbbá a szállítási 
hálózat szerkezetének átrendezôdése (fôleg az új tagországok csatlakozása miatt) is 
megkérdôjelezi a dunai szállítás szerepét és az abban való részesedésün ket. A szo-
cio gazdasági vizsgálat szerint nem egyértelmû, hogy a magyar gazdaság számára 
minden szempont figyelembevétele után összességében pozitív lenne-e a végkifej-
let. Egyszerûen fogalmazva: mások számára gazdasági hasznot hajtunk, miközben 
a kör nyezeti és társadalmi károk a magyar szakaszon jelentkeznek. Ráadásul ehhez 
a hazai adófizetôk pénzét is felhasználják. Magyarország az Európai Unió teljes jogú 
tagja. Ha érdekeivel ellentétes a fejlesztési irány, kérhet felülvizsgálatot. Ezért a 
WWF Ma gyarország és partnerei azt szeretnék elérni, hogy a vízi szállítás fejlesztése 
elôtt a korábban említett kérdéseket alaposan vizsgálják meg, és az összes társadal-
mi, ökológiai és gazdasági szempont figyelembevétele után hozzák meg a döntést. 
Lehet hajózni, hajózást fejleszteni, csak nem mindegy, hogyan és milyen áron.

Összeállította: Varga Judit
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Aral-tó

A közép-ázsiai tavat korábban két jelentõs folyó, 

a Szir-darja és az Amu-darja táplálta. Az intenzív 

gyapottermesztés bevezetésével a folyók vizét teljes 

egészében szétöntözték a földeken, így a tó utánpótlás 

nélkül maradt. A tó vízkészletének jelentõs részét 

elvesztette, így a sókoncentrációja megemelkedett, 

ezért a korábban ott élõ 24 halfajból 20 kipusztult. Az 

ötvenes években 60 ezer embernek munkát adó halá-

szat teljesen megszûnt. A szél minden évben 40–140 

millió tonna mérgezõ por-só keveréket ragad fel a 

kiszáradt tófenékrõl, és lerakja a környezõ mûvelt 

földeken, károsítva vagy el is pusztítva a termést.

A LEGNAGYOBB VESZTESÉGEK

Olvadó jégtakaró

Nemcsak az a baj, hogy a Föld jégtakarója olvad, 

hanem, hogy az olvadás üteme gyorsul. Norvég kuta-

tók elõrejelzései szerint ötven év múlva az Északi-

sarki óceán nyáron jégmentes lesz, ami felborítja az 

ott honos élõvilágot, a jegesmedvék, fókák és egyéb 

állatok élettere szó szerint eltûnik. Az elkövetkezõ 

száz évben várhatóan 4–7 Celsius-fokkal fog emel-

kedni a hõmérséklet. Ha ezután a hõmérséklet sta-

bilizálódna, a grönlandi jégtakaró ezer év alatt akkor 

is teljes mértékben elolvadna, és ez hét méterrel 

emelné meg a tengerszintet. Egy amerikai tanulmány 

szerint az elmúlt 40 évben a sarki jégpáncél 42 

százalékkal vékonyodott. Grönland 2,2 millió négy-

zetkilométeres területe évente 51 milliárd köbméter 

vizet veszít: annyit, amennyi évente lefolyik a Níluson. 

K I N C S Ü N K ,  A  V Í Z
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A LEGNAGYOBB ÓRIÁSOK

Az Iguazú-vízesés

Brazília Argentínával határos csücskében található a legnagyobb kiterjedésû vízesésrendszer, amely 

csaknem négyszer szélesebb és 30 méterrel magasabb a Niagaránál. Kiterjedése négy kilométer 

széles. Az örvénylõ víztömeg mintegy 275 különálló, szigetecskékkel és sziklakiszögellésekkel elvá-

lasztott zuhatagban ömlik le a hosszú, félhold alakú sziklaperemrõl. Mennydörgésszerû robaja 25 

kilométerre is elhallatszik. Az Iguazú folyó 1320 kilométert tesz meg az Atlanti-óceán partja köze-

lében fekvõ forrásvidékétõl a vízesésig. Eközben 30 mellékfolyó ömlik bele, és 70 vízesést táplál. 

Grand Prismatic Spring

Amerika elsõ, a világ harmadik legnagyobb hôforrása a Yellow Stone Nemzeti Parkban. 91 

méter átmérõjû, 49 méter mély. Percenként 2000 liter 71 fokos víz ömlik ki belôle. Színe 

folyamatosan változik, mert az ásványi anyagokban gazdag vízben télen és nyáron is más-

más baktériumok „virágoznak”. Attól függõen, hogy a klorofill vagy a karotin kerül túlsúlyba, 

narancs vagy zöld színekben pompázik a forró forrás.
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A LEGNAGYOBB SZÉGYEN

A vízszennyezés

A víz legnagyobb szennyezôje az ipar, elsõsorban 

a vegyipar. Az ipari szennyvíz mennyisége 

naponta 2,5 millió köbméter, melynek mintegy 

a fele tisztítás nélkül kerül a szabadba. A másik 

nagy szennyezõ a mezõgazdaság. Vegysze-

rek, gyomirtók, rovarirtók, mûtrágyák kerülnek 

a felszíni vízkészletbe (a mezõgazdaságban 

évente 80 millió tonna mûtrágyát használ-

nak). Ezenkívül a háztartások szerepe óriásira 

növekedett a mosószerek, öblítõk, vízlágyítók, 

kozmetikumok és tisztítószerek széleskörû 

használatával. (Évente több mint 120 millió 

tonna mosószert, kozmetikumot használunk 

fel.) Az óceánokba évente 2,6 millió tonna nit-

rát, 2,5 millió tonna cink, 370 ezer tonna ólom 

kerül. A folyókba és tavakba pedig 300 milliárd 

liter szennyvizet eresztünk. 

A tengerek és óceánok szennyezõdéseinek 

nyolcvan százaléka a szárazföldrõl származik. 

Az elmúlt évtizedben 600 ezer hordó olaj került a 

vizekbe, amely tizenkét tankerhajó rakományá-

nak felel meg, az emberi fogysztás után keletkezõ 

szemét tömegét pedig becsülni is alig lehet.

A fotók forrása: a 2003-as Sajtófotó Kiállításon 

Bánkúti András nyertes fotója az Aral-tóról

Ian Parker’s free Gallery – parkerlab.bio.uci.edu

Audivisual Service of European Commission 

– ec.europa.eu
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Ü L T E S S  Á R N Y É K O T  É S  L E V E G Ô T !

