
A VIZEK VÉDELMÉNEK 

FONTOSSÁGA EURÓPÁBAN



• A Föld felszínének 70%-át víz 

borítja

• A földi élet a vízben kezdődött

• Gazdag élővilág jellemzi

• Minden élőlénynek szüksége van 

a vízre az életben maradáshoz

• Sok címke illik a vízre:

• Létszükséglet

• Otthon

• Lokális, globális erőforrás

• Közlekedési folyosó

• Éghajlat-szabályozó

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/tenger-termeszet-eg-viz-1802268/



• Fajok millióinak adnak otthont a vizek

• Minden évben fedeznek fel új fajokat az 

óceánok mélyén

• A tengerek és az óceánok a legnagyobb 

szénelnyelők, megkötik a légköri szén-

dioxidot

• Az egyes régiók melegen és hűvösen 

tartását a tengeri áramlatok segítik, így 

maradnak lakhatóbbak ezek a területek

• A szárazföldi élet fenntartását a meleg 

tengerekből elpárolgó vizek segítik, 

melyek eső vagy hó formájában hullanak 

vissza a Földre

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/elohely-csapok-vadvilag-fotozas-

gerinctelen-1894350/



A víz az ember számára:

• Létszükséglet

• Naponta hasznosítjuk:

• Főzéshez

• Tisztításhoz

• Zuhanyzáshoz

• WC öblítéséhez

• Előállítják belőle:

• Az ételt

• A ruhákat

• A mobiltelefonokat

• Az autókat

• A könyveket

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elelmiszer-egeszseges-zoldsegek-

etkezes-1040685/



• Szükség van rá az alábbiak 

építéséhez:

• Lakások

• Iskolák

• Utak

• Az épületek fűtéséhez és az 

erőművek hűtéséhez is vízre 

van szükség

• A városok és otthonaink 

világításához a víz mozgásán 

keresztül megtermelt áramot 

használjuk

• A forró nyári napokon a 

tengerek, folyók közelében 

szeretünk hűsölni

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fak-felszereles-aszfalt-epitesi-terulet-

8995387/



• Az áruk és az emberek 

összekötésének és 

mozgatásának eszköze a víz

• Természetes közlekedési 

hálózatokat alkot

• Összeköti a tengerparti 

településeket, a hajózható 

folyók mentén fekvő 

nagyvárosokat, így téve 

lehetővé a globális 

kereskedelmet

• Életünk minden területén 

jelen van

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Forrás: https://utazomajom.hu/ez-10-legszebb-tengerparti-varos-

olaszorszagban/



1. A tengerek vizét felmelegítik a nap sugarai, ezért 
vannak olyan vízcseppek, amelyek felemelkednek 
a tenger vizéből és gőzzé változnak, másként 
nevezve elpárolognak.

2. Felemelkedés közben lehűl a gőzcseppekkel teli 
levegő, ennek köszönhetően a gőzcseppekből 
újra vízcseppek lesznek. Ezekből alakulnak ki a 
felhők.

3. Ezeket a felhőket a szél a szárazföld felé fújja el. 
A magashegységekben a felhők egy része 
csoportokat alkot és az itt lévő vízcseppek 
teljesen lehűlnek és nehezebbé válnak. Ilyenkor a 
felhő kidurran, azaz elkezd esni az eső és a 
vízcseppek a földre hullanak.

4. A földre lehullott csapadék egy része beszivárog a 
talajba, a másik része pedig a felszínen folyik, 
mozog.

5. A felszínen maradt csapadék a vízfolyásokban, 
medrekben folyik tovább, vagy éppen állóvizeket 
hoz létre. Ezekben a víz szerves és szervetlen 
anyagokat vesz fel.

6. A felszínen lévő víz egyre nagyobb egységekké 
alakul át és végül ez a víz eljut egy tengerbe és a 
körforgás kezdődik előlről.

7. Ezt a folyamatot hidrológiai körfolyamatnak 
nevezzük.

A VÍZ KÖRFORGÁSA

Forrás: USGS Georgia Water Science Center Illustration by John M. 

Evans, Howard Perlman, USGS Hungarian translation by Nora

Csiffáry, Ministry of Environment and Water, Hungary 

(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) 



• Amikor kivesszük a vizet a 
forrásból és felhasználjuk azt, 
szinte mindig módosítjuk 
annak jellemzőit

• Kiegyenesítjük a folyókat

• Létrehozunk folyókat és 
tengereket összekötő 
csatornákat

• Saját vízhasználatunkat gátak 
és töltések építésével segítjük

• Előfordul, hogy a víztartó 
rétegekből kiemelt felszín 
alatti vizeket többszáz 
kilométeren át szállítjuk 
otthonunkba

MÓDOSÍTJUK A VÍZ 

TERMÉSZETÉT

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/feny-tenger-hajnal-tajkep-1144176/



