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Víztakarékosság, vízmegtartás 
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Közismert adat, hogy a Föld felszínének mintegy 70%-a vízzel borított, de ennek mindössze 1%-a 
édesvíz. Az édesvízkészlet jelentős része a sarki jégtakaróban található, így a rendelkezésre álló 
édesvíz a Föld teljes vízkészletének csupán 0,5%-a. Nem csoda tehát, ha mára a víz lett az egyik leg-
nagyobb kincs. A vízfelhasználás ugyanakkor kétszer gyorsabb ütemben nőtt az elmúlt száz évben, 
mint a lakosság.

Az óriási mértékű vízhasználat mellett a 
Föld édesvízkészletét az éghajlatváltozás, 
a környezetszennyezés és számos emberi 
tevékenység is veszélyezteti. Az ENSZ 
szerint napjainkban több mint kétmil-
liárd ember nem jut tiszta ivóvízhez, és 
2040-re már 30%-kal nagyobb lesz az 
ivóvíz iránti kereslet, mint a kiaknáz-
ható készletek.
Az ENSZ és a Világbank Csoport által 
össze hívott Vízügyi Elnöki Testület (VET) 
által 2018-ban kiadott Vízügyi Cselekvési 
Prog ram szerint fokozódik a vízkészlete-
ink re nehezedő nyomás. A gazdasági fejlő-

désre, a szegénység elleni küzdelemre és 
a fenntartható fejlődésre az egyik legna-
gyobb veszélyt a vízzel kapcsolatos prob-
lémák jelentik, úgymint a vízellátás és a 
szennyvíztisztítás hiányosságai, a növekvő 
népesség vízigénye, az egyre intenzívebb 
vízhasználattal járó gazdasági növekedés, 
a csapadék mennyiségének szélsőséges 
ingadozása és a vízszennyezés. Az árvizek 
és az aszályok által okozott társadalmi és 
gazdasági veszteségek már most óriásiak 
szerte a világon. 
A fenntartható vízgazdálkodás kulcskér dés 
abból a szempontból, hogy a világ képes 

lesz-e megvalósítani a 2030-ra kitűzött 
fenn tartható fejlődési célokat (Sustainable 
Development Goals, azaz SDG). A víz a 
kö zös nevező, ami majdnem minden 
SDG-t összeköt és a siker meghatározó 
tényezője.

A GLOBÁLIS PROBLÉMA 
KEZELÉSÉNEK EGYIK FONTOS 

ESZKÖZE AZ INTEGRÁLT 
SZEMLÉLETŰ VÍZGAZDÁLKODÁS 

A fenntartható megoldások integrált szem-
lélet módot igényelnek, amelyek egyide jű leg 

Az Ördögárok-patak természetes, kanyargós medre Remeteszőlősnél
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számolnak a technikai, intéz ményi, pénz-
ügyi, társadalmi és kör nye zeti aspektu-
sokkal. Az integrált víz gaz dál kodás egy 
olyan folyamat, amely elő se gíti a víz-, a 
terület- és a kapcsolódó egyéb készletek 
koordinált felhasználását, valamint a kész-
letekkel való összehangolt gaz dál kodást 
annak ér dekében, hogy igazságos módon 
maximali zálják a gazdasági és társadalmi 
jólétet anél kül, hogy sértenék a létfontos-
ságú öko szisz témák fenntarthatóságát 
(Global Water Partnership 2015).