ZÖLD LEVÉL PROGRAM A BELVÁROSBAN

A Lélegzet Alapítvány és a Levegô Munkacsoport közös programja 2007 júliusá-
ban indult útjára. Célja, hogy Budapest sivár betontengereit növényekkel tegye 
élhetôbbé, több lélegzô szigetnek, hôségtôl óvó árnyéknak, szemet gyönyörköd-
tetô kertnek örüljenek a városlakók. 
Az utóbbi idôben a köztéri zöldfelületek látványos minôségi romlásának vagyunk 
tanúi. Kevesen ragadnak öntözôkannát vagy gereblyét, hogy a környezetükben 
árválkodó elhanyagolt zöldterületeket rendbe rakják. Sokszor halljuk azt az érvet, 
hogy miért épp én tegyem rendbe a közös udvart, az önkormányzat dolga lenne. 
Ezen kíván változatni a Zöld Levél Program. 
A városzöldítésre buzdító felhívásunk az V., a VI., a VII. kerületre és Újlipótváros 
területére szól. A Rákóczi út–Dózsa György út–Dráva utca–Duna által határolt 
terület a fôváros növények tekintetében legmostohább része, ahol egy fôre ke-
vesebb, mint egy négyzetméter nyilvános zöldterület jut. A pályázat célja minél 
több zöldfelület létrehozása, illetve rendbetétele ezekben a kerületekben.
A programban, a fenti kerületekben mûködô nonprofit szervezetek, társashá-
zak, egyházak, közintézmények, önkormányzatok pályázhatnak zöldterületet 
javító, felújító, bôvítô támogatásra. A részvétel egyik legfontosabb feltétele, 
hogy a pályázó szervezet legalább három éven át gondozza, szükség esetén pó-
tolja a létre- illetve rendbe hozott zöldfelületet. Az 50 millió forintos pályázati 
forrás mellett zöld növényekkel, kertészeti tanácsokkal és hasznos ötletekkel 
segítjük a pályázókat.
Maradványterületek rendbetételéhez, erkélyek színesítéséhez szükséges növénye-
ket a pályázati kereteken kívül is lehet igényelni. Ez esetben elegendô, ha az igény-
lô levélben fordul a Lélegzet Alapítványhoz, melyben pontosan bemutatja a növény 
elhelyezésére szolgáló helyszínt vázlatos rajzzal, a tájolással és a pontos címmel. 
Egy-egy kert rendbetételéhez, udvar vagy nagyobb falfelület bezöldítéséhez, fapót-
láshoz helyszíni tanácsadásra is van lehetôség. Külön program készül gyermekek 
számára: iskolák, óvodák, gyermekintézmények jelentkezhetnek az iskola-, óvo-
daudvarok, kertek, falak, kerítések, erkélyek, ablakok bezöldítésére. A Zöld Levél 
Program keretében füvészkerti útmutató készül, amely gyerekeknek mutatja be 
a gyógy- és fûszernövényeket. A téli idôszakban városzöldítési-környezetvédelmi 
elôadások, rendezvények megtartásához nyújt segítséget a pályázat.
A program számít az önkormányzatok és a gazdaság szereplôinek aktív 
együttmûködésére. 

Varga Rita

A kiírást és a beadáshoz szükséges ûrlapokat 

www.levego.hu honlapról lehet letölteni, to-

vábbá a Levegô Munkacsoport irodájában le-

het beszerezni (Budapest VII., Károly krt. 3/a. 

III. 2., telefon: 411-0509, Astoria metrómeg-

állónál, hétfô–péntek: 9.00–12.00 között). 

A pályázatot 2008. május 1-jéig kell megva-

lósítani, és önerô szükséges hozzá.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, meg-

jegyzéseket a zoldlevel@levego.hu drótposta 

címre várják a szervezôk.

WWW.LEVEGO.HU/ZOLDLEVEL
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I S Z T A M B U L I  É L M É N Y B E S Z Á M O L Ó

AUTÓMENTES VÁROSOK CÍMÛ KONFERENCIA TÖRÖKORSZÁGBAN

Egy teljes napot töltöttünk Büyükadán. Az Isztambultól egyórás hajóútra lévô 
mintegy öt kilométer hosszú, egy kilométer széles sziget egyik legfôbb neve-
zetessége, hogy autómentes. Kizárólag az önkormányzat intézményei hasz-
nálhatnak gépjármûvet a település üzemeltetési és fejlesztési feladatainak 
ellátásához, de ezek száma sem haladhatja meg a hatvanat. A polgármester 
a konferencia résztvevôinek elmondta: a szigeten soha nem engedélyezték az 
autóforgalmat, és határozott szándékuk, hogy ez továbbra is így legyen – an-
nál is inkább, mert ez a kiemelkedô természeti adottságokkal és építészeti 
emlékekkel teli sziget egyik fô vonzereje. A szigeten mindössze hétezer-há-
romszázan laknak, azonban a nyári napokon tízszer ennyi turista érkezik ide. 
Aki nem akar gyalogolni, az kerékpárral vagy lovaskocsikkal közlekedhet. Már 
a hajókikötô közelében is több nagy biciklikölcsönzô és számos lovasfogat 
várja az érkezôket. A konferencia résztvevôinek a szervezôk díjmentesen 
biztosították a kerékpárt, amellyel még a kissé hegyes-dombos terepen is 
viszonylag könnyen bejárhattuk a területet, megtekintve a számos építészeti 
emléket, köztük dzsámit, keresztény templomot, zsinagógát, és élvezhettük 
a gyönyörû erdôket. 
A Büyükadán látottak megerôsítették bennünk, hogy egy kisvárosban nagyon 
jól lehet élni autók nélkül is – sôt, még jobban, hiszen nincs levegôszennye-
zés, zaj, dugók, és sokkal több terület marad az embereknek és a természet-
nek. Az is nyilvánvaló, hogy ugyanezt a szárazföldön lévô kisvárosokban is 
könnyûszerrel meg lehetne valósítani, ha meg tudnánk változtatni az emberek 
gondolkodásmódját.
További kellemes meglepetés volt a konferenciának helyszínt adó Isztambuli 
Várostervezô Központ közelében található Istiklal sugárút. Ez az itteni Váci 
utca, de sokkal szélesebb és hosszabb (mintegy két kilométer), közepén 
egy egyvágányú villamosvonallal. Éjjel-nappal hatalmas tömeg hömpölyög 
a teljesen autómentes úton, amelynek két oldalán szintén nagyrészt autó-
mentes vagy forgalomcsillapított kis utcák sorakoznak. A tömegközlekedést 
illetôen megemlíteném a város európai részén átmenô nagy kapacitású 
villamosvonalat, korszerû, légkondicionált jármûvekkel. Megtekintettük az 
épülôben lévô, a bogotaihoz hasonló jellegû expresszbusz vonalát is. Ezt úgy 
kell elképzelni, mintha az M3-as autópálya budapesti szakaszán középen 
két sávot egy korláttal teljesen elválasztanának a buszok részére, amelyek 
keresztezôdések, közlekedési lámpák nélkül akadálytalanul haladhatnak. 
A nagy befogadóképességû, gyors ki- és beszállást biztosító buszokkal csak-
nem egy metró kapacitású tömegközlekedési vonalat hoznak létre – a metró 
beruházási költségeinek a töredékébôl. A török városok közlekedésének kü-
lön sajátossága az úgynevezett dolmus, ami tulajdonképpen egy minibuszos 
iránytaxi. Rögzített végállomásai és útvonala van, viszont megállója nincs: 
bárhol megáll, ahol az utas fel- vagy le kíván szállni.

Augusztus végén a török fôvárosban ren-

dezte meg éves világkonferenciáját az 

Autómentes Világhálózat, amelyen város-

tervezôk, közlekedési szakemberek talál-

koznak, hogy meghallgassák a kiválasztott 

elôadók beszámolóit az egyes országok autó-

mentes törekvéseirôl, megvalósult tervei-

rôl. Idén a Levegô Munkacsoportot Lukács 

András elnök képviselte. A konferencia he-

lyi szervezôi a Török Közlekedésbiztonsági 

Szövetség és a Mimar Sinan Egyetem Vá-

rosi és Regionális Tervezési Intézete voltak. 
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Isztambul polgármesterének fôtanácsadója, prof. dr. Hüseyin Kaptan bevezetô 
elôadásában már a növekvô gépjármûforgalom okozta gondokra is felhívta a 
figyelmet (amit a résztvevôk a gyakorlatban is tapasztaltak), és hangsúlyozta az 
önkormányzat elkötelezettségét a környezetbarát közlekedésfejlesztés mellett. 
Véleménye szerint az Autómentes Városok témájú konferencia jelentôs ösztön-
zést ad ehhez. 
Az Isztambuli Mûszaki Egyetem professzora, Haluk Gerçek részletes számok-
kal támasztotta alá mondanivalóját. Az immár 12 millió lakosú Isztambulban 
csaknem 1,6 millió személygépkocsi található, vagyis 1000 lakosra 134 autó 
jut (Budapesten 350). Itt összpontosul a közel 70 millió lakosú Törökország 
személygépkocsi-állományának 28 százaléka. Az elmúlt 25 évben a város la-
kosainak száma megháromszorozódott, míg az autók száma a nyolcszorosára 

