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BEVEZETÉS 

 
„Azt hiszem, hogy minden élőlénynek tökéletesnek és környezetéhez 

szigorúan alkalmazkodottnak kell lennie (különben elpusztulna).” 
Szent-Györgyi Albert 

 
A víz az organizmusokon kívül és belül, mint szállító- és oldószer szolgál, 
cirkulál a szárazföldek és óceánok között, a csapadék- és a talajvíz mennyisége 
révén meghatározza a Földön a növényzet kiterjedését és alakulását. A víz az élet 
születési helye (Reichhofl, 1988). Világos megállapítás az is, miszerint a 
levegővel ellentétben a vizet nem „csupán” tisztán kell tartanunk, gazdálkodni is 
kényszerülünk vele. A víz nem csak biológiai létünkhöz elengedhetetlen, hanem 
csaknem valamennyi gazdasági ágazatban is nélkülözhetetlen. Amikor az emberi 
tevékenység a vizet, érdekeinek megfelelően (települési, városi, ipari, 
mezőgazdasági vagy egyéb célokra) mesterséges pályára tereli, egy új, 
úgynevezett víz társadalmi körforgást hoz létre. Ezzel alapvetően befolyásolja 
életünk alakulását (Nyilasi, 1976)1. 
 
 
Két alapvető ténymegállapítás: 
1. Minden élőlény vizet tartalmaz. A szárazföldön élő ember teste 60%-ban víz, 
sőt a fák víztartalma is eléri rendszerint az 50%-ot. 
2. Az életműködéshez megfelelő vízre van szükség. Nem csak az organizmusok, 
de a természeti jelenségek sem tudnak víz nélkül működni. Néhány extrém esetet 
kivéve a legtöbb élőlény csak 0−45°C között képes létezni. [Ezért is érezzük azt, 
hogy a globális felmelegedés rendkívül nagy fenyegetést jelent megszokott 
életünkre.] 
 
Mivel a természetben is minden kapcsolatban áll mindennel a különböző 
környezeti erőforrások terhelése, kihasználása, szennyezése, és esetleges 
megújulása is kölcsönhatásban van egymással. Emiatt van szoros kapcsolat a 
légszennyezés és a vízszennyezés között, ami tovább mutat a szennyezők piacán 
a levegő és víz összefüggéseire. 
 
Egyre több híradás számol be vízzel kapcsolatos végletes környezeti 
jelenségekről. Ezeknek egy része természeti, melyek sokszor túlmutatnak az 
emberi fajon. Másik részük azonban határozottan antropogén hatásnak tudható 
be. Úgy gondolom a vízlábnyom mutató képes rávilágítani a nemzeti és 
nemzetközi vízfelhasználási folyamatokra és lehetőséget nyújt ezeknek 
                                                 
1 A bevezetőben felhasznált irodalomban igyekeztem korábbi forrásokkal alátámasztani a 
vízzel, körfolyamataival és mechanizmusaival kapcsolatos tényszerűségeket. Ezzel is szeretném 
nyomatékosítani, hogy a víz alapvető jelentősége nem új keletű téma. 
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fenntartható, fogyasztó-, környezet- és gazaságbarát irányításának 
megszervezésére. 
 
Dolgozatomban ezért kísérletet teszek Magyarország vízlábnyomának 
kiszámítására. Ennek megalapozásaként először rávilágítok a víz gazdasági és 
környezetgazdasági jelentőségére, majd szemléltetem az európai uniós és hazai 
vízhasználat főbb jellemzőit, végül bemutatom a vízlábnyom mutatót. 
Vizsgálataimtól olyan eredményt várok, ami (elsősorban nemzeti szinten) újszerű 
megvilágításba helyezi a vizet, mint környezeti erőforrást, vagy mint létezésünk 
egyik alapfeltételét. A téma újszerűsége és bizonytalansága miatt számolok azzal 
a lehetőséggel, hogy ez a kalkuláció még egy korai, ugynevezett orientációs 
elemzésnek tekinthető. A vízlábnyom vizsgálatokhoz két olyan terméket 
választottam, amelyek gyártása, fogyasztása az élemiszertermékpályán 
kiemelkedően ismert és jelentős szerepet játszanak az élelmiszerfogyasztásban. 
Az egyik a sertéshús, ami előkelő helyet foglal el a nemzeti húsfogyasztás terén. 
A másik a kenyér, ami szintén alapvető élelmiszer Magyarországon. 
Feltételezésem szerint legalább a kenyér vízlábnyomát sikerül kiszámítanom, 
nemcsak termék, hanem nemzeti szinten is, és ez majd további kutatásoknak 
nyithat ajtót a jövőben. 
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1. Vízfelhasználás 

 
„A víz a 21. század olaja.” 

Andrew Liveris, a Dow vegyipari cég vezérigazgatója 
 

1.1. A víz a közgazdaságtanban 

A közgazdaságtan a vizet a szabad javak közé sorolja, mely az emberi 
szükségletek kielégítését szolgálja. Ezzel egy időben a termelési erőforrásoknál is 
megjelenik, mint természeti tényező. Minden ezzel kapcsolatos kritériumnak 
megfelel, mert megtalálható a természetben, könnyen kimerülhet, pótlása nagyon 
költséges, nagyon rugalmatlan (nem helyettesíthető), általában helyhez kötött, 
hasznosítása függhet az időjárástól és az évszaktól, országonként eltérő 
minőségben és mennyiségben áll rendelkezésre. 

1.1.1. A víz mint közjó – túlhasználat helyett túlszennyezés 

Mivel a tulajdonjogokat a piaci szereplők a jogrend keretei között érvényesítik, 
ezért a megfelelő jogi eljárások nélkül nagyon nehéz piacgazdaságot működtetni 
és a rosszul szabályozott tulajdonjogok ártanak a gazdaságnak. Az emberek féltik 
életüket, és nem a hosszabb távú beruházások mellett döntenek. Ez a termelés 
hanyatlását és az életminőség romlását vonja maga után. A rosszul tervezett, vagy 
tervezetlen tulajdonjogok egyik legaktuálisabb természeti környezeti példái a víz 
és a levegő. Mivel ezeket a javakat senki nem birtokolja és ellenőrzi, az emberek 
nem mérlegelik cselekedeteik költségét, akár felhasználásról, akár szennyezésről 
van szó, hiszen a következmények költségei más embereket sújtanak. (Ezért nem 
szemetelünk többek között a saját kertünkben vagy nem égetünk szenet a 
nappaliban.) Elfogadhatjuk, hogy a tulajdonjogok kiterjesztése erőteljes 
ösztönzés a környezetszennyezés hatékony csökkentéséhez, mert a pénzügyi 
piacokon egyesek megtakarításai mások tőkéjévé válnak (Samuelson és 
Nordhaus, 1998). 
 
Probléma azonban, hogy a közjavakra, mint az ivóvíz a tulajdonjogokat nem 
lehet szabatosan definiálni, mert fogyasztásuk oszthatatlan, azaz egy személy 
fogyasztása nem befolyásolja a többiek fogyasztását, hozzáférését (Kerekes − 
Fogarassy, 2006). Ugyan ez a környezetszennyezés esetében is igaz, egy 
szennyező nem befolyásolja a többiek szennyezését. Itt azonban valamit 
beleraknak a közösbe. A racionálisan gondolkodó ember arra a belátásra jut, 
hogy a szennyezőanyag közjószágba juttatása (legyen az víz, levegő, közterület 
vagy akár a látómező) miatt őt kisebb kár éri, mint a tisztítási költség. Tehát a 
megoldás, hogy olcsóbbá kell tenni a szennyezőanyag megtisztítását, vagy a 
szennyezés megelőzését, mint a tőle kezelés nélkül való megszabadulást (Hardin, 
2003). 
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És miért különleges jószág a víz? Mivel alapvető fontosságú és véges, egyes 
gyűjtőterületeken vízhiány lép fel. Ez a szűkösség erősíti meg, hogy 
gazdasági javak közé sorolandó, abban az értelemben, hogy nem képes 
teljesen kielégíteni különféle célokra irányuló keresletét. Komplexitását 
tekintve is kezelhető gazdasági modellként, hiszen Savenije-t követve (2002) 
a víz nélkülözhetetlen, nem helyettesíthető semmivel, véges, mindig 
mozgásban van (ebből kifolyólag oszthatatlan), rendszerben jelenik meg és 
igen terjedelmes.  
 
Ezek mellett a [már korábban említett] közjavak közé soroljuk, helye határok 
közé szorul [helyhez kötött], szállítása és raktározása bonyolult és költséges 
(inkább termék formájában történik, még nemzeti vagy regionális szinten is – 
pl.: gabona, gyümölcsök, hús…). Érdemi értéke azonban nagy (sokszor nem 
is pénzben kifejezve), hiszen kapcsolatban van a szépséggel, a jóléttel, az 
egészséggel. Az emberek szeretik a víz közelségét. A vizet gazdaságossági 
szempontból ott és úgy kell használni, ahol és ahogy megjelenik, figyelembe 
véve azt is, hogy gravitál, lefelé folyik. A piaci kudarcok veszélye mindig 
fennáll a vízellátásban, így homogén piaca sincs, túl költséges – illetve az 
árképzés, vízdíj-meghatározás rendkívüli ellentéteket és feszültségeket 
okoz(hat). Nincs még egy ilyen komplikált tulajdonságokkal rendelkező 
gazdasági „termék”, ha lehet ezt mondani (Savenije − Van Der Zaag, 2006). 
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1.2. A vízhiány (vízfelhasználási irányzatok, trendek) 

 
„Több vizet fogyasztunk, mint amit a körülményeink engednék. A vízhiány 

rövid távú megoldására egyre több vizet veszünk ki felszínivíz- és 
talajvízkészleteinkből. A túlzott vízkitermelés azonban nem fenntartható. 
Súlyos hatással van a megmaradó vízkészlet minőségére és mennyiségére, 
valamint az attól függő ökoszisztémákra. Vissza kell fognunk a vízigényt, 
minimálisra kell csökkentenünk a kitermelt víz mennyiségét, és növelnünk 

kell a vízfelhasználás hatékonyságát.” 
Jacqueline McGlade professzor, az EEA ügyvezető igazgatója 

 

1.2.1. Vízfelhasználás az Európai Unióban 
 
Az Európai Unió vizfelhasználásáról általában 
 
„Európa-szerte a felszíni vizek – tavak és folyók – adják az összes édesvíz-
kivétel 81%-át, s ezek egyúttal az ipar, az energiaágazat és a mezőgazdaság 
legfőbb vízforrásai is. Ezzel szemben a lakossági vízellátás leginkább a 
felszín alatti vizekre támaszkodik, mivel azok rendszerint jobb minőségűek. 
Az energiatermelésben felhasznált víz szinte teljes mennyisége visszakerül 
valamely víztestbe, a mezőgazdasági célra kivett víz legnagyobb része pedig 
nem.” (EEA, 2009/a). 
 
Az élelmiszer-termeléshez szükséges vízigény egyre növekvő, vízhiánnyal és 
az ökoszisztémák károsításával fenyegető terhet ró Európa vízkészleteire. Az 
Európában kivett víz 24%-áért a mezőgazdaság felelős. Ez azért súlyos, mert 
az innen a víztestbe visszakerülő víz mennyisége csupán a kivettnek alig 1/3-
a. Ezenfelül a földrajzi és szezonális vízkivétmegoszlásban is nagy 
különbségek vannak. A csökkenő vízszint okozta európai probrémákra hívja 
fel a figyelmet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European 
Environmental Agency – EEA) által közölt Vízkészletek Európa-szerte – a 
vízhiány és az aszály jelentette kihívás leküzdése című jelentés (EEA, 
2009/b). 
 
A vízkereslet és -elérhetőség közti különbség kritikus szintet ért el Európa 
számos területén. Sok helyen számoltak be a csökkenő folyóvízhozamok, 
alacsonyabb tó- és talajvízszintek és a vizes élőhelyek kiszáradása mellett az 
édesvízi ökoszisztémák károsodásáról, a halakat és a madárvilágot is 
beleértve. Ahol a vízkészlet csökken, ott a vízminőségromlás rendben 
bekövetkezik, mert a víz szennyezőanyag-hígítása alacsonyabb. Ezenkívül a 
sósvíz növekvő ütemben hatol be a „túlszivattyúzott” parti víztározókba. Az 
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éghajlatváltozás majdnem biztosan Európa-szerte gyakoribb és keményebb 
aszályokkal súlyosbítja ezeket a káros hatásokat a jövőben.  
 
Az EU egészét tekintve az összes vízkivételezés 44%-át az energiatermelési 
számlák teszik ki, melyek elsődlegesen hűtővízet fedeznek. A már említett 
24%-át a mezőgazdaságban, 21%-át a lakossági vízellátásban, és 11%-át az 
iparban használják. Ezek az egész EU-ra vonatkozó ágazati vízfelhasználási 
adatok elfedik az erős regionális különbségeket. Az összesen kivételezett víz 
több mint felét Dél-Európában a mezőgazaság, míg Nyugat-Európában az 
energiagyártás hasznosítja mint hűtővizet. Az ágazatok ’vízfogyasztó’ 
különbségei is jelentősek. Míg az energiagyártásban használt hűtővíz 
majdnem 100%-ban visszakerül egy víztestbe, addig a mezőgazdaság által 
(elpárolgással együtt) elvont víznek csupán körülbelül 30%-a kerül vissza. A 
mezőgazdasági vízfogyasztás Európa-szerte emelkedett az elmúlt két 
évtizedben, ami részben annak köszönhető, hogy a gazdáknak csak ritkán kell 
megfizetniük a víz ’valódi’ költségeit. A Közös Agrárpolitikának (KAP) 
felelőssége van ebben, mivel néhány esetben anyagi támogatást nyújtott a 
vízigényes növények termesztéséhez használt szakszerűtlen technikákhoz.  
 
Napjainkban a KAP újításai mégis csökkentették a pénzbeli támogatások és a 
kapcsolódó mezőgazdasági termékek közötti anyagi távolságot. Általánosságban 
a mezőgazdasági vízhasználat mára Európa-szerte stabilizálódott, de egy 
magasabb mennyiségi szinten. Az energianövények iránti keresletben azonban 
megvan az a lehetőség, hogy a jövőben tovább növelje a mezőgazdasági 
vízhasználatot (EEA Report, 2009). 
 
A lakosság vízigényét számos tényező befolyásolja, úgymint a lakosság és 
háztartás mérete, a turizmus, a jövedelem, a technológia és a vásárlói viselkedés 
(mint például a palackozott ásványvíz vásárlás). Ezeken kívül az ’elszivárgás’ az 
elosztó- és ellátóhálózatokban kulcsszerepet játszik a háztartásokat elérő víz 
mennyiségének megállapításában. A lakossági vízellátás Kelet-Európában az 
1990-es évek óta csökkent a rendszeres mérések és magasabb árak bevezetése 
következtében. (Egy újabb kelet-európai gazdasági növekedés az előrejelzések 
szerint azonban fordít a jövőben a csökkenő tendencián. Az utóbbi évek nyugat-
európai keresletében egy hasonló, de kevésbé észrevehető csökkenés nyilvánvaló, 
a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően – a víztakarékosság gyakorlati-
végrehajtása miatt.) Az idegenforgalom jellemzően növelheti a lakossági 
vízhasználatot, főleg a nyári csúcsidőszakban, legfőképp a dél-európai parti 
régiókban, melyek már amúgyis jelentős vízhiánynak vannak kitéve. 
 
Jelentősen tovább növeli a vízfelhasználást az étel, ital és személyes tisztálkodás, 
vagy az olyan tevékenységekkel összekapcsolt turizmus, mint az úszás és a golf 
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(az öntözéses folyamat igénye miatt). Dél-Európában a turizmus lendítette meg a 
lakosági vízfelhasználás növekedését az elmúlt évtizedekben. 
 
Az ipari használatú vízkivétel csökkent az elmúlt 15 év alatt, részben a 
vízigényes nehézipar hanyatlása, részben pedig az olyan technikai fejlődések 
miatt, mint például a helyszíni szennyvíz-újrahasznosítás. A hűtővíz 
használatú vízkivétel szintén csökkent, elsősorban a fejlett hűtési 
technológiák alkalmazása miatt, amelyek kevesebb vizet igényelnek. 
 
Európának olyan megközelítésre van szüksége a vízkészlet-gazdálkodásban, 
ami fenntartható és ’kereslet által irányított’, s a vízmegőrzésre és a hatékony 
használatra összpontosít. Ez az összevonás a vízkivételnek egy sokkal 
igazságosabb megközelítése, ami nem csak a versenyző gazdasági ágazatokra 
irányul, hanem az egészséges édesvízi ökoszisztéma-igényre is. A sikeresen 
elért kereslet által irányított vízkészlet-gazdálkodás mind a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodásra, mind az alacsony energiafogyasztáshoz való 
hozzájárulására irányul Európa-szerte, mert a víz- és energiafelhasználás 
szoros kapcsolatban van. Európában már a vízhez kapcsolódó politikában és 
törvénykezésben is tükröződik a vízkészlet-gazdálkodás egy fenntarthatóbb és 
összevont megközelítésének szükségessége. A Víz Keretirányelv például 
előírja a ’fenntartható vízhasználat elősegítését, ami az elérhető vízkészletek 
hosszú távú védelmén alapul’. Az Európai Bizottság a vízhiány és aszály 
kihívásait is felismerte, melyeket egy olyan 2007-es közlésében vetett fel, ami 
vázolta a téma komolyságát és bemutatott egy sor politikai lehetőséget, amik 
Európa-szerte a jelen lévő vízhiányról és aszályról beszélő, keresletoldalú 
gazdálkodásra összpontosítottak (EEA Report, 2009). 
 
A vízkészlet-gazdálkodás optimális megközelítését az Unióban a megőrzésen 
és a megóvás hatékonyságán alapuló keresletoldalú intézkedések képviselik. 
Néhány régióban ez a megközelítés teljesen elfogadott, bár a kereslet még 
mindig meghaladja a felhasználhatóságot. A vízhiány és aszály beszámoló 
’vízhierarchiát’ követő nézeténél csak néhány esetben lehet a vízkínálat 
alternatív forrásain elgondolkodni, feltéve, hogy az fenntartható. Például a 
kezelt kommunális szennyvíz Európa-szerte alacsony, de jelentősen 
kiterjeszthető lenne a növények és golfpályák locsolására az irányvonalak és 
előírások kötelező betartásával. Továbbá a begyűjtött esővíz és a szennyezett 
víz a fürdőkádakból, zuhanyzókból, mosdókagylókból és a konyhából 
felhasználható lenne olyan nem ivással kapcsolatos célokra, mint a kert 
öntözése és a WC leöblítése.  
 
A sótalanítás – az eljárás, melynek során eltávolítják a sót a folyótorkolati 
enyhén sós- és a tengervízből – egyre növekvő választási lehetőséggé válik a 
víztározó és medenceközi átszállításban; kiváltképp a mediterrán parti 
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területeken. Számos sótalanítási üzemet vagy megépítettek, vagy tervbe 
vettek Európában, beleértve egy olyat, amelyik ivóvízzel fogja ellátni 
Londont. Az energiafogyasztás és a sószaporulat a legfőbb környezeti 
hátulütők, de a gyakorlat előnyösebb lehet a tovább szűkülő édesvízforrások 
számára. A jövő sótalanítási tervein teendő fenntartható döntéseket eseti elbírálás 
alapján kell meghozni. Különös tekintettel a megújuló energia-használatra való 
ráirányításra, hogy az lássa el árammal a sótalanítási eljárást és fenntartható 
ártalmatlanítást vagy a kitermelt só későbbi használatát, számításba véve az 
összes környezeti szempontot és hosszú távú gazdasági és technológiai 
beruházást (EEA Report, 2009). 
 
„A víz sótalanítása a hagyományos vízforrások gyorsan teret nyerő választási 
lehetőségévé vált, főként a vízproblémákkal küzdő európai régiókban. A 
sótalanítás átfogó környezeti hatásának felmérésekor azonban számításba kell 
venni magas energiaigényét és az eredményeképpen keletkező sós vizet.” 
(EEA, 2009/a). 
 
Ezen felül a fenntartható vízkészletgazdálkodás megköveteli a megbízható és 
naprakész információ elérhetőségét Európa-szerte a megfelelő térbeli és időbeli 
mértékben. Ezeknek az információknak számos előnye van, ideértve, hogy 
biztosítja a jobb áttekinthetőséget; a vízhiány helyét és mértékét; segít azonosítani 
az irányzatokat; megkönnyíti a teljesített mérések kiértékelését a nem 
fenntartható vízhasználat azonosításaként; és támogatja az EU-polgárokat, hogy 
bekapcsolódjanak a vízügyekbe. Az információ nem csak a vízgyűjtő mértékén 
szükséges, hanem különösen havi vagy időszakos alapon, mert az éves átlagok 
nem képesek teljesen lefedni a vízhiány csúcsszintjeit – melyek normálisan a 
nyári hónapokban észlelhetőek. Sajnálatos, hogy az Eurostat2 és a Gazdasági 
Együttműködésért és Fejlesztésért Szervezet (Organisation for Economic Co-
operation and Development – OECD), (akik együtt szervezték az adatok 
egyeztetését, ami a mai napig lehetővé tett egy páneurópai vizsgálatot) által eddig 
nyújtott adatok nem az optimláis tér/idő skálán voltak. Valamint a nemzeti 
értékelések és megfigyelések gyakran jelentős információs hiányosságokat 
mutatnak és ritkán összehangoltak az összegyűjtött adatok és alkalmazott 
módszerek szempontjából (EEA Report, 2009). 
 