A TERMÉSZETKÖZELI 
VÍZGAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK 

ELŐNYEI
Vízgazdálkodók, területrendezési és vá ros-
tervezési testületek, természetvédő szer-
ve  zetek, mezőgazdasági szakemberek, 
er dé szek, hatóságok és további érdekelt 
felek növekvő érdeklődést mutattak a víz-
megőrzés természetre alapozott módszerei 
(NWRM) iránt. Az NWRM intézkedéseknek 
kétségkívül számos előnye van, többek 
között hozzájárulnak a különböző európai 
uniós politikák célkitűzéseinek eléréséhez, 
valamint a nemzetközi tapasztalatok sze-
rint az újjáépítés költségeivel együtt is a 
természetközeli vízmegtartó megoldások 
költséghatékonyabbak, mint a hagyomá-
nyos vasbeton szerkezetű vízépítési műtár-
gyak (Hercig és Szatzker 2021).
Az Európai Bizottság útmutatója szerint − 
ami a vízmegőrzés természetre alapozott 
módszereinek kiválasztására, megtervezé-
sére, megvalósításának támogatására író-
dott 2014-ben − a vízmegőrzés természetre 
alapozott módszerei többfunkciós mód-
szerek. Céljuk a vízbázisok és víztestek 
védelme és a vízzel kapcsolatos kihívások 
kezelése az ökoszisztémák helyreállítá-
sával vagy fenntartásával, valamint a 
víztestek természetes funkcióival és jel-
lemzőivel, természetes eszközöket és folya-
matokat használva. 

Az NWRM intézkedések alkalmazása 
támogatja a zöld infrastruktúrát, javítja a 
víztestek mennyiségi állapotát és növeli 
az ellenállóképességüket az árvizekkel és 
aszályokkal szemben. Ez kedvezően befo-
lyásolja a víztestek kémiai és ökológiai 
állapotát. A helyreállított ökoszisztémák 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-
dás hoz és annak mérsékléséhez egyaránt 
hozzájárulnak. 

A LIFE-MICACC projekt keretében készült 
Adaptációs Útmutató önkormányzatok 
számára kiemeli, hogy a természetes víz-
megtartó megoldások általában kislép-
tékűek és a felszínen elérhető vizeket, 

úgymint folyók vagy patakok vizét, vagy 
a csapadékok utáni lefolyást tartják 
vissza, hogy aztán azt lassan, szabályo-
zottan engedjék vissza a környezetbe, 
ezzel kiegyenlítve a vízbő és vízhiányos 
időszakok közötti különbséget. Ezen felül 
rengeteg járulékos előnyt biztosítanak, 
úgymint erózióvédelem, talajvédelem, ter-
mészetes élőhelyek létrehozása és megőr-
zése, mikroklímaszabályozás és rekreációs 
lehetőségek teremtése. Alkalmazásuk 
segíti a klímaváltozás megfékezését és a 
hatásaihoz való alkalmazkodást is. 

A VÍZLÁBNYOM FOGALMA
Víz felhasználásával jár minden, amit hasz-
nálunk, viselünk, vásárolunk, ela dunk és 
eszünk.
A vízlábnyom az általunk használt áruk és 
szolgáltatások előállításához szükséges 
vízfelhasználás mérésére szolgál. Az érték 
kiszámítható egyetlen folyamatra, például 
a rizstermesztésre, vagy egy termékre, 
például egy farmerre, vagy az autónkba 
töltött üzemanyagra vagy akár egy egész 
multinacionális vállalatra. A vízlábnyom 
azt is meg tudja mondani, hogy mennyi 
vizet fogyaszt egy adott ország, de egy 
adott vízgyűjtő területre vagy vízbázisra 
vonatkoztatva is értelmezhető.
A vízlábnyom az emberiség édesvíz-felhasz-
nálásának mértékegysége, az elfogyasz-
tott és/vagy szennyezett víz mennyi ségét 
alapul véve.

A vállalatok, kormányok és egyének 
nagyon sok kérdésére választ kaphatunk a 
vízlábnyom alkalmazásával. Például:
 ∫ Meghatározható-e a vállalat működé-

sének vagy ellátási láncának legvízigé-
nyesebb területe?

 ∫ Mennyire védik a jogszabályok a víz-
készleteket?

 ∫ Mennyire biztonságos az élelmiszer- 
vagy energiaellátás?