nôtt. Mindez még a viszonylag alacsony gépkocsi-ellátottság mellett is óriási 
dugókat és súlyos légszennyezettséget eredményez. Mivel a közterületek 
igen szûkösek, az autók tárolására már gyakorlatilag nincs hely. Isztambul 
legszebb történelmi tereit, utcáit is parkoló autók tömegei lepik el. A tömeg-
közlekedés és a személygépkocsi-közlekedés aránya 74:26, ami még mindig 
igen jónak mondható. Az összes helyváltoztatás 50 százaléka gyalogosan 
történik, ami szintén elônyös. Jelentôs tervek vannak a sínpályás közlekedés 
fejlesztésére: jelenleg 12 vonal fut 125 kilométeren, amit 43 vonalra, 508 
kilométerre terveznek bôvíteni. (Ebbôl 80 kilométer már építés alatt van.) Je-
lenleg nincs összeköttetés a vasút európai és az ázsiai hálózata között, azon-
ban ezt meg fogják teremteni a Boszporusz alatt fúrt 13,6 kilométeres alag-
úttal. A professzor ugyanakkor erôsen bírálta a nagy közútfejlesztési terveket, 
kiemelve, hogy ezek nem javítanak, hanem rontanak a helyzeten. A szakmai, 
illetve civilszervezetek különösen a Boszporuszon építendô harmadik híd és 
a hozzá kapcsolódó utak terveit kifogásolják, ami 800 hektár erdôt és vizes 
élôhelyet sodorna veszélybe, károsítaná Isztambul legfontosabb ivóvízbázisát, 
és tovább ösztönözné a város terjeszkedését.
Idil Isik török pszichológus elôadásában az autófüggôségrôl való leszokás le-
hetôségeit tárgyalta. Kutatásai alapján úgy látja, hogy az autó Isztambulban 
legtöbbször nem valós igényeket szolgál, hanem elsôsorban státusszimbólum. 

Az autómentes Büyükada
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Sok embernél egyfajta függôség alakul ki, ami nagyrészt az adott körülmények 
közötti szocializáció következménye. A jobb módú szülôk gyermekeik 18. szü-
letésnapjára gyakran autót ajándékoznak, a következményekkel viszont nem 
számolnak. Pedig az utóbbi idôben ugrásszerûen megnôtt a fiatalok által 
okozott közlekedési balesetek száma. Ezért a Török Közlekedésbiztonsági 
Szövetség arra hívja fel a szülôk figyelmét, hogy az autó nem ajándék, ha-
nem a gyerekeik életét veszélyeztetô eszköz. „Tragédiák helyett emberséges 
közlekedést!” címû kampánysorozatukban az autó nélküli élet elônyeire igye-
keznek felhívni a figyelmet. (Vajon a mi ORFK – Országos Baleset-megelôzési 
Bizottságunk mikor fog eljutni idáig?) Többek között rádiómûsorokkal és 
utcai megmozdulásokkal formálják a lakosság gondolkodásmódját. Isztambul 
egyik kerületében például minden hónap egy vasárnapján lezárják az utcákat 
a gépkocsiforgalom elôl. Az utcákon különféle kulturális eseményeken vehet-
nek részt a járókelôk. Szorgalmazzák, hogy az állam és az önkormányzatok 
elsôsorban a tömegközlekedés, a kerékpározás és a gyalogos közlekedés 
feltételeit javítsák az autós infrastruktúra építése helyett, hiszen az embe-
rek azt a közlekedési módot fogják választani, amelyhez a fizikai feltételek 
a legkedvezôbbek. Kampányukhoz neves embereket kérnek fel, akik nem 
közlekednek autóval, és így mintaként állíthatók a közvélemény elé. (Vajon 
Magyarországon hány ilyen embert találnánk?) 

A 

Török Mérnöki és Építész Kamara képviseletében prof. dr. Orhan Kuntay a városi 
hômérséklet kedvezôtlen alakulásáról tartott elôadást. Ankarában végzett mérése-
ik szerint a város egyes területein a hômérséklet 5–10 Celsius-fokkal magasabb 
lehet, mint a környezô területeken. Ennek fô okai a nagy leaszfaltozott területek, 
a gépjármû-közlekedés, egyes épületek széles, lapos, hôelnyelô anyagokkal bur-
kolt teteje, a különbözô létesítmények nagy hôkibocsátása (például a bevásárló-
központoké, jármûgyáraké), az átszellôzés hiánya, a növényzet hiánya, valamint 
a parkoló autók. Ez utóbbival kapcsolatban különösen érdekes megállapítást 
tettek: a parkoló autók sokkal nagyobb hatással vannak a hôszigetek kialakulá-
sára, mint maga a gépjármûforgalom. A parkoló autók magukba szívják a hôt és 
Ankara utcáit kályhaként sütik, sok helyütt elviselhetetlenné fokozva a hôséget.

Sajátságos módszer az egyirányú utcákba történô sza-

bálytalan behajtás megakadályozására Isztambulban
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A Greenpeace részérôl Joeri Thijs és a Föld Barátai részérôl Jeroen Verhoeven 
a városban használt négykerék-meghajtású jármûvek (a luxus terepjárók) el-
leni kampányukról számoltak be. Az Autofrei Wohnen (Autómentesen Lakni) 
nevû német civilszervezet vezetôje, Markus Heller arról beszélt, hogy bár 
lassan, de terjednek az autómentes lakónegyedek Európa városaiban. A Gya-
logosok Nemzetközi Szövetségének (IFP) elnöke, Ole Thorson elôadásában 
arra helyezte a hangsúlyt, hogy minden közlekedési tervnek szerves része 
kell hogy legyen a gyalogos közlekedés. Nagy érdeklôdés és vita kísérte a Le-
vegô Munkacsoport nevében tartott elôadásomat a közlekedés költségeirôl. 

Lukács András
Levegô Munkacsoport

Isztambul Váci utcája, az Istiklal sugárút

A cikk teljes szövege megtalálható a www.

levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/au-

tomentesvaros0709.pdf címen, a konferen-

cia programja pedig a www.worldcarfree.

net/conference/ címen. Hamarosan innen 

lehet majd letölteni a konferencia elôadá-

sait és a rendezvényrôl készült képeket is. 
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AZ ÉV CIVILSZERVEZETE LETT 
A LEVEGÔ MUNKACSOPORT 

A Levegô Munkacsoport az Év Ci vil szer ve-

zete. A Nonprofit Információs és Oktató 

Központ Alapítvány (NIOK) kuratóriuma 

elsôsorban a 2006. évi tevékenységet érté-

kelte, de a döntésnél fontos szempont volt 

a fenntarthatóság, az eredetiség, a folya-

matosság és a példaértékû magatartás. 

Százötven jelölés alapján választották ki 

a díjazott szervezetet, vállalatot, illetve 

magánszemélyt. 

A NIOK 1995-ben alapított három díjának 

célja, hogy elismerjék azokat a gazda-

sági szervezeteket és magánszemélyeket, 

akik a magyarországi felelôsségvállalás-

ban adományaikkal élenjárnak, valamint 

díjazzák azokat a civilszervezeteket, akik 

példaértékû munkát végeznek. Az Év 

Egyéni Adományozója Küllôi Péter, az Év 

Vállalati Adományozója a Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. lett. 

