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GORTA Tünde 
joghallgató 

Miskolci Egyetem 
 

A vízhez való jog, mint emberi jog megjelenése 
 
 
Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
A víz az élet elengedhetetlen elemeként 
definiálható. A társadalmi és gazdasági fejlődés is 
szorosan kapcsolódik a vízhez. Megfigyelhető, hogy 
a vízhiánnyal küzdő országokban a szegénység is 
jóval elterjedtebb. A vízzel összefüggő betegségek 
esetében megállapíthatjuk, hogy az ivóvíz, a 
megfelelő szennyvízelvezetés hiánya a fejlődő 
világban a vezető halálokok közé tartozik (hiszen a 
fertőző betegségek jelentős részének kiinduló 
pontja a nem megfelelő higiéniai körülmény). A 
tény nyilvánvaló, hogy a világ vízválság elé néz, 
illetve már napjainkban is azzal küzdenek Földünk 
egyes részein. Ez azt jelenti, hogy napjainkban több 
mint 2 milliárd embert érint a vízhiány, több mint 
40 ország területén; 1,1 milliárd ember számára 
nincs elegendő ivóvíz, 2,4 milliárd ember számára 
pedig nem megoldott a csatornázás.1 A Föld 
vízkészletének csupán egy százaléka az, ami az 
emberi felhasználásra alkalmas.2 A jelenlegi előre-
jelzések azt mutatják, hogy 2050-re minden 
negyedik embert érinteni fog az ismétlődő vagy az 
állandó édesvízhiány. Ennek egyik fontos tényezője 
a népességnövekedés, az ezzel párhuzamos urbani-
záció, valamint a kapott környezet pusztítása. Az 
elmúlt század során a népesség megháromszoro-
zódott, míg az emberi szükségletek kielégítésére 
hatszoros lett a vízhasználat. 
 

Az emberi jogok bemutatása mindig nehéz feladat, 
de a vízhez való jog, mint emberi jog bemutatá-
sának ezt a nehézségét az is fokozza, hogy a víz egy 
minimális igény, viszont létfontosságú, ebből 
kifolyólag az emberi élet elengedhetetlen kompo-
nense. Az emberek számára így a víz megtagadása 
analógia útján akár az élethez való jog megtagadását 
is jelenthetné. Annak ellenére, hogy a jelenlegi 

Tünde GORTA  
law student 

University of Miskolc 
 

Right to water as a human right 
 
 
This research was carried out as part of the 
TAMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 project 
with support by the European Union, co-financed 
by the European Social Fund. 
 
Water is defined as an indispensable element for 
life. Social and economic development is in close 
relation to water. It can be proved that a higher 
degree of poverty can be found in countries 
lacking water. Water-related diseases caused by 
unsafe drinking water and the absence of proper 
sanitation facilities are among the leading causes 
of deaths in the developing countries. The fact 
that the world faces a water crisis is obvious. It is 
reported that more than 2 billion people are 
affected by water shortages in over 40 countries, 
1.1 billion people do not have sufficient drinking 
water, and 2.4 billion people have no provision of 
sanitation. Current predictions forecast that by 
2050 at least one in four people is likely to live in a 
country affected by chronic or recurring shortage 
of fresh water.1 Only one percent of the Earth’s 
water is suitable for human usage.2 Among the 
reasons we can mention growing population, 
urbanization, or the destruction of our 
environment. In the last century the population of 
the Earth has been tripled and the use of water 
increased six-fold. 
 
 
 
 
 
Presentation of human rights is always a difficult 
task, and it is even more difficult referring the 
right to water, because water is an essential 
component of human life. As we know it, water 
nowadays is not just a ”social good”, but it has an 
economic value (and it has a demand site), so we 
have to prevent the destruction of nature by 
human activities.3 
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felfogás szerint a víz nem tekinthető csupán csak 
társadalmi jónak, emberi szükségletnek, hanem úgy 
is kell rá tekintenünk, mint egy árucikkre, amelynek 
gazdasági értéke és keresleti oldala is van, ezért 
ösztönözni kell a felesleges környezetkárosításokat 
ezek függvényében.3 
 
A nemzetközi közösségben a vízkészlet kapcsán 
felmerülő problémák súlyosságának elismerése, 
valamint a kérdéssel való foglalkozásra rábírás az 
1970-es évek elején kezdődött, de mind a mai napig 
tart. Egy statisztikai adat szerint 1950 óta 
harminchét katonai konfliktus eredője volt a vízért 
folytatott vita, ezek nagy része Izrael és arab 
szomszédjai között zajlott.4 
 