 ∫ Tudok-e tenni valamit a saját vízláb-
nyomom csökkentése érdekében, és 
hozzá tudok-e járulni a megfelelő víz-
gazdálkodási gyakorlat kialakításához, 
mely a természet és ember igényeit is 
kielégíti?

A kérdéstől függően a vízlábnyom meghatá-
rozható köbméterben egy tonna ter melésre 
vonatkoztatva, hektárnyi ter mő területre, 
va lutaegységre és egyéb funkcionális egy-
ségekre vetítve. A vízlábnyom rávilágít 
arra, hogy a korlátozott édesvízkészlete-
inket milyen célra használjuk fel, illetve 
szennyezzük el.
A vízlábnyomnak három összetevője 
van: a zöld-, a kék- és a szürkevíz-láb-
nyom. Ezek az összetevők együttesen 

átfogó képet adnak a vízhasználatokról, 
mivel meghatározzák a felhasznált víz 
eredetét, amely lehet csapadék/talajned-
vesség vagy felszíni/felszín alatti víz, vala-
mint meghatározzák a szennyező anyagok 
hígításához szükséges édesvíz mennyi-
ségét.

KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT 
VÍZFELHASZNÁLÁS

A vízlábnyom egyaránt vizsgálja egy 
folyamat, termék, vállalat vagy ágazat 
közvetlen és közvetett vízfelhasználását, 
valamint kiterjed a teljes termelési ciklusra 
vonatkozó vízfogyasztásra és a vízszeny-
nyezésre.
A vízlábnyomot arra is lehet használni, hogy 
mérjük az egyén vagy közösség, egy nemzet 
vagy az egész emberiség által elfogyasztott 
összes áru és szolgáltatás előállításához 
szükséges vízmennyiséget. Ez ma gában fog-
lalja a közvetlen vízlábnyomot is, amely az 
egyén(ek) által közvetlenül felhasz nált vizet 
jelenti, valamint a közvetett vízlábnyomot 
− az összes elfogyasztott termék vízlábnyo-
mának összegét.

HÁROMFÉLE VÍZLÁBNYOMOT 
KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG

A zöldvíz-lábnyom a csapadékból szár-
mazó víz, amely a talaj gyökérzónájában 
tárolódik és a növények elpárologtatják, 
felhasználják vagy beépítik növekedésük 
során. Különösen fontos a mezőgazdasági, 
kertészeti és erdészeti termékek esetében.

A kékvíz-lábnyom felszíni vagy felszín 
alat ti vízkészletek használatából szár-
ma zik. A kitermelt víz hasznosítása sokféle 
lehet: elpárolog vagy beépül egy termékbe, 
vagy kiveszik egyik víztestből és egy 
má sikba vezetik vissza, vagy ugyanabba 
a víztestbe egy másik időpontban vezetik 
vissza. Az öntözéses mezőgazdaság, az ipar 
és a háztartási vízhasználat mindegyike 
eredményezhet kékvíz-lábnyomot.

A szürkevíz-lábnyom az az édesvízmeny-
nyiség, amely a szennyező anyagok felhí-
gításához szükséges annak érdekében, 
hogy a vizsgált víztest vízminősége meg-
feleljen az előírásoknak. A szürkevíz- 
láb nyom figyelembe veszi mindazon 
szennye zéseket, melyek egy pontforrásból 
szár maznak, közvetlenül egy csövön ke-
resz tül, vagy közvetve a talajból, a vízzáró 
ré tegekről vagy más diffúz forrásokból tör-
ténő lefolyás vagy kimosódás révén jutnak 
az édesvízkészletbe.
A mezőgazdasági vízlábnyom össze-
tevői: zöld-, kék- és szürkevíz-lábnyom. 
(SAB Miller és WWF, 2009)

https://www.google.com/url?q=http://www.nwrm.eu&sa=D&source=docs&ust=1672681783474715&usg=AOvVaw3v4IQj6XZHZnYWf6yrxgIO
https://www.google.com/url?q=http://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprint/&sa=D&source=docs&ust=1672681783469991&usg=AOvVaw0O66zMg1-sJCszIGvYtVDk
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A FOGYASZTÁS ÉS A 
VÍZFELHASZNÁLÁS KÖZÖTTI 

