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A fenntartható fejlődés ma már elcsépelt fogalom. A „hétköznapi ember” 

számára megnyugtató a fenntarthatóságba vetett hit, természetesen azzal 

az állandóan kinyilatkoztatott tézissel: „az ember van annyira fejlett, hogy 

a technika fejlődésével a természet erőit megfékezheti” (úgy is megoldjuk 

az árvíz, az aszály, a termőföldpusztulás következményeit). A fenntartható-

ság elve az, hogy a természet rendje szerint a körforgások megmaradnak, 

az erőforrások nem apadnak el, és a gazdasági jólét unokáink számára is 

biztosítható lesz (egészséges levegő, ivóvíz és élelmiszer, valamint élhető 

marad a környezet). Ebből az alapgondolatból fejlődött ki az új fogalom, a 

körkörös gazdaság. Az eddigi fogyasztási szokásainkat (melyeket a lineá-

ris gazdasági modellel írtak le) fel kell váltania egy kevésbé erőforrás- és 

energiaigényes (zéró hulladékot termelő) körkörös gazdaságnak. A szem-

léletformálást nem tudjuk kihagyni a rendszerből, mert a fogyasztói szo-

kásainkat is meg kell változtatni ahhoz, hogy működjön a történet, tehát a 

következőkben sem kerülhetjük el az egyéni és kollektív felelősségvállalá-

sunkat. Az egész abszurditása pedig az, hogy hiszünk-e a pozitív változás-

ban úgy, hogy saját magunk nem teszünk a változásért semmit.

Én azt a felkérést kaptam, hogy a saját(os) látásmódommal fejtsem 

ki véleményemet arra vonatkozóan, hogy mi, vízművesek mit csinálunk 

„Védd 
teRMéSZeteSeN!”
A 2018-as víz világnapi nemzetközi szlogen nem véletlenül lett a „Védd 

természetesen!”. Bolygónk legégetőbb problémáival a XX. században 

csak regionális szinten foglalkoztak a nemzetek, mára azonban nem csu-

pán a víz tisztasága lett globális kérdés. A környezeti károk és a klímavál-

tozás vízzel kapcsolatos krízisekhez vezetnek világszerte. Árvizek, aszá-

lyok, vízszennyezés – mind károsítják a növényzetet, a talajt, a folyókat, 

tavakat. Enyhíthetjük az általuk okozott károkat? Hogyan szabhatunk 

gátat a környezetszennyezésnek? A megoldást a természet kínálja. A jel-

lemzően egyetlen funkciót – például csatornázást – betöltő szürke inf-

rastruktúra mellett a zöld infrastruktúra térhódítása azért fontos, mert 

több probléma egyidejű kezelésére is lehetőséget nyújt.  A zöld infra-

struktúra előnyei közé tartozik a jobb levegő és vízminőség, valamint a 

jól, min lehet javítani közösségként és az egyén szintjén a fenntartható-

ságért, az erőforrások megőrzéséért.

Igyunk csapvizet / formáljuk környezetünket 
példamutatással
A fogyasztói társadalmunkat a félelem vezérli, ezért a különböző „ár-

nyalt” marketing az agyunkat a „józan paraszti észtől megfosztja”. „Igyon 

természetes ásványvizet!” Mintha a csapvíz természetellenes volna. A 

jobb életminőségünk és egészségünk reményében hajlandók vagyunk 

anyagi áldozatokat hozni, aminek igazi áldozatai az élőhelyünk, környe-

zetünk és MI MAGUNK.

Az ásványvíziparág növekedését 2020-ra 280 milliárd dollárra be-

csülik, ami 20 év alatt 10-14 szeres növekedést, egyben környezetter-

helést jelent. A fillérekbe kerülő csapvíz szállításához nem kell csoma-

golóanyag, nem képződik műanyag hulladék, amely nem bomlik le, és 

lerakása/égetése következtében nem jelent terhet a környezetnek. Mi-

nőségét tekintve elmondható, hogy a csapvíz a leggyakrabban ellenőr-

zött alapélelmiszer. Magyarország az ivóvízbázisát tekintve víznagyha-

talom, meg sem tudjuk becsülni, hogy mennyi időre (évszázadok) van 

természetes élőhelyek és az emberek pihenőterületeinek növekedése. 