1972-ben az Egyesült Nemzetek által Stockholm-
ban tartott konferencián az emberi környezet 
kapcsán, a vizet úgy azonosították, ami egy 
természeti erőforrás, mely védelemre szorul. A 
stockholmi nyilatkozat 2. alapelve az Emberi 
Környezetről azt mondja, hogy „a föld természetes 
erőforrásai közé tartozik a levegő, a víz, a föld, a 
növényvilág és állatvilág és értelemszerűen a természeti 
ökoszisztémának a reprezentatív mintái védelemre 
szorulnak, a jelen és jövő nemzedékei részére, a gondos 
tervezés és igazgatás mellett”.5 Tehát már a megőrzésre 
is utaltak, nem csak a jelenben történő hasznosítás-
ra.  
 
Öt évvel később, 1977-ben az Egyesült Nemzetek 
Szövetsége vízügyi konferenciát tartott Argentíná-
ban Mar del Platán.6 A konferencián, amely kizárólag 
a vízkészlet problémáinak megvitatására került 
összehívásra kidolgozásra kerül a Mar der Plata 
cselekvési terv a problémák kezelésének okán. A 
cselekvési terv számos ajánlást  és állásfoglalást 
tartalmaz, amely a kérdéssel széles spektrumban 
foglalkozik. Az ajánlások által felvetett kérdések 
között szerepelt a vízkészlet értékelése, vízfelhasz-
nálás és annak hatékonysága; környezeti-, 
egészségügyi- és környezetszennyezés-ellenőrzési 
politika, tervezés és menedzsment, valamint a 
regionális és nemzetközi együttműködés lehetséges 
irányai. A határozatok címzettjei voltak a vízkészlet 
értékelésével foglalkozó, a közösség vízellátását 
biztosító, a mezőgazdasági vízhasználatért felelős, a 
kutatás és fejlesztés területén tevékenykedő 
szervezetek, a folyami bizottságok, a nemzetközi 

 
 
 
 
 
 
 
The international community realised in the 1970s 
that there are big problems in connection with 
water sources. According to certain statistics, since 
1950 there have been thirty-seven military 
conflicts as a result of not sufficient amount of 
water, mostly between Israel and its Arabian 
neighbours.4 
 
 
In 1972 the United Nations held a conference in 
Stockholm where water was declared as a natural 
resource needing protection. The second principle 
of the Stockholm Declaration states that air, 
water, land, flora and fauna belong to natural 
resources of the Earth; and these need to be 
protected for present and future generations.5 
These ideas represented that we would have to 
utilize natural resources in future as well. 
 
 
 
 
 
Five years later, in 1977, the United Nations held a 
Conference in relation to water in Mar del Plata in 
Argentina.6 The Mar del Plata Action Plan was 
developed in the conference, in order to solve the 
problems. In this action plan there were numerous 
proposals of how to resolve certain problems and 
it dealt with the problems on a wide range. 
Among the issues treated, there were the 
assessment of water resources, water use (and its 
efficiency); environmental-, health- and environ-
mental pollution policy; planning and 
management, as well as the possible directions of 
regional and international cooperation. The 
addressed people and organisations were the ones 
responsible for checking and assessing water 
resources of communities, the ones conducting 
the research and development, river commissions, 
as well as others in charge of cooperation and 
management. The action plan was advertised for 
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együttműködés és vízgazdálkodásért felelős 
egyének. A konferencia következményeként érté-
kelhető egy cselekvési tervben történő megállapo-
dás, amelyet az 1981-1990-es időszakra hirdettek 
meg, mint a `nemzetközi ivóvízellátási és közegész-
ségügyi évtizede´, melynek keretében az államok 
vállalták, hogy jelentős javulásra törekszenek az 
ivóvízellátás és higiénia területén. Ezek alapján a 
vízhez való jog, mint emberi jog megjelenése erre a 
konferenciára vezethető vissza, még ha ezt explicit 
nem is mondták ki.7 A konferencia az ENSZ első 
általános vízjogi nemzetközi találkozója volt, mivel 
ez csupán öt évvel a nemzetközi környezetvédelem 
születése után történt, így az itt megfogalmazott soft 
law elvek semmiféle előrelépést nem jelentettek, 
csupán a nézőpont megváltozására mutattak rá.8 
 