Az EEA, az Eurostat és az Európai Bizottság nemrégiben létrehozott közös 
jelentési kezdeményezésének célja, hogy kezelje ezeket a hiányosságokat, javítva 
a vízinformációkat Európa-szerte és ezért támogatja az Európai Bizottság 2007-es 
vízhiány és aszály beszámolójának nyomonkövetési folyamatát. A tagállamok 
önként rendelkezésre bocsáthatják a rendelkezésre álló vízkészletekről és több 
ágazati vízhasználatról szóló adataikat. Ez az információ egy összehangolt, 

                                                 
2 Eurostat: Az Európai Unió statisztikai hivatala. 
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időszakos alapú vízgyűjtőmérleget eredményez. Míg a környezeti és statisztikai 
beszámolók és azok megvitatása a lényeges ágazatok hatóságaival valószínűleg 
kihívást jelent a tagállamoknak, addig a kezdeményezés, hogy elérje a páneurópai 
vízkészletek összegzését, válságban van. 
 
Egy kapcsolódó fejlemény, hogy az EEA szintén elkezdett vízgyűjtő szintű 
vízmérleget kifejleszteni Európára nézve, melynek alapja az ENSZ vízhasználati 
környezetgazdasági rendszere. A megközelítés egyaránt használhat mért és 
modellezett adatokat és havi alapú beszámolókat nyújthat, így tükrözve a 
vízhiányt egész évben. A vízbeszámoló módszer is képes megkülönböztetni 
egymástól a vízkivételezés és az aszály hatását a megfigyelt rendelkezésre álló 
vízkészletekre. Sőt számszerűsíti minden ágazat viszonylagos vízfelhasználását 
az összes vízhasználathoz képest, így biztosítva egy gazdasági elemzési 
keretirányelvet a vízgazdálkodásnak (EEA Report, 2009). A fenntartható 
vízfelhasználás eléréséhez a mezőgazdasági termelők számára megfelelő 
árösztönzést, tanácsadást és segítségnyújtást kell biztosítani (EEA, 2009/b). 
 
2. Európai víz konferencia (Brüsszel) 
 
Az Európai Bizottság 2009. márciusban nyilvánosságra hozta a vízről szóló új 
Flash Eurobarometer felmérés eredményét, mely azt jelzi, hogy az EU 
polgárai nagyon aggódnak a vízi környezetért.3 Ennek fényében a konferencia 
főbb üzenetei között szerepel a különböző gazdasági tevékenységek vízre 
kifejtett hatásainak vizsgálata, melynek egyfajta megoldásaként a Víz 
Keretirányelvet (VKI) és annak vízgyűjtő-gazdálkodási terveit (VGT) látják. 
Kiemelt helyet kapott a társadalmi szerepvállalás jelentősége (az érdekeltek 
bevonása a döntéshozatalba − ezért az előzetes VGT-k nagyobb átláthatósága 
−, a környezeti nevelés, a hatékony társadalmi konzultációk − és ezek 
beépítése a végleges VGT-kbe), a 2015-re kitűzött célok teljesítésének 
kihívásai (pl.: az EU-n belüli észak−déli megosztottság, a tagállamok 
motivációinak, szorgalmának, vállalásaik realitásának differenciáltsága, 
széthúzó törekvések az EU-n belül, az érdekeltek bíztatása a folyamatokba 
való bekapcsolódása, vagy a vegyi szennyezések és elsődleges veszélyes 
anyagokról való intézkedések), a mezőgazdaság vízigénye (pl.: a szektor 
forrásszennyezésének mérséklése, ivóvíztisztítási szerepvállalása, a meglévő 
irányzatok, irányelvek kibővítése4, a gazdálkodók szerepvállalásának 

                                                 
3 Flash EB Sorszám #261. A vízről szóló Flash Eurobarometer felmérést a Gallup Intézet, 
Magyarország végezte a Környezetvédelmi Főigazgatóság felkérésére. 
4 A Nitrát Irányelv (Az Európai Parlament és Tanács 1991. december 12-i 91/676/EEC 
irányelve a mezőgazdasági forrásokból eredő nitrátok által okozott vízszennyezések elleni 
védelemmel foglalkozik. HL L375, 1991.12.31, 1.o.), a növényvédő szerek fenntartható 
használatáról szóló keretirányelv (Az Európai Parlament 2009. január 13-i jogalkotási 
állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a peszticidek fenntartható használatának 
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kiemelése, az információk és elemzések hiányosságai), a vízfolyások 
fenntartható módosításai (pl.: nagyobb átláthatóság, VKI által meghatározott 
feltételek) széleskörűbb alkalmazása, hajózási projektek fenntarthatósága, ne 
legyen kibúvó a Megújuló Energia Irányelv5), a vízárazás (pl.: összhang a 
szennyező fizet elvvel, fenntarthatóság ösztönzése, árpolitikák tagállamok 
közti differenciáltságának megtartása, átláthatóság), valamint az uniós 
vízkészletgazdálkodás sürgető kérdései (pl:. fenntarthatóbb EU tengervédelmi 
stratégia, az éghajlatváltozáshoz ökológiai rendszerekkel történő 
alkalmazkodás, ezek időbeni és módszertani összehangolása). (WISE, 2009) 
2009. áprilisában az Európai Közösségek Bizottsága jelentést tett az Európai 
Parlamentnek és Tanácsnak a 2000/60/EK irányelv (vízkeretirányelv) 18. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban a vizek állapotának megfigyelésére 
irányuló programokról. [A Víz Keretirányelv teljesítése már az 5. (2009. 
december: vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elfogadása (13. cikk)) és 6. (2012. 
december: intézkedési program elindítása (11. cikk)) szakaszban van, de ezek 
beszámolói a dolgozat készítésekor még nem készültek el.] Ez a jelentés a Víz 
Keretirányelv 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban – 2007. május 22-i 
határidővel benyújtott adatokon alapul. Valamennyi tagállam jelentést tett 
arról, hogy a vízkeretirányelv 8. cikkével összhangban megfigyelési 
programokat indított, kivéve Görögországot és Máltát. Világos 
adatszolgáltatásra jó példa az osztrák, a cseh, a magyar és a holland jelentés. 
(Európa Bizottság, 2009).  
 
A felszíni és felszín alatti vizek megfigyelésének szintje az Európai Unióban 
több mint 107 ezer megfigyelőállomás adatai szerint általában megfelelől. A 
speciális előírásokat (egyedi, védett területek speciális megfigyelése) azonban 
számos esetben nem vették egyértelműen figyelembe a programok 
kidolgozása során. Emellett a működő nemzetközi koordinációs rendszerek 
használata is kevéssé tükröződik (Németország, Írország, Hollandia és 
Románia tért ki rá). Az ökológiai állapot meghatározására irányuló biológiai 
értékelési módszerek kidolgozásában rengeteg a hiányosság (főként a 
2004−2007-ben csatlakozott országok tekintetében). Pontosabb és 
összetettebb információkra a VGT-k kiértékelése után lehet számítani (Európa 
Bizottság, 2009). 
 
Madrid adott otthont 2010. februárjában, a Vízhiány és aszály „Út az 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás felé” címmel rendezett nemzetközi 

                                                                                                                                                    
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv elfogadása tekintetében) és a Közös Agrár Politika. 
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i keltezésű 2009/28/EK irányelve a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről. HL L 
140/16, 2009.06.05, 14.o. 
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konferenciának. A felszólalók hangsúlyozták, hogy az éghajlatváltozás 
várható hatásainak felelősségteljes áttekintésére van szükség és sort kell 
keríteni a rövid, közép és hosszú távú intézkedések kidolgozására. 
(Spanyolországban Nemzeti Aszály Megfigyelő Állomás üzemel.) E mellett 
kiemelték a Föld megóvásának köletelezettségét. A konferencia által 
kidolgozott következtetések között szerepel, hogy a vízhiány és aszály 
elkerülhetetlen számos európai régióban, mégis enyhíthető, és hogy a közös 
agrárpolitika elősegítheti a fenntarthatóbb mezőgazdaságot, vagy hogy a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek nélkülözhetetlen eszközök. Szükségét látják 
egy európai szintű korai aszályvészjelző rendszer létrehozásának, melynek 
nagyobb hangsúlyt fog adni a Víz Keretirányelv 2012-es felülvizsgálata. Az 
OECD előrejelzése szerint 2030-ra 3,9 milliárd ember él majd aszállyal 
súlytott területen. A mezőgazdaságnak mint fő felelősnek uniós 
vidékfejlesztési és regionális alapokból hozzá kell járulnia a megkezdett 
folyamatokhoz (Vidékfejlesztési Minisztérium, 2010). 
 
Az Unió vízfelhasználási trendjei 
 
Sajnos az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (Food and 
Agriculture Organisation – FAO) idevonatkozó adatbázisában az AquaStat-
ban annyira kevés adat volt az európai vízhasználattal kapcsolatban a dolgozat 
készítésekor, hogy semmit nem tudtam használni onnan. 
 
Az Eurostat-adatbázist tekintve már más a helyzet, de még mindig nem teljes 
az adatsor. A vízfelhasználás tekintetében a legfrissebb adatok 2007-esek és 
az össz-EU-felhasználás alapvetően hiányzik, mivel a rendelkezésre álló 
adatok is hiányosak, nem minden országa nézve érhetőek el. 
 
Az Unió össz ivóvízfelhasználása (2004−2007.) (m3/fő) az 1. számú 
mellékletben tálható. A táblázatban meglévő adatokból kiderül, hogy szemmel 
látható különbségek vannak az uniós ivóvízfogyasztási trendek között a meglévő 
adatok alapján. Míg Máltán 34,5 m3 az egy főre eső átlagos éves 
ivóvízfogyasztás, addig például Spanyolországban ez (igaz csupán 3 év átlagát 
tekintve) 828 m3, vagy Litvániában 730 m3. A legszembetűnőbb 
fogyasztáscsökkenés Macedóniában észlelhető, ahol 1/3-ra esett vissza az 
ivóvízfogyasztás 2004-ről 2007-re. [Érdekes lehet megvizsgálni ezeknek az 
eltéréseknek és változásoknak az okait.] A legnagyobb ivóvízfogyasztásbeli 
állandósággal Belgium, Csehország, Lettország, Málta, Svédország és Izland 
rendelkezik. A négy évet összesítve Görögország ivóvízfogyasztása a 
legmagasabb, őt követi Bulgária, Litvánia és részadattal Spanyolország. A 
meglévő adatok alapján a legtöbb ivóvizet 2004-ben fogyasztották a tagországok, 
de 2007-ig ez kisebb-nagyobb mértékben csökkent, csak kevés esetben nőtt. 
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Az Unió lakossági vízellátása (2. számú melléklet) terén a meglévő adatokból 
a 2004−2007-es időszakra vonatkozóan elmondható, hogy Nagy-Britannia 
vízfogyasztása kiemelkedően magas volt (bár csupán a 2004-es adat áll 
rendelkezésünkre, ez 7.383.200.000 m3). Őt követik sorban Franciaország, 
Spanyolország és Németország, de az ő fogyasztásuk nem vagy kevéssel lépi 
túl a 6.000.000.000 m3-t. A lakossági vízfelhasználás tekintetében is Málta 
bizonyult a legkevesebbet fogyasztónak [valószínűleg ez minden területen így 
marad] 14.000.000 m3-rel. A legkisebb lakossági vízellátásbeli ingadozás az 
alábbi országok esetén figyelhető meg: Belgium, Csehország, Málta, 
Lengyelország, Szlovénia, Finnország, Svédország, Horvátország, 
Macedónia, Izland és Norvégia. Ebben a szektorban is 2004-ben fogyott a 
legtöbb víz és az adat 2007-ig kisebb-nagyobb mértékben szintén csökkent. 
A 3. számú melléklet az egyes tagországok mezőgazdasági vízfelhasználását 
mutatja. A meglévő adatok tükrében Spanyolország mezőgazdasága rendkívül 
sok vizet igényel (3 év átlagát tekintve is a legtöbb, 2.268.530.000 m3 évente). 
Őt követi Görögország és Franciaország, a többiek jócskán mögöttük. A négy 
évet tekintve nagyjából állandó a mezőgazdasági vízfelhasználása 
Belgiumnak, Csehországnak, Lettországnak, Litvániának, Szlovéniának és 
Svédoszágnak. Ebben a szektorban is a 2004-es évben használták a legtöbb 
vízet, de 2007-re ez a mennyiség majdnem 1/3-ra csökkent. Látnunk kell 
azonban, hogy a legtöbb ország meglévő adata ebben a tekintetben növekvő 
tendenciát mutat, azaz 2004-ről 2007-re inkább növekedett a mezőgazdasági 
vízfogyasztás, tehát az előbbi megállapítás inkább csak az adatok 
hiányosságából következhet (EWP, 2010). 
 
Az Eurostat az ipari szektor vízkivételezésében szétválasztja a hűtésre 
használt vizhasználatot a nem hűtésre használttól. Ebben az esetben az utóbbi 
adataival fogok dolgozni, mert a hűtésre kivételezett víz majdnem minden 
esetben teljes mértékben visszakerül a víztestbe. Az ipari gyártásra használt 
vízmennyiségi adatokból (4. számú melléklet) az derül ki, hogy Németország 
ipara rendkívül sok vizet igényel (pedig csak a 2004-es adat áll 
rendelkezésre). Őt követi Franciaország és Hollandia. A legkevesebb vizet 
(14.000.000 m3) Izland használja ipari célra. Macedónia ebben a szektorban is 
figyelemre méltó, mint a lakossági fogyasztásnál, mert 2004-ről 2007-re nála 
látható a legnagyobb iparivíz-kivételezési csökkenés (85% körüli). A 
legkevesebb ingadozást az alábbi országok mutatják ipari vízfelhasználás 
tekintetében: Lettország, Litvánia, Svédország, Horvátország és Izland. Itt is 
megfigyelhető a vízfogyasztás csökkenése 2004-ről 2007-re, de ebben az 
esetben is az adatok hiányosságából következhet. 
 
A közös európai uniós vízügyek kezelésére létrejött egy integrációs szervezet, az 
Európai Vízügyi Társaság (European Water Partnership – EWP), mely egy 
független értékalapú non-profit szervezet, ami szervezetileg nyitott tagságú és 
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befogadó egyesület. Az EWP az európai kapacitást hasznosítja, segít koordinálni 
a kezdeményezéseket és tevékenységeket nemzetközi vízügyi kérdésekben, 
valamint világszerte támogatást vállal az Európai vízügyi szakértelem 
előremozdításában. A végső célja, hogy gondosan kidolgozza a stratégiákat és 
végrehajtsa a konkrét intézkedéseket, hogy elérje az Európai Vízügyi Előrejelzés 
(European Water Vision) célkitűzéseit. Jelenleg 5 kutatást fejleszt: 
Aquawareness, Climate Change Adaptation and Water (Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás és a víz), European Water Hause (Európai Vízház), 
European Regional Process and follow up (Európai regionlási munkálat és 
nyomonkövetés) és Innowater (EWP, 2010). 
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1.2.2. Hazai vízfelhasználás 
 
Az Unió tagállamai közül Norvégiának kimagaslóan magas a vízenergia 
előállítása (1. táblázat) és a meglévő adatok fényében Ciprusnak, 
Észtországnak és Dániának pedig nagyon alacsony, vagy egyáltalán nincs. 
Magyarország vízenergia-termelése is igen alacsony uniós szinten, de még a 
visegrádi négyek tükrében is. Csak egy példa, hogy lássuk az arányokat, míg 
2008-ban az EU27 adatához viszonyítva a tagországonkénti átlagtermelés 
hozzávetőlegesen 1.042.000 toe addig a hazai vízenergia-előállítás 18.000 toe 
volt. Ez az átlag 2%-át sem éri el, ami a tényleges össztermeléshez 
viszonyítva (EU27) még kevesebb, 0,063% (Eurostat, 2010). 
 

1. táblázat: Az EU vízenergia6-termelése 2004−2008 (1000 toe7) (részlet) 
ország év 2004 2005 2006 2007 2008 
EU (27 ország) 27.827 26.430 26.537 26.666 28.147 
Csehország 174 205 219 180 174 
Magyarország 18 17 16 18 18 
Lengyelország 179 189 176 202 185 
Szlovákia 353 399 378 383 347 
Norvégia 9.361 11.665 10.262 11.492 11.999 
Észtország 2 2 1 2 2 
Ciprus - - - - : 
Dánia 2 2 2 2 2 

Megjegyzés: : = nincs adat; - = 0, vagy ahhoz nagyon közeli érték 
Forrás: Eurostat alapján, saját szerkesztés (eredeti táblázat az 5. számú mellékletben 
található). 

 
A 2015-ig szóló gazdasági és vízgazdálkodási előrejelzés (A vízigények és 
egyéb vízhasználatok prognózisa) szerint 2015-re Magyarország lakosságának 
várható vízfogyasztása, vízigénye 2004-es adatokhoz viszonyítva a népesség 
várható számbeli csökkenésének ellenére nő a vezetékes ivóvízzel ellátottak 
számának növekedése és a növekvő vízfogyasztás miatt. Ugyanehhez az 
időszakhoz viszonyítva a mezőgazdasági vízfogyasztás várható növekedése a 
legnagyobb, az iparé pedig kisebb, annak ellenére, hogy a várható 
hűtővízigény a 2004-es szint közelében marad (ÖKO ZRT., 2004). Az 
adatokat a 2. táblázat mutatja. 
 
                                                 
6 A vízenergia Eurostat általi magyarázata: „…hydropower covers potential and kinetic 
energy of water converted into electricity in hydroelectric plants (the electricity generated 
in pumped storage plants is not included)…” A vízenergia [itt] a víz helyzeti és mozgási 
enregiáját takarja, ami a vízerőművekben elektromossággá alakul (a szivattyús erőművek 
által generált elektromosságot nem tartalmazza). Saját fordítás (Eurostat, 2010/e). 
7 toe: tonna olajegyenérték, ami azt fejezi ki, hogy 1 tonna olajnak mennyi a fűtőértéke. 1 
toe = 41,868 GJ 
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2. táblázat: Vízfogyasztás, vízigény ágazati alakulás Magyarországon 
(2004, 2009, 2010, 2015) 

Év 

Valószínű változat 

Összes 
vízfogyasztásból 

hűtővíz 

Összes 
vízfogyasztásból 

nem hűtővíz 

Lakossági 
vízfogyasztás 

Ipari, 
szolgáltatási 

vízfogyasztás 
(hűtővíz nélkül) 

Mezőgazdasági 
vízfogyasztás Összes vízigény 

millió m3/év millió m3/év millió m3/év millió m3/év millió m3/év millió m3/év 
2004. 4 026,2 1 558,3 374,3 542,7 605,8 5 819,8 
2009. 4 321,2 1 709,1 384,4 557,6 726,7 6 229,5 
2010. 4 274,9 1 723,3 386,4 562,0 734,5 6 194,5 
2015. 3 995,7 1 798,1 422,8 568,4 766,5 5 980,3 

Év Magas változat 
2004. 4 026,2 1 558,3 374,3 542,7 605,8 5 819,8 
2009 4 426,7 1 791,2 405,1 599,0 746,7 6 443,9 
2010 4 405,7 1 822,8 411,4 610,5 760,5 6 457,0 
2015. 4 244,1 1 987,2 474,0 650,4 822,4 6 479,1 

Forrás: ÖKO ZRT. alapján, saját szerkesztés (az eredeti táblázatok megtekinthetőek a 6. 
számú mellékletben). 
 
EU Víz Keretirányelv Magyarországon 
 
A Víz Keretirányelv (VKI) az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 
2000/60/EK irányelve az európai közösségi intézkedések kereteinek 
meghatározásáról a vízpolitika területén. Hatályba lépésének dátuma: 2000. 
december 22. A VKI kimondja, hogy Európa álló-, és folyóvizeit 2015-ig jó 
ökológiai és kémiai állapotba, felszín alatti vizeit jó mennyiségi és kémiai 
állapotba kell hozni. Ennek érdekében a vízgazdálkodásnak integrálódnia kell az 
európai energia-, közlekedési, mezőgazdasági, halászati, regionális politikába és a 
turizmusba is. (A VKI 1. cikkében megfogalmazza az irányelv célját: keretet ad a 
szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a tengerparti vizek és a felszín alatti 
vizek védelméhez, amely megakadályozza a vizes élőhelyek romlását, javítja 
állapotukat; előmozdítja a fenntartható vízhasználatot; fokozottan védi és javítja a 
vízi környezetet; biztosítja a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos 
csökkentését; megakadályozza további szennyezésüket; hozzájárul az árvizek és 
aszályok hatásainak mérsékléséhez.) (KVVM, 2010/a). 
 