Új erdőket kell telepíteni, vissza kell kapcsolni a folyókat az árterekhez, 

helyre kell állítani a vizes élőhelyeket, hiszen ezek tartják egyensúlyban 

a víz körforgását, javítva az emberiség egészségét és életminőségét.

A szakemberek egyre erőteljesebben hallatják hangjukat, mert tud-

ják: beláthatatlan következményekkel járhat, ha nem formáljuk környe-

zettudatossá saját nemzedékünk és az utánunk jövők gondolkodását. 

Jelenünk és jövőnk múlhat egyaránt azon, miképpen gazdálkodunk a 

Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk az élet egyik alapvető 

elemét. AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a víz világnapja dátu-

maként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön 

ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. Duna Múzeum
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elegendő tartalékunk, ellentétben az arab világgal, ahol többéves beru-
házással érték el azt, hogy 3 hónapra elegendő sótalanított ivóvíz-vész-
tartalékot tároznak.

Értékelnünk kell azt is, amit „ingyen kaptunk a természettől”, feladatunk 
 viszont, hogy a vízbázisainkat megvédjük. 

Környezetkímélő szennyvíztisztítás,
iszapkezelés és iszaphasznosítás
A körfolyamatot folytatva a vízbázisvédelem szempontjából fontos fel-
adatunk, hogy a csatornahálózaton összegyűjtött szennyezett vizet 
kellően megtisztítva engedjük a befogadóba, a szennyvíztisztításkor 
keletkező anyagokat pedig hasznosítsuk. Közel öt évig tanítottam kö-
zépiskolában környezetvédelmi technikusképzésben vízellátást és csa-
tornázást, de rá kellett jönnöm, hogy rám is igaz a közmondás: „aki tudja, 
csinálja, aki nem tudja, az tanítja”.

Eljutottunk ahhoz a ponthoz, amit hét éve csinálok, és szeretném 
bemutatni azt a szemléletet/ismeretet Önöknek, amivel igyekszem a 
munkámat jól csinálni, a fenntarthatóságot a természeti körforgások 
mintájával javítani.

A környezetünkben beállt változások ok-okozati 
összefüggése
Magyarországon az 1960-as évektől kezdődően a műtrágyahasználat 
egyre intenzívebbé vált, és a nagy teljesítményű traktorokkal a forgatá-
sos talajművelés lett gyakorlattá. Közben a rendszerváltozással, a terme-
lőszövetkezetek megszűnésével az állattartás is folyamatosan sorvadt. 
Az európai uniós csatlakozással, a cukorpiaci rendtartás érvényre jutá-
sával a Magyarországon a rendszerváltáskor működő 12 cukorgyárat a 
brit tulajdonosa bezárta. Az állategészségügyben „fejlődő” uniós jogsza-
bály-harmonizáció az állattartási kedvet is csökkentette.

A fenti tényekből azok a következtetések vonhatók le, hogy az állat-
tartás elsorvadásával a környezet szempontjából előnyösebb szerves 
trágya mennyisége csökkent. Kialakult az „egy-ügyű” mezőgazdaság a 
növénytermesztés „hasznára”. A növénytermesztésből pedig kikerültek a 
talajvédő, a biodiverzitást – és ezáltal az ÉLET-et – támogató növények, 
és a tápanyag-utánpótlásból elmaradt a szerves trágya. Műtrágyával egy-
szerű pótolni a növények által kivont (fő- és melléktermékbe beépített) 
makroelemeket, a kijuttatása olcsó, de a hátrányairól nem „illendő” beszél-
ni. A nitrogén-hatóanyag a természetben elérhető és a gázciklusból biz-
tosított, de a körforgása lassú, ezért ammónium- és/vagy nitráttartalmú 
műtrágyával pótolható, a hozam növelhető.  Európában „ következetesen” 

 nitráttartalmú műtrágyát használnak a gazdálkodók, amitől „nitrátérzé-
kennyé” vált Magyarország területének 70%-a. A nitrát (NO3-

) anion, ezért 
a talajkolloidok többsége taszítja (nem kötődik), viszont jól oldódik víz-
ben, ezért a felszín alatti (és felszíni) vizek szennyezőforrásává vált. A talaj 
szerves anyagának lebontásához a hozzáadott ammónium-nitrát nagy-
mértékben hozzájárult, aminek következménye a környezet felmelegedé-
se, a sivatagosodás. Az alacsony szervesanyag-tartalmú talajok vannak a 
legnagyobb veszélyben, ahol a humuszcsökkenés tetten érhető. Hazánk-
ban a Dunától keletre, az Északi-középhegységtől délre és keletre fekvő 
részt érinti: az Alföld a legjobban érintett a talajpusztulásban.