• A felhasznált vizet vegyi anyagok, 

sütőolaj, műanyag mikroszemcsék

szennyezhetik

• A korszerű szennyvíztisztítási 

folyamatok után is a vízben 

maradhatnak ezek a 

szennyeződések

• A növénytermesztéshez felhasznált 

vízben benne maradhatnak a 

műtrágyákban alkalmazott 

vegyszerek maradványai

• Ezen módosított vizek egy része 

felhasználásuk után visszakerülnek 

valamilyen víztestbe

MÓDOSÍTJUK A VÍZ 

TERMÉSZETÉT

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/elelmiszer-mezo-minta-textura-

3876417/



• Az ipari és közlekedési 

eredetű, illetve a levegő útján 

terjedő szennyező anyagok, 

a tavakba, folyókba és 

tengerekbe kerülve 

befolyásolhatják a víz 

minőségét

• Az óceánok hőmérséklete és 

sószintje is megváltozhat az 

emberi vízhasználat miatt

• Az eredetileg kitermelt és a 

természetbe visszajuttatott 

víz a legtöbb esetben eltér 

egymástól

• Nem mindig oda juttatjuk 

vissza a vizet, mint ahonnan 

kitermeltük

MÓDOSÍTJUK A VÍZ 

TERMÉSZETÉT

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/acel-aramlat-eg-egestermek-

459728/



• Európa jelentős fejlődést ért el a 
víz minőségének szabályozása,  
a szennyvizek tisztítása és a 
tengeri és édesvízi élőhelyek és 
fajok védelme terén az elmúlt 
évtizedekben

• Az uniós szakpolitikák az 
alábbiakkal foglalkoznak:

• Ivóvíz

• Települési szennyvíz

• Élőhelyek védelme

• Védett tengeri területek 
kijelölése

• Fürdővíz minősége

• Árvízvédelem

• Egyszer használatos 
műanyagok

• Ipari kibocsátások

• Veszélyes vegyi anyagok 
alkalmazásának korlátozása

FONTOS A VÍZMINŐSÉG

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-eg-viz-felhok-753619/



• Átfogó programok és 

jogszabályok segítik az unióban 

a vizek védelmét:

• Hetedik Környezetvédelmi 

Cselekvési Program

• Víz-Keretirányelv

• Tengervédelmi Stratégiáról 

Szóló Keretirányelv

• Víztakarékosságot 

eredményeztek Európában az 

alábbiak:

• Víztakarékos technológiák 

használata

• Szivárgás csökkentési 

beruházások

• Összeköttetés a települési 

szennyvíztisztítókhoz

FONTOS A VÍZMINŐSÉG

Forrás: 

http://www.fcsm.hu/szolgaltatasok/szennyviztisztitas/delpesti_szennyviztisztito_

telep/



• Az emberi tevékenységek átalakították 

a folyók nagy részét, befolyásolva 

ezzel a halak folyásiránnyal szembeni 

úszását , illetve az üledék 

folyásiránnyal megegyező mozgását

• A túlhalászás veszélyezteti komplett 

halpopulációk fennmaradását

• A tengeri szállítás és az 

átvezetőcsatornák az invazív idegen 

fajok terjedését segítik elő

• A műanyagokból álló tengeri 

hulladékok veszélyeztetik a vizek 

élővilágát

FONTOS A VÍZMINŐSÉG

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-

viz-ocean-allat-4766972/



• Európa édesvízi forrásokban 

gazdag

• Ezek a készletek nem oszlanak 

el egyenletesen a kontinensen 

– vannak olyan területek, ahol 

bizonyos időszakokban 

vízhiánnyal küzdenek

• A klímaváltozás hatással lesz a 

vízkészletekre:

• Délen tovább csökkenhet a 

víz mennyisége

• Más részeken gyakoribbak 

lesznek az áradások

• Az alacsonyabb területeket 

a tengerszint emelkedése 

és a vihardagályok 

fenyegetik

A HIÁNY ÉS A TÖBBLET 

KEZELÉSE

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fold-sivatag-szaraz-textura-216692/



• Az árvízveszély és a vízkárok 

minimálisra csökkentése 

érdekében az alábbiakat tehetjük:

• Szivárgások csökkentése

• Víz újrahasznosítása

• Kék és zöld települési területek 

kialakítása

• A mezőgazdaságban jelentős 

mennyiségű édesvizet használnak 

fel

• A délen népszerű utazási célok 

körzetében egyszerre többezer 

ember számára kell vizet 

biztosítani, ami a vízhiányt csak 

tovább növeli

A HIÁNY ÉS A TÖBBLET 

KEZELÉSE

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/varos-

tajekozodasi-pont-viz-csonakok-6369232/



LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS 

ERŐFORRÁS

• Többletterhet rónak a vízi erőforrásokra 

az alábbiak:

• Tömegturizmus

• Globális kereskedelem – pl. a 

Kínába szállított francia borral együtt 

a szőlő termesztéséhez és a bor 

előállításához használt vizet is 

exportáljuk

• A víz minőségének vagy mennyiségének 

változásai a helyi lakosságot és 

környezetet közvetlenül érintik

• Inkább a globális javak közé tartozik a 

víz, hiszen a Földön élő összes élőlény 

közösen használja

• Országokon keresztül mozog, összeköti 

a kontinenseket
Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/egeszseges-gyumolcsok-szolo-aratas-