A II. sz. határozat a `Közösségi vízellátásról´ első 
alkalommal juttatja kifejezésre, hogy „minden népnek, 
függetlenül a fejlettségi, társadalmi és gazdasági feltételektől, 
joga van az ivóvízre olyan mennyiségben és minőségben, 
amely az alapvető szükségleteik kielégítésére szükséges”. Az 
állásfoglalás általános felismerésre vezetett, hogy a 
rendelkezésre álló víz jelentős mértékben függ a 
hulladékok ártalmatlanításától a vizekben, amely 
egyaránt fontos az élet szempontjából, illetve az 
emberi fejlődéshez, mint egyén és a társadalom 
alkotója szempontjából is. Hogy a kihívásnak eleget 
tudjanak tenni, a határozat ún. teljes körű 
nemzetközi együttműködéssel járó fizikai-, gazda-
sági- és humánerőforrás mozgósítását rendelte el, 
úgy, hogy majd ezáltal a „víz elérhető, igazságosan 
oszlik meg a későbbiekben az emberek és egyes országok  
között”.9  
 
1992-ben egy Nemzetközi Vízügyi és 
Környezetvédelmi Konferenciát tartottak Dublinban 
(Írország), itt kiadták a Dublini Nyilatkozatot Víz 
Fenntartható Fejlődése címmel.  Ennek a nyilatko-
zatnak a 4. pontja kimondja, hogy a „víz gazdasági 
értékkel rendelkezik, ennek versengő tulajdonságával együtt, 
s ezt mint gazdasági jót el kell ismerni.” Viszont ha 
gazdasági értékké degradálta volna a vizet, akkor 
ezzel valószínűleg a hozzáférés lehetőségeit is 
szűkítette volna, ezért emellett a nyilatkozat mégis 
egyértelművé tette, hogy „létfontosságú először alapvető 
jogként elismerni, minden emberi lénynek joga van a tiszta 
vízhez és higiéniához megfizethető áron hozzáférni”. 
Összességében olvasva a Dublini Alapelveket 

the period of 1981-1990, it was the International 
decade for supplying drinking water and assuring 
people with sanitation; states agreed to improve 
their water supplies and hygiene during that 
decade. The first appearance of a right to water 
was connected with this conference, even if it was 
not expressed explicitly there.7 That meeting was 
the first conference of the United Nations on the 
subject of right to water, because it was just five 
years after the birth of protection of international 
environment. At this conference it was clear that 
the soft law principles had no progress.8 
 
 
 
 
 
The “Water supply for community” stated first 
that all nations, regardless of development, social 
and economical conditions, have the right to 
water for basic needs. It led to a recognition that 
the availability of water greatly depends on 
pollution of it, it is important to life and human 
development (in individual and social terms too). 
The declaration had a decision to create an 
international cooperation, involving the physical, 
economical and human resource mobilization, and 
after these steps, the water will be available for 
everyone and each country equally.9  
 
 
 
 
 
 
In 1992, an International Conference on Water 
and Environment in Dublin (Ireland) was held, in 
the aftermath the Dublin Declaration on Suitable 
development of water was released. The 
statement’s fourth point declared that water has 
an economic value – with its competing properties 
– it ought to be recognized as an economic good. 
It declared clearly that it is vital to recognize it as a 
human right – every human being has a right to 
clean water and sanitation, at affordable prices. 
We can see while reading the Dublin Principle 
that it confirmed right to water at affordable price, 
so the water should not be free of charge. The 
Dublin Principles left open the question of 
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megállapítható, hogy az megerősítette a vízhez való 
jogot megfizethető áron. Így a vízhez való jog 
biztosítása nem kötelező díjmentesen. Azonban a 
Dublini Alapelvek nyitva hagyják a `megfizethető 
ár´ kérdésének definiálását, illetve utalást sem 
adnak, hogy milyen úton határozható meg ennek 
tartalma és jelentése. A Dublini Konferenciát egy 
előkészítő ülésként is értékelhetnénk az Egyesült 
Nemzetek által szervezett, Rio de Janeiróban 
(Brazília) tartott konferencia előtt. A riói csúcsra 
1992 júniusában került sor, ahol elfogadták a 
fenntartható fejlődésről szóló cselekvési programot, 
ebben egy külön fejezetet szántak (18.) az édesvízi 
forrásoknak. Az általános cél az édesvízi források 
tekintetében „az édesvízi igények kielégítése minden 
országban a fenntartható fejlődés érdekében.” A vízkész-
letek fejlesztésében és kihasználásában prioritást 
élvez az alapszükségletek kielégítése az ökoszisz-
téma védelmével párhuzamosan. Mi több, a 18. 
fejezet jóváhagyta a Mar del Platában tartott 
konferencián elhangzottakat, miszerint minden 
embernek joga van az ivóvízhez jutásra, ami egy 
közösen elfogadott ígéretként hangzott el.10  
 
