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A VÍZ SZEREPE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK ELÉRÉSÉBEN

A víz központi helyet foglal el az 
SDG-kben (a víz: a 17 célkitűzés 
egyike).



A XXI. SZÁZAD FŐ VÍZBIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI

ember él biztonságos víz 
nélkül és 2,5 milliárdnak 
nincs szanitációja.

750 millió

millió ember hal meg évente vízzel 
kapcsolatos katasztrófákban és 
betegségekben

6-8 millió

az emberiségnek arid területeken él. 
kitett területeken él.

85% a világ szennyvizeinek tisztítás 
nélkül kerül a befogadókba

85%

határon átnyúló felszínalatti 
víztartó, melyeken 2-4 ország 
osztozik.

620

az édesvízi előlények 
számának csökkenése az 
elmúlt 30 évben

50 %

Source: Data collected by UNESCO-IHP a and IPCC AR5 WG2 SPM (2014)



EXTRÉM IDŐJÁRÁS ÁLTAL OKOZOTT KÖRNYEZETI JELENSÉGEK
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Túlzott mennyiségű 

csapadék

• Áradások

• Árvizek

• Helyi vízelvezetési 

anomáliák 

2011 Budapest 2011 Budapest

2010 Kisvárda



CSAPADÉKBAN SZEGÉNY IDŐSZAK
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• a talaj vízszint csökkenése

• az élővizek utánpótlásának drasztikus csökkenése

2012 Zsáka 2012 Belgrád



VÍZIKÖZMŰVEK HELYE ÉS SÚLYA A TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRÁK 
KÖZÖTT

22,6
billió $

9,0
billió $ 

7,8 
billió $ 

1,6 
billió $ 

Víz

Energia

Út és vasút

Légi és tengeri
kikötők

Összesen: 41 Billió $

Billió: 1 000 000 000 000  (ezer 
milliárd = 1012)

Forrás: UNEP City Level Decoupling 2013
http://www.unep.org/resourcepanel/portals/24102/pdfs/Cities-Full_Report.pdf

A globális urbanizációs trendek alapján 
előre jelezhető globális infrastruktúra 

beruházási és rekonstrukciós igények a 
következő 25 évben



A FÖLD VIZES ÉLŐHELYEINEK ÁLLAPOTA ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK AZ 
EMBEREK SZÁMÁRA

Összeállítás a legújabb elemzésekből
(Ramsari egyezmény a vizes
élőhelyekről)

20 Billió USD 
veszteség az
ökoszisztéma-
szolgáltatások terén
évente

https://www.ramsar.org/sites/
default/files/documents/library/str
p19_4_bn7_e.pdf

„resulting in negative impacts on 
biodiversity and other ecosystem 
services” „The Freshwater LPI is … providing an increasing evidence base that “freshwater 

species are faring much worse than terrestrial species.” Causes of the decline in 
freshwater biodiversity are … habitat degradation, pollution, flow regulation and 
water extraction, fisheries overexploitation, and alien species introductions, ”



MAGAS MEGTÉRÜLÉSSEL JÁRÓ BEFEKTETÉS (TÁRSADALMI SZINTEN) 



MIT TEHET AZ ÜZLETI SZEKTOR?

https://bcsdh.hu/wp-content/uploads/2019/11/Action2020_2019_HUN.pdf



MIT TEHET AZ ÜZLETI SZEKTOR?

csapadékvíz hasznosítás 

• előttünk van egy nagyrészt eltékozolt természeti erőforrás, amelynek hasznosítása jóformán 
csak infrastruktúra (azaz pénz) kérdése

• a vállalatok számára egyre inkább kihívást fog jelenteni a vízfogyasztással kapcsolatos 
költségek várható emelkedése

• a korszerű csapadékgazdálkodás nem csak segíti elkerülni a csapadékvíz okozta károkat, de 
még további hasznosítási lehetőségeket is feltárhat

• a pozitív szemlélet megerősítéséhez és a hatékony lépésekhez az kellene, hogy a jelenlegi 
berögzült vízhasználatokban (hálózati vételezés, saját kút) megjelenjen mind az 
alapinfrastruktúra, mind pedig a vízkészlet-használat értékén kezelt költsége



BUDAPEST AIRPORT - CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
összesen 5800 l/s tisztítási teljesítményű ENVIA TRP
DN 500-zal egyenértékű átmérőjű résfolyóka 
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