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Magyarország vízhiányos ország, mert belsőőőőmegújuló
vízkészlete évente, egy lakosra vetítve, kevesebb mint 1000 
m3[1]. A belsőőőő megújuló készlet a csapadék mennyiségének és 
a párolgásnak (a szabad vízfelszínek, a talaj és a növényzet 
együttes párolgása, az ún. evapotranspiráció) a különbsége. A 
teljes megújuló készlet a belsőőőő készlet és folyók által az 
országba szállított vízmennyiség összege. 

Megújuló vízkészletek

A megújuló, következésképpen szabadon felhasználható készlet 
nagyobb hányada a folyók által az országba szállított víz. A 
legnagyobb hozamú közülük a Duna. 
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53 10042 87059 33439 44453 90352 000párolgás
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A magyarországi megújuló vízkészlet éves mérlegei [2], [3]
[ millió köbméter ]



A víztermelés a hetvenes évektıl erısen emelkedı tendenciát 
mutatott, a vízigényes iparágak térnyerésével összefüggésben. 
A vízkivétel a maximumot 1987-ben érte el. Az 1980-as évek 
második felében a bauxit- és szénbányászat kezdıdı
leépítésével együtt intenzíven csökkent a bányavízkivétel és a 
vízhasznosítás. A vízfelhasználás csökkenése az ipari 
tevékenység nagymértékő csökkenésével, illetve a vízárak 
emelkedésével magyarázható. Az ipari termelés csökkenése 
1993-ban ugyan megállt, de a vízigényes iparágak (vegyipar, 
textilipar, bányászat) veszítettek pozíciójukból, ennek 
következtében a felszín alóli víztermelés csökkenı tendenciája 
változatlan maradt. Folyamatosan csökkent a lakossági 
vízfelhasználás is [4]. 

Víztermelés - Vízhasználat
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A magyarországi vízhasználat éves adatai [2], [3]
[ millió köbméter]
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A vízhasználatok megoszlása 2006-ban a használat mód ja szerint [5]
(a vízkészlet-járulék VKKI által kezelt központi adatbázisa alapján)



gyógyászati, 
intézményi, 
ökológiai, 
kármentesítés, 
gazdasági ivó, 
gazdasági egyéb, 
hőtés,
hıhasznosítás,

technológiai,
halgazdaság,
rizstermesztés,
öntözés,
állattartás,
gazdasági fürdı

„A többi” használat:



1997Duna-Ipoly Nemzeti Park

1996Duna-Dráva Nemzeti Park

1992Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet

1991Fertı-Hanság Nemzeti Park

1989Szigetközi Tájvédelmi Körzet

1987Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet

1977Gemenci Tájvédelmi Körzet

Az alapítás éveA védett terület neve

Vízhasználat: Ökológiai értékek fenntartása

Nemzeti parkok és Tájvédelmi körzetek a Duna mentén



Vízhasználat: Ökológiai értékek fenntartása

A védett természeti területeket a folyam és környezete jogi 
védelmére alapították. Válaszlépés volt ez a Duna hajózási és 
energetikai célú, mohó használata ellen, mert a múlt század 
második felének nagy gátépítései következtében a folyam 
élıvilága és hordalékháztartása, a parti szőréső kutak 
ivóvíztermelése és az ártéri erdık veszélybe kerültek.



Vízhasználat: Villamos energia termelés

A Dunán ma 42 vízierımő van, közülük 40 a Magyarország 
feletti szakaszon. Az elsı erımő építése 1927-ben kezdıdött 
Kachletnél (Németország). A második erımő építéséhez csak a 
világháború után, 1952-ben kezdtek hozzá, ez a Jochenstein
erımő a német-osztrák határon. Az utolsó építkezést 1998-ban
fejezték be Freidenauban (Bécs külvárosa).
Németországban 28 erımő van, közülük 9 része a Duna-
Majna-Rajna útvonalnak. Az osztrák szakaszon 9 gát 
található, ıket követi a folyamon lefele, szlovák területen a
dunacsúnyi és a bısi erımő. A bısi erımő alatt a Dunán két 
erımő van, a Vaskapu I. és a Vaskapu II. 



Vízhasználat: Villamos energia termelés

Az erımővek alapvetıen megváltoztatták a folyam lefolyási 
viszonyait, átalakult a partmenti területek élıvilága. Ezek 
kedvezıtlen környezeti változások, és sokszor 
visszafordíthatatlanok. A vízierımő villamos energiát termel, 
hasznot hoz, érvelnek az erımővek gazdái.

Az elfogulatlan megítéléshez adalékot szolgáltat a táblázat, az 
osztrák erımővek és a bısi erımő néhány adata. A termelt 
villamos energia minden esetben legalább tíz éves mőködés 
eredményébıl számított átlag. Az utolsó oszlop -
összehasonlításképpen - egy paksi blokk éves termelésének 
százalékában mutatja a vízierımő energiatermelésének adatát. 
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Vízhasználat - erımővek
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Az osztrák és a szlovák dunai vízlépcs ık általános adatai [7], [8]



A víz ára

A magyar vízkincs túlnyomó része az állam –
mindannyiunk - forgalomképtelen tulajdona. 1992 óta a 
költségvetést az igénybevétel mennyiségével arányos ún.
vízkészletjárulék illeti. Jelenleg 1 m3 víz igénybevételének 
alapjáruléka 4,5 Ft. A használattól függıen, az 
alapjárulékot különféle szorzók növelik, vagy csökkentik. 
Például termálvíz igénybevétele esetén háromszoros díjat 
kell fizetni, a vízerőőőőműűűű viszont csak az alapdíj ezredrészét 
fizeti.

A lakossági, ipari és mezıgazdasági vízdíj is tartalmazza ezt 
a járulékot. A vízdíj túlnyomó része azonban nem a víz, 
hanem a szolgáltatás ára: a víznyerés, tisztítás és szállítás 
díja. Budapesten ma a lakossági vízdíj 228 Ft/m3. (1998-ban
82 Ft/m3 volt.) 
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