A folyamatos megvalósítás, a probléma súlyosságá-
nak eredményeként 1996-ban létrejött a World 
Water Council (WWC) és a Global Water Partnership 
(GWP). Ennek a két intézménynek a tevékenysége 
eredményeként került megtartásra az Első Világ 
Vizeinek Fóruma Marrakeshben 1997-ben (Marok-
kó), majd a Második Világ Vizeinek Fóruma 
Hágában 2000-ben (Hollandia), majd végül a 
harmadik 2003-ban Kyotoban, Japánban. A 
Marrakeshi Nyilatkozatban, ami az első találkozás 
végén 1997.máricus 22-én került elfogadásra, nem 
ment el addig, mint a Mar del Plata, Dublin vagy 
Rio esetében a vízhez való jog védelme tekinteté-
ben. Ez csupán egy ajánlás volt, amiben szerepelt, 
hogy „lépéseket kell tenni az alapvető emberi 
vízszükségletek, tiszta vízellátás és csatornázás 
tekintetében.” Hasonló kijelentés szerepel a Hágai 
Nyilatkozatban, amely felhívást tartalmazott „az 
elegendő víz és higiénia alapvető emberi szükséglet”-kénti 
elismerésére. A kyotoi miniszteri nyilatkozat pedig 
nem foglalkozott teljes mélységében a kérdéssel, 
csak kijelentette, hogy „fokozzuk a szegények hozzáfé-
rését a biztonságos ivóvízellátáshoz”.11 
 
A Bizottság Gazdasági, Szociális és Kulturális 

„reasonable price”, and neither did they refer to 
the subject of how to answer this question. It can 
be said that the Conference in Dublin was a 
preparatory meeting before the Rio de Janeiro 
(Brazil) Conference. The Rio Summit was held in 
June of 1992, where an Action Programme on 
Suitable Development was adopted and there was 
an article included concerning fresh water 
resources. In the utilization and development has 
a priority the protection of ecosystem. 
Furthermore, the 18th chapter confirmed the 
theory of Mar del Plata as a common promise that 
every person has a right to water.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due to the ongoing implementation and as a 
result of problems in 1996 the World Water 
Council (WWC) and a Global Water Partnership 
(GWP) were established. Later, as a result of the 
activities of these two institutions the First 
World’s Waters Forum in Marrakesh (in 1997, in 
Morocco) was held, and the Second World’s 
Waters Forum in The Hague (Netherlands, in 
2000) and finally the Third in 2003 in Kyoto 
(Japan). The Marrakesh’s Declaration in 1997 was 
just a recommendation, in which it was stated that 
there should be taken some steps for supplying 
water, clean water and sanitation. Similar 
statements appeared in The Hague’s Declaration 
as well, which summoned for declaring the right 
to water and sanitation as human right. The Kyoto 
Ministerial Declaration had no interest in the 
whole issue, but it just said that they are increasing 
the poor’s access to water.11 
 
 
 
 
 
The Committee on Economic, Social and Cultural 
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Jogok deklarációjának (2002-es) 15. számú általános 
magyarázata megerősíti a jogot, hogy a vízhez való 
jog a nemzetközi jog szerves része: „a vízhez való jog, 
mint emberi jog feljogosít mindenkit az elegendő, 
biztonságos, elfogadható és fizikailag hozzáférhető és 
megfizethető vízre személyes és háztartási célokra”.12  
 
Ez a magyarázat iránymutatást nyújt a vízhez való 
jog értelmezésére, két cikk nyújt ennek keretet, a 
11. cikk a megfelelő életszínvonalról beszél, míg a 
12. cikk az egészséghez való jogról. A magyarázat 
világosan megfogalmazza a részes államok 
kötelezettségeit és definiálja a lépéseket, amelyek 
esetlegesen ezen jog megsértésére vezetnének. 
Miután a bizottság tisztázta az általános kötelezett-
ségeket, a harmadik számú magyarázatban 
felsorolja a kilenc főkötelezettséget a vízhez való 
jog esetében. Ezeket a minimálisnak tűnő, de mégis 
esszenciális szabályokat az államok kötelesek 
teljesíteni fejlettségi szintjüktől függetlenül, mivel a 
Bizottság is megerősíti, hogy számos közvetlen 
hatással bírnak ezek az előírások.  
 