Az EU Víz Keretirányelvének előírásai szerint a vízgyűjtőgazdálkodás-tervezés 
legfontosabb egysége a vízgyűjtő kerület, mely Magyarország esetében az egész 
Duna-vízgyűjtőt jelenti. Ezen a vízgyűjtőn 13 országnak közösen kellett a 
megadott határidőre elkészítenie a vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. A koordinációt 
a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság látta el.  
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1. ábra: Duna-vízgyűjtő térkép 

Forrás: UNEP/DEWA/GRID-Europe, 2008. 
 
Magyarországnak a VKI által előírt feladatokat a Duna teljes vízgyűjtőjét (1. 
ábra) érintő kérdésekben a Duna-vízgyűjtő országaival közösen, a szomszédos 
országokat és hazánkat érintő kérdésekben pedig kétoldalú együttműködés 
keretében kellett elvégeznie. A hatékony vízgyűjtőgazdálkodás-tervezés, illetve a 
nemzeti és kétoldalú együttműködési eredmények bemutatása érdekében a 
vízgyűjtő kerületen belül részvízgyűjtőket jelöltek ki. Magyarországon 4 
részvízgyűjtő foglalja magában a 42 tervezési alegységet (7. számú melléklet) 
(www.edukovizig.hu, 2010). 
 
Magyarországon a felszín feletti víztestek száma, Az európai összefogás a 
vizek jó állapotáért (VITUKI KHT., 2005) című szakmai kiadványnak 
megfelelően vízfolyások esetén 1026 db (876 természetes és 150 
mesterséges), tavak esetén pedig 224 db (100 természetes és 124 
mesterséges). A felszín alatti víztestek száma 58 db medencebeli porózus 
víztest8 (52 hideg és 6 termál), 28 db karszt víztest (13 hideg és 15 meleg), és 
22 db hegyvidéki víztest. Az összes, 108 felszín alatti víztestből 60 az 
országhatárral osztott és az összesből 33 valamilyen ökoszisztéma élőhelyéül 
szolgál (VITUKI KHT., 2005). 
 

                                                 
8 Medencebeli porózus víztestek: Magyarország legnagyobb kiterjedésű, hidraulikailag 
összefüggő felszín alatti víztestcsoportja (VITUKI KHT., 2005). 
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Az emberi hatások következtében pontszerű vagy diffúz szennyezőkre nézve 
a felszíni víztestekből 2005-ben a kiadvány kutatói 579-et (ezekből néhány 
külföldi eredetű) kockázatos állapotba soroltak (2015-ig valószínűleg nem 
vagy nem lehet biztonsággal előrejelzni, hogy elérik a jó állapotot). Ezekből 
74-ben szervesanyag, 470-ben tápanyag és 201-ben veszélyesanyag okozta a 
terhelés miatti kockázatot, ám ezek közt van átfedés. A kiadvány szerint 
jelentős vízkivételek közül az ivóvízkivételek (a Balatont, a Tiszát és néhány 
tározót vizsgálva) és a 10 m3/sec-ot meg nem haladó hűtővíz-igénybevétel 
nem okoznak szignifikáns változást a víztestek élővilágában, fenntarthatóak 
hosszú távon is (KVVM, 2010/a). 
 
Hidrológiai és/vagy morfológiai szempontból azonban az 1026 felszíni folyó 
víztestből 349 kockázatos, és 234 lehetséges, hogy kockázatos (azaz a 
változás ökológiai hatása még nem bizonyított). Tavak esetén 224-ből 47 
lehetséges, hogy kockázatos (köztük a Balaton is). A 108 felszín alatti víztest 
antropogén szennyezettségét tekintve a minőségi, pontszerű 
szennyezőforrások (hulladéklerakók, anyagtárolók, állattartó telepek) hatása 
szignifikánsan nem kockázatos, de 46 lehetséges, hogy az. A felszín alatti 
víztestek mennyiségi kockázatát nézve a hazai vízkivétel 3 esetben 
kockázatos (a Szigetköz, a Nyírség déli része a Hajdúsággal és az Északi-
középhegység peremvidéke) és 18 lehetséges, hogy kockázatos. A hazai 
vízvisszavezetés (talajvízdúsítás és vízvisszasajtolás) nem jelent kockázatot a 
felszín alatti vizekre. [Tehát 2015-re a kockázatos és majdnem kockázatos 
víztesteket kell jó állapotba hozni az Eu VKI értelmében.] A fentieknek 
megfelelően és azokat kibővítve 2009-ben elkészült Magyarország Vízgyűjtő-
Gazdálkodási Terve (VGT). Ez már nem csak országos szinten, hanem a négy 
részvízgyűjtő (Duna közvetlen – 34.730 km2, Tisza – 46.380 km2, Dráva – 
6.145 km2 és Balaton – 5.775 km2) és az azokon belül található 42 tervezési 
alegység (7. számú melléklet) szintjén is bemutatják a vizek állapotjavítását 
szolgáló intézkedési javaslatokat (KVVM, 2010/a). 
 
Emellett elkészült „A költséghatékonysági szempontok az intézkedési 
programok kialakítására” című iránymutatás, mely három csoportba sorolja az 
adott környezeti cél (a vizek jó állapota, illetve jó potenciálja) elérése 
leggazdaságosabb módjának kiválasztását. Direkt okok: a kiváltó okot 
felszámoló intézkedések költséghatékonysági vizsgálata, mely az adott kiváltó 
ok hatását felszámoló technológiák összevetését célozza (települési eredeű 
szennyezések, közterületi pontszerű szennyezések és tápanyagterhelések, 
termálvízbevetések, felszín alatti vizek mennyiségi változásai, duzzasztások, 
elzárások hatásai). Származtatott okok: más víztesten elvégzett beavatkozások 
hatásai összegződnek, így a hangsúly a monitoring és szabályozási eszközök 
bevezetésén van. Láncolatok: az intézkedéscsoportok összefűzése, mivel a 
különböző intézkedések nem függetlenek egymástól. A láncolat végén álló 
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problémák nem oldhatóak meg fenntartható módon az oksági láncolat 
megelőző szakaszán található problémák kezelése nélkül (ÖKO ZRT,, 2009). 
 
Az országos VGT-ről, a részvízgyűjtő-vízgazdálkodási tanácsok 
véleményének ismeretében az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT) 
foglalt állást 2010 januárjában. Ezt követően készült el – a tartalom lényegi 
változtatása nélkül – a terv rövidített változata, melyet az OVT 2010. március 
1-jei ülésén fogadott el. A közigazgatási egyeztetést követően a kormány 
határozattal fogadta el a tervet, amely a Magyar Közlöny 2010. 84. számában 
jelent meg 1127/2010 (V. 21.) számon (KVVM, 2010/a). 
 
A WWF Magyarország9 nem elégedett feltétlenül a hazai VGT-vel, „mert az 
nem hangsúlyozza kellőképpen a szükséges és lehetséges reformokat. A terv a 
vizek jó minőségi és mennyiségi állapotának elérése érdekében a vízfolyások 
medrében és közvetlen környezetében javasol olyan intézkedéseket, melyek 
eltérnek az eddigi gyakorlattól, de nem képviseli következetesen a 
napjainkban elvárható korszerű szemléletet. Megfelelő reformokkal ugyanis 
új megoldásokat lehetne találni a vízvisszatartásra, az ökológiai 
szempontoknak megfelelő tájhasználatváltásra, a természetes élőhelyek jó 
állapotának elérésére.” (WWF Magyarország, 2010). Ezen felül a 
„véglegesített tervben az intézkedési javaslatok között szerepel a 
fenékküszöbök, fenékgátak átépítése, amely a folyómedrek fenékszintjének 
megemelését, vízfelszín alatti gátak építését jelenti. Ezek az intézkedések 
semmilyen korábbi szakmai vagy társadalmi konzultációra bocsátott 
dokumentumban sem szerepeltek. A WWF Magyarország ezt azért tartja 
aggasztónak, mert ezek a megoldások olyan vitás esetekben kerülnek elő, 
mint például a Szigetköz vízpótlása.” (WWF Magyarország, 2010). 
 
Nagy Andor10 szerint „Az EU vízkeretirányelve korábban a vízminőség 
védelmére koncentrált, de történt egy váltás, 2010-től a víz mennyiségének 
védelme, a takarékos vízhasználat is nagyobb hangsúlyt kap. Ez még 2011-
ben is kiemelt ügy lesz, Magyarországnak erre fel kell készülnie, ami már 
folyamatban is van.” Ezen felül „Magyarországnak előbb-utóbb készítenie 
kell egy aszálystratégiát is, mert eljön az az időszak, amikor nem lesz 
elegendő víz. Olyan magas a hőmérséklet-emelkedés, hogy az ország 
bizonyos területein − ilyen a Homokhátság − már sivatagosodási folyamatok 

                                                 
9 WWF Magyarország: A World Wildlife Found (WWF) néven alapított, politikai 
pártoktól és világnézeti szemléletektől független társadalmi szervezet magyarországi 
alapítványa. Fő célkitűzése az élővilág sokféleségének megőrzése, az erőforrások 
fenntartható módon történő hasznosítása és a környezetszennyezés csökkentése. 
10 Nagy Andor: A dolgozat írásakor a környezetvédelmi bizottság elnökeként a FIDESZ 
környezetvédelmi kabinetjét vezeti. Az NFFT-MTA Víz Munkabizottságának társelnöke. 
Zöld Magyarország címmel koncepciót írt a zöld gazdaság fejlesztésére. 



  21 

indultak meg. [Ezt már évekkel ezelőtt Mosonyi Emil11 is kihangsúlyozta.] Az 
alkalmazkodás új szemléletmódot követel meg az agrártárcától is, hiszen ez 
szorosan összefügg a növénytermesztéssel és az állattenyésztéssel. Az 
alkalmazkodás feltételeinek megteremtése egyrészt kutatás, másrészt 
finanszírozás kérdése (www.index.hu, 2010). 
 
Olajos Péter12 modelljében „a precíziós mezőgazdaság bevezetése is sok zöld 
eredményt hozna. Jelentősen csökkentené az öntözővíz felhasználását, a 
műtrágyaigényt, s így nagyobb versenyképességet jelentene a hazai 
termelőknek. Az információ-technológia (IT) és a green tech integrálása a 
mezőgazdaságba jobb megélhetést biztosítana a gazdálkodóknak.” (Olajos, 
2009). 
 
Ahogy az a magyar EU-elnökségről szóló kiadványban is megjelent, mint az 
Unió egyik soros elnöke (a spanyolok és belgák mellett) Magyarország 
feladatai között szerepel „a természeti erőforrások fenntartható felhasználása; 
ide tartozik a közös vízpolitika továbbfejlesztése, valamint európai Duna-
stratégia elfogadása; ez utóbbi elkészítésére a Bizottság 2010 végi határidővel 
kapott mandátumot az Európai Tanácstól. A magyar szempontból fontos 
Duna-stratégiát az Európai Tanács 2011. márciusi ülésén, tehát a magyar 
elnökség idején hagyhatja jóvá és indíthatja útjára.” (www.euvonal.hu, 2010).  
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának honlapjáról is kiderül, hogy 
„EU-elnökségünk kiemelt politikai célja a Bizottság által idén decemberig 
benyújtani tervezett, a magyar EU-elnökség alatt elfogadandó Duna Régió 
Stratégia. A Duna Régió Stratégia – a Balti-tengeri Stratégia után – az Unió 
második transznacionális, makrorégiós területfejlesztési stratégiája lesz. A 
Stratégia elfogadása jól illeszkedik azon elnökségi célkitűzésünkhöz, hogy a 
víz, mint központi elem jelenjen meg az uniós politikákban.” 
(www.kulugyminiszterium.hu, 2010). 
 
 „A Duna-stratégiában tizennégy ország, köztük nyolc uniós nemzet érdekelt. 
Hazánk mellett Ausztria, Bulgária, Csehország, Németország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, 

                                                 
11 Mosonyi Emil (1910−2009): Kossuth- és Széchenyi díjas vízépítő mérnök, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja. Életének fő műve a háromkötetes vízerő-hasznosítási 
szakkönyve, a Water Power Development, amely az angol mellett magyar és német 
nyelven is megjelent. Kiemelkedő a mintegy 200 műből álló szakirodalmi tevékenysége. 
12 Olajos Péter: A dolgozat írásakor európai parlamenti ˙(kereszténydemokrata) képviselő. 
Fő bizottsága a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, 
valamint tagja az Éghajlatváltozási Ad-hoc Bizottságnak és a Költségvetési Bizottságnak 
is. Alelnöke az Európai Parlament Fenntartható Fejlődési munkacsoportjának. A Ma és 
Holnap fenntartható fejlődési szakfolyóirat szerkesztője. 
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Montenegró, Moldova és Ukrajna. A Duna-stratégia országai Európát átszelő, 
Hamburgtól a Fekete-tengerig húzódó korszerű hajózási út kialakítását 
szorgalmazzák, és más szempontok szerint is a folyó egészséges 
kihasználására törekszenek.” (UMVP, 2010). 
 
Tulajdonképpen a Duna Régió Stratégia egy makroregionális stratégia, 
melynek kidolgozásával új távlatok és lehetőségek nyílnak meg. 
Összehangoltan erősíti a fenntartható fejlődést a régióban valódi keretet adva 
az együttműködésnek és végrehajtásnak. Az elkészítés határideje 2010 vége, 
melyre még 2009 nyarán adott megbízást az Európai Bizottság. A 2010. 
február 15-i, bécsi találkozón a fenntarthatóságot szem előtt tartva a 
következő javaslatok merültek fel, az egyszerű kidolgozás érdekében: a 
stratégia átfogó célkitűzése a fenntartható fejlődés; regionális együttműködés 
és a stratégia hatóköre; összhang más uniós stratégiákkal; összhang más 
regionális programokkal és a regionális együttműködés megerősítése; 
természeti örökség megőrzése; fenntartható környezetierőforrás-gazdálkodás; 
hatékonyabb végrehajtás az összes kölcsönös kapcsolatban lévő programmal; 
a fenntartható fejlődés eredményeként együttműködés, figyelemfelkeltés, 
tudatosítás és oktatás; környezeti veszélyekkel való megbirkózás; fenntartható 
mobilitás, turizmus; fenntartható projektek és környezeti hatásvizsgálatok; 
kutatás és fejlesztés; nyomon követés (KVVM, 2010/b). A bécsi találkozót 
azóta követte néhány, például egy budapesti 2010. február végén, egy bécsi és 
pozsonyi áprilisban. Az egyeztetések és munkálatok azóta is folyamatban 
vannak.  
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2. VÍZGAZDASÁGTAN 

 „A víz megújuló erőforrás, de ez nem azt jelenti, hogy az elérhetősége 
határtalan.” (Hoekstra et al., 2009). 

2.1. A virtuális víz és a vízlábnyom 

 
A vízlábnyom a termékek és szolgáltatások előállítására felhasznált összes víz 
mértéke, melyet egy adott személy, vállalkozás vagy nemzet használ. Két fő 
alkotóelemből áll: közvetlen és közvetett vízhasználat. A közvetett 
vízhasználatot, mint „virtuális” vízet mérik (egy bizonyos termék 
előállításához szükséges vízmennyiség). Ez magában foglalja a kék vizet 
(folyók, tavak, vízzáró réteg vizei), a zöld vizet (csapadék az elsődleges 
növénytermesztésben) és a szürke vizet (mezőgazdasági, ipari és háztartási 
használat után szennyezett víz). Bár a vízlábnyom megmondja mennyi vizet 
használtak, növekedésének vagy csökkenésének hatása teljes mértékben a 
vízkivétel helyétől és idejétől függ. A vízlábnyom növekedése egy olyan 
területen, ahol a víz bőségesen jelen van, valószínűleg nincs káros hatással a 
társadalomra vagy a környezetre, de egy olyan helyen, ahol a vízhiány már 
tapasztalható, komoly problémákat okozhat, mint például folyók kiszáradása, 
élőhelyek megsemmisülése, fajok kihalása – ezek mellett kihat a 
mezőgazdasági árakra, készletekre és helyi gazdaságokra (WWF, 2010). 
 
Vízlábnyomtípusok 
 
Egy termék vízlábnyoma leírható mint a termék előállításához közvetlenül vagy 
közvetetten szükséges ivóvízmennyiség. Ez olyan becslés, mely figyelembe veszi 
a termelési lánc minden elemének vízfogyasztását és -szennyezését. A számítása 
mindenféle termék esetén hasonló, származzon a mezőgazdasági, ipari vagy 
szolgáltató szektorból. Egy termék vízlábnyoma kék, zöld és szürke részekre 
oszlik. Egy termék vízlábnyoma hasonló ahhoz, amit ’virtuális víztartalomnak’ is 
neveznek, bár a vízlábnyom nemcsak a mennyiséget takarja, hanem a felhasznált 
víz fajtáját (kék, zöld, szürke), és hogy hol és mikor használták azt. Így a 
’virtuális’ vízzel ellentétben a vízlábnyom egy többdimenziós mutató. A 
’virtuális’ víz kifejezést inkább nemzetközi vagy regionális vízáramlások 
keretében használjuk. Ha egy nemzet vagy régió terméket exportál/importál, 
akkor a vizet ’virtuális’ formában exportálja/importálja. Ebben az összefüggésben 
beszélhetünk ’virtuális’ vízexportról vagy -importról, illetve általánosabban 
virtuális vízáramlásról vagy -kereskedelemről (Hoekstra et al., 2009). 
 
Egy fogyasztó vízlábnyoma meghatározható mint az általa fogyasztott összes 
termék vagy szolgáltatás előállításához felhasznált és a folyamat során 
szennyezett ivóvíz mennyisége. A fogyasztói csoport vízlábnyoma megegyezik 



  24 

az egyes fogyasztók összvízlábnyomával. Egy vállalkozás vízlábnyoma 
meghatározható, mint a vállalkozás üzemeltetéséhez és ellátásához közvetlenül 
vagy közvetetten felhasznált ivóvíz mennyisége. Két fő alkotóelemből áll. Egy 
vállalkozás operatív (közvetlen) vízlábnyoma a működése közben felhasznált 
vagy szennyezett ivóvízmennyisége. Az ellátási lánc vízlábnyoma (közvetett) az 
a vállalkozás termelési inputjaihoz felhasznált vagy szennyezett 
ivóvízmennyiség, amely a termeléshez szükséges. Az ’üzleti vízlábnyom’ helyett 
használható a ’vállalati vízlábnyom’ vagy a ’szervezeti vízlábnyom’ is. Egy adott 
területen belüli vízlábnyom leírható mint az összes ivóvízfogyasztás és -
szennyezés a terület határain belül. Rendkívül fontos egyértelműen meghatározni 
a figyelembe vett terület határait. A terület lehet vízgyűjtőterület, folyómeder, 
tartomány, állam vagy nemzet vagy más vízügyi vagy közigazgatási területi 
egység (Hoekstra et al., 2009). 
 
Nemzetek vízlábnyomai 
 
 

 
2. ábra: Átlagos nemzeti vízlábnyom (m3/fő/év) (1997−2001.) 
Forrás: http://www.rainharvest.co.za/2010/03/19/water-footprints-of-nations/ 

 
A 2. ábra szerint a legnagyobb vízlábnyommal rendelkező országok színei a 
legsötétebb vörösek, ezek a 2100 m3/fő felett fogyasztók. Ebbe a kategóriába 
sorolható például az Amerikai Egyesült Államok, Spanyolország vagy 
Olaszország. Meglepő, hogy Kínában alacsony, 6−800 m3 közé esik az egy főre 
eső éves vízfogyasztás, ugyanebbe a kategóriába esik Magyarország is. Ez az 
amerikai fogyasztás alig 1/3-a. A térkép alapján a kontinensek nagy részén 
megfigyelhető, hogy az északi részeken általában több vizet fogyasztanak, mint a 
délieken. 
 
A Spiegel Online egyik számában megjelent egy cikk a vízlábnyomról, melyben 
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az általános ismertetés és néhány konkrét adat mellett A. Y. Hoekstra13 
aggodalma is olvasható. E szerint a vízigényes termékek nemzetközi 
kereskedelme miatt a virtuálisvíz-áramlások körbejárják a világot. Sok azonban 
közülük rossz irányba folyik, a vízszegény területekről a vízben gazdag régiók 
felé. Ezeknek az áramlásoknak a többsége élelmiszer, bioüzemanyag és pamut. 
Ennek a rosszirányú áramlásnak a megoldása lehetne, ha a száraz területeken 
nem lenne több mezőgazdasági termelés, hiszen ez a szektor felel a legnagyobb 
vízhasználatért világszerte. Ennek megoldását az import- és exportszokások 
változtatásában látják a szakemberek, melynek eszköze az újszerű vízárképzés.  
 