A fenti fotón Lukács András a Levegô 

Munkacsoport elnöke és Hajtman Ágnes 

elnökhelyettes látható, amint átveszi az Év 

Civil Szervezete díjat Marschall Miklóstól, 

a NIOK kuratóriumának elnökétôl.

A Levegô Munkacsoport levélben kereste meg 

az országgyûlés környezetvédelmi, gazdasá-

gi és költségvetési bizottságainak tagjait, 

hogy módosítsák az elektronikus útdíjfize-

tési rendszerrôl szóló országgyûlési hatá-

rozati javaslatot, ami részben sikerrel járt. 

ROSSZ DÖNTÉSEK A MÁVNÁL

A Levegô Munkacsoportnak sikerült megsze-

reznie a MÁV Zrt.-nek az utóbbi hónapokban a 

személyszállítás alakulásáról készített belsô 

szakértôi értékelését. Az anyag mindenben 

alátámasztotta a Levegô Munkacsoport 

korábban kialakított álláspontját. A jegyárak 

emelése „nemcsak” utasvesztést eredmé-

nyezett, hanem még bevételkieséssel is járt 

a MÁV számára! A járatritkítások miatt 

szintén csökkent az utasok száma, miközben 

a MÁV-nál gyakorlatilag semmilyen megta-

karítás nem jelentkezett! Ugyanakkor, ahol 

sûrítették a járatokat és javították a menet-

rendet, ott nôtt az utasok száma és a bevétel. 

Különösen az ütemes menetrend bevezetése 

bizonyult rendkívül kedvezônek.

SPORT, PÁLYÁK NÉLKÜL?

A rendszerváltás óta csak a fôvárosban több 

mint hatvan sportpályát szüntettek meg, 

vagy éppen most értékesítenek. (Vidéken is 

ugyanennyit, vagyis országosan százhuszat.) 

Helyükre bevásárlóközpontokat, lakóparko-

kat, benzinkutakat építettek, de akad olyan 

szebb napokat látott zöldterület, amely-

nek helyén türelmi zóna lett. A felszámolt, 

eladott pályák összértéke meghaladja a 70 

milliárd forintot. A Levegô Munkacsoport 

az ôrmezôi MÁV Vasútépítô Törekvés SK. 

Sporttelep védelmében tartott sajtótájékoz-

tatót, amelyen az Aranycsapat legendás 

kapusa, Grosics Gyula lôtt kapura.

A 4-es metró építési terve szerint az Ôrmezô 

lakótelep közvetlen szomszédságában lévô 

KÖZÖS PLATFORMON ZÖLDEK 
ÉS KAMIONOSOK

Két, látszólag ellenérdekelt szervezet meg-

egyezésre jutott! A kamionosok, azaz a 

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a zöl-

dek, azaz a Levegô Munkacsoport egyetérte-

nek abban, hogy a jelenleg alkalmazott mat-

ricás úthasználatidíj-rendszer nem alkalmas 

a közúti fuvarozás problémáinak enyhítésére. 

Ezért a két szervezet egyeztetett és megálla-

podott több olyan sarkalatos elvben, amely 

a fuvarozók, a lakosság és a környezet 

érdekeit egyaránt szolgálhatják. A közös 

állásfoglalásban leírtak megvalósulása ese-

tén egyrészt mód nyílhat a magyarországi 

közúti tranzitforgalom mérséklésére, a közúti 

teherszállításnak elsôsorban gyorsforgalmi 

úthálózatra való terelésére, másrészt a hazai 

székhelyû közúti közlekedési szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások versenyelônyének biz-

tosítására. Az állásfoglalást a két szervezet 

megküldte a parlamenti pártok elnökeinek és 

frakcióvezetôinek, közremûködô támogatá-

sukat kérve ahhoz, hogy a közeljövôben elfo-

gadásra kerülô, az elektronikus útdíjról szóló 

országgyûlési határozatban és a késôbbiek-

ben kialakításra kerülô díjpolitikai elvekben 

a két szervezet közös álláspontja tükrözôdjék. 
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sportpályát megszüntetik, helyébe buszvégál-

lomást építenek. A buszok pedig a lakótelepi 

óvoda udvara mellett haladnának el. A Levegô 

Munkacsoport nemcsak környezetkárosítónak, 

de közlekedésszervezési szempontból elhibá-

zottnak tartja az elképzelést. A civilszervezet 

az Ôrmezôi Közakarat Egyesülettel közösen 

levélben fordult Bajnai Gordon miniszterhez, 

korábbi fejlesztéspolitikai kormánybiztoshoz 

és Hagyó Miklós fôpolgármester-helyetteshez. 

A levél aláírói követelték, hogy a metró vona-

lát 500 méterrel hosszabbítsák meg, és a 

Budaörsi útnál alakítsák ki az ideiglenes vég-

állomását. Ebben az esetben nincs szükség 

a Kelenföldi pályaudvarról Ôrmezôre vezetô 

mozgólépcsôk kialakítására, a buszpályaud-

varra, a hozzávezetô út megépítésére. Így több 

milliárd forintot lehetne megtakarítani. 

A két civilszervezet kérte továbbá, hogy az 

állam hozzon megfelelô jogszabályokat a 

sportpályák védelmére és mûködési feltéte-

leik biztosítására, valamint nyújtson forráso-

kat további sportpályák létesítésére. Miközben 

a sporttörvény elôírja, hogy a felszámolt 

sportpályák helyett újakat kell építeni, az 

országban a mintegy százhúsz megszünte-

tett sporttelep helyett elvétve épültek újak. 

A sajtótájékoztatót követôen a sportért felelôs 

államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a törvénye-

ket betartják, sportpályát nem szüntetnek 

meg, ha mégis, helyettük újat építenek. Arra 

nem kapott választ a Levegô Munkacsoport, 

hogy hol épült a fôvárosban hatvan új pálya. 

LEDÓZEROLTÁK

Lapzártakor érkezett a hír, hogy szeptember 

4-én az éj leple alatt, a fenntartó engedélye 

és tudta nélkül elkezdték bontani az ôrmezôi 

MÁV Vasútépítô Törekvés SK. Sporttelepét. 

A gondnok családjával együtt aludt a pálya 

melletti lakásában, amikor megjelentek a 

munkagépek. Az ôrmezôi lakótelep lakói az 

ablakaikból félve figyelték, hogyan rombolják 

le sportpályájukat. A gondnok értesítette 

a rendôrségek, akik a helyszínre érkezve 

megállították a hívatlan dózerolókat, és 

az ôket kísérô biztonsági ôröket. A Levegô 

Munkacsoport sürgôs tájékoztatást kért a 

fôvárosi és a XI. kerületi önkormányzatoktól.

TAGSZERVEZETÜNK MEGMEN-
TETTE PÁLY VIZES ÉLÔHELYÉT
 
Az 1989 óta mûködô Zsámbéki Medence 

Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) a Békás-patak 

vízgyûjtô területén, Tinnye, Perbál, Budajenô, 

Telki, Tök, Páty, Zsámbék, Herceghalom, 

Biatorbágy, Etyek és Mány településeken fejti 

ki tájvédelmi, természet- és környezetvédelmi, 

környezeti nevelési, tudatformálási tevékenysé-

gét. A szervezet egyik legnagyobb sikere, hogy 

megakadályozta a Pátyon jogerôs építési enge-

dély nélkül épülô galvanizáló-keménykrómozó 

üzem megnyitását. A ZSMTE elnökhelyettese, 

Zsarnóczay István az utóbbi idôk küzdelmeirôl 

számol be itt, amely során megmentették a 

betemetésre ítélt Sasfészek-tavat.