KAPCSOLAT
„A vízlábnyom iránti érdeklődés annak 
felismerésében gyökerezik, hogy 
az é des vízi rendszerekre gyakorolt 
em beri ha tások végső soron az emberi 
fo gyasz tás hoz köthetők, és hogy az 
olyan problé mák, mint a vízhiány és 
a szennyezés, job ban megérthetők és 
kezelhetők, ha a ter melési és ellátási 
láncok egészét vesszük figyelembe.” − 
mondja Arjen Y. Hoekstra professzor, a víz-
lábnyom fogalmának megalkotója.

„A vízproblémák gyakran szorosan 
kap csolódnak a globális gazdaság szer-
ke zetéhez. Sok ország jelentősen kiszer-
vez te a vízlábnyomát és máshonnan 
hoz za be a vízigényes termékeket. 
Ez nyomást gyakorol az exportáló 
régiók vízkészleteire, ahol túl gyakran 
hiányzik a megfontolt vízgazdálkodási 
és vízmegőrzésre törekvő gyakorlat. 
Nemcsak a kormányoknak, hanem a 
fogyasztóknak, a vállalkozásoknak 
és a civil társadalmi közösségeknek 
is szerepük van a vízkészletekkel való 
jobb gazdálkodás megvalósításában.” 
− teszi hozzá a professzor.

NÉHÁNY ADAT ÉS SZÁMADAT
Egy kilogramm marhahús előállítá-
sához körülbelül 15 ezer liter vízre van 
szükség (93% zöld-, 4% kék-, 3% szürkevíz). 
Ez egy globális átlag óriási szórással. Egy 
darab marhahús pontos lábnyoma függ a 
termelési rendszer típusától, valamint a 
marha takarmányának összetételétől és 
eredetétől is.

Egy Hollandiában előállított 150 grammos 
szójaburger vízlábnyoma körülbelül 160 
liter, míg egy marhahúsburger előállítása 
átlagosan körülbelül 1000 liter vizet igé-
nyel. 

A kínai fogyasztás vízlábnyoma körül-
belül 1070 köbméter fejenként évente. 
A kínai vízlábnyom mintegy 10%-a Kínán 
kívülre esik. Japánnak, ahol az egy főre 
jutó éves vízlábnyom 1380 köbméter, a 
teljes vízlábnyom mintegy 77%-a az ország 
határain kívül van.
Az amerikai állampolgárok vízláb-
nyoma 2840 köbméter fejenként évente. 
Ennek a vízlábnyomnak körülbelül 20%-a 
külső területről származik. Az amerikai 
fogyasztás legnagyobb külső vízlábnyoma 
a Jangce folyó medencéjében, Kínában 
található.

Az emberiség globális vízlábnyoma az 
1996-2005 közötti időszakban 9087 mil-
liárd köbméter volt évente (74% zöldvíz, 11% 
kékvíz, 15% szürkevíz). A mezőgazdasági 
termelés 92%-ban járul hozzá ehhez a teljes 
lábnyomhoz. 
A vízhiány évente legalább egy hónapig 
több mint 2,7 milliárd embert érint. 

Magyarországon átlagban naponta közvet-
lenül 110 liter vizet fogyasztunk fejenként 
(pl. táplálkozáshoz, tisztálkodáshoz, tisz-
tításhoz, öntözéshez). Ugyanakkor a teljes 
vízlábnyomunk átlagosan több mint 2000 
liter szintén naponta. A mezőgazdaság az 
ország teljes vízfelhasználásának 70%-
át, az ipar a 20%-át használja fel. 

Források:
www.nwrm.eu

waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-
water-footprint/

aprolepes.hu

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer tározótavai, melyek a Balatont védik a túlzott tápanyagterheléstől
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