Ez idő alatt néhány ország (például Kína vagy Szaud-Arábia) már lépeseket tesz, 
hogy felvásároljon nagy és termékeny helyeket Afrikában, Ázsiában vagy Latin-
Amerikában. Étel helyett földvásárlás. Ez biztosítja a vízhez való hozzáférést a 
jövőben. A földfelvásárló oszágok nincsenek egyedül, közvetlenül az 
élelmiszertermelő óriásokkal versenyeznek, mint a Nestlé vagy a Coca-Cola, 
melyek évek óta felvásárolják a víztározójogokat. Sok olyan ország van, amely 
üdvözli a vízlábnyom körüli növekvő vitát. Ez nagyszerű lehetőség, hogy 
növeljék az imázsukat (Spiegel Online International, 2009). Egy vízhiánnyal 
küzdő ország néha bölcsebben teszi, ha az élelmiszerét és termékeit egy vízben 
gazdag helyről importálja, mintha saját, értékes erőforrásait használná fel. A 
virtuális víz ötlete, az étel előállításához felhasznált víz mennyisége segít ezen 
elgondolkodni. Az IWMI14 és IFPRI15 olyan kereskedelmi megoldáson dolgozik, 
ami kimutatja, hogy a globális vízmegtakarítás lehetséges a virtuális 
vízkereskedelmen keresztül. A kereskedők azonban ritkán gondolnak a vízre. A 
World Economic Forum 2009-es adatai alapján a világ top 10 exportőre 
vízszegény ország, és a világ top 10 importőre vízben gazdag ország (IWMI, 
2009). 
 
Egy WWF-tanulmány szerint a vízlábnyom támogatása a jövőben folytatódik. A 
vízhasználók részére lehetőség van erős szabványok kiépítésére, melyek 
meghatározzák az érdemi kérdéseket célzó beavatkozásokat a vízlábnyom és 
kockázat ügyén. A Vízlábnyom Hálózat új eszközöket fejleszt a 
vízlábnyomszámításra, mely esélyt adhat a vízhasználók számára, hogy 
megbecsüljék az ellátási láncok működésének volumenét, hatásait és kockázatait. 
Felsőoktatási intézmények és vállalkozások is folytatnak további kutatásokat a 
vízlábnyom módszerek fejlesztésére. Ha az a zűrzavar elkerülhető, ami a 
számítási módszerek és egyoldalú aktivitás révén feszültséggel töltötte el a 
karbonlábnyom vitát, akkor a további munkálatokat a Vízlábnyom Hálózat égisze 
                                                 
13 Professor Arjen Y. Hoekstra: a vízlábnyom fogalmának megalkotója és a Vízlábnyom 
Hálózat tudományos igazgatója. 
14 IWMI: International Water Management Institute – Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézet 
15 IFPRI: International Food Policy Research Institute – Nemzetközi Élelmezéspolitikai 
Kutató Intézet 
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alatt kell megosztani és megvitatni. A vízlábnyomszámítást és a fogyasztói 
információs felületeket figyelembe véve a vízlábnyomszámítás hasznos eszköz 
arra, hogy az elfogyasztott termékek termelési értékláncaiban felhasznált víz 
körül tudatosságot építsen. Azonban a módszer fejlődésének ezen a pontján a 
fogyasztói cimkézés a legjobb esetben nemkívánatos eredményre vezet, 
legrosszabb esetben pedig félrevezet. Ez a cégek vízlábnyoma és a részletezés 
szintje mögött húzódó szám mögöttes összetettségének köszönhető tekintve a 
helyi környezeti, gazdasági és társadalmi hatásokat. A vállalatok víz körüli jövője 
nagymértékben függ azok megértésétől, méréseiktől és részvételüktől. A 21. 
századi víz körüli összetett kihívások a következő években csak nőni fognak és a 
vállalatoknak fel kell készülniük, hogy részt vegyenek a saját kerítésükön kívül és 
a hagyományos kényelmi zónájukon túl, hogy biztosíthassák a hosszú távú 
életképességét ennek a kritikus erőforrásnak (WFF−Sabmiller, 2009). 
 
Várhatóan 2011-re befejeződik egy ISO16 vízlábnyomszabvány kidolgozása, 
amely jelentős szakadékot tölthet ki a környezeti menedzsmentmappában. Mivel 
az ivóvízhasználat ritkán tekinthető úgy, mint egy életcikluselemzés 
tanulmányokban és más ISO-szabványokban bemutatott hatáskategória. Az 
életcikluselemzésekben a vízfogyasztást jellemzően résztermékként kezelik, amit 
az életcikluselemzés kellékeként használnak, anélkül, hogy továbbgondolnák azt, 
hogy a vizet vajon korlátozott erőforrásokból használják száraz területeken vagy 
bőséges és megújuló erőforrásokból nedves területeken. Az ebből származó 
információ ezért korlátozottan használató a döntéshozatalban. Tehát egy 
szabvány, amely el tudja magyarázni és meg tudja határozni mi a vízlábnyom, 
alapvetően fontos összefüggést biztosít a többi környezeti mutatókkal, mint 
például az életciklus alapú mutatók, különösen a karbonlábnyom, valamint más 
szabványok az ISO 14000 családból (ISO, 2010). 
 
A Lloyd’s egyik híre szerint egy Ceres17-jelentés az alábbi, különösen 
kockázatos, vízigényes szektorokat azonosította világszerte: 
 

− hi-tech iparágak, különösen a félvezetőgyártás, mely hatalmas 
mennyiségű, rendkívül tiszta vizet igényel; 

− italvállalatok és palackozók, akiknek vízhiány miatti működési 
engedélyek kellenek; 

− mezőgazdaság; 
− elektromos energia; 
− biotechnológia, gyógyszerészet; 
− erdészeti termékek; 
− fémbányászat. 

                                                 
16 ISO: International Organisation for Standardisation – Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet 
17 Ceres: befektetők és környezetvédők koalíciója az Amerikai Egyesült Államokban. 
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A Ceres tanácsolja a vállalatoknak a vízkockázat enyhítésére, hogy kövessék 
az alábbi lépéseket: 

− Számítsák ki a vállalat vízlábnyomát az egész értékláncra, beleértve 
a szállítókat és a termékek használatát. 

− A vízlábnyom segítségével becsüljék meg a fizikai, szabályozási és 
ismertségi kockázatot. 

− Rendezzék a vízzel kapcsolatos kérdéseket üzleti stratégiai 
tervezésbe és irányítási struktúrákba.  

− Vonják be a vízkockázat-kezelés részeiként a legfontosabb külső 
érdekelteket (például: közösségek, civil szervezetek, beszállítók és 
alkalmazottak). 

− Hozzák nyilvánosságra és közöljék a vízügyi teljesítéseket és a 
hozzájuk kapcsolódó kockázatokat (Lloyd’s, 2009). 

 
Chapagain és Hoekstra (2007) szerint a vízlábnyom számos módon 
csökkenthető. Az első a gazdasági növekedés és a megnövekedett 
vízhasználat közti látszólagos összefüggés megtörése például kevesebb vizet 
igénylő termelési technológiák bevezetésével. A mezőgazdasági 
víztermelékenység javítható mondjuk esővízgyűjtéssel és kiegészítő-
öntözésessel. A második mód a vízlábnyom csökkentésére a fogyasztási 
minták módosulása olyanokra, amelyek kevesebb vizet igényelnek, például a 
húsfogyasztás csökkentése. Ez azonban vitára ad okot, mert a világméretű 
tendencia inkább a húsfogyasztás növekedésére mutat a csökkenés helyett. 
Ehhez talán szélesebb körű és pontosabb megközelítés lesz szükséges, ahol a 
fogyasztási mintákat, az emberek fogyasztásbeli viselkedését az árképzés, a 
figyelemfelkeltés, a termékek cimkézése vagy más ösztönzők bevezetése 
megváltoztatja. A termékek árai általában a vízköltségeket sem tükrözik a 
vízügyi ágazat támogatásai miatt. Emellett a közvélemény a megtermelt 
termékek és szolgáltatások vonatkozásában – gyakran tisztában van ugyan az 
energiaszükséglettel – a vízszükségletnek viszont nincs tudatában. A 
harmadik lehetőség – ami még csak szűk körben ismert –, hogy a termelést az 
alacsony víztermelékenységű területekről a magasabb víztermelékenységű 
területekre kellene csoportosítani, és így növelni a globális vízfelhasználási 
hatékonyságot. Erre jó példa Jordánia, aki sikeresen kiszervezte 
vízlábnyomát, így a nála magasabb víztermelékenységű Amerikai Egyesült 
Államokból importálja a búza- és rizstermékeket.  
 
A nemzetközi vízfüggőség jelentős és emelkedni látszik a folyamatos 
világkereskedelmi liberalizációval. Manapság, a világ vízhasználatának 16%-
a nem a belföldi fogyasztásra szánt termékek előállítására történik, hanem az 
exportra szántakéra. Figyelembe véve ezt a jelentős arányt és a növekvő 
tendenciát Chapagain és Hoekstra (2007) szerint a jövőben elkészülő nemzeti 
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és regionális vízpolitikai tanulmányoknak tartalmazniuk kellene a nemzetközi 
vagy régiók közti virtuális vízáramlások elemzését. 
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2.2. Miben különbözik a vízlábnyom más vízfelhasználási indikátortól 

 
A 3. ábrán jól nyomon követhető, hogy a vízkivételnek az el nem fogyasztott 
része nem része a vízlábnyomnak. Azt is megmutatja, hogy a ’vízlábnyom’ a 
’vízkivétellel’ ellentétben tartalmazza a zöld és a szürke vizet, valamint a 
közvetett vízhasználati tényezőt. 
 
A ’vízfelhasználás’ mutatójaként a vízlábnyom három tekintetben különbözik 
a klasszikus ’vízkivételtől’: 
 

− nem korlátozódik a kékvízhasználatra, hanem tartalmazza a zöld és 
szürke vízhasználatot is. 

− nem korlátozódik a közvetlen vízhasználatra, hanem tartalmazza a 
közvetett vízhasználatot is. 

− nem tartalmazza a kékvízhasználatot, amennyiben az visszakerül 
oda, ahonnan való. 

 
 
 

 Egy fogyasztó vagy termelő vízlábnyoma 

 Közvetlen 
vízhasználat 

Közvetett 
vízhasználat  

 Zöldvíz-lábnyom Zöldvíz-lábnyom 

Vízfelhasználás 

Vízkivétel 
Nem fogyasztott 

vízhasználat 
(visszatérési 

áramlás) 

Kékvíz-lábnyom Kékvíz-lábnyom 

 Szürkevíz-
lábnyom 

Szürkevíz-
lábnyom Vízszennyezés 

3. ábra: A vízlábnyom összetevőinek sematikus ábrázolása  
Forrás: Hoekstra et al., 2009 alapján, saját szerkesztés. 

 
A vízlábnyom tehát szélesebb látómezőt kínál a fogyasztó vagy termelő 
kapcsolatával az édesvízrendszerek használatához. Ez a vízfogyasztás és -
szennyezés mennyiségi mértéke. Nem a vízfogyasztás és -szennyezés helyi 
környezeti hatásainak súlyosságát méri. A vízfogyasztás és -szennyezés helyi 
környezeti hatásának bizonyos mennyisége a helyi vízrendszer 
sebezhetőségétől és a vízfogyasztók és szennyezők felhasználásától függ, akik 
ugyanazt a helyi vízrendszert veszik igénybe. A vízlábnyomszámítás a 
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különböző emberi szándékoknak kisajátított, vízről szóló nyílt, tér/idő 
tájékoztatás. A vízlábnyomszámítások vitákat kelthetnek a fenntartható és 
igazságos vízhasználatról és -elosztásról, valamint jó alapot képeznek a helyi 
környezeti, szociális és közgazdasági hatások értékelésének (Hoekstra et al., 
2009). 
 
A mai vízügyi kérdések jelentős része olyan globális dimenziót hordoz 
magában, mely kormányzati megközelítést sürget, ami magában foglalja a 
vízgyűjtőszint feletti koordinációt és intézményi rendszert. A tanulmány az 
alábbi kilenc fejlesztésben látja ennek megoldását: 
 

− A vízhiány és áradás helyi tényezői erősíteni vagy gyengíteni fogják 
az emberek által előidézett globális éghajlatváltozást. [Az 
antropogén tényezővel nem értek egyet.] 

− A vízszennyezés helyi kérdései gyakran jellemzői a globális 
gazdasági szerkezetnek. 

− A multik szerepe egyre nagyobb az ivóvízágazatban. 
− Számos nemzeti kormány terveket fejleszt nagyléptékű, vízgyűjtőket 

átívelő vízáthelyezésekre. 
− Egyre több vízhiányos ország igyekszik megőrizni a helyi 

vízkészletet virtuális formában történő vízbehozatallal. 
− A vízigényes áruk világkereskedelme lehetőséget teremt globális 

víztakarékosságra, amennyiben ez a kereskedelem a magastól az 
alacsony víztermelékenységű ország felé tart. 

− Az egyének vízlábnyomai egyre kijebb szerveződnek a világ más 
részeire, úgyhogy sok helyi vízügyi gond máshol történő 
fogyasztáshoz kapcsolódik szorosan. 

− Világszerte vannak, akiknek viszonylag magas a vízlábnyomuk, ami 
felveti a kérdést, hogy ez igazságos és fenntartható-e. 

− A víz, köszönhetően egyre növekvő hiányának és egyenlőtlen 
elosztásának a világban, fokozatosan nemzeteket befolyásoló hatású 
geopolitikai erőforrássá alakul. 

 
A meghatározó fejlemények felvetik a kérdést, hogy milyen intézményi 
rendszer képes megbirkózni a vízügyi kérdések globális dimenziójával. 
Néhány lehetséges irány azonosítható egy feltáró elemzésben: teljes költségű 
vízdíjazás, -árazás nemzetközi protokollja, vízcímkézés a vízigényes 
termékekre, eltávolítási adó kivetése azokra a termékekre, melyek 
vízszennyezést okoznak hulladék állapotukban (szennyezés-megelőzésre és -
ellenőrzésre használva), nemzetközi tápanyagok kitisztítása, minimális vízjog, 
maximálisan megengedhető vízlábnyom, és eladhatóvízlábnyom-engedélyek 
(Hoekstra, 2006). 
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Háttere 
 
Hoekstra és Chapagain (2009) rámutatott arra, hogy a termékek mögötti 
rejtett vízfelhasználás kimutatása segíthet megérteni az édesvíz globális 
jellegét, és számszerűsíteni a fogyasztás és kereskedelem vízkészletek 
használatára kifejtett hatásait. Az édesvíz a nemzetközi termék- és 
szolgáltatáskereskedelem fokozódásával egyre nagyobb ütemben válik 
globális erőforrássá. A regionális piacokon kívül vannak világpiacok is a 
vízigényes termékekre, mint a növényi és állati termékek, a természetes 
rostanyagok és a bioenergia. Ennek eredményeképpen a végső gyapottermék 
fogyasztásának a világ vízkészleteire mért hatása csak az ellátóláncba való 
betekintéssel és a termék származását pontosan nyomon követve tárható fel. 
A fogyasztás és vízfelhasználás közötti rejtett kapcsolat felfedése 
megváltoztathatja a vízkormányzás, vízpolitika új stratégiáinak kidolgozására 
szolgáló alapeszmét, mert a változás új előidézői azonosíthatóak. Ahol a 
végső fogyasztók, kiskereskedők, ételgyárak és -kereskedők a vízigényes 
termékeikkel hagyományosan kívül kerültek azok hatályán, akik járatosak 
vagy felelősek voltak a termék vízkormányzásában, ott most ezek a szereplők 
mint lehetséges ’változtató tényezők’ lépnek a képbe. Már nem csak a 
közvetlen vízhasználó szerepében, hanem közvetett vízhasználóként is 
fellépnek. 
 
Fajtái 
 
A vízlábnyom édesvízfelhasználási mutató, ami a fogyasztó vagy a gyártó 
közvetlen és közvetett vízfelhasználását mutatja. A vízlábnyom átfogó 
édesvízkészletfelhasználás-mutatónak tekinthető, a hagyományos és 
leegyszerűsített vízkivételi mérték mellett. Egy termék vízlábnyoma a termék 
előállításához használt édesvíz mennyisége a teljes ellátóláncon mérve. Több 
dimenziós mutató, mely a forrás és szennyezés mértékében, a szennyezés 
fajtája által megmutatja a vízfogyasztás mértékét; a teljes vízlábnyom minden 
eleme földrajzilag és időben meghatározott (Hoekstra et al., 2009). 
 
A kékvíz-lábnyom a kék vízkészlet fogyasztására utal (felszíni és felszín alatti 
vizek) egy termék ellátási láncán keresztül. A ’fogyasztás’ a vízgyűjtő 
területekből a felszíni és felszín alatti víztestek vízveszteségére utal, ami 
akkor történik, amikor a víz párolog és visszatér egy másik vízgyűjtőterületre 
vagy a tengerbe, illetve, amikor beépül egy termékbe. A zöldvíz-lábnyom a 
zöld vízkészlet fogyasztására utal (talajban raktározódott esővíz, 
talajnedvesség). A szürkevíz-lábnyom szennyezésre utal, és a szerint 
határozható meg, hogy mennyi édesvíz szükséges a telített szennyezők 
feldolgozásához a meglévő környezeti vízminőségi szabványok alapján. 
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Szakaszai 
 
A teljes vízlábnyom kiértékelésének négy szakasza: célok és hatáskörök 
lefektetése, vízlábnyom kiszámítása, vízlábnyomfenntarthatóság értékelése, 
eredmény megfogalmazása. Ez azt jelenti, hogy a vízlábnyom-kiértékelő 
tanulmány a célok és hatáskörök tisztázásával kezdődik. Egy vízlábnyom 
kiértékelésnek sok különböző oka lehet. Például egy nemzet kormányzata 
meg akarja ismerni a külföldi vízforrásoktól való függőségét vagy talán a 
fenntarthatóságát, vagy esetleg a vízigényes termékek beszállítóinak területi 
vízhasználata érdekli. A vízgyűjtő fennhatósága is kíváncsi lehet, hogy vajon 
az emberi tevékenység gyűjtőn belüli összvízlábnyoma árt-e a környezeti 
folyamatok feltételeinek vagy a vízminőségi normáknak. Vagy arra is 
kíváncsi lehet, hogy milyen mértékű a vízgyűjtő szűkös vízkészletének 
beépülése az alacsony értékű exportnövényekbe. Egy vállalat esetleg 
megismerné a szűkös vízkészletektől való függőségét a saját ellátóláncán 
keresztül, vagy hogy az alacsonyabb mértékű vízrendszeri behatásokhoz saját 
ellátóláncán és üzemeltetésén keresztül mennyiben járul hozzá. 
 
A vízlábnyomszámolás szakaszban az adatok összegyűjtésre, a számítások 
pedig kidolgozásra kerülnek. A számítás hatáskörének és szintjének 
részletessége az előző szakaszban meghozott döntésektől függ. Ezt követi a 
fenntarthatósági értékelés, melyben a vízlábnyom környezeti, szociális és 
gazdasági szemszögből is értékelésre kerül. Az utolsó szakaszban 
válaszlehetőségek, stratégiák vagy irányelvek kerülnek megfogalmazásra. 
Nem szükségszerű, hogy minden lépést tartalmazzon egy tanulmány. De 
tanácsos, mert a visszatérés a korábbi lépésekhez és az ismételgetés gyakran 
szükséges lehet az eredmény pontosítása végett (Hoekstra et al., 2009). 
 
A 4. ábrán jól látható, hogy egyetlen ’technológialépés’ vízlábnyoma 
alapépítőköve az összes vízlábnyomszámításnak. A közbülső vagy végtermék 
vízlábnyoma a termék előállításához szükséges különféle folyamatlépések 
vízlábnyomainak összessége. Az egyéni fogyasztó vízlábnyoma az általa 
fogyasztott különböző termékek vízlábnyomainak összesítése. 
 
 A fogyasztói közösség – például település, megye, állam vagy nemzet – 
vízlábnyoma megegyezik a közösség tagjainak, azaz egyéni vízlábnyomainak 
összességével. A termelő vagy akármilyen üzleti tevékenység vízlábnyoma 
megegyezik a termelő- vagy üzleti tevékenység által kiadott termékek 
vízlábnyomainak összegével. A lehatárolt földrajzi terület vízlábnyoma – legyen 
az tartomány, nemzet, vízgyűjtőterület vagy folyómeder – megegyezik a területen 
végbemenő összes folyamat vízlábnyomainak összegével. Az emberiség 
vízlábnyoma megegyezik a világ összes fogyasztója vízlábnyomainak 
összegével, ami megegyezik a végső fogyasztásra kerülő termékek és 
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szolgáltatások évenkénti vízlábnyomainak összegével, valamint az összes 
vízfogyasztó vagy -szennyező folyamat összességével (Hoekstra et al., 2009). 
 
Számítás 
 

Termelők egy 
csoportjának 

vízlábnyoma (pl.: egy 
szektor) 

Fogyasztók egy 
csoportjának 

vízlábnyoma (pl.: 
nemzet, megye vagy 

közösség) 

Egy földrajzilag 
lehatárolt terület 

vízlábnyoma (pl.: egy 
nemzet vagy vízgyűjtő) 

  

a területen előforduló összes 
folyamat technológiai 

vízlábnyomainak összessége 
 

Termelői vízlábnyom 
(üzlet, vállalkozás) Fogyasztói vízlábnyom 

az összes megtermelt termék 
termelői vízlábnyomainak 

összessége 

az összes elfogyasztott 
termék fogyasztói 

vízlábnyomainak összessége  
Termékvízlábnyomok 

 
az összes termék termelési rendszerének összes folyamata 

technológiai vízlábnyomainak összessége 
Technológiai vízlábnyomok 

 
4. ábra: Technológiai vízlábnyom mint az összes többi alapvető építőköve 

Forrás: Hoekstra et al., 2009 alapján, saját szerkesztés. 
 