Ok-okozat nitrogénműtrágya-használat tekintetében
Az Alföld homokos szántóterületein a csökkenő szervesanyag-tartalom 
víztartóképesség-csökkenést von maga után, ezáltal a talaj hővezető ké-
pessége romlik, a környezet felforrósodik, aminek következtében a talaj 
és a növények a túlélés reményében elpazarolják a vizet úgy, hogy köz-
ben nem tudnak CO

2
-t kötni, tehát vízdeficit jelentkezik a tájban (csökken 

a talajvízszint), biomassza-produkció nélkül. A kötött talajoknál a nitro-
génbőség szintén csökkenő humusztartalmat, következésképpen belvi-
zeket okoz a morzsalékos szerkezet megszűnésével.

A következmény: A nitrogéntartalmú műtrágya miatt nitráttal és (vagy) 
ammóniummal szennyezetté vált a talajvíz, ezért szennyvíziszap haszno-
sítását nem lehet a terület „helyreállítására” felhasználni (javasolt műtrá-
gyázni tovább!).

a k t u á l i s

Egykorú leylandi ciprus komposzt nélkül és komposzttal
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A pusztuló talajt szerves anyagokkal (állati trágyával – ami a szántóte-
rületek 3 százalékára elég –, szennyvíziszappal) lehetne javítani a talaj 
termékenységét fenntartó talajélet számára, mivel a műtrágyával kiadott 
só nem táplálék. Sajnos a növényi melléktermékek is elkerülnek a ter-
mőhelyről, ahol a lebontó szervezetek számára túlélést jelentő szerves 
anyag alig marad. A víztartó képesség javítása nélkül a homokhátsági 
környezet C

3
-fotoszintézisű1 növényeknek alkalmatlan lesz (veszélyben 

a klímaváltozáshoz alkalmazkodni képtelen növényvilág, elsősorban az 
ERDŐ). A fotoszintézis működéséhez RUBISCO nevű enzimfehérje szük-
séges, ami a 26-28˚C-os levélhőmérséklet fölött nem képes a CO

2
-ot 

fixálni és szállítani, a fa legyengül (nem tud a védelmére alkalmas alka-
loidokat termelni), az opportunista károsítók megtámadják erdőinket. Az 
CO

2
-felvétel akadályozott, így a CO

2
 légköri koncentrációja évről évre na-

gyobb mértékű, ami miatt folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, és ez 
további környezetpusztuláshoz vezet. Megoldás van, de a mai gazdasági 
növekedési trendbe nem fér bele.

 A biodiverzitás fontossága, a mezőgazdaság szerepe  
Ökológusok azt a tendenciát fedezték fel, hogy 1970 óta (kb. 40 év alatt) 
az élőlények egyedsűrűsége az életterükkel együtt drasztikusan lecsök-
kent, a fajok elvesztésének száma is hasonló tendenciát mutat. A biodi-
verzitás csökkenésének természetes és antropogén okai is vannak, de az 
emberi hatások okozták/okozzák a további „természeti” problémákat is. 
A rendszerváltással a vetésszerkezet leegyszerűsödött, ez a biodiverzitás 
csökkenésének oka is egyben. Az állattartás sorvadásával nemcsak az 
állati trágyák tűntek el a területről, hanem a rendkívül jó talajvédő nö-
vények is (lucernát, vörös és bíborherét kb. 500 000 ha területen term-
esztettünk a 80-as években), aminek a CO

2
 megkötésével a talajfelszín 

felmelegedésének megakadályozásában, a vízmegtartásban (szélsebes-
ség-csökkentés) és a biodiverzitás támogatásában (mint búvóhely) volt 
jelentősége. A legeltetés visszaszorulásával a legelőterületeken nincs új 
élet, a természetes körforgás megáll, a fotoszintézis csökken annak elle-
nére, hogy a légkörben egyre több az üvegházhatást okozó CO

2
. A műtrá-

gyahasználat a forgatásos talajműveléssel felborítja a talajélet egyensú-
lyát, a humifikáció/mineralizáció kibillen, csökken a talaj humusztartalma, 
vízmegkötő képessége (ezáltal a hővezető képessége), deflációnak és 
eróziónak jobban kitetté válik, és elveszíti a talaj az ökológiai funkcióit:

– a talaj az ember és az állatvilág létezésének alapja (az élelem- és bio-
massza-termelés közege);

– csak az élő talaj tudja szűrni, átalakítani és a megakadályozni a szennye-
ző anyagok szétterjedését (a táplálékláncba bekerülését);

– a talaj a biológiai sokféleség nélkülözhetetlen eleme (alapja).