A 2006-ban elfogadott, jogilag kötelező érvényű a 
ratifikáló államok részére a Fogyatékkal Élő 
Személyek Jogairól szóló Egyezmény 28. cikke 
értelmében a fogyatékkal élő személyeknek is joga 
van a megfelelő életszínvonalhoz, ideértve a 
szociális védelmet és a tiszta vízhez való jogot. 
2006-ban az Emberi Jogi Tanács elfogadott egy 
indítványt (2/104) `Emberi Jogok és Vízhez Való 
Hozzáférés´ címen. A Tanács kérte az Emberi Jogok 
Hivatalának főbiztosát egy tanulmány elkészítésére, 
a vonatkozó kötelezettségek tekintetében, az 
ivóvízhez, higiéniához való hozzáférésről és az 
ezekhez kapcsolódó lehetséges nemzetközi emberi 
jogi eszközökről, ennek eredményeit 2007-ben egy 
jelentésben tették közzé. Az elkészült jelentésben a 
főbiztos azt mondja, hogy „most már itt az ideje 
megfontolásra kerüljön a biztonságos ivóvízhez és 
higiéniához való jog, mint emberi jog értékelése, amely jogot 
úgy definiálhatnánk mint a megkülönböztetés-mentes 
elegendő ivóvízhez való hozzáférés személyes és háztartási 
célokra…az élet és egészség fenntartásához.” 
 
Az Emberi Jogi Tanács 2008. március 28-án 
konszenzussal elfogadott 7/22 sz. állásfoglalása, 
amely egy független szakértő véleménye alapján 
készült, utal olyan emberi jogi szerződésekre, 

Rights confirms in its General Comment No. 15 
(2002) that the right to water is a significant part 
of international law, and it entitles everyone to 
acceptable and affordable water for personal and 
domestic usage.12  
 
 
The 11th article concerned the standards of life, 
the 12th article was about right to health; and these 
two articles gave a framework for right to water. 
They have tasks to the party states.  After the 
Committee clarified the general obligations, it 
listed nine major requirements in connection with 
right to water. These are minimal rules for states, 
but these are essentials which they have to do, 
regardless of their level of development. 
 
 
 
 
 
 
 
The Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities in 2006 clearly said that these people 
have a right to normal life, including social 
protection and right to water. In 2007 there was a 
report published about the possible results of the 
access to sanitation and related international 
human rights instruments. The high commissioner 
said in the complete report that it was the time for 
declaring a right to water and sanitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On 28th of March 2008, the Human Rights 
Council adopted by consensus Resolution 7/22, 
appointing an Independent Expert on the issue of 
human rights and obligations related to access to 
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amelyekben explicit módon szerepel a biztonságos 
ivóvízhez és higiéniához való jog. Az Emberi Jogi 
Tanács egyértelműen elismeri, hogy a kormányokra 
nézve ezek a kötelezettségek mindenki számára 
kötelezőek, s bár kritizálják, de kifejezetten nem 
utalnak a vízhez való jogra, mint amely az ember 
veleszületett jogai közé tartozna, de a Tanács 
fontos napirendi pontjaként jelöli meg a kérdést.13 
 
 
 
 
2008 szeptemberében az Emberi Jogi Tanács 
Catarina de Albuquerquet, mint független szakértőt 
kinevezte. A mandátumát 2008. november 1-jétől 
töltötte be. Számos országban tett látogatást, ahol 
vizsgálta az állam vízellátási és szennyvízkezelési 
feladatit, nemzeti és helyi szinten is, a helyes 
gyakorlatokat azonosította, illetve az államok 
számára ajánlásokat készített a hozzáférés és emberi 
jog védelme érdekében. A megbízatása részeként 
civil szervezetekkel is kommunikál, hogy a 
problémákat azonosítsa, ezek megoldását elősegít-
se, véleményt cseréljenek és kialakítsák a legjobb 
gyakorlatot a biztonságos ivóvízhez és higiéniához 
való hozzáférés terén.  
 