Páty község az elmúlt évtizedek során felél-

te és felszámolta természeti környezetének 

túlnyomó részét. A falunak már csak két 

természeti értéke maradt: a Fôkút-forrás mel-

letti rétek, legelôk és a Sasfészek-tó. A falu 

érdeke azt diktálná, hogy ezeket megvédje, 

mert környezete, a Zsámbéki-medence éppen 

emiatt volt és lesz értékes. A pátyi emberek 

érzelmileg is kötôdnek a Sasfészek-tóhoz. 

Sokan járnak a partjára pihenni, horgász-

ni. A környezete másokat is megihletett, itt 

építették fel Emile Zola világhírû regényének 

díszleteit, hogy leforgassák pátyi statiszták-

kal a Germinál címû filmet 1962-ben. 

Szívszorongató érzés volt látni, hogy egy ilyen 

bájos tó, sok vízi növény és állat lakhelye a sze-

münk láttára pusztulhat el. A lelketlen emberek 

legszívesebben eltörölték volna a Föld színérôl, 

beruházók fenték rá a fogukat. Optimális meg-

oldást kellett találnunk annak érdekében, hogy 

bebizonyítsuk: egy ipari terület és egy vizes 

élôhely képes lehet „egymás mellett élni”. 

Páty a budapesti agglomeráció második 

gyûrûjéhez tartozó település. A vizes élôhely 

Páty község déli részén, az M1-es autópálya 

21-es km szelvényénél, az autópálya és az 1-

es fôközlekedési út (volt 100-as) között talál-

ható, amelynek környezetét a helyi rendezési 

tervekben ipari területté nyilvánították. 

A tervezés idôszakában igen kemény tárgyalá-

sokat folytatott Zsámbéki Medence Tájvédelmi 

Egyesület a terület tulajdonosával a tó meg-

mentése érdekében. A média és a lakosság 

közös erôfeszítésével sikerült megállítanunk a 

dózereket, amelyek akkorra már több méter szé-

lességben feltöltötték a tó szélét. Szakemberek 

segítségével teljes botanikai felmérést, víz- és 

egyéb vizsgálatot végeztünk. E megalapozó 

szakmai felméréseket követôen elértük, hogy 

helyi védettség alá kerüljön a Sasfészek-tó, 

amely egy ökológiai folyosó (élôhelyláncolat) 

része. A Disznólápának nevezett határrészen 

keresztül kapcsolódik a Biai-tóhoz. 

Mint utóbb kiderült, a veszély nem múlt el. 

Holmi (vélt) gazdasági, települési érdekekre 

hivatkozva számtalan módon próbáltak meg 

nyomást gyakorolni az egyesületre állás-

pontja megváltoztatására, és elhitetni a 

lakossággal, hogy nincs semmilyen értéke 

ennek a területnek. Az egyesület mindvé-

gig igyekezett tárgyszerû maradni és szak-

mai válaszokat adni. Sôt, elkészíttette a 

Sasfészek-tó kezelési tervét. Jó lenne, ha a 

tó köré betelepülô vállalkozásokról és a pátyi 

önkormányzatról is azt lehetne elmondani, 

hogy nemcsak együtt tud élni a természeti 

értékekkel, hanem meg is tudja becsülni 

azokat. A vizes élôhelyek védelmérôl egyéb-

ként a ramsari egyezmény rendelkezik, ame-

lyet Magyarország még 1979-ben ratifikált.

Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület 

Elnök: Fésû József György

Honlap: www.zsmte.hu 

Cím: 2072 Zsámbék, Rácváros út 2. 

Alelnök: Zsarnóczay István

E-levél: zsarnoczay@zsmte.hu

Telefon: 06-30-290-9452 
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J Ö V Ô K É P  É S  A D Ó S T R A T É G I A  N É L K Ü L

A HAZAI ADÓRENDSZER EGYIK ATJYÁT, AZ APEH VOLT ELNÖKHELYETTESÉT SZERKESZTÔSÉGI BESZÉLGE-

TÉSRE INVITÁLTUK. VÁMOSI-NAGY SZABOLCSOT TÖBBEK KÖZÖTT A MAGYAR ADÓRENDSZER HELYZETÉRÔL, 

TELJESÍTMÉNYÉRÔL KÉRDEZTÜK A LEVEGÔ MUNKACSOPORT ÚJ, ADÓCSALÁS CÍMÛ KIADVÁNYA KAPCSÁN. 

■ Ön már a 80-as években részt vett a jelenlegi adórendszer kialakításában. Miért 
épp ezt a rendszert választották a felmerülô minták közül? 
Hollandia, Németország, Franaciaország stb. mind mintául szolgált, de a rend-
szert a magyar viszonyokra kellett építeni. Az adóreform 1988 és 1991 között 
zajlott le. 1988-ban bevezettük az áfát és a személyi jövedelemadót, ezek csak-
nem minden modern gazdaságú ország adórendszerében léteznek. Az adóreform 
a helyi adóról, az adózás rendjérôl és a társasági adóról szóló törvénnyel zárult. 
Az állami adóbevétel törzse a személyi jövedelemadóból, az árakat terhelô adó-
ból (áfa), a jövedéki adókból és a nyereségadóból áll, ezenkívül van helyi adó 
is, amelyet a helyi önkormányzatok kapnak. Bárhol a világon mûködhetne ez az 
adórendszer, ám azon lehet vitázni, hogy ezek az arányok jók vagy nem jók. Nagy 
csapást mért a magyar adórendszerre az utóbbi években bevezetett tizenegy új 
adónem. Minél fejlettebb egy társadalom, annál cizelláltabb a jogrendszere, és 
annál bonyolultabb az adórendszere. Nem biztos, hogy a magyar gazdaság a né-
met gazdaság szintjén van, holott az adórendszere már majdnem olyan bonyolult, 
mint a németé.

■ Az adórendszer bevezetésekor meghatároztak egyéb célokat is vagy csak az állami 
bevételek biztosítása volt a fô szempont? Ilyen egyéb cél lehet például egy jövôkép 
kialakítása, honnan hová akarunk eljutni ezekkel a bevételekkel, milyen társadalmi és 
gazdasági folyamatokat tudunk erôsíteni és gyengíteni az adórendszeren keresztül? 
Világos, hogy az adók elsôdleges funkciója az állambevételek biztosítása. 
Az úgynevezett másodlagos funkciók közül elég sokat megpróbált kiszolgálni az 
adórendszer, de minél többnek akar megfelelni, annál bonyolultabb, és annál 
kevésbé számíthatók ki a finom hatásai. Ilyen volt például a termékdíj, amely az 
eldobható csomagolások terjedését és a szeméttermelést hivatott visszaszorítani 
adókivetéssel. Ezt az adónemet korábban vezettük be sok európai országnál. 
A Sulinet-program adókedvezménnyel próbálta – sikertelenül – a számítógépes 
kultúrát terjeszteni. Én nem látom, hogy ma Magyarországon legalább elméleti 
szinten létezne adóstratégia, amely meghatározná, hogy a beszedett adók má-
sodlagos funkcióján keresztül milyen célokat akarunk és tudunk megvalósítani. 
De ez nem az adó hibája. Mindaddig, amíg nincs egy komoly alapelképzelés 
arról, hogy a magyar társadalomnak mik a víziói, mit akarunk elérni, addig nem 
is lesz ilyen. Ez állami feladat, a politikusok dolga kijelölni. Hogyha nincs ilyen, 
akkor nem lehet önmagában egy adóvízió, mert lógna a levegôben. Én nem 
gondolom, hogy ez hiba lenne, mert akkor a farok csóválná a kutyát. Van ugyan 
Új Magyarország Fejlesztési Terv, ám ez csupán arról szól, hogy hét évig hogyan 
használjuk fel az európai uniós pénzeket. 

Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs 56 éves adójogász. 

Pályáját a 70-es években a jogi diploma 

megszerzése után a Fôvárosi Illetékhivatalban 

kezdte elôadóként, majd a Pénzügyminiszté-

riumban és a Pest Megyei Illetékhivatalban 

dolgozott. 1987-ben került az Állami Pénz-

ügyi és Ellenôrzési Hivatalhoz (APEH), ahol a 

Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Adó-

osztályának vezetôjeként kezdte pályafutását 

és az APEH elnökhelyetteseként fejezte be 

2006-ban. Azóta az Ernst & Young Tanácsadó 

Kft. adószakértôjeként dolgozik. Emellett a 

pénzügyminiszter által létrehozott Tankönyv 

Bizottság elnöke, az Adó címû lap szerkesz-

tô bizottságának elnöke, a Pénzügyminiszté-

rium adószakértôi bizottsági tagja. Tanít az 

ELTE, az IBS, a Károly Róbert Fôiskola, a 

Károli Gáspár Református Egyetem és a Páz-

mány Péter Katolikus Egyetem jogi karain.
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■ De az adórendszer igenis lehetne szociálisan érzékenyebb elosztású, emberi érté-
kek megôrzésére ösztönözhetne. 
A társadalompolitika kiszolgálója a gazdaságpolitika, annak kiszolgálója a pénz-
ügypolitika, annak kiszolgálója az adópolitika. Nem akarom én a döntéshozókat 
védeni, de amikor azt mondom, hogy bizonyos dolgokat támogatok, bizonyos 
szektorokat megszorítok, akkor jön a civil társadalom, jön a kultúra, jön az 
oktatás, jön az egészségügy, hogy csak velünk ne tedd. És akkor kiderül, hogy 
körbejártuk lényegében a társadalom fôbb mozgatóit. Ezt a döntést személy 
szerint én nem szeretném magamra vállalni, hogy melyiket mozdítom elôre, és 
melyiket hátra. A politikának kell ilyet csinálni, a lényeg, hogy az adó szektor-
semleges legyen. Egyébként szerintem a szektorsemlegesség lenne a legfon-
tosabb, és nem szabadna különbözô pártprogramok szerinti kedvezményekkel 
operálnia. Nem lehet szociális érzékenységbôl túlköltekezni, mert láttuk, mi 
történt négy évvel ezelôtt. Óriásira nôtt az államháztartási és a költségvetési 
hiány, mert olyan pénzeket osztottak szét, amely nem jött be adóbevételeként, 
és ezután feltétlenül szükség volt megszorításokra. 
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■ Nem gondolja, hogy jobb lenne az adófizetôi morál, ha az élômunka terheit 
csökkentenék?
Az áfa után a társadalombiztosításból és a személyi jövedelemadóból származik 
az állam két legnagyobb bevétele. Tehát ha hárommillió alkalmazott esetében 
ezt mondjuk felére csökkentem, honnan teremtjük elô a nyolcszázmilliárd forint 
személyi jövedelemadót, hol keressük meg az ezermilliárd forint tb-járulékot? 
Az áfát nem lehet olyan mértékben megememelni, hogy ezt kompenzálja, mert 
mondjuk ötven százalékosra ugrana fel, a jelenlegi húsz helyett. Egyébként egyet-
értek, a munkabért terhelô közterheket jó lenne csökkenteni, mert ez segítené 
a tôkebeáramlást és a foglalkoztatottság javítását. Abban azonban nem hiszek, 
amire rengetegen hivatkoznak, amikor a bérterhek csökkentését követelik, hogy 
négy-, öt- vagy tízpontos csökkentés esetén hirtelen becsületessé válnának a 
munkaadók adóügyi értelemben, és elrohannának bejelenteni a dolgozóikat. Ma-
gyarországon egyébként azért magasak az adók, mert kevesen fizetjük ôket. Ha 
mindenki befizetné a ráesô részt, akkor lehetne csökkenteni, vagy sokkal többet 
tudna a társadalom magára költeni. Jobb iskolákat, tömegközlekedést, úthálozatot 
mûködtethetnénk, a közösség ellátó színvonala jelentôsen javulna. Ha hat ponttal 
sikerülne visszaszorítani a feketegazdaságot, szintén lehetne adót csökkenteni, 
hiszen nône a bevétel. Mostanában folyton adót csökkentettünk, és az állam egyre 
többet költött. Hát nem kell ehhez közgazdásznak lenni, hogy ez rosszul sül el. 

■ Viszont hisz az ingatlanadóban. Miért? 
Mikor arról beszéltünk az interjú elején, hogy a magyar adórendszer szerke-
zetileg jó, de arányaiban nem biztos, akkor többek között arra gondoltam, 
hogy a vagyonadónak nincs elég szerepe Magyarországon. Nálunk fejlettebb 
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államokban a bevételek négy-tíz százaléka folyik be vagyonadóból, míg nálunk, 
ha a gépjármûadót is ide számolom, akkor ez három százalék, ha nem, akkor 
csak 1,2 százalék. Az ingatlan nem dugható el. Viszonylag egyszerû kivetni az 
ingatlanadót, mert a megállapításakor nem az ingatlanok becsült vagy bevallott 
forgalmi értékére alapoznak, hanem az illetékhivataloktól bekért adatok szerint 
különbözô szorzókkal számítják ki az ingatlanok értékét, amelyet nem lehet vi-
tatni, és egyébként is mélyen a tényleges forgalmi érték alatt van. Úgy végképp 
nem okozhatna meghökkenést az ingatlanadó, ha mondjuk ez levonható lenne 
a személyi jövedelemadóból vagy a vállalkozás iparûzési adójából. És például, 
ott ahol nem vonhatják le, mert nem fizetnek személyi jövedelemadót, ott meg 
kellene nézni, hogy miért nem fizetnek. 

■ Milyen egyszerûsítési lehetôségeket lát az adórendszerben? 
Egyszerûsítési lehetôség – és egyben ez a feketegazdaság elleni fellépés is, 
ha a bevételre alapozó jövedelemadó-általányokat megszüntetnénk, amely 
óriási kedvezményeket nyújt egy réteg számára, és a bevételek eltitkolásá-
nak meleg ágya lett. Én megszûntetném az amúgy sem EU-konform evát. Ez 
száztízezer vállalkozót érintene. Az ekho megszûntetése csak néhány ezret, 
az egyéni vállalkozóknak a bevételi általányon alapuló adózása hetvenezer 
embert érintene. Hasonló kedvezményezett adónem illeti meg jelenleg a 
mezôgazdaságban dolgozókat, nem tudom, miért, hiszen rengeteg támoga-
tást is élvez a mezôgazdaság. Aki a bevétel alapján adózik, nem kényszerül 
a költségszámlák gyûjtésére, kiadásairól nem kér számlát. Ha nem kér, gyak-
ran nem is kap. Ezzel a mögöttes gazdaság szürkül el. Ha egyszerûsödne 
az adórendszer, sokkal több bevételre tenne szert. Ott, ahol egy országban 
minden tizedik lakosra jut egy vállalkozás, az gyanús. Ha tízezerrel csökken 
a vállalkozások száma, akkor itt mindenki elkezd sírni, holott csökkenie kéne 
mondjuk hétszázezerre, és akkor lenne normális. 
Folytatva az egyszerûsítések sorát, bizonyos adónemeket össze lehetne vonni. 
Én a tárcaadókat helybôl kidobnám. A tárcaadókhoz az egyes minisztériumok 
ragaszkodnak. A kulturális miniszter a kulturális járulékhoz, a gazdasági minisz-
ter az innovációs járulékhoz, mert ezt ôk osztják el, ebbe nem szólhat bele a 
pénzügyminiszter, ugyanakkor nagyon csekély bevétel származik belôlük, és az 
adórendszert jelentôsen bonyolítják. 