Általános mértékegységei: 

Vízmennyiség/Termelési egység 
 Vízmennyiség/Termelési idő 
 Vízmennyiség/Pénzegység 
 Vízmennyiség/Ár 
 Vízmennyiség/Energiaegység18 
 

                                                 
18 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a dolgozatban magyar nyelvű forrás hiányában 
saját fordításaimra hagyatkoztam, ezért előfordulhatnak szakmai kifejezésbeli eltérések 
más kutatásokhoz képest. 
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3. VÍZLÁBNYOM MAGYARORSZÁGON 

 

A Magyarországon belüli vízlábnyom leírható, mint az összes ivóvízfogyasztás 
és -szennyezés Magyarország határain belül. Rendkívül fontos egyértelműen 
meghatározni a figyelembe vett terület határait. Ez lehet vízgyűjtő, folyómeder, 
tartomány, állam vagy nemzet, illetve más vízügyi, vagy közigazgatási területi 
egység (Hoekstra et al., 2009). 
 

3.1. Magyarország ki nem számolt vízlábnyoma 

 
A vízlábnyom hivatalos oldalán számos lehetőség van különféle vízlábnyom-
kalkulációk elvégzésére, köztük a nemzeti vízlábnyom kiszámítására, 
kalkulálására (www.waterfootprint.org, 2010/a). Sajnálatos azonban, hogy a 
dolgozat készítésekor a felsorolt nemzetek között, sokakkal együtt 
Magyarország is hiányzik a listáról. 2010.07.30-án írt levelemre, melyben 
ennek okát kérdeztem, Arjen Y. Hoekstra az alábbi választ küldte 2010.08.18-
án: „We missed some data, it will be repaired end of this year.” (Hiányzik 
néhány adat, ez év végére kijavítjuk.) Ez a válasz azért lényeges, mert azt 
jelenti, hogy hazánk a dolgozat elkészítéséig (2010. ősz) még nem tett eleget a 
nyilvánosan is elérhető, például európai uniós, önkéntes adtszolgáltatási 
igényeknek. Ezek az adatok (főleg az ipari vízkitermeléssel kapcsolatban) 
számomra sem voltak elérhetőek hazai adatbázisokból. Érdeklődve várom az 
eredményt, ugyanis az EU regiszter alapján az egyes tagországok adatai a 
módszertan hasonlósága miatt, relevánsan összevethetőek lesznek majd. 
 
Vízlábnyom-kalkulátorok vannak az interneten más oldalakon is, de ezek 
jellemzően egyéni átlagszámításokat végeznek. Általában ezeknek a 
forrásoldala is a „waterfootprint” hivatalos oldala. A számítások kezdetén 
listából választható országadatra valószínűleg az éghajlati, földrajzi, vízrajzi, 
talajtani és mezőgazdasági átlagadatok elérésehez van szükségük, ezért 
szerepelhet azokban többek között Magyarország is. Fontos megjegyezni, 
hogy nem top-down (felülről lefelé) módszerrel következtetnek a nemzeti 
vízlábnyomból az egyénire. 
 
Mivel a vízlábnyomszámításhoz speciális adatokra van szükség több, az 
ügyben érdekelt és gondoltam járatos szervezettel vettem fel a kapcsolatot, de 
sajnos kevés eredménnyel. E-mail-ben történt levélváltások során kiderült, 
hogy a KSH-nak szinte semmilyen ipari vízfelhasználási adat nem áll eddig, a 
dolgozat készítéséig rendelkezésére. Nagyon diplomatikusan az 
adatgazdához, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz irányítottak. 
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Ekkorra már felvettem a kapcsolatot dr. Illés Zoltán környezetért felelős 
államtitkár úrral a Vidékfejlesztési Minisztériumból. Bokros teendői miatt 
vele személyesen nem tudtam konzultálni, de kollégái segítségemre voltak, 
bár sajnos volt, hogy hetekig is elhúzódott 1-1 kérdésemre adott válaszuk és 
az sem mindig volt kielégítő. 
 
Észrevételeim között szerepel, hogy 4–5 szervezettel léptem kapcsolatba, 
mert valamilyen formában mind foglalkozik a hazai vízkitermeléssel, mégis 
olyan érzésem volt, mintha egymás között ők nem kommunikáltak volna. 
Például a KSH vízfelhasználással és -fogyasztással kapcsolatos kérdéseimre 
egyetlen adatgazdát jelölt meg, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumot, holott az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) és az 
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (és valószínűleg jó néhány 
más szervezet) is érintett a témában. 
Lehetséges, hogy ha ezek a szervezetek több információt osztanának meg 
egymással és összehangolnák adatgyűjtési szokásaikat, adatszolgáltatási 
kötelezettségeiknek és lehetőségeiknek is pontosabban tudnának eleget tenni, 
és esetleg erőforrásaik szabadulnának fel. 
 
A 8. számú melléklet KSH adatai alapján esett a választásom a sertéshúsra és 
a kenyérre, mert ezek azok az alapvető élelmiszerek, melyek a hazai 
élelmiszer-fogyasztásra a legjellemzőbbek. Eszerint a kenyér fogyasztása 
2008-ban 44,9 kg/fő volt, ami több mint a péksütemények és egyéb cereáliák 
összesen. Ugyanebben az évben a sertéshúsnál (15,8 kg/fő) a baromfihús 
(17,0 kg/fő) népszerűbb volt ugyan, viszont ez utóbbi gyűjtőnév, így a 
vízlábnyomszámítás tekintetében és a meglévő adatok tükrében gondoltam, 
egyszerűbb a sertéshússal dolgozni. 
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4. A KENYÉR ÉS A SERTÉSHÚS VÍZLÁBNYOMA 

4.1. Kenyérfogyasztásunk vízigénye 

 
Az általam használt képleteket és jelöléseket eredeti, angol nyelvű formában 
hagytam, hogy egységesek maradjanak és használatuk a későbbiekben ne 
okozzon fejtörést. Megjegyzésben lefordítottam, amit szükségesnek ítéltem. 

4.1.1. Módszertan 

 
Egy termék vízlábnyomszámításának kétféle módja van az alapul használt 
Water Footprint Manual (2010) szerint. Az egyik a láncösszegzéses, a másik a 
lépésenkénti módszer. Mind a kettő azonos eredményre vezet elvileg. 
 
Láncösszegzés módszere: 
Ez az egyszerűbb módszer, de csak akkor alkalmazható, ha a termelési 
rendszer csupán egy terméket hoz létre. Ebben az esetben a vízlábnyomok, 
melyek a különböző, termelésbeli feldolgozási lépésekkel hozhatók 
összefüggésbe teljes mértékben, mind a rendszerből származó terméknek 
tudhatók be. Néhány termelési lépés szorosan kapcsolódik egymáshoz, 
néhány pedig párhuzamosan. A késztermék vízlábnyoma a termelési rendszer 
alkotta feldolgozási vízlábnyomok összességével kapható meg. A 
gyakorlatban ritkán van példa rá, hogy a termelési rendszer csupán egy 
terméket hoz létre. 
 
Lépésenkénti módszer: 
Ez a megközelítés az általános mód egy olyan termék vízlábnyoma 
kiszámítására, amelyik alapjául az utolsó feldolgozási szakaszához szükséges 
alapanyagok vízlábnyomai, valamint ugyanennek a feldolgozási lépésnek a 
vízlábnyoma szolgál. Tételezzük fel, hogy számos alapanyagból egy 
késztermék készül [például: kenyér]. Ebben az esetben a végtermék 
vízlábnyomát az alapanyagok vízlábnyomának egyszerű összesítésével 
kaphatjuk meg, hozzá adva a feldolgozás vízlábnyomát. Egy másik eset, 
mikor egy alapanyagból több késztermék készül. Ekkor ki kell terjeszteni az 
alapanyag vízlábnyomát a különböző végtermékekre. Ez történhet érték- vagy 
súlyarányosan, bár ez utóbbi kevés jelentéssel bír. Végül a legáltalánosabb 
eset, hogy több alapanyagból több késztermék származik [például: sertéshús]. 
Ebben az esetben az összes alapanyag vízlábnyomát összegezzük és ehhez az 
eredményhez adjuk hozzá az utolsó feldolgozási vízlábnyomot, amiből már a 
késztermékek keletkeznek. Ha a feldolgozás vízfelhasználást von maga után, 
akkor azt a végtermékekre való arányos elosztás előtt kell a teljes 
vízlábnyomhoz hozzáadni (Hoekstra et al., 2009). 
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A képlet: 
 

 y    
WFprod[p] = {WFproc[p] + ∑ WFprod[i]} x fv[p] 

 i=1 fp[p,i]   
 
 Ahol: 
WFprod[p] = p késztermék vízlábnyoma (térfogat/tömeg); 
WFprod[i] = i alapanyag vízlábnyoma (térfogat/tömeg); 
WFproc[p] = a feldolgozás vízlábnyoma (alapanyagokból késztermékek) 

egységnyi p késztermék vízhasználatán kifejezve 
(térfogat/tömeg); 

fp[p,i] = p késztermékhez tartozó termékhányad-paraméter 
(tömeg/tömeg); 

fv[p] = p késztermékhez tartozó értékhányad-paraméter 
(pénzegység/pénzegység). 

 
Ebből:  

fp[p,i] = w[p] 
w[i] 

és 
 

fv[p] = price[p] x w[p] 
z  

 ∑ (price[p] x w[p]) 
 p=1  

 
Ahol: 

fp[p,i] = p késztermékhez tartozó termékhányad-paraméter 
(tömeg/tömeg); 

w[p] = p késztermék mennyisége (tömeg); 
w[i] = i alapanyag mennyisége (tömeg); 

és 
 
fv[p] = p késztermékhez tartozó értékhányad-paraméter 

(pénzegység/pénzegység); 
price[p] = p késztermék ára (pénzegység/tömeg); 
w[p] = p késztermék mennyisége (tömeg); 
p=1-től z-ig = a nevező az alapanyagokból előállított z késztermék 

összessége. 
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4.1.2. A kenyér vízlábnyoma 

 
A kenyér kelt tészta. Lazító anyaga az élesztő, ami erjedési folyamatot indít 
meg. Ennek hatására a lisztben lévő keményítőből szénsav lesz. A fejlődő 
szénsav a tésztát felduzzasztja, de a lisztben lévő sikér rugalmassága miatt 
nem távozik, hanem lukacsossá teszi a tésztát. Minél intenzívebb a 
lukacsosság annál könnyebben emészthető az étel. A kenyérnek sok változata 
ismert, de a finom, könnyű tészta készítése nagy figyelmet és gondos munkát 
kíván. Meghatározóak készítésének mozzanatai, a folyékony hozzávalók 
hőfoka, a liszt minősége, a kelesztés hőfoka és ideje, a tészta dagasztása és 
még sorolhatnám. A sütőben nem szabad a kelt tésztát túl magas hőfokon, 
gyorsan sütni, mert külső kérge hamar megbarnul, és belül sületlen marad. A 
jól megsült tészta jóval könnyebb, mint a nyers (Horváth, 2006). 
 
A búza zöld és kék (azaz technológiai) vízlábnyoma 
 
A vízlábnyomszámítás hivatalos weboldalán a búzára vonatkozó oldal a 
dolgozat írása alatt még nem volt elérhető (www.waterfootprint.org, 2010/d). 
A KSH vízfelhasználással kapcsolatos nyilvános adatai között általános 
adatok szerepeltek, búzatermeléssel kapcsolatos konkrét vízfogyasztásról 
nincs információjuk. Weboldalukon történő hiábavaló keresésemet e-mail-es 
levélváltásunk is megerősítette. 
 
A búza termelésével kapcsolatos adatokat tekintve az adatforrás (KSH 
Gyorstájékoztató, 2010) megkülönbözteti a durumbúzát az egyéb búzától. A 
2004−2008-as átlagot nézve a betakarított durumbúza mennyisége kevesebb, 
mint 1%-a az összes búza betakarításnak, így nem számoltam külön fajtával. 
 
A búza vízigényének kiszámításhoz (crop water requirement - CWR) használt 
CropWat 8.0-ás szoftver19 által kért adatokat több információforrás 
biztosította számomra. Az éghajlati adatokat a búzatermesztési régiókhoz 
legközelebb eső szinoptikus meteorológiai mérőállomások20 szolgáltatták (3. 

                                                 
19 CropWat 8.0: a FAO Föld- és Vízfejlesztési Osztálya által fejlesztett, döntést támogató 
számítógépes program. A növények víz- és öntözésigényének kiszámításához használt 
eszköz, mely talaj-, éghajlat- és termésadatokkal dolgozik. Használatával meghatározható a 
különböző növények öntözési ütemterve, értékelhető a gazdák öntözési gyakorlata. (FAO, 
2010/a) 
20 „Szinoptika: görög eredetű szó, egyszerre történő áttekintést jelent. Ez utal arra, hogy a 
szinoptikus állomások a méréseket a világ minden részén ugyanabban az időpontban 
végzik. Ezek az állomások részt vesznek a nemzetközi adatcserében, így az itt mért adatok 
a WMO (World Meteorological Organization – az ENSZ égisze alatt működő 
Meteorológiai Világszervezet) tagállamai számára is hozzáférhetők.” (Németh, 2010) 
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táblázat), amelyek adatait a ClimWat programból21 importáltam. A 
számítások során a Water Footprint Manual által is használt egyszerűsítő 
feltételezéssel éltem, mely szerint az állomások azonos méretű 
növénytermesztési területeket képviselnek, így adataik súlya e tekintetben 
megegyezik. 
 

3. táblázat: Búzatermesztő régiók Magyarországon és a hozzájuk tartozó 
meteorológiai állomások 

 
Növény Régió Mérőállomás 

Búza 

Közép-Magyarország Budapest-Met. 
Közép-Dunántúl Hurbanovo (SK) 
Nyugat-Dunántúl Szombathely 

Dél-Dunántúl Pécs 
Észak-Magyarország Miskolc 

Észak-Alföld Debrecen 
Dél-Alföld Szeged 

Forrás: saját szerkesztés. 
 
A búza vetését illetően nem volt pontos adatom, így az egyszerűség kedvéért 
egyazon napra datáltam az összes mennyiséget az összes régióban. Ebből 
számította ki a rendszer az aratás napját, így az mindenhol ugyanarra az 
időpontra esett. Ezek tekintetében hagyatkoztam a Water Footprint of Nations 
függelékben (Hoekstra − Chapagain, 2004/a) meglévő FAO-adatokra és más 
tényezőket is az alapján használtam (például: páratartalom-becslés, 
gyökérmélység, növényi együttható vagy földtani adatok). A szoftver által 
kért összes adat megadása után az kiszámolja a referenciapárolgás értékét 
(ETo22), a napsugárzás mértékét (Rs23), a növény − esetünkben a búza − 
vízigényét (CWR24) és ezekből készít öntözési tervet (Crop irrigation 

                                                 
21 ClimWat: a FAO által fejlesztett, CropWat-ot támogató számítógépes program. A világ 
minden tájáról, több mint 5000 szinoptikus mérőállomásokról gyűjti az éghajlati adatokat. 
Ezeket a mérőállomások kiválasztásával lehet a CropWat programba átmenteni. (FAO, 
2010/b) 
22 Referenciapárolgás (ETo – mm/nap): éghajlati adatokból számolt éghajlati paraméter. 
Kimutatja az atmoszférából származó párolgási erőt adott helyen és időben. (CropWat, 
2010/a) A jól öntözött fű lehetséges párolgását mutatja meg. Ehhez az éghajlati 
paraméterhez kapcsolódnak közvetlenül a vizsgált területen termesztett növények. (FAO, 
2010/c) 
23 Napsugárzás (Rs – MJ/m2/nap): az elérhető éghajlati adatokból a CropWat megbecsüli a 
napsugárzást, ami eléri a talaj felszínét. Ennek egy része visszatükröződik, egy része 
felszívódik. (CropWat, 2010/b) 
24 Növényi vízigény (CWR): a teljes vegetációs időszakra kiszámolja a növény 
öntözővízigényét a növény normál körülmények közti párolgása és a tényleges 
csapadékmennyiség különbsége révén. (CropWat, 2010/c) 
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schedule25). (A rizs esetében a különleges vízigény miatt csak pótlólagos 
adatokkal kiegészítve tud számolni a szoftver, ezért megkülönböztet rice 
(rizs) és non-rice (nem rizs) növényeket.) 
 
Az eredmények ismertetése előtt fontosnak tartom kiemelni, hogy az általam 
használt adatok nagyon nagy része becsléseken és következtetéseken alapul. 
A jövőben az adatok gondosabb és elérhetőbb csoportosítására is számítok a 
vízlábnyomszámítás tekintetében, így az eredményeknek is sokkal 
pontosabbaknak kell lenniük. 
 
A búza vetését egységesen október 15-re datáltam, amiből a rendszerben már 
meglévő, téli búzára vonatkozó FAO-adatok alapján dolgozott a szoftver. A 
Water Footprint Manual feltételezését szem előtt tartva, a búza termesztése 
során a növény vízigénye teljes mértékben kielégített, ezért az általam 
használt adatok alapján megállapítom, hogy a búza zöld és kék párolgása 
megegyezik a teljes vízigényével (ETgreen+ETblue=ET=CWR) (Hoekstra, 
2009). Ennek feltétele az ’ideális körülmények’ megléte, ami azt jelenti, hogy 
a növény növekedése és hozama nem korlátozott. A szoftver használata során 
ettől el lehet térni. 
 
Számításaim szerint a CropWat 8.0 segítségével kapott adatok a már 
korábban említett ideális körülményeket feltételezik. Az eredményül kapott 
növényi párolgás (ET) becsült értékét át kell váltani, így 10-zel való szorzása 
után megkapjuk a búza zöld, kék, illetve teljes vízhasználatát (CWU) m3/ha-
ban mérve. Ezután számítható ki a technológiai vízlábnyom, ami a búza 
vízhasználata elosztva a hozamával. A fentiek szerint a 9. számú mellékletből 
jól látszik, hogy 1 tonna búza technológiai vízlábnyoma becsléseim szerint 
éppen 1000 m3. A búza zöld és kékvíz-lábnyomának %-os megoszlását az 5. 
ábra mutatja. Ebből az látszik, hogy a zöldvíz-lábnyom egy picit több, mint a 
kék. Ez azt jelenti, hogy a búza növekedési szakaszában a technológiai 
vízigényének kicsit több mint felét az esőből nyeri és ennek egy része 
párolgás során vissza is kerül a légkörbe. Valamint azt, hogy kicsit kevesebb 
mint felét felszíni és talajvízből kapja. (Országos szinten 1 kg hazai 
termesztésű búza FAO által kiszámolt vízigénye 221 mm a termelési 
időszakban (Hoekstra − Chapagain, 2004/b)). Fontos megemlíteni, hogy ez az 
adat nem tartalmazza a betakarított növény zöld- és kékvíz-tartalmát. A búza 
átlagos nedvességtartalma 12−14%. Ez azt jelenti, hogy magának a termésnek 

                                                 
25 Öntözési tervezet: talajjal kapcsolatos vízháztartási számítások alapján lehetővé teszi a 
vízgazdálkodás javítását, a jelenlegi öntözési gyakorlat és az ahhoz tartozó növények 
víztermelékenységének értékelését, az eső táplálta növénytermesztés és a kiegészítő 
öntözés megvalósíthatóságának értékelését, a korlátozott vízellátási területek alternatív 
vízszállítási fejlesztését. (CropWat, 2010/c) 
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a vízlábnyoma 0,12−0,14 m3/t, ami elhanyagolhatóan alacsony érték a növény 
technológiai vízlábnyomához viszonyítva. 
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A búza zöld és kék vízlábnyomának %-os megoszlása régiónként

A búza kék vízlábnyoma

A búza zöld vízlábnyoma
 

5. ábra: A búza zöld- és kékvíz-lábnyomának %-os megoszlása régiónként 
Forrás: számítások alapján, saját szerkesztés 

 
A búza szürkevíz-lábnyoma 
 
A szürkevíz-lábnyomszámítás esetében is viszonylag kevés adat állt 
rendelkezésemre, így itt is sok becslésre és következtetésre hagyatkoztam. 
A mezőgazdaságban a trágyázáson kívül felhasznált egyéb tápanyagok, 
növényvédő és gyomírtó szerek környezetre mért hatásai még kevéssé vagy 
egyáltalán nem vizsgáltak. A helyi, szabadon áramló víztestek vízminőségi 
előírásainak (nitrát tartalmának) hiányában a Water Footprint Manual által is 
alkalmazott US EPA (Egyesült Államok Környezetvédelmi Iroda) normát 
használtam. Eszerint a feltételezés szerint a víztestbe visszaáramló nitrogén 
mennyisége 10%-a az alkalmazott trágyázás mértékének (Hoekstra et al., 
2009). A szürkevíz-lábnyomszámításhoz a búza termesztésével kapcsolatos 
adatok KSH- és FAO-adatbázisból elérhetőek voltak (4. táblázat). 
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4. táblázat: Nitrogénalkalmazás és az azzal kapcsolatos szürkevíz-lábnyom-
számítása a búza esetében Magyarországon 
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 kg/ha ha t/év t/év mg/l 106 m3/év t/év m3/t 

Közép-Magyarország 103 65 999 6 798 679,8 10 68,0 206 114 329,8 

Közép-Dunántúl 103 131 023 13 495 1 349,5 10 135,0 525 798 256,7 

Nyugat-Dunántúl 103 127 118 13 093 1 309,3 10 130,9 545 464 240,0 

Dél-Dunántúl 103 159 995 16 479 1 647,9 10 164,8 761 545 216,4 

Észak-Magyarország 103 134 942 13 899 1 389,9 10 139,0 478 985 290,2 

Észak-Alföld 103 242 933 25 022 2 502,2 10 250,2 809 831 309,0 

Dél-Alföld 103 279 823 28 822 2 882,2 10 288,2 1 068 193 269,8 

Magyarország összesen 103 1 141 833 117 609 11 760,9 10 1 176,1 4 395 921 267,5 

Megjegyzés: A táblázat kerekített értékeket tartalmaz, így az egyedi értékek 
összege eltérhet a végösszegtől. 