6316539/



• Az óceánok magasabb hőmérséklete 

globális probléma, azonban súlyosabb 

helyi hatásokat okozhat

• Egy adott helyi probléma hozzájárulhat 

valamilyen globális probléma 

okozásához, ugyanis a nagy víztestek 

közül több is kapcsolatban áll egymással

• A víznek tehát a globális és lokális 

értelmezése is megállja a helyét

• A víz és a vízi erőforrások fenntartható 

használata az alábbiakkal érhető el:

• Hatékonyság

• Innováció

• Pazarlas kerülése

• Újrahasználat

• Újrahasznosítás

LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS 

ERŐFORRÁS

Forrás: https://ng.24.hu/foto/a-nap-kepe/2022/02/03/fold/



• A víz a közjavak 

egyike, nem pedig 

kereskedelmi termék

• Korlátozottan áll 

rendelkezésre

• Védelemre szorul

• Fenntartható módon 

kell használni

• 2012-ben közzétett 

hosszú távú stratégia: 

Az európai 

vízkészletek 

megőrzésére irányuló 

terv

VÍZVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 

AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/muveszet-absztrakt-tervezes-izzo-

355948/



Két fő jogi kerete 

van:

• Víz-keretirányelv

• Tengervédelmi 

stratégiáról szóló 

keretirányelv

AZ EURÓPAI VÍZKÉSZLETEK 

MEGŐRZÉSÉRE IRÁNYULÓ TERV

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-termeszet-eg-strand-103567/



• Cél:

• Szennyezés 

megakadályozása és 

csökkentése

• Fenntartható 

vízfelhasználás 

elősegítése

• Vízi környezet javítása és 

megóvása

• Árvizek és aszályok 

hatásaink mérséklése

• A tagállamoknak vízgyűjtő-

gazdálkodási tervet kell 

készíteniük

• Különböző irányelvek segítik a 

keretirányelv megvalósítását

VÍZ-KERETIRÁNYELV ÉS EGYEDI 

TÁMOGATÓ VÍZ-IRÁNYELVEK

Forrás: http://ecolounge.hu/nagyvilag/a-vizszennyezes-ara



• Cél:

• Az EU tengervizei jó környezeti 

állapotának 2020-ig való 

elérése, védelmének, 

megőrzésének folytatása

• További romlás 

megakadályozása

• Ökoszisztéma-alapú stratégiák 

kialakítása

• A tengerparti övezetek integrált 

kezeléséről szóló rendelet 

meghatározza a parti övezetek 

helyet tervezésének és 

gazdálkodásának alapelveit

TENGERVÉDELMI STRATÉGIÁRÓL 

SZÓLÓ KERETIRÁNYELV

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/tenger-viz-kek-ocean-88517/



• Vizeink védelme elengedhetetlenül 

fontos az életben maradáshoz

• A politikai döntésekben figyelembe 

kell venni

• Megőrzése mindannyiunk közös 

feladata

• Az ökoszisztémák működéséhez 

szükség van a jó minőségű és 

tiszta vízre

ÖSSZEGZÉS

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/termeszet-nyar-textura-videki-taj-

6272209/



FELHASZNÁLT IRODALOM

https://www.eea.europa.eu/hu/jelzesek/eea-jelzesek-2018-viz-elet/cikkek/vezercikk-2013-tiszta-viz-elet

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-termeszet-eg-viz-1802268/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elohely-csapok-vadvilag-fotozas-gerinctelen-1894350/

https://www.ervzrt.hu/a-vizrol/a-viz-korforgasa/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elelmiszer-egeszseges-zoldsegek-etkezes-1040685/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fak-felszereles-aszfalt-epitesi-terulet-8995387/

https://utazomajom.hu/ez-10-legszebb-tengerparti-varos-olaszorszagban/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/feny-tenger-hajnal-tajkep-1144176/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elelmiszer-mezo-minta-textura-3876417/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/acel-aramlat-eg-egestermek-459728/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-eg-viz-felhok-753619/

http://www.fcsm.hu/szolgaltatasok/szennyviztisztitas/delpesti_szennyviztisztito_telep/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-viz-ocean-allat-4766972/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fold-sivatag-szaraz-textura-216692/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/varos-tajekozodasi-pont-viz-csonakok-6369232/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/egeszseges-gyumolcsok-szolo-aratas-6316539/

https://ng.24.hu/foto/a-nap-kepe/2022/02/03/fold/

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/74/vizvedelem-es-vizgazdalkodas

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/muveszet-absztrakt-tervezes-izzo-355948/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-termeszet-eg-strand-103567/

http://ecolounge.hu/nagyvilag/a-vizszennyezes-ara

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tenger-viz-kek-ocean-88517/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/termeszet-nyar-textura-videki-taj-6272209/

USGS Georgia Water Science Center Illustration by John M. Evans, Howard Perlman, USGS Hungarian translation by Nora
Csiffáry, Ministry of Environment and Water, Hungary (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