■ Magyarországon hagyományai vannak az adóelkerülésnek. Mit tud tenni az adó-
hivatal ez ellen?
1988-ig a lakosság nagy része azt sem tudta, mi az az adó, mert a vállalatok 
adóztak. Volt néhány ember, aki házadót fizetett, meg gépjármûadót, de akkor 
még csak egymillió autó volt, most hárommillió van. Ma az adótudatosság odáig 
terjed, hogy ha én valamit csinálok, azonnal adókedvezményt akarok rá kapni. 
És odáig nem terjed ki, hogy blokkot kérjek a boltban. Adót nem akarok fizetni, 
de a társadalmi, közösségi szolgáltatásokat minél nagyobb mértékben ki akarom 
használni. Egyébként ez egy korosztályos problémája, és azt az ötven évet nem 
lehet elfelejteni. Gondoskodó államban nôttünk fel. Ha valami nincs, akkor 
szidjuk az államot, holott ez az állam már más berendezkedésû, és a befizetett 
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adókból gazdálkodik. Ez egy nagyon rossz reflex. Meg kellene változtatni, de hát 
a társadalmi tudat változik a leglassabban, ezt tudjuk.
A személyi jövedelemadó törvény bevezetésének egyik indoka az volt, hogy 
megteremtse a polgári felelôsség tudatát a közös dolgok iránt. A tudatformálás 
nem feltétlenül az adóhivatal feladata, hanem kormányzati, oktatásügyi és civil 
kérdés. De az APEH csináltatott egy nagyon kedves és humoros rajzfilmet, ami-
kor Lucifer vezeti végig az adózót a világban – sajnos a televíziók ritkán vetítik. 
Anyagi okokból szûnt meg a végzôs középiskolásoknak osztogatott tájékoztató 
füzet, holott nagyon fontos az új generáció felvilágosítása. Ebben a kérdésben 
(is) a kormányzati kommunikációs központoknak kellene érdemben lépni.

■ Mekkora létszámmal mûködhetne eredményesebben az adóhivatal?
El kell találni azt az arányt. Az a legdrágább, ha mindent ellenôrzünk. A nagy-
adózókat két vagy háromévente mindenképpen célszerû ellenôrizni, mert a 
legkisebb hiba is két-három év alatt romba dönti ôket, hiszen sok milliárdjukba 
kerülhet. A kis- és közepes vállalkozásoknál a kockázatelemzéses módszert 
alkalmazzák, hogy hol van valószínûleg eltitkolás. Arányaiban ez kiszámítható, 
hány embert igényel. Magyarországon van körülbelül hatszáz nyugtaellenôr, 
ebbôl kétezer sem lenne elég. És a legfontosabb és egyben legnehezebb fel-
adat is, hogy nem elég megtalálni az adócsalókat, bizonyítani is kell az adó-
csalást vagy adóeltitkolást. Én amikor az adóigazgatásban kezdtem a pályafu-
tásomat, elôször iktató, aztán illetékkiszabó, majd revizor voltam, végigjártam 
a ranglétrát. Azt volt a legnehezebb megtanulnom, hogy ha tudtam is, hogy 
átver az, akit ellenôrzök, de ezt nem tudtam rábizonyítani, akkor elköszöntem. 
Én beszálltam a Trabantomba, ô meg beszállt a Mercedesébe. Hetvenes éveket 
írtunk, de ez sokszor ma sincs másként. 

■ Nehéz döntés volt 36 év adóigazgatási munka után otthagyni az APEH-et? 
Nem, miután engem lefokoztak, ráadásul mindig érdekelt a „másik oldal”. Ha 
arra gondol, hogy az állami szektort elhagyni, az tényleg nehéz volt. Régen a 
kiszállt kollégáim azt mondták, hogy az elsô egy-két év az borzasztó, mert fordít-
va jár az ember agya. Ugye az állam oldaláról mindig azt hangsúlyoztam, hogy 
Magyarországnak kizárólag törvényes adóbevételeket kell produkálni. Innen is azt 
kell mondanom, csak meg kell látnom, hogy törvényesen melyik a legolcsóbb az 
ügyfélnek. Érdekes világ ez, élvezem. 

A beszélgetés résztvevôi: Beliczay Erzsébet, Horváth Zsolt, Lukács András, Pa-
vics Lázár, Susánszky Ferenc, Varga Judit.

Évente 800 milliárd forint bevételtôl esik 

el az államháztartás a személygépkocsi-

használattal összefüggô adócsalások miatt 

– olvasható a Levegô Munkacsoport újabb 

tanulmányában, amelyet Lukács András, 

a szervezet elnöke június 28-án adott át 

Veres János pénzügyminiszternek. Az ilyen 

jellegû adócsalások további hatása, hogy 

rendkívüli módon ösztönzik a környezet-

szennyezést, és nagymértékben fokozzák a 

társadalmi igazságtalanságot. Ez utóbbira 

jellemzô, hogy összértékét tekintve a csa-

lások 60 százalékát a lakosság leggazda-

gabb 20 százaléka követi el! A kiadvány 

letölthetô a www.levego.hu/letoltes/kiad-

vanyok/adocsalas.pdf címrôl vagy besze-

rezhetô a Levegô Munkacsoport irodájában.
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T Í Z  É V E  É S  M O S T
VISSZAPILLANTÓ ROVATUNKBAN A LÉLEGZET RÉGI SZÁMAIBÓL IDÉZÜNK AKKOR ÉS MÉG MOST IS AKTUÁLIS CIKKEKET

1 9 9 7 .  j ú l i u s – a u g u s z t u s i  s z á m

„ Ú j  s z e m l é l e t û  f o l y ó g a z d á l k o d á s  –  D u n a - r e h a b i l i t á c i ó 

Mi még azt tanultuk az iskolában, hogy a legnagyobb veszedelmet a folyók kanyargós med-

re, az árvíz, az elmocsarasodás okozzák, ezért a kanyarokat át kell vágni, a medret mérnö-

ki eszközökkel stabilizálni kell, a vizet kiszámítható módon minél hamarabb el kell vezetni, 

az áradásokat töltésekkel, magas betonpartokkal meg kell akadályozni. Az így »elhódított« 

területeket szántóföldekké kell alakítani, és aszály esetén öntözéssel kell a hiányzó csapa-

dékot pótolni. Pozitív példaként emlegettük a rizstermelés bevezetését az Alföldön, és Vas-

váry Pált tartottuk a parti települések megmentôjének, a modern folyószabályozás atyjának. 

Mára kiderült, hogy a természettel nem harcolni, a földeket nem elhódítani kell, és hogy az elmocsa-

rasodás sem a folyók »bûne«, hanem a XVII. és XVIII. századi emberi beavatkozások következménye. 

A folyók medrének állandó változása egy olyan folyamat, amelynek mesterséges megakadályozása – 

az egyensúlyvesztés fenntartása – rengeteg következménnyel, állandó beavatkozási kényszerrel jár.” 

1 9 9 7 .  s z e p t e m b e r – o k t ó b e r i  s z á m

„ A  s z o p t a t á s  a  t e r m é s z e t e s

A Szoptatást Támogató Szervezetek Világszövetsége (World Alliance for Breastfeeding Action 

– WABA) ajánlása szerint 1997-ben a szoptatás világhetének témája: Szoptatás: a termé-

szetes út. A szoptatás világhetének célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a szoptatás 

környezetkímélô voltára és a mesterséges táplálás környezetet veszélyeztetô hatásaira. Arra 

ösztönöz, hogy a szoptatást támogató csoportok környezetvédô szervezetekkel összefogva a 

világ minden pontján késztessék a kormányt és a társadalmat a szoptatás támogatására.” 