 
Az Egyesült Nemzetek 2010-ben hivatalosan is 
elismerték a vízhez és higiéniához való jogot, mint 
emberi jogot a 2010. július 28-án Bolíviában kelt 
állásfoglalásukban. Az ENSZ Közgyűlésének 
64/292. számú határozat elismeri, hogy a tiszta 
ivóvíz és csatornázás jelentőségének része az 
emberi jogként való elismerés. A határozat elismeri 
és értékeli a független szakértő munkáját és 
benyújtott eredményeit és fel is kérte a Közgyűlés 
előtt a kérdés bemutatására.  Az állásfoglalás felszó-
lítja a tagállamokat, nemzetközi szervezeteket, hogy 
biztosítsák a kérdés megoldásához a pénzügyi 
forrásokat, segítsék a kapacitás és technológia 
fejlesztésében az országok egymást, hogy mindenki 
számára elérhető legyen a biztonságos, tiszta és 
hozzáférhet, valamint megfizethető ivóvíz, valamint 
higiénia. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 
állásfoglalása megerősítette, hogy ezen jogok 
biztosítása az államok számára kötelező, így ezért 
felelősséggel tartoznak.14 
 

safe drinking water and sanitation. It directly 
refers to the explicit obligations concerning access 
to safe drinking water and sanitation within 
numerous human rights treaties. Thus Human 
Rights Council clearly recognizes that all 
governments are bound by human rights to ensure 
access to safe water and sanitation for all. 
Although it is criticised for not explicitly referring 
to an inherent right to water, it clearly places the 
issue of the safe water and sanitation on the 
Council’s agenda.13 
 
In September 2008, the Human Rights Council 
appointed Catarina de Albuquerque as an 
Independent Expert. She began her work on 1st 
of November 2008. She has already conducted a 
number of country visits, where she examined the 
state of water and sanitation at the national and 
local levels, identified good practice, made 
recommendations to the government on steps 
how to improve access and to ensure protection 
of human rights. She presented her report in 2009. 
This is the first individual report on human rights. 
Following her mandate she communicates with 
civil society organisations to identify, promote and 
exchange views on best practices related to access 
of safe drinking water and sanitation.14 
 
The UN General Assembly Resolution on the 
right to water and sanitation from July 2010 
formally recognised the right to water and 
sanitation by supporting the Resolution initiated 
by Bolivia on 28th of July 2010. The Resolution 
64/292 acknowledges that clean drinking water 
and sanitation are integral to the realisation of all 
human rights. The Resolution also welcomes the 
important work carried out by the Independent 
Expert on the issue of human rights obligations 
related to access to safe drinking water and 
sanitation and welcomes her presentation of an 
annual report to the General Assembly. The 
Resolution also calls upon States and international 
organisations to provide financial resources to 
help build capacity and transfer technology to help 
other countries to provide safe, clean, accessible 
and affordable drinking water and sanitation for 
all.15  
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Összegzésként megállapítható, hogy bár előrelépé-
sek figyelhetőek meg a vízhez való jog, mint emberi 
jog tisztázása terén, azonban ez a probléma jóval 
szerteágazóbb, mint az elsőre látszik. Az vízhez 
való jog esetében bár megfogalmazódott, hogy az 
emberek a vízre egyenlő mértékben jogosultak, 
viszont arra még nem született megoldás, hogy 
mégis hogyan fog történni a megvalósítás, 
gondolok itt azokra az esetekre, amikor a saját 
ivóvízkészletüket már kihasználták, majd igényt 
jelentenek be, mint az emberiség közös örökségé-
ből őket is megillető részre. A szennyvízzel 
kapcsolatos problémákat meg kellene vizsgálni pl. 
olyan szemszögből is, hogy ha már feldolgozásra 
kerül, akkor az eljárások mennyiben károsítják 
egyébként az emberi környezetet. A kérdés egyre 
sürgetőbbnek látszik, így a kérdések megválaszolása 
sem várathat sokáig magára. 
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As conclusion we can say, that there are some 
steps to clarify the right to water, but the problem 
is much more diverse as it seems on the first 
glimpse. It sounds appropriate that everybody has 
a right to water, but there are some open 
questions, e.g. as to the implementation of this 
right; I think about nations that used up their 
water and they will ask for the water from other 
countries as for the common heritage of the 
mankind. The questions seem more and more 
pressing, so the answers ought to be found as 
soon as possible. 
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