Forrás: KSH és FAO FertiStat alapján, saját szerkesztés. 
 
A táblázat alapján megállapítható, hogy a Magyarországon termesztett búza 
szürkevíz-lábnyoma egy tonna növényre nézve átlagosan 267,5 m3. A 
legkisebb szürkevíz-lábnyoma a Dél-Dunántúlon termesztett búzának van. A 
legnagyobb a Közép-Magyarországon termesztetté, annak ellenére, hogy itt a 
legkevesebb a becsült víztestszennyezés. (A KSH 2010.09.21-én kiadta az ide 
vonatkozó 2010-es gyorstájékoztatót. Az október 1-i leadási határidő 
közelsége miatt én továbbra is a 2009-es kiadvány adataival dolgoztam.) 
 
A búza vízlábnyoma 
 
A fentiek alapján megállapítom, hogy a Magyarországon termesztett búza 
teljes vízlábnyoma 1268 m3/t, melyet az 5. táblázatban foglaltam össze. (A 
www.waterfootprint.org által megadott összesítő táblazatok alapján a búza 
átlagos vízlábnyoma a különböző termőhelyeken 1000-2000 m3/t között 
változik.) 
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5. táblázat: A búza vízlábnyoma és megoszlása régiónként és országosan 
 

Régió Vízlábnyom (WF) (m3/t) Országos átlag (%) 

  WFg WFb WFg WF WFg WFb WFg WF 
Dél-Alföld 589 535 270 1 394 99 131 101 110 
Észak-Alföld 675 432 309 1 417 114 106 116 112 
Dél-Dunántúl 569 329 216 1 114 96 81 81 88 
Nyugat-Dunántúl 526 293 240 1 059 89 72 90 84 
Közép-Dunántúl 527 422 257 1 206 89 104 96 95 
Észak-Magyarország 574 279 290 1 143 97 69 108 90 
Közép-Magyarország 777 505 330 1 612 131 124 123 127 
Magyarország 
átlagosan 593 407 268 1 268 100 100 100 100 

Forrás: számítások alapján, saját szerkesztés. 
 
A fenti táblázatból az is látszik, hogy a dél-alföldi búza vízlábnyoma 10%-
kal, az észak-alföldié 12%-kal és a közép-magyarországié 27%-kal magasabb 
az országos átlaghoz képest. Valamint, hogy a dél-dunántúlié 12%-kal, a 
nyugat-dunántúlié pedig 16%-kal alacsonyabb. 
 
A liszt és a kenyér vízlábnyoma 
 
A Magyarországra vonatkozó FAO-adatok alapján 1 kg búzából átlagosan 
0,76 kg liszt készül, a többi zömmel búzakorpa (≈0,228 kg) és búzacsíra 
(≈0,012 kg) (6. ábra). (Nem egészen 1% elvész, de ez annyira kicsi arány, 
hogy külön ezzel nem számoltam. Ezen felül a búzacsíra is igen kis részét 
képviseli a termékeknek, így azt a búzakorpával összevontan számoltam.) 
Mivel egyéb adat nem áll rendelkezésemre a kapott liszt értékhányadát olasz 
példa alapján én is 0,88-ra becsültem, ami azt jelenti, hogy az őrölt termékek 
teljes értékének 88%-át a liszt adja (Hoekstra − Aldaya, 2009). 
 

Búza 

Búzaliszt 76% 
(átlag: 70−90%) 

(v: 79%) 

Kenyér 
(átlag: 100−130%) 

Korpa 19% 
(átlag: 10−26%) 

(v: 18%) 
 

Búzacsíra 0,4% 
(átlag: 2-3%) 

(v: 2%) 
 

6. ábra: Termékfarészlet meglévő hazai adatokkal – búza 
Megjegyzés: v = világ átlag 

Forrás: FAO, 2003 alapján, saját szerkesztés. 
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A fentiek alapján a búza zöld (WFgreen), kék (WFblue) és szürke (WFgrey) 
vízlábnyomainak összegéből becsülhető a liszt vízlábnyoma, ami 
Magyarországra nézve (1268x0,88/0,76=) 1468 m3/t. Ezt a 6. táblázat 
részletezi. 
 

6. táblázat: A búza és a liszt becsült vízlábnyoma Magyarországon 
régiónként és összesen átlagosan 

 
Vízlábnyom (WF) (m3/t) 

   Búza Liszt 

  WFgreen WFblue WFgrey WF WFgreen WFblue WFgrey WF 
Dél-Alföld 589 535 270 1 394 682 619 312 1 614 
Észak-Alföld 675 432 309 1 417 782 500 358 1 640 
Dél-Dunántúl 569 329 216 1 114 658 381 251 1 290 
Nyugat-Dunántúl 526 293 240 1 059 609 339 278 1 226 
Közép-Dunántúl 527 422 257 1 206 611 488 297 1 396 
Észak-Magyarország 574 279 290 1 143 664 324 336 1 324 
Közép-Magyarország 777 505 330 1 612 900 585 382 1 866 
Magyarország 
átlagosan 593 407 268 1 268 687 471 310 1 468 

Forrás: számítások alapján, saját szerkesztés. 
 
Ezekből számítható ki a kenyér vízlábnyoma összetevőinek mértékében. Ezt a 
7. és 8. táblázat mutatja. 
 

7. táblázat: A kenyér vízlábnyom-számításakor figyelembe vett 
összetevőinek táblázata régiónként és országos szinten 

 
Régió 

 
Hozzávaló Súly Vízlábnyom (l/kg) Összesen 

(kg) Zöld Kék Szürke Teljes (l/kg) 
Dél-Alföld Búzaliszt 0,8 589 535 270 1 394 1115 
Észak-Alföld Búzaliszt 0,8 675 432 309 1 417 1133 
Dél-Dunántúl Búzaliszt 0,8 569 329 216 1 114 891 
Nyugat-Dunántúl Búzaliszt 0,8 526 293 240 1 059 847 
Közép-Dunántúl Búzaliszt 0,8 527 422 257 1 206 965 
Észak-Magyarország Búzaliszt 0,8 574 279 290 1 143 915 
Közép-Magyarország Búzaliszt 0,8 777 505 330 1 612 1289 
Magyarország átlagosan Búzaliszt 0,8 593 407 268 1 268 1014 
  Víz 0,2 0 1 0 1 0,2 

Forrás: számítások alapján, saját szerkesztés. 
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8. táblázat: 1 kg kenyér vízlábnyoma régiónként és országos szinten 
 

Régió 1 kg kenyér vízlábnyoma (l/kg) 
Dél-Alföld 1115 
Észak-Alföld 1133 
Dél-Dunántúl 892 
Nyugat-Dunántúl 847 
Közép-Dunántúl 965 
Észak-Magyarország 915 
Közép-Magyarország 1290 
Magyarország átlagosan 1014 

Forrás: számítások alapján, saját szerkesztés. 
 
A táblázatokból jól látszik, hogy számottevő eltérés nincs a búzaliszt és a 
kenyér vízlábnyoma között. Megállapítom továbbá, hogy Magyarországon 
átlagosan 1014 liter víz szükséges 1 kg kenyér előállításához. A legnagyobb 
vízszükséglete a közép-magyarországi régiónak van (1290 l/kg). Ezt 
csökkenteni kellene (például technológiaváltással, -fejlesztéssel vagy termelés 
átcsoportosítással). A legkisebb a nyugat-dunántúlié (847 l/kg) és a dél-
dunántúlié (892 l/kg). Ezek szerint a hazai „kenyérgyártásnak” inkább 
ezekben a régiókban kellene összpontosulnia. (A „kenyérgyártás” régiónkénti 
megoszlásáról szóló adatok hiányában az országos átlag értéke az eddigi 
számításokon alapul, nem pedig a kenyér régiónkénti vízlábnyomainak 
súlyozott átlagán. A kenyér előállítása természetesen sok olyan sajátossággal 
bír, melyek miatt a regionális optimalizálás értelmetlennek tűnik, azonban a 
búza és kenyér vízlábnyom-adatok jól mutatják, hogy hol, mit érdemes 
termelni és fogyasztani, ha alapvetően víztakarékosak akarunk maradni. 
Fontos lehet még az elvégzett számítások tükrében, hogy főként azokon a 
termőhelyeken preferálhatjuk elsősorban a búza exportra történő termesztését, 
ahol a vízlábnyom a legalacsonyabb értékekkel jellemezhető). 
 
A számításokból és KSH adatokból megállapítható, hogy Magyarországon az 
egy főre eső éves kenyérfogyasztás becsült vízlábnyoma 45528,6 l/kg. Ezzel a 
vízmennyiséggel fel lehet tölteni egy 10x3,5x1,3 m-es medencét. Vagy egy 
ember több mint 41 évig ihat belőle 3 liter vizet minden nap. Ezen a ponton 
fontosnak tartom ismét kiemelni, hogy az általam használt adatok nagyon 
nagy része becsléseken és következtetéseken alapult. 



  46 

4.2. Sertéshúsfogyasztásunk virtuális víztartalma 

4.2.1. Módszertan 

A vízlábnyomszámítás hivatalos weboldalán az állati eredetű termékekre 
vonatkozó oldal a dolgozat írásakor még feltöltés alatt állt 
(www.waterfootprint.org, 2010/b). A FAO- (2003) adatok alapján azonban 
megállapítható, hogy hazánkban 100 kocára 1891 élve született malac jut 
évente. A kivételezési ráta szintén éves szinten 133%. (Azonos évben az 
országos összállományból vágásra, vagy élő exportálásra kivett állatok száma. 
Itt az azonos faj össz-százalékában vannak kifejezve, melyekbe az újszülött 
állatokat is beleszámítják.) A sertések átlagos vágósúlya 117 kg, az átlagos 
tőkehússúly 97 kg (ez több mint 80%, ami igen magas arány). Élelmezési 
célra egy sertésnek átlagosan 3,6 kilógrammnyi belsősége alkalmas, mely a 
vágósúlyának körülbelül 3%-a. Vágási zsírja átlagosan 5 kg, ez vágósúlyának 
nagyjából 4,3%-a. Bőrre nincs adat. A fentiek tükrében a sertés termékfájának 
ide vonatkozó része a 7. ábra szerint alakul. 
Ezek mellett az AKI vezet nyilvántartást többek között a sertéstartással és -
vágással kapcsolatos adatokról a vágóhidak vonatkozásában is 
(www.aki.gov.hu, 2010).  
 

Sertés 

Vágósertés 82% 
(átlag: 65−85%) 

(v: 76%) 

Sertéshús 
(v: 73%) 

Étkezési sertészsír 
(átlag: 10−25%) 

Ehető belsőségek 3% 
(átlag: 4−10%) 

(v: 4%) 
 

Zsír 4,3% 
(átlag: 4−15%) 

(v: 6 %) 
 

Bőr 
(v: 5%)  

 
7. ábra: Termékfarészlet meglévő hazai adatokkal – sertéshús 

Megjegyzés: v = világátlag 
Forrás: FAO, 2003 alapján, saját szerkesztés. 

 
A sertéshúsvízlábnyom-számítással kapcsolatos vízfelhasználási kérdéseimtől 
a Vidékfejlesztési Minisztériumban udvariasan, de egyértelműen 
elhatárolódtak, mondván „a Vízügyi Helyettes Államtitkárság nem 
foglalkozik ezzel a témával”. Segítőkészen továbbították kérdéseimet a 
Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárságnak, amelynek azt a 
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felvilágosítását tolmácsolták nekem, hogy az általam „kért adatok az 
állattenyésztési adatbázis ’egy sertés átlagos víz- és tápanyagfogyasztása 
életének különböző szakaszaiban, tápszerének összetétele’ részénél 
megtalálható. A környezetvédelemért felelős tárca ilyen mélységben nem 
tartja nyilván a technológiákat.” 2010. szeptember 10-én (a válaszadás 
napján) ez a weboldal (www.animaldb.date.hu/sertesek.htm) nem volt 
elérhető. 
 
Sertéstartással kapcsolatos kérdéseimet e-mail-ben az Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet herceghalmi munkatársainak is feltettem (dr. 
Király Albertnek, a Sertéstenyésztési Kutatócsoport vezetőjének, valamint dr. 
Gundel Jánosnak a Sertéstakarmányozási Kutatócsoport egykori vezetőjének). 
Ennek eredménye képpen dr. Király Albert nagyon készséges volt, de ebben a 
témában nem tudott segíteni. Dr. Gundel Jánossal személyesen is tudtam 
találkozni, aki rámutatott, hogy a sertéstartás vízigénye legegyszerűbben egy 
telepen a sertéshúshozam és a vízóra viszonylatában mutatható ki. 
(Valószínűleg a vágóhidak esetében is ez a helyzet.) Ez a módszer ugyanis 
nem csupán a sertés biológiai értelembe vett vízigényével számol, hanem a 
technológiai vízkivétet is tükrözi, melyben például a tisztán tartás vagy a 
technológiai vízveszteségek is megjelennek. Emellett utalt a téma 
bonyolíthatóságára is, amikor megemlítette az egyes sertésfajok táplálkozási 
szokásainak különbségeit, a tartási technológiák különbözőségét vagy a 
sertéseknek adott táplálék eltérő szállítási és silózási szokásait, a tápszerek 
összetevőinek sokszínűségét (melynek kiválasztásában nagy szerepe van az 
ár–érték aránynak is), minőségi alapkövetelményeit, melyeket fejlődésük 
különböző szakaszaiban figyelembe kell venni, vagy az eltérő itatási 
típusokat.  
 
Elmondta, hogy egy sertés közvetlen ivóvízfogyasztása életének különböző 
szakaszaiban, élősúlyának arányában változik, valamint, hogy a tenyészkoca 
vízigénye ettől is eltérő. Arra is utalt, hogy az anyagcserefolyamtból 
származó, környezetet terhelő és/vagy szennyező, folyékony végtermék 
tárolására is megvannak a méréshez megfelelő technológiák, de ezek 
alkalmazása is változhat a sertéstartás technológáinak eltéréséhez hasonlóan. 
Külön kiemelte a háztáji sertéstartás vízigénymérésének nehézségét, ahol 
minderre nagy valószínűséggel nincs felszerelve külön vízóra. Segítőkészsége 
abban is megmutatkozott, hogy a témához kapcsolódóan jó néhány adatforrás 
mellett számos, a témához valamilyen formában kapcsolódó szakembert 
ajánlott figyelmembe. Később, a dolgozatomban választott téma határai miatt 
ezeknek az információforrásoknak csupán töredékét állt módomban 
megkeresni. 
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Összességében arra jutottunk, hogy a sertéstartás, -takarmányozás és -
feldolgozás nemzeti szinten igen sokrétű, ezért a vízlábnyomszámításból 
származó számadatok valószínűleg nagy szórást mutatnának az alkalmazott 
technológiáktól és szokásoktól függően. Néhány említett példa ezekre, hogy 1 
kilógrammnyi élőhúsra átlagosan 2,8–6 kg tápszert szoktak számolni naponta 
(ami a sertés különböző életszakaszai szerint is eltér), és hogy a sertés 
vízigényét, szintén naponta 1 kg tápszerre 2–2,5 liternyi mennyiséggel 
határolják be, vagy, hogy egy „tejtermelő tenyészkoca” akár napi 60–120 liter 
vizet is megihat. 

4.2.2. Számítás 

Az alábbiakban orientációs számításaim láthatók, melyeket a sertéshús 
vízlábnyomának becslésére végeztem.  
Mivel KSH adatokból számítva (9. táblázat) a nemzeti sertésállománynak 
körülbelül hét százaléka az anyakocaállomány, ezért velük kiemelten nem 
foglalkoztam, annál is inkább, mert vízigényük élettani sajátosságaiktól 
nagymértékben függ. 
 
9. táblázat: Szarvasmarha-, sertés-, ló- és juhállomány, 1851–2008. (ezer db) 

(részlet) 

Időpont Sertés 
(ezer db) 

Ebből: 
anyakoca 
(ezer db) 

Az anyakocák százalékos 
megoszlása (%) 

2000. 01.dec 4 834 
 

348 7,20 
2001. 01.dec 4 822 343 7,11 
2002. 01.dec 5 082 381 7,50 
2003. 01.dec 4 913 327 6,66 
2004. 01.dec 4 059 296 7,29 
2005. 01.dec 3 853 277 7,19 
2006. 01.dec 3 987 290 7,27 
2007. 01.dec 3 871 259 6,69 
2008. 01.dec 3 383 230 6,80 
ÁTLAG  4 312 306 7,09 

Forrás: KSH, 2008 alapján saját szerkesztés (Szarvasmarha-, sertés-, ló- és juhállomány, 
1851–2008. (részlet) www.portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/agrar/html/tabl1_5_1_1.html). 
 
„A hízósertések takarmányainak körét csak abból a szempontból lehet 
meghatározni, hogy milyen technológiai célt kell elérni. Lévén a sertés 
mindenevő állat, az általában ismert takarmányok, csaknem kivétel nélkül 
felhasználhatók. Ebből következik, hogy valamennyi gabonaféle, a 
mezőgazdasági és ipari melléktermékek egyaránt jó takarmányai lehetnek a 
sertéseknek.” (Gundel, 2005.). 
 
A sertéshús vízlábnyomának számítása során az alábbi feltételezések alapján 
kalkuláltam. 
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- A sertéstartás körülményei optimálisak (megfelelő a vitalitás, nincs 
szükség gyógyszeres kezelésekre, folyamatos a tápanyagellátás, s a 
többi). 

- Azonos a genotípus és a tartástechnológia (például komfortérzet – 
zsúfoltság, levegőtlenség, vízhiány…). 

- A takarmányfelvétel és az etetéstechnológia optimális (például 
rendszeres etetési idő, meghatározott fejadagok, s a többi). 

- A táplálék minősége megegyezik az emberi táplálékéval. 
- A sertéshús a számításokat tekintve másodlagos termék, mivel 

feldolgozást igényel – csak úgy, mint például a vaj vagy a kolbász. 
(Chapagain – Hoekstra, 2003). 

 
Dr. Gundel Jánossal történt beszélgetésem alapján, valamint Chapagain és 
Hoekstra (2003) nyomán az alábbi adatokat vettem alapul a számításhoz. 
Nagyon fontos kiemelni, hogy ez a számítás nagyvonalú becsléseken 
alapszik. 
 

- A teljesen kifejlett sertés élősúlya: 120 kg 
- A felnőtt sertés ivóvízigénye naponta: 7,5 l 
- A süldő ivóvízigénye 5 hónapos koráig naponta: 6 l 
- A felnőtt sertés technológiai vízigénye naponta: 40 l 
- A süldő technológiai vízigénye 5 hónapos koráig naponta: 10 l 
- A vágóállat életkora: 10 hónap 
- A számításnál a jószág által elfogyasztott takarmány feltételezett 

vízigénye 50%. 
 
Az elfogyasztott takarmánymennyiség megállapítása a felnőttkor eléréséhez 
lineáris növekedést feltételez a takarmányfogyasztásban. Ez a 
takarmánymennyiség szorzódik fel a megfelelő terméstípusok speciális 
vízigényeivel, így kapunk adatot az állat napi virtuális vízfogyasztásáról. 
Gundelt (2005) követve én sem foglalkoztam „… olyan, – bizonyos 
felfogásban esetleg ide sorolható – takarmányozás technológiai kérdésekkel, 
mint a takarmányok tárolása, feldolgozása, kezelése és kiosztása, a 
takarmányok kémiai összetétele…”. 
 
A számításhoz használt képlet Chapagain és Hoekstra (2003) nyomán. 
 