1 9 9 7 .  s z e p t e m b e r – o k t ó b e r i  s z á m

„ I s t e n t  j á t s z a n i

Tudta-e, hogy Lengyelországban növekedésserkentô emberi géneket hordozó pontyok úszkálnak már 

három éve a halastavakban? Vagy hogy 1991 óta bolgár kutatók olyan idegen géneket tartalmazó do-

hányt és lucernát neveltek ki, melyek ellenállóak egyes vírusokkal és baktériumokkal szemben? Ma-

gyarország ötféle »génátültetett« terménnyel folytat szabadföldi kísérleteket – burgonya, dohány, ku-

korica, olajrepce és lucerna –, hogy az antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességüket vizsgálják.

Mi több, a géntechnológia nem csak a mezôgazdaságra és az élelmiszer-termelésre korlá-

tozódik. Talál lehetôségeket a textil- és bõriparban, a bányászatban, az erdészetben és pa-

pírgyártásban, a természetgyógyászatban, a tisztítószergyártásban és a gyógyszeriparban is. 

Ha ez az irányvonal folytatódik, az étel, amit elfogyasztunk, a gyógyszer és 

az ellátás, amit kapunk, valamint az a mód, ahogyan felfogjuk és használjuk 

a természeti erôforrásokat, többé soha nem lesznek ugyanazok, mint amit megszoktunk.”
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KIADVÁNYOK

VÁROS, VIDÉK, VASÚT

„A legfrissebb sta-

tisztikák is igazol-

ják: egyre több em-

ber dönt a vasúti 

közlekedés mellett. 

Néhány térségben a 

vasút valódi siker-

történeteket tudott 

elkönyvelni, kivált a 

regionális közleke-

désben, eközben egyre keresettebbé válik” – írja 

Wolfgang Tiefensee német közlekedési miniszter.

annak a kiadványnak az elôszavában, ame-

lyet most a Magyar Közlekedési Klub és a 

Levegô Munkacsoport magyarul is megjelen-

tetett. Az olvasók színes fényképekkel illuszt-

rált 16 konkrét esetet ismerhetnek meg arról, 

miként lehet a korábban már bezárt vagy 

felszámolásra ítélt vasúti mellékvonalakat 

újjáéleszteni. A példák a magyar döntésho-

zók számára is sok tanulsággal szolgálnak.

A kiadvány letölthetô: 

www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/hu_aps_

positivbeispiele_aufl2_070622_klein.pdf

MEGYEK A BOLTBA

A Levegô Munkacso-

port új kiadványából 

hasznos tanácsokat 

meríthet mindenki, 

aki maga intézi be-

vásárlásait. Hajtman 

Ágnes az élelmiszer-

boltok termékválasztékától a kozmetikumokig és 

tisztítószerekig kísér bennünket. Miközben nagyító 

alá veszi az áruk termékleírását számtalan prak-

tikus tanácsot ad. A kiadvány letölthetô: www.le-

vego.hu/letoltes/kiadvanyok/megyek_a_boltba.pdf.
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Kedves Olvasó!

Mivel az egészségünk szempontjából elképesztô fontossá-
gú a klórmentes vízben való fürdés (ekcéma, allergia, száraz-
gyorsan öregedô bôr, hajproblémák miatt!) és az ivó-, fôzô-, 
és italkészítésre használt víz tisztasága, kérjük olvassa 
el az alábbi rövid tájékoztatót!

Szervezetünk folyamatos méregtelenítéséhez és az amúgy is kevés vitamin és hasznos (szerves)
ásvány hatékony felszívódásához tiszta vízre van szükségünk! 
Ez a mozgáson kívül talán a legfontosabb ahhoz, hogy az egyre jellemzôbb, súlyos, folyamatos gyógyszersze-
déssel járó, életvitelünket korlátozó, gyakran halálos népbetegségeket el tudjuk kerülni.
A Kisváros Kft. 2004 nyarán alakult. A 2005-ös évtôl, mint a Coolpex Inc. magyarországi kizárólagos forgal-
mazója, fordított ozmózis technológián alapuló víztisztító berendezések és KDF zuhanyszûrôk hazai értéke-
sítésével foglalkozik.

Küldetésünk, hogy minél több
magyar család élvezhesse a va-
lóban kristálytiszta, ozmózis víz
fogyasztását, használatát, és en-
nek érdekében rendkívül kedvezô árú és karbantartási költségû, kiváló minôségû ivóvizet elôállító fordított
ozmózis rendszerû víztisztító készülékeket és hozzávaló szûrôket biztosítson hosszú távon ügyfelei számára.
Ezen kívül további célunk, hogy a magyar emberek végre klórmentes, lényegesen egészségesebb fürdô-
vízben fürödhessenek.
Ezen küldetések a saját és gyermekeink egészségérôl szólnak. Sajnos a magyar emberek nagy része nem
egészséges és nem néz ki egészségesnek, ami többek között annak köszönhetô, hogy az ivó-, fôzô- és ital-
készítésre használt vizeink magas oldott anyag tartalommal rendelkeznek, így a víz nem tudja betölteni az
emberi szervezet számára rendkívül fontos tápanyagszállító és méregtelenítô funkcióját. A vizekben található
szervetlen vegyületek, mérgek tovább savasítják szervezetünket, ami gyakorlatilag az összes betegségünkért,
túlsúlyunkért felelôs! A fürdôzés során belélegzett és a bôrünkbe beszívódó klór és egyéb, szintetikus vegysze-
rek pedig egyértelmûen károsak az emberi szervezetre, és ráadásul az elsô számú védelmi vonalunkat, a bôrün-
ket teszik tönkre.
Ezúton szeretnénk minden kedves ügyfelünknek tisztább, egészségesebb és boldogabb életet kívánni!

Ha érdekli, hogy miért fontos 
az ozmózis víz használata; miért fontos a
klór- és nehézfémmentes vízben való
fürdés, illetve  az elsavasodás elleni
védekezés (lúgosítás), kérem hívjon fel,
vagy írjon egy e-mailt, szeretettel várom!
Üdvözlettel a Kisváros Kft. csapata
nevében!

Lakatos Attila
okleveles vízügyi mérnök
Telefon: 06-20-47-00-594
e-mail: lakatos.attila@kisvaros.hu

www.kisvaros.hu 
www.zuhanyszuro.hu

www.zuhanyszuro.hu

www.kisvaros.hu

Reverse Osmosis Pure Water Systems
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A Rába folyó vize a szentgotthárdi duzzasztó alatt 2001 novembere óta rendszeresen habzik, amely a környezô osztrák bôrgyárakból származó 
naftalin-szulfonátoknak köszönhetô. Emiatt a Rába vízminôsége az utóbbi években jelentôsen romlott, akárcsak a Lapincs folyóé, amelynek az 
élôvilágát a Fürstenfeldben üzemelô geotermikus erômû sóterhelése zavarta meg. 
Ne habozzunk cselekedni! Óvjuk meg természeti kincseinket!
Szentgotthárdnak még egy újabb veszéllyel is szembe kell néznie: egy osztrák cég monumentális hulladékégetôt kíván felépíteni három nemzeti 
park (Raab Naturpark (A), Goricko (Slo) és az Ôrségi Nemzeti Park) közelében, a várostól mindössze párszáz méterre, de még Ausztria területén. 
A Pro Natura St.Gotthard (PRONAS) Civil Összefogás e három környezeti probléma megoldásán fáradozik, munkájukat a Levegô Munkacsoport, 
a REFLEX Környezetvédelmi Egyesület és a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány támogatja.
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