Fontos volna a növények általi talajborítás egész évben, de manapság a 
nyári időszaki növényborítás elmarad. A fedetlen felszín felforrósodik, az 
evaporáció erősödik, és a környezet pusztul.

Minden attól élő, hogy víz van benne (talaj, táj és az élőlények).
 

A VÍZ az alapfeltétele az életnek, de felvehető tápanyag híján és a talaj 
víztartó képessége nélkül hiába öntözzük a talajfelszínt, nem áll vissza 
az élet (a dél-afrikai éhezőnek sem elég az egészséges ivóvíz). A szerves 
anyag nélküli talaj elveszíti a környezetszennyező anyagokkal szembeni 
ártalmatlanító (feltételesen megújuló) képességeit, s mivel a földön min-
den vízgyűjtőterület, ezért a felszíni és felszín alatti vízmozgással mozgó 
szennyező anyag a földi ökoszisztémákat tesz élettelenné.

Amit VÍZMŰVESKÉNT megtehetünk tehát, hogy a szennyvíztisztítás-
ban keletkező makro-, mezo-, mikroelemeket és a talajélet táplálékát 

jelentő magas szervesanyag-tartalmú szennyvíziszapot hasznosítjuk a 
környezetünk megmentésére. Józan paraszti ésszel a leghasznosabb 
az iszapokat évelő növénykultúrában hasznosítani, ahol természetsze-
rűen (forgatás nélkül) gyarapodhat a talajélet. Az erdőtelepítés sikeré-
hez hozzájárulhatna a szennyvíziszap, ami akár több évtizedre kiható 
környezetiállapot-javulást hozna, de a jogszabályi környezetünk ezt el-
lehetetleníti. Javaslom, hogy ne legyünk megosztottak, és inkább a ter-
mészet támogatása legyen előtérbe helyezve a gazdasági növekedéssel 
szemben.

MAGÁNEMBERKÉNT, kerttulajdonosként pedig sok lehetőségünk 
van az életminőségünk javítására:

– ne termeljünk füvet műtrágyával (nyírjuk ritkábban, komposzttal javít-
suk talajunkat), a kaszálékot ne hordjuk le a területről (mulcsozzunk);

– ha mégis összegyűjtjük a lombot és a füvet, akkor takaróként használ-
juk ágyásra, esetleg a konyhából származó zöldségpucolékkal vigyünk 
vissza „energiát” (élelmet a talajéletnek) a területünkre;

– kertészkedjünk az egészségünkért!
Azon gondolkodjunk el, hogy a világ fosszilistüzelőanyag-felhasz-

nálása nem csökken, a felmelegedés hatására a talajok CO2
-kibocsátása 

növekszik, további melegedést generálva. Ehhez hozzáadjuk a megújuló 
(biomassza) tüzelését, ami egyben „életanyag” (tápláléka az élővilágnak), 
illetve a hulladékégetést, ami további gigatonnás SZÉNkibocsátást je-
lent: hány végén lehet ÉGETNI még a gyertyát?

a k t u á l i s

1C3 típusú fotoszintézis leginkább a mérsékelt és a hideg égövön elterjedt nö-
vényekre jellemző, a CO2 -ot a növény a légzőnyílásán keresztül veszi fel, ahol 
a rubisco enzim három szénatomos szerves sav formájában köti meg, közben a 
gázcserenyíláson vízveszteség jelentkezik. A trópusi növényeknél nincs transz-
spirációs vízveszteség, ezért magas hőmérsékleten és teljes megvilágításban 
négyszeres biomassza-produkcióra is képesek, akár 45˚C -on is vígan beépítik 
testükbe a szén-dioxidot (táplálva ezzel a talajfelszín alatti és a felszíni életet). 

A közeli fű komposzttal kezelt