VWCa = VWCdrink + VWCserv + VWCfood = 
 

= water from drinking + water from service + water from feed 
Wa Wa Wa 
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Ahol: 
VWCa = az élő jószág virtuális víztartalma (m3/tonna) 
VWCdrink = virtuális víztartalom az ivás alapján (m3/tonna) 
VWCserv = virtuális víztartalom a technológia alapján 

(m3/tonna) 
VWCfood = virtuális víztartalom az evés alapján (m3/tonna) 
water from drinking = ivás során elfogyasztott vízmennyiség (m3) 
water from service = tartás során felhasznált vízmennyiség (m3) 
water from feed = evés során elfogyasztott vízmennyiség (m3) 
Wa = a jószág élősúlya (tonna) 
 
Esetünkben, mivel 120 kilogrammos jószágról van szó Wa = 0,12 t. 
 
 

10. táblázat: Water from drinking (ivás során elfogyasztott vízmennyiség) 
 

 Utónevelt malac Sertés 
Kor (hónap) 2 10 
Napi fogyasztás (l/jószág) 2 7,5 
Átlagos napi fogyasztás (l/jószág) 4,75 

 
A 10. táblázatból kikalkulálható a teljes ivóvízszükséglet, ami ebben az 
esetben (átlagos napi fogyasztás [l/jószág] * kor [nap] =) 1448,75 liter egy 
sertésre nézve. 
 

11. táblázat: Water from servicing (tartás során felhasznált vízmennyiség) 
 

 Utónevelt malac Sertés 
Napi fogyasztás (l/jószág) 5 40 
Átlagos napi fogyasztás (l/jószág) 22,5 

 
A 11. táblázat adataiból számítva (átlagos napi fogyasztás [l/jószág] * kor 
[nap] =) 6862,5 liter egy sertés átlagos technológiai vízigénye. 
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12. táblázat: Water from feed (evés során elfogyasztott vízmennyiség) 
 

Növény 

Táplálék mennyiség (t/év) SWD 
(m3/t) 

Növény 
vízigénye 
(m3/év) 

Sertés Utónevelt 
malac 

Átlagos 
etetési 

mennyiség 
   

Árpa 0,39 0,003 0,197 247 48,7 
Borsó 0,018  0,009 1879 16,9 
Búza 0,069 0,001 0,035 898 31,4 
Kukorica 0,221 0,013 0,117 731 85,5 
Összesen 0,698 0,017 0,358   182,5 

 
Ahol: 
SWD = egyedi vízigény (a növény vízigénye [m3/ha] / a növény hozama 
[t/ha]) 
 
Az SWD eredményét KSH és FAO adatokból CropWat számítások alapján 
kalkuláltam. A táblázatban használt takarmánymennyiségek becslésének 
alapját Chapagain és Hoekstra (2003) számításait felhasználva állapítottam 
meg. 
A 12. táblázatból jól látszik, hogy a sertés takarmányból történő éves 
vízfogyasztása 182,5 m3. Ebből az adatból kinyerhető az állat takarmányból 
történő vízfogyasztása, ami esetünkben (a jószág kora [év] * a takarmányból 
történő éves vízfelvétel [m3/év] =) 152,1 m3. 
 

13. táblázat: Takarmány előkészítésére használt vízmennyiség 
 
 Átlag  
Táplálék mennyisége 0,358 t/év 
Előkészítéshez használt víz mennyisége (körülbelül 50%) 0,179 m3/év 
Teljes mennyiség (az állat életében – 10 hónap) 0,149 m3/jószág 
 
A 12. és 13. táblázat eredményeiből kiszámítható, hogy a sertés 
takarmányának virtuális víztartalma (152,1 + 0,149 =) 152,25 m3/jószág. 
 
Ezek alapján az alábbiak szerint állapítható meg a sertés virtuális víztartalma: 
 

(1 448,75 / 0,12) + (6 862,5 / 0,12) + (152 250 / 0,12) = 1 338 010 (l/t) 
 
Ez tehát azt jelenti, hogy 1 tonna sertés „előállításához” körülbelül 1338 m3 
víz szükséges. Ez a számítás tulajdon képpen a tevékenység közvetett 
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vízigényét szemlélteti. Chapagain és Hoekstra (2003) számításai szerint a 
világon átlagosan ez az érték 3,5 m3/kg. A fenti megállapításból 
kikövetkeztethető továbbá, hogy a közvetlen ivással elfogyasztott víz 
mennyisége csekély, nem egészen 1%-a ennek az értéknek és a technológiai 
fogyasztás is alig haladja meg a 4 %-ot. Az 1 kilogramm sertéshúsra eső 
virtuális víztartalom majdnem 95%-áért az elfogyasztott növények 
víztartalma a felelős. 
 
A fenti számításból tovább kalkulálva ki lehet számítani 1 kg sertéshús 
vízlábnyomát (VWCp) az élő jószág virtuális víztartalma (VWCa) és a 
feldolgozási vízigénye (PWR) összegének segítségével. [VWCp = 
VWCa+PWR x (vf/pf)] A feldolgozási vízigényt Chapagain és Hoekstra 
(2003) alapján 10 m3/tonnával számolom a jószág élősúlyára nézve. 
 

14. táblázat: Sertés termékek termékhányada és értékhányada 
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Elsődleges termék: sertés vágott test26     
Sertés vágott test 0,82 600 492 0,96 
Ehető belsőségek 0,03 250 7,5 0,01 
Zsír 0,04 185 7,4 0,01 
Bőr 0,05 80 4 0,01 
Összesen   510,9  
Másodlagos termék: sertéshús     
Sertéshús 0,83 1250 1037,5 0,95 
Étkezési zsír 0,17 250 42,5 0,04 
Összesen   1080  

Forrás: AKI és FAO adatok valamint saját becslés alapján 
 
A 14. táblázat adataiból megbecsülhető a sertés vágott test vízigényén 
keresztül [(1338+10)x0,96/0,82 = 1578 m3/t] a sertéshús vízlábnyoma is. 
 

(1578+10)x0,95/0,83 = 1818 m3/t 
 
                                                 
26 Sertés vágott (fél)test: „a levágott sertés kivéreztetve (a gerinc hosszanti középvonalában 
kettéhasítva), szőr, köröm, fülgomba, szem, nemi szervek, belsőség (nyelv, szív, máj, tüdő, 
vese, bélgarnitúra, agy- és gerincvelő), háj és rekeszizom nélkül, de szalonnával.” 
(175/2004. (XII. 30.) FVM rendelet). 
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Összegezve a fentieket elmondható, hogy az általam példának vett (ipari 
tartású) 120 kilogrammos sertésből kinyerhető 1 kilogrammnyi sertéshús 
virtuális víztartalma 1818 liter. Ez majdnem kétszerese a korábban kiszámolt 
1 kilogrammos kenyér értékének. Itt ismét kiemelném, hogy az általam 
használt adatok nagyon nagy része becsléseken és következtetéseken alapult. 
A fentiekből kifolyólag a meglévő vízlábnyomszámítási eredmények 
pontosságával kapcsolatban is vannak bizonytalanságaim. Ezek a 
kenyérvízlábnyom-számítás elkezdésével egyre erősödtek, amiket a sertéshús 
vízlábnyomának számítása sem csökkentett. [Akkor pontosan mit takar, 
milyen technológiát és adatszolgáltatást jeleznek azok a nemzetközi adatok, 
melyek szerint 1 csészényi kávé előállításához 140 liter vízre, vagy 1 kg 
marhahúshoz 16 m3 vízre van szükség? (www.waterfootprint.org, 2010/c).] 
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5. EREDMÉNYEK 

A dolgozatban megkíséreltem Magyarország, a sertéshús és a kenyér 
vízlábnyomának kiszámítását. Ennek eredményét az alábbi pontokba szedtem. 

1. Magyarország vízlábnyomának kiszámításához, alulról építkezve ki 
kellett volna számítanom az egyes szektorok vízlábnyomait. Ezek 
összessége adta volna a nemzeti mutatót. Ez a kísérletem főleg az ipari 
adatok fellelhetőségének hiánya miatt már a kezdetekben kudarcba 
fulladt. Más irányba indultam a dolgozatban. 

2. A kenyér vízlábnyomát nemzeti szinten sikeresen kiszámítottam, ez 
1014 l/kg. Valamint a hét statisztikai régióra nézve külön-külön is 
vizsgáltam. Ezek eredményeként megállapítottam, hogy a legkisebb 
vízlábnyoma a nyugat-dunántúli régióban készített kenyérnek van (847 
l/kg), míg a legnagyobb a közép-magyarországi régióban készítetté 
(1290 l/kg). Továbbá világossá vált az az összefüggés is, hogy a kenyér 
elkészítéséhez szükséges liszt vízlábnyoma körülbelül megegyezik az 
elkészült kenyér vízlábnyomával. 

3. A számítások során is bebizonyosodott és a fentiekből is következik, 
hogy a hét régió közül Közép-Magyarországon van a 
búzatermesztésnek a legnagyobb vízlábnyoma. A legkedvezőbb adatai 
Dél-Dunántúlnak és Nyugat-Dunántúlnak lettek. 

4. Orientációs számítást végeztem a sertéshús nemzeti vízlábnyomával 
kapcsolatban, melynek eredménye 1818 l/kg lett. Tapasztalatom szerint 
az ilyen jellegű számításhoz szükséges adatok nehezen érhetőek el. 

5. A számításokból kikövetkeztethető továbbá, hogy a sertés által 
közvetlenül ivással elfogyasztott víz mennyisége csekély, nem egészen 
1% és a technológiai fogyasztás is alig haladja meg a 4 %-ot. Az 1 
kilogramm sertésre eső virtuális víztartalom majdnem 95%-áért az 
elfogyasztott növények víztartalma a felelős. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Az áttekintett szakirodalommal kapcsolatos következtetéseim, javaslataim 
pontokba szedve a következőek: 

1. Magyarország önkéntes uniós adatszolgáltatásának minél hamarabb 
eleget kellene tennie. Ha minden tagállam így tesz majd saját 
versenyképességünkről is képet kaphatunk, mert − bár tudjuk, hogy 
összehasonlítani csak azonos tulajdonságok alapján lehet valamit, − a 
különböző területek, térségek között is létezik a verseny. 

2. Továbbá reálisabb képet kaphatunk hidrológiai helyzetünket tekintve − 
mind az Unióban, mind a közép-kelet-európai térségben. Ennek 
következtében pontosabb előrejelzések tehetőek mind gazdaságilag, 
mind pedig az éghajlatváltozás hatásait tekintve biztonságosabb 
életfeltételeket nyújtva az itt élő embereknek. 

3. Az így kapott adatok jelenleg hátrányos területeket újszerű 
megközelítésben tüntethetnek fel, ami csökkentheti hazánkban a 
hatalmas gazdasági-társadalmi különbségeket a központi térségek 
(Budapest és az agglomeráció, Győr−Budapest tengely) és a ’vidék’, 
illetve periféria között. 

4. Az egyre pontosabb és szélesebb körben elérhető hidrológiai 
felmérések eredményeképpen fel kell ismerni, hogy Magyarország a 
(közel)jövőben, hidrológiai értelemben központi, stratégiai területté 
válhat. Véleményem szerint a vízlábnyommutató elterjedése képes 
lehet átértékelni a föld- és ingatlanterületek jelenlegi piaci árait. Ennek 
pozitív lehetőségeit nemzeti, regionális és kisebb területi szinteken is ki 
kell használni. 

5. Az adatszolgáltatással járó nyilvánosság nem csupán közösségi 
érdekeket szolgálhat, kizsákmányoló spekulációra is okot ad, melyet 
megfelelő állami, politikai infrastruktúrával befolyásolni lehet és 
kordában kell tartani. 

6. A vízlábnyomszámítás új nézőpontban tünteti fel a mezőgazdaságot, de 
észre kell vennünk, hogy az igazi mumus maga a fogyasztó. Ha nincs 
igény vízszegény országból származó ruházati cikkre, kávéra vagy 
egyéb termékre, akkor a globális vízáramlási folyamatok problémája a 
helyi piacok bevonásával oldódhat meg, ami szoros összefüggésben 
van a fenntartható fogyasztással is. Ezen a ponton van rendkívül nagy 
szerepe az árképzésnek, a helyi mezőgazdaság helyi piacra való 
termelésének támogatásával. Ennek a kérdésnek a kulcsa is a 
döntéshozók kezében van. 

7. Ezek mellett a vízlábnyommal kapcsolatos, önkéntes alapú 
szabványrendszerek elterjedése a különböző ágazatokban (például 
feldolgozóipar, gépgyártás, turizmus, közlekedés) és a megfelelő 
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tájékoztatás (jelrendszer, címkerendszer kialakítása) a fogyasztó 
felelősségét is nyomatékosítanák és közelebb hoznák a felhasználóhoz 
a vízlábnyomcsökkentés ügyét. 

8. Látni kell azonban, hogy a mezőgazdaság felelőssége cseppet sem 
kevés az ivóvíz öntözésre való használatának ügyében. Megfontolandó 
lenne egy nem ivóvíz alapú öntözési struktúra kialakítása, mely akár 
kezdeti beruházás után még költséghatékonyabb és fenntarthatóbb is 
lehet, mint a jelenlegi megoldás. 

 
Az eredménnyel kapcsolatos következtetéseim, javaslataim pontokba szedve a 
következőek: 

1. Véleményem szerint már ez a néhány eredmény is új megvilágításba 
helyezi a vizet mint nemzeti környezeti erőforrásaink egyikét. A 
vízlábnyommutató is a fenntartható fogyasztás és a környezeti 
erőforrások kíméletes használatára, újfajta gondolkodásra ösztönözhet. 

2. A legtöbb adat külföldi adatbázisból származik, melyekre a nemzetközi 
adatokból következtettek (például FAO-adatok). Ezek és a CropWat 
programnál használt nagyvonalú becslések egységesen pontatlanná 
teszik a vízlábnyommutatót. 

3. A számszaki értékek kiigazítása és a megbecsült adatok pótlása 
jelentősen pontosítaná a meglévő eredményt. Lényeges volna a 
kerekítések pontosítása is, így teljesebb képet kaphatnánk eredményül. 
A túl- vagy alulértékelés környezeti problémákhoz, gazdasági és 
társadalmi konfliktusokhoz vezethet. 

4. Ennek az alapját a felelősségteljes adatszolgáltatásban és adatbázis-
frissítésben látom mind nemzeti, mind nemzetközi, például uniós 
szinten. Ha ez megoldódna, azzal számunkra is elérhetőek lennének 
más nemzetek vízlábnyommal kapcsolatos eredményei. 

5. Más termékek vízlábnyomának kiszámítása teljesebbé tenné a most 
kapott eredményeket, egymáshoz való viszonyításuk pedig új 
nézőpontból világítana rá a hazai termelési és fogyasztási irányzatokra.  

6. Az eredmények alapján a közép-magyarországi régióban csökkenteni 
kellene a búza vízlábnyomát. Új (öntözés)technológiai megoldásokat 
lehetne bevezetni. Esetleg olyan növényekre kellene a hangsúlyt 
fektetni, amiknek a termesztése sokkal kevésbé terheli a víztesteket, 
amelyeknek sokkal kedvezőbbek az ottani környezeti viszonyok. Ezzel 
párhuzamosan a dél-dunántúli és nyugat-dunántúli régiókban támogatni 
kellene a búzatermesztést. 

7. A kenyérgyártásal kapcsolatos tevékenységeket is a dél-dunántúli és a 
nyugat-dunántúli régiókba kellene csoportosítani, hogy a legfőbb 
alapanyag szinte helyben elérhető legyen a gyártók számára. Ezek 
további kedvező környezeti, gazdasági és társadalmi eredményeket 
indukálhatnak. 
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8. A hatékony, „vízbarát” mezőgazdasági újítások szükségességét (helyi, 
regionális és nemzeti szinten is) a sertés virtuális víztartalma is 
alátámasztja. A sertés által közvetlenül és közvetetten felhasznált 
vízmennyiség 95%-áért ugyanis az általa elfogyasztott, jellemzően 
növényi táplálék a felelős. Ez az arány, mégha becsült is túl nagy 
ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. 

9. Véleményem szerint (a szükséges adatok teljes elérhetőségének 
reményében) a nemzeti vízlábnyomszámítás mellett az általam végzett 
orientációs számításhoz hasonló kalkulációk sora összetettebb és 
egységesebb képet adhatna a hazai vízfogyasztási helyzetről. Ez nem 
csupán ágazati szinten fontos, hanem jelentős információkat adhat 
földrajzi, térségi, infrastrukturális, gazdasági, technológiai, és 
fenntarthatósági szempontokat vizsgálva is. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A vizet a közgazdaságtan a termelési erőforrások közé sorolja, de a szabad 
javak közt is számon tartja. Éppen ezért a tulajdonviszonyok kiterjesztése 
mérsékelné túlzott kihasználását, szennyezését. Régóta szem előtt van az a 
nézet is, mely szerint a víz és a levegő esetében különösen, olcsóbbá kell 
tenni ezeknek a javaknak a tisztítását és/vagy a szennyezés megelőzését mint 
a szennyezőtől kezelés nélkül történő megszabadulást. A víznek homogén 
piaca nincs, árképzése is igen kényes terület. Összetett tulajdonságait tekintve 
(nélkülözhetetlen, rugalmatlan, véges, oszthatatlan, helyhez kötött, s a többi) 
arra a következtetésre juthatunk, hogy ott és úgy kell használni, ahol és ahogy 
megjelenik. 
 
Az Európai Unióban a vízkivétel 81%-a felszíni víztestekből történik. 
Felhasználása 44%-áért az energiatermelés, 24%-áért a mezőgazdaság és 
11%-áért az ipar a felelős. A lakossági vízellátás a felszín alatti vizekre 
korlátozódik. A vízkészlettel kapcsolatos, emberi tevékenység okozta 
minőségi és mennyiségi amortizáció az éghajlatváltozás hatására a jövőben 
előreláthatóan rosszabbodni fog. A szezonális különbségek mellett az ágazati 
differenciák is egyre kiéleződnek a különböző területek, például Dél- és 
Nyugat-Európa között. A korábbi helytelen agrártámogatási rendszer is sokat 
rontotta a helyzetet, mivel a vízigényes növények termesztéséhez használt 
szakszerűtlen technikákhoz nyújtott anyagi támogatást. Mára ez megoldódni 
látszik. A lakossági vízkivételt is számos tényező befolyásolja, melyek 
jelentős része szociális helyzeten és szokásokon alapul, de nagy szerepet kap 
a technológiai elszivárgás is. Érdekes, hogy Kelet-Európában például azért 
csökkent a lakosok vízfogyasztása, mert megemelték az árát és bevezették a 
rendszeres méréseket. De Dél-Európában az idegenforgalom miatt nőtt meg 
az elmúlt időszakban. Az ipari vízkivét Európa-szerte csökkent az ipar 
hanyatlása és a technológiák fejlődése miatt. Az Európai Környezeti 
Ügynökség (EEA) szerint az Uniónak egy fenntartható, kereslet-központú 
irányításra van szüksége, ami a megőrzésre és a hatékony felhasználásra 
összpontosít. Ez már a politikában és törvénykezésben is megjelenik.  
 
Az Unió vízfelhasználási irányvonalait tekintve nagyon kevés adat áll 
rendelkezésre a FAO AquaStat és az Eurostat adatbázisban. A legfrissebb 
adatok 2007-esek és nem minden országra nézve érhetőek el. A meglévő 
számadatok szerint jellemzően Málta vízfelhasználása a legkisebb, 
Spanyolországé, Nagy-Britanniáé, Franciaországé, Görögországé és 
Németországé pedig a legnagyobb. A sorból kiemelkedik Macedónia, ahol a 
lakossági és ipari vízfogyasztás 2004-ről 2007-re számottevően csökkent. 
Mindenképpen ki kell hangsúlyoznom ismét, hogy az alapul vett adatok 
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hiányosak. A vízügyi problémák közös megoldására létrejött az Európai 
Vízügyi Társaság (European Water Partnership – EWP), mely segítséget nyújt a 
stratégiák kidolgozásában és az intézkedések végrehajtásában. 
 
A hazai vízhasználat uniós szinten alacsony és előrejelzések szerint 2015-re a 
2004-es adatokhoz viszonyítva a népesség csökkenés ellenére a lakossági 
vízfogyasztás kevéssé fog változni, az ipari kisebb mértékben, a 
mezőgazdaságé jobban nő. Az EU VKI hazai vonatkozásában a VGT-t a 
Duna-vízgyűjtőre nézve kellett elkészíteni (ez esetünkben lefedi egész 
Magyarországot) 13 másik érintett országgal együttműködve. Ennek 
koordinációját a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság látta el.  
 
A hazai politikusok egy része a minőségi változtatásban látja a megoldást 
mind stratégiai, mind technológiai téren, akár az irányítást, akár a 
mezőgazdasági termelést vesszük alapul. A jövőben a Duna-Régió-
Stratégiával (Duna-vízgyűjtő stratégia) és a hazai vízügyekkel kapcsolatos 
nemzeti és nemzetközi célok eléréséhez nyújt kiváló lehetőséget a 2011-es, 
soros EU-elnökségünk. A Stratégiától a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium a regionális és interregionális folyamatok megerősödését várja.  
 
