
Környezeti elemek védelme 

 III. Vízvédelem   

 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc 

Gazdálkodási modul 

 

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan 

 

 
 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc 

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul  



  

  

31. Lecke 

A víz, mint megújuló erőforrás 



A víz körforgásának szerepe 
• A víz a hidroszférában állandó körforgásban, 

mozgásban van.  

• A Föld különböző terei, mint egy hatalmas desztilláló 
készülék elemei működnek, és gondoskodnak a 
csapadékvíz részleges megtisztításáról. 

• A desztillált víz már a légkörben szennyeződni kezd. 

• Nem mindegy azonban, hogy milyen anyagokkal és 
milyen mértékben szennyeződik. 

• Minden ami légszennyező, előbb, vagy utóbb víz- és 
talajszennyezővé válik. 

• A víz és talajvédelem ezért a levegővédelemmel kell, 
hogy kezdődjön.  



A víz fontossága  
• Víz az élet hajtóereje, nélküle élet nem is volna 

lehetséges a Földön 

• Vegetációt meghatározó faktorok közül legfontosabb a 
csapadék 

• Az emberi test naponta 3 liter vizet igényel 

• Az öblítős WC egy húzásra kb. 20 l vizet ürít 

• Az USA egy főre eső vízfogyasztása 1990-ben 5450 
liter/nap ennek negyede felszín alatti vizekből származik 

• Magyarországon a felszín alatti vizek részesedése az 
ivóvízellátásban  meghaladja a 90%-ot 

• Hazánkban a napi tényleges felszín alatti víztermelés 1,4 
millió m3 



Felszín alatti vízbázisaink 

 



Hideg és meleg karsztvizeink 



Magyarország hévíz kútjai 



Vizeink szennyeződés érzékenysége 



Vizeink sérülékenysége 



Vízkészlet gazdálkodásunk számokban 

Felszín alatti vízkészletek (MGSZ, OKTVF alapján) 

Termálvíz termelés 54,5 Mm3/év 

Higegvíz termelés 815 Mm3/év 

Összes termelés: 900 Mm3/év 

 

Utánpótlódás az Alföldön (Major Pál) 

Beszivárgás  106 mm/év 

Párolgási veszteség   87 mm/év 

Növekmény    20 mm/év 

 



Felszín közeli vízbázisaink monitoring hálózata 



Felszín alatti vízbázisaink monitoring hálózata 



Magyarország vízmérlege 

Összes felszín alatti víztermelés:  

 930 millió m3 = 9,3*108 m3 

Magyarország területe:  

 93 ezer km2 = 9,3*1010 m2 

Termelés/Terület:  

 9,3*108 m3/ 9,3*1010 m2 = 1*10-2 m = 10 mm 

Utánpótlódás évente: 20 mm 

Vízkivétel évente: 10 mm 



 
• A víz körforgása 

• Vízkészlet gazdálkodásunk fontosabb számai  

• Magyarország vízmérlege 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