Ilyen minőségi változást okozhat a jövőben vízlábnyomszámítás, amit lehet 
számolni egy termékre, egy fogyasztóra vagy fogyasztói csoportra, egy 
vállalkozásra vagy egy adott területre, ami általában egy nemzet, vagy 
vízgyűjtő terület. A virtuális víz fogalmat inkább a területek, nemzetek közti 
termékek áramlásával összefüggésben használják. A vízlábnyom ennél sokkal 
komplexebb mutató. A vízlábnyom hivatalos oldalán 
(www.waterfootprint.org) több tanulmány és cikk is olvasható a témában. 
Ezek érdekes globális összefüggésekre mutatnak rá. Például az Amerikai 
Egyesült Államok egy főre eső vízlábnyoma körülbelül háromszorosa a 
kínainak. Az is kiderült, hogy a világot járó virtuális vízáramlások gyakran a 
vízszegény országból vízgazdag területek felé folynak. A Spiegel Online 
International beszámolója szerint ezek megoldása az import- és 
exportszokások megváltozásában rejlik. Ez a cikk arra is fényt derít, hogy 
egyes országok hatalmas termékeny területeket vásárolnak meg más 
országoktól, hogy biztosítsák jövőbeni élelmezésüket valamint, hogy néhány 
élelmiszertermelő mamutvállalat évek óta víztározójogokat vásárol.  
 
A Lloyd’s beszámol a világ legvízigényesebb ágazatairól (mezőgazdaság, 
erdészet, fémbányászat, energiaszektor, biotechnológia, high-tech ipar, és az 
italvállalatok) melyeknek megoldásként a vízlábnyomszámítások alkalmazását 
javasolja, amikből fontos következtetések vonhatóak le. 
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A vízlábnyom megalkotói (Hoekstra és Chapagain) szerint a vízlábnyom 3 fő 
módon csökkenthető: a gazdasági növekedés és a megnövekedett vízhasználat 
közti látszólagos összefüggés megtörésével, a fogyasztási szokások 
megváltoztatásával és a termelés átcsoportosításával az alacsony 
víztermelékenységű területekről a magasabb víztermelékenységű területekre.  
 
Dolgozatomban Magyarország, a kenyér, valamint a sertéshús hazai 
vízlábnyomának kiszámítását tűztem ki célul. A kutatások közben felmerült 
akadályok és a meglévő, akár külföldi példák szűkössége sem tántorított el a 
kenyér- és a sertéshúsvízlábnyoma kiszámításától, Magyarország egészére nézve 
azonban annyira hiányosak az adatok, hogy arra ebben a dolgozatban nem került 
sor. 
 
A kenyér- és a sertéshúsvízlábnyoma kiszámításához a számítások alapjául 
használt Water Footprint Manual két módszert ajánl. Az egyik a láncösszegzés 
módszere, a másik a lépésenkénti módszer. A kenyér és a sertéstakarmányok 
esetében a zöld és kékvíz-lábnyomszámításhoz a CropWat 8.0 számítógépes 
programot alkalmaztam. Ezekhez az adatokat a KSH, a FAO és a ClimWat 2.0 
adatbázisaiból használtam és ideális termesztési körülményeket feltételeztem. A 
számítások eredményeként megállapítottam, hogy 1 t búza technológiai 
vízlábnyoma (zöld- + kékvíz-lábnyom) éppen 1000 m3. Ennek kicsit több mint 
felét esővízből kapja (zöldvíz-lábnyom) és kicsit kevesebb, mint felét felszíni és 
felszín alatti vízből nyeri (kékvíz-lábnyom). A búza teljes becsült vízlábnyoma 
1268 m3/t. Mivel a kenyér alapanyagainak számításaim szerint 80%-a liszt, 
így vízlábnyomuk szinte megegyezik, körülbelül 1014 l/kg. A számítás során 
ezek mellett megmutatkoztak a búzatermesztés és kenyérgyártás 
vízlábnyomszámítással kapcsolatos regionális különbségei is. Orientációs 
számításokból megállapítottam továbbá, hogy az élő sertés ’virtuális 
víztartalma’ körülbelül 1338 m3/t. A feldolgozás után a végeredmnény 1818 
l/kg a kalkulációmban. A számítás során kirajzolódott, hogy ennek az 
eredménynek jelentős részéért, körülbelül 95%-áért a takarmány előállítása, a 
takarmánynövények termesztése a felelős. A maradékból nagyobb részt vesz 
ki a tartási vízigény és legkevesebb az itatásra szánt vízmennyiség. 
 
A tudományos kutatás eredményeként elmondhatom, hogy főként az 
alapadatok hiánya miatt az össznemzeti vízlábnyomot még nem sikerült 
megbecsülnöm. A búzán keresztül a kenyér vízlábnyomát sikerült 
megbecsülnöm nemzeti és regionális szinten. Utóbbi rámutatott, hogy a 
búzatermesztés és a kenyérgyártás vízlábnyoma a Dél- és Nyugat-Dunántúlon 
a legkisebb. Közép-Magyarország kiemelkedően magas értéket mutatott. 
Emellett a sertéshús orientációs vízlábnyomszámítása szintén magas értéket 
hozott a mezőgazdaságra nézve. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Az Európai Unió tagállamainak ivóvízfelhasználása 
(2004−2007.) (m3/fő) 
 

geo\time 2004 2005 2006 2007 
EU (27 countries) : : : : 
Belgium 620 612 : : 
Bulgaria 805 775 850 805 
Czech Republic 199 191 189 191 
Denmark 126 : : : 
Germany 431 : : 392 
Estonia : : : : 
Ireland : 194 : 169 
Greece 867 871 849 854 
Spain 901 812 772 : 
France 558 541 517 : 
Italy : : : : 
Cyprus 351 294 285 268 
Latvia 99 103 91 93 
Lithuania 951 690 611 670 
Luxembourg : : : : 
Hungary : : : : 
Malta 37 35 32 34 
Netherlands 639 633 599 : 
Austria : : : : 
Poland : : : : 
Portugal : : : : 
Romania 269 245 247 275 
Slovenia 494 462 453 465 
Slovakia : 168 : 128 
Finland : : : : 
Sweden 298 292 291 289 
United Kingdom : : : : 
Croatia : : : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 825 568 441 270 
Turkey : : : : 
Iceland 568 562 : : 
Norway : : : : 
Switzerland 344 338 357 : 

Megjegyzés: : = nincs adat 
Forrás: Eurostat, 2010/a. 
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2. számú melléklet: Lakossági vízellátáshoz kivett víz (2004−2007.) (millió 
m3) 
 

geo\time 2004 2005 2006 2007 
EU (27 countries) : : : : 
Belgium 740,5 736,8 741,1 728,4 
Bulgaria 997,3 981,3 1.026,4 1.026,4 
Czech Republic 738,2 709,1 706 701,7 
Denmark 421,9 : : : 
Germany 5.371,7 : : : 
Estonia 66,1 : : : 
Ireland : 662 : 609 
Greece 869,7 868,5 913 846,2 
Spain 5.824,2 5.890 5.701 : 
France 6.018,4 5.915,3 5.861,7 : 
Italy : : : : 
Cyprus 52,8 55,1 59,2 59,2 
Latvia : : : : 
Lithuania 132,5 134,5 134,5 132,5 
Luxembourg : : : : 
Hungary 802,9 697,1 661,3 : 
Malta 14,9 14 13,1 14 
Netherlands 1.277 1.256 1.279 : 
Austria : : : : 
Poland 2.101,5 2.105,2 2.128,7 2.085,6 
Portugal : 1086,1 910,9 977,3 
Romania 1.765 1.686 1.543 1.592,9 
Slovenia 162,5 163,5 166,2 167,4 
Slovakia 354,2 342,7 : 319,5 
Finland 404 404 : : 
Sweden 923 891 891 891 
United Kingdom 7.383,2 : : : 
Croatia : : 483,5 491,5 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 219,2 217 223,1 226,4 
Turkey 4.956,4 5.169,7 5.163,5 : 
Iceland 79 79 : : 
Norway 820 825 833 833 
Switzerland 1.029 1.004 981 : 

Megjegyzés: : = nincs adat 
Forrás: Eurostat, 2010/b 
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3. számú melléklet: Mezőgazdasághoz kivett víz (2004−2007.) (millió m3) 
 

geo\time 2004 2005 2006 2007 
EU (27 countries) : : : : 
Belgium 35,9 36 37,5 37,5 
Bulgaria 900,5 701,5 875,8 1.015,2 
Czech Republic 27,4 19,4 23,4 29,8 
Denmark 196,8 : : : 
Germany : : : : 
Estonia 73,4 : : : 
Ireland : : : : 
Greece 8.620,6 8.699,4 8.455,3 8.457,9 
Spain 24.619,6 21.135 20.451 : 
France 5.147,9 4.695,5 4.757 : 
Italy : : : : 
Cyprus 203,9 165,4 159,2 149,4 
Latvia 41,7 51,1 50,1 51,2 
Lithuania 82,1 80,9 82,9 81,8 
Luxembourg : : : : 
Hungary 602,3 311,5 305,4 : 
Malta : : : : 
Netherlands 55,5 38,2 138,4 : 
Austria : : : : 
Poland 1.071,5 1.101 1.093 1.122 
Portugal : : : : 
Romania 704 495 526 787,7 
Slovenia 4,6 2,3 6,3 4,6 
Slovakia 31,2 23,6 : 22,5 
Finland 50 50 : : 
Sweden 135 107 107 107 
United Kingdom : : : : 
Croatia : : 5,3 3,2 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 244,8 255,1 182 125,5 
Turkey : : : : 
Iceland 70 70 : : 
Norway 889,2 732,1 844,9 : 
Switzerland : : : : 
 Megjegyzés: : = nincs adat 

Forrás: Eurostat, 2010/c 
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4. számú melléklet: Gyártási iparhoz (nem hűtési célra) kivett víz 
(2004−2007.) (millió m3) 
 

geo\time 2004 2005 2006 2007 
EU (27 countries) : : : : 
Belgium 1.167,3 1.290,4 : : 
Bulgaria 230,2 223,4 226,6 218 
Czech Republic 325,1 309,7 314,1 303,8 
Denmark 44,9 : : : 
Germany 5.411,8 : : : 
Estonia 23,4 : : : 
Ireland : : : : 
Greece : : : : 
Spain 1.318,2 1.150 960 : 
France 3.285,9 3.202,5 2.861,3 : 
Italy : : : : 
Cyprus : : : : 
Latvia 29,1 26,4 22,2 24,5 
Lithuania 32,4 33,9 32,6 33,9 
Luxembourg : : : : 
Hungary 138,3 87,6 89,2 : 
Malta : : : : 
Netherlands 2.978,5 2.585,5 2.639,7 : 
Austria : : : : 
Poland 481,9 476,4 493,7 491,7 
Portugal : : : : 
Romania 742 852 787 : 
Slovenia 72 71,9 66,2 54,9 
Slovakia 643,4 504 : 307 
Finland 979,7 1.005,9 : : 
Sweden 1.406 1.406 1.406 1.406 
United Kingdom : : : : 
Croatia 38,8 48 37,8 45,8 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 1.146 478 436,1 174,5 
Turkey 516,8 : : : 
Iceland 14 14 : : 
Norway : 1.154,4 1.105,3 1.191,2 
Switzerland : : : : 

Megjegyzés: : = nincs adat 
Forrás: Eurostat, 2010/d 
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5. számú melléklet: Az EU vízenergia termelése 2004−2008. (1000 toe) 
 
geo\time 2004 2005 2006 2007 2008 
EU (27 countries) 27.827 26.430 26.537 26.666 28.147 
EU (25 countries) 26.135 24.320 24.594 25.046 26.426 
EU (15 countries) 24.755 22.885 23.229 23.709 25.051 
Euro area 19.167 16.200 17.524 17.861 19.011 
Euro area (16 countries) 19.871 16.896 18.211 18.244 19.359 
Euro area (15 countries) 19.519 16.498 17.833 17.861 19.011 
Belgium 27 25 31 33 35 
Bulgaria 272 373 364 247 243 
Czech Republic 174 205 219 180 174 
Denmark 2 2 2 2 2 
Germany 1.812 1.684 1.714 1.797 1.801 
Estonia 2 2 1 2 2 
Ireland 54 54 62 57 83 
Greece 402 431 520 223 285 
Spain 2.713 1.681 2.226 2.342 2.021 
France 5.193 4.496 4.872 5.048 5.524 
Italy 3.671 3.101 3.181 2.822 3.579 
Cyprus - - - - : 
Latvia 267 286 232 235 267 
Lithuania 36 39 34 36 35 
Luxembourg 9 9 10 9 11 
Hungary 18 17 16 18 18 
Malta : : : : : 
Netherlands 8 8 9 9 9 
Austria 3.132 3.120 2.966 3.153 3.263 
Poland 179 189 176 202 185 
Portugal 849 407 946 868 585 
Romania 1.420 1.737 1.578 1.373 1.479 
Slovenia 352 298 309 281 345 
Slovakia 353 399 378 383 347 
Finland 1.296 1.185 988 1.219 1.471 
Sweden 5.170 6.260 5.307 5.689 5.939 
United Kingdom 416 423 395 438 444 
Croatia 598 545 516 364 448 
Former Yugoslav Republic of Macedonia : : : : : 
Turkey 3.963 3.402 3.804 3.083 2.861 
Iceland 613 604 627 : : 
Norway 9.361 11.665 10.262 11.492 11.999 
Switzerland 2.902 2.685 2.662 3.031 3.099 

Megjegyzés: : = nincs adat; - = 0, vagy ahhoz nagyon közeli érték 
Forrás: Eurostat, 2010/e 
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6. számú melléklet: Vízfogyasztás, vízigény alakulásának fontosabb 
idősorai, Magyarország 
 

Év 

Valószínű változat 

Összes 
vízfogyasztásból 

hűtővíz 

Összes 
vízfogyasztásból 

nem hűtővíz 

Lakossági 
vízfogyasztás 

Ipari, 
szolgáltatási 

vízfogyasztás 
(hűtővíz nélkül) 

Mezőgazdasági 
vízfogyasztás Összes vízigény 

millió m3/év millió m3/év millió m3/év millió m3/év millió m3/év millió m3/év 
2000. 4 650,9 1 755,9 388,6 598,7 725,5 6 621,0 
2001. 4 786,6 1 686,0 372,9 553,3 720,4 6 700,7 
2002. 4 606,3 1 722,4 381,6 610,0 684,3 6 538,4 
2003. 4 305,1 1 714,0 397,6 605,5 673,3 6 229,1 
2004. 4 026,2 1 558,3 374,3 542,7 605,8 5 819,8 
2005. 4 475,0 1 667,5 376,5 553,1 697,5 6 354,0 
2006. 4 463,3 1 674,6 378,4 552,6 703,2 6 346,3 
2007. 4 415,4 1 685,7 380,4 553,9 711,0 6 306,4 
2008. 4 368,0 1 697,2 382,4 555,5 718,8 6 267,5 
2009. 4 321,2 1 709,1 384,4 557,6 726,7 6 229,5 
2010. 4 274,9 1 723,3 386,4 562,0 734,5 6 194,5 
2011. 4 217,5 1 737,4 393,7 562,4 740,9 6 149,4 
2012. 4 160,9 1 751,9 400,9 563,3 747,3 6 105,3 
2013. 4 105,1 1 766,8 408,2 564,6 753,7 6 062,5 
2014. 4 050,0 1 782,2 415,5 566,3 760,1 6 020,8 
2015. 3 995,7 1 798,1 422,8 568,4 766,5 5 980,3 

 

Év 

Magas változat 

Összes 
vízfogyasztásból 

hűtővíz 

Összes 
vízfogyasztásból 

nem hűtővíz 

Lakossági 
vízfogyasztás 

Ipari, 
szolgáltatási 

vízfogyasztás 
(hűtővíz nélkül) 

Mezőgazdasági 
vízfogyasztás 

Összes vízigény 
maximum 

m3/év m3/év m3/év m3/év m3/év m3/év 
2000. 4 650,9 1 755,9 388,6 598,7 725,5 6 621,0 
2001. 4 786,6 1 686,0 372,9 553,3 720,4 6 700,7 
2002. 4 606,3 1 722,4 381,6 610,0 684,3 6 538,4 
2003. 4 305,1 1 714,0 397,6 605,5 673,3 6 229,1 
2004. 4 026,2 1 558,3 374,3 542,7 605,8 5 819,8 
2005. 4 475,0 1 686,4 380,3 568,1 697,5 6 378,9 
2006. 4 490,3 1 705,9 386,4 573,9 705,2 6 415,8 
2007. 4 469,0 1 733,8 392,6 581,8 719,1 6 424,5 
2008. 4 447,8 1 762,2 398,8 590,2 732,9 6 433,9 
2009. 4 426,7 1 791,2 405,1 599,0 746,7 6 443,9 
2010. 4 405,7 1 822,8 411,4 610,5 760,5 6 457,0 
2011. 4 372,9 1 854,5 423,7 617,5 772,9 6 459,7 
2012. 4 340,3 1 886,8 436,1 625,0 785,3 6 463,2 
2013. 4 308,0 1 919,7 448,6 633,0 797,7 6 467,6 
2014. 4 275,9 1 953,2 461,3 641,5 810,0 6 472,9 
2015. 4 244,1 1 987,2 474,0 650,4 822,4 6 479,1 

 
Forrás: ÖKO ZRT., 2004
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Jelmagyarázat: 
 

 

Forrás: Péteri, 2009 és www.vizeink.hu, 2009 
 
 
 
8. számú melléklet: Egy főre jutó évi élelmiszerfogyasztás 2002 − (kg) 
(részlet) 
 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Kenyér 62,7 57,1 53,7 50,3 47,9 46,1 44,9 
Péksütemény 10,0 9,8 10,1 10,3 10,5 10,6 10,7 
Egyéb cereáliák 32,8 32,0 31,9 31,8 31,5 31,3 30,7 
Cereáliák öszesen 105,6 98,9 95,7 92,4 90,0 88,0 86,4 
Marha- és borjúhús 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 
Sertéshús 17,2 17,0 16,2 17,0 17,0 16,8 15,8 
Baromfihús 21,4 20,1 18,4 19,0 18,4 17,7 17,0 
Szalámi, szárazkolbász, sonka 6,0 5,4 6,3 6,4 6,4 6,6 6,2 
Egyéb hentesáru, húskonzerv, 
belsőség 14,7 13,7 14,5 14,6 14,6 14,8 14,5 

Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb 
hús 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 

Húsfélék összesen 60,7 57,7 57,0 58,5 57,9 57,3 55,1 
Forrás: KSH, 2010/a 
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10. számú melléklet 
 

VÍZLÁBNYOM MAGYARORSZÁGON 
 

Water footprint in Hungary 
 
Készítette: NEUBAUER ÉVA, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 
MSc, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Fogarassy Csaba, egyetemi docens, Regionális és 
Vidékfejlesztési Intézet 
 
 
Édesvízkészletünk az emberiség egyik legnagyobb kincse. A víz ugyanis a 
bioszféra és a litoszféra közötti érzékeny kapocs, az élet maga. Ezen 
tulajdonsága teszi az édesvizet stratégiai fontosságúvá mind ökológiai, mind 
gazdasági, környezetgazdasági, mind társadalmi, szociológiai, mind pedig 
politikai, környezetpolitikai értelemben. 
Vízfogyasztásunk komplex mérésére, mérhetőségére A. Y. Hoekstra és A. K. 
Chapagain holland professzorok hosszas kutatómunka eredményeként 
megalkották a vízlábnyom mértékegységet. A vízlábnyom egy termék 
előállítása vagy szolgáltatás során felhasznált édesvíz abszolút mennyisége, 
ami kiterjed az elszennyezett vizek mérésére is. Ez a mértékegység összetett, 
horizontális és vertikális ágazati adatokat integráló, soktényezős becslési 
eljárásokat tesz lehetővé. Alkalmazásával eddig nem ismert, néha még nem is 
sejtett gazdasági, társadalmi és politikai összefüggésekre derülhet fény, 
melyek új oldalról közelítik meg vízhez kapcsolódó személyes és közösségi 
hozzáállásunkat. A vízlábnyom tehát a víznek egy mindenkori komplex 
észrevételezését jelenti. A vízlábnyomszámítások rendszeres használata a 
társadalmi és gazdasági rendszerekben lehetővé teszi az aktuális vízkészlet-
gazdálkodás átértékelését, illetve rámutat sokrétű vízigényünk abszolút 
mértékére. A vízlábnyom megállapítható egy termékre, szolgáltatásra, 
vállalkozásra, ágazatra, nemzetre, földrajzi egységre vagy az egész 
emberiségre nézve. 
Jelenlegi kutatómunkám a hazai vízlábnyomszámítás jelentőségére és 
akadályaira hívja fel a figyelmet, melyet szemléltetés gyanánt a kenyér és a 
sertéshús vízlábnyomszámításán keresztül mutatok be. Az eredményül kapott 
adatok újszerű megközelítésben tüntetik fel a hazai vízfogyasztási trendeket. 
Számomra nem kétséges a vízlábnyomszámítás sürgető szükségszerűsége, 
mert eredményeként újszerű, a fenntarthatóságot támogató ökológiai, 
társadalmi, gazdasági, és politikai kapcsolatrendszerek jöhetnek létre − nem 
csupán helyi, regionális, vagy nemzeti szinten, hanem interregionális, uniós, 
sőt globális téren is. 
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