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37. Lecke

Üvegházi- és egyéb 
szennyezı gázok



A légkör szennyez ıi (üvegházi gázok)

Az ózonlyukért felelıs freon, melynek alacsony a
légköri koncentrációja, hatalmas éghajlati
kényszere miatt befolyásolja az
üvegházhatást.

25000 0,0005 CFC-12
CF2Cl2

A természetes folyamatokon túl a
gépjármőforgalom az okozója.

2000 0,04 Ózon
O3

Émelyítı szagú színtelen gáz, elsısorban 
mezıgazdasági tevékenységbıl ered.

2060,312Dinitrogénoxid
N2O

Színtelen, szagtalan, gyúlékony szénhidrogén
gáz. A mezıgazdaság, valamint a kıolajipar és a
gépjármővek bocsátják ki.

211,72 Metán
CH4

Fosszilis tüzelıanyagok elégetésével kerül nagy 
mennyiségben a légkörbe.

1365 SzéndioxidCO2

TulajdonságaiÉghajlati kényszer*
(az adott gáz
üvegházhatása CO2-
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(ppm)



A légkör szennyez ıi (ózon bontók)

Hidrogént is tartalmazó flórozott szénhidrogének (klórt nem tartalmaznak). 
Sztratoszférikus ózonbontó képességük minimális. A CFC-k és a HCFC-k
helyett alkalmazzák ıket.

Pl: CH2F2

HFC-k

Hidrogént is tartalmazó klórozott, flórozott szénhidrogének. Kisebb a 
sztratoszférikus ózonbontó képességük, mint a CFC-knek, azok 
kiváltására gyártják. Üvegházhatású gázok, éghajlati kényszerük 
hatalmas.

Pl: CHF2Cl (Freon 22)

HCFC-k

Klórozott, flórozott szénhidrogének. Színtelen, szagtalan egészségre 
ártalmatlan, nagy kompressziós képességő vegyületek. Régen dezodorok 
hajtógázaként és hőtıkészülékekben alkalmazták. A legnagyobb 
sztratoszférikus ózonbontó képességgel rendelkeznek, azaz a 
legkárosabbak az ózonpajzsra. Üvegházhatású gázok, éghajlati 
kényszerük hatalmas.

Pl.: CF2Cl2 (Freon 12)

CFC-k



A légkör szennyez ıi (egyéb szennyez ık)

A dioxin két benzol győrőt tartalmaz, melyek két oxigénkötéssel 
kapcsolódnak egymáshoz és a hidrogének helyett klór atomok vannak 
a szénatomokon. Az emberi egészségre gyakorolt hatását illetıen, 
köztudottan az egyik legveszélyesebb vegyületcsoport. Fı forrásuk a 
klórtartalmú mőanyag (pl. PVC) hulladék égetése. Már egészen 
alacsony koncentrációban is rákkeltık. A legveszélyesebb a 2,3,7,8 
TCDD (4 klór atomot tartalmazó dioxin). 

(Poliklor-
dibenzo-)
Dioxinok
és
furánok

Színtelen, jellegzetes (záptojás) szagú, a levegınél nehezebb gáz. A talaj 
felszínén terjedhet; begyulladás távolabb is lehetséges. Hevítése 
heves égést vagy robbanást okozhat. Égetésre bomlik, mérgezı kén-
dioxidot fejlesztve. Hevesen reagál erıs oxidáló szerekkel, tőz- és 
robbanásveszélyt okozva. Megtámadja a mőanyagokat és sok fémet 
is.

Kénhidro-
gén (H2S)



Színtelen, szúrós szagú gáz, mely nitrogénbıl és hidrogénbıl áll. 
Vízben könnyen oldódik, nagy nyomáson és alacsony hımérsékleten 
könnyen cseppfolyósítható. Az ammónia nitrogén-oxidokkal lép 
reakcióba ammónium-nitrát képzıdése közben. Az ammónium-nitrát 
az egyik leggyakoribb PM2.5 komponens. Általában a mezıgazdasági 
tevékenység során keletkezik. 

Ammónia
NH3

209 változata található meg környezetünkben ennek a változatos 
összetétel, különféle hatású vegyületcsoportnak. Kondenzátorokban, 
transzformátorokban olajként; festékiparban lakkok, tinták, indigó
gyártására; kenıolajok és –zsírok elıállítására és korrózióvédelemben 
alkalmazzák. Nagyon lassan bomlanak le a környezetben, ezért 
mindenhol, az emberekben is kimutatható. Több kutatás is igazolta, 
hogy az átlagos emberi testben megtalálható PCB mennyiségnek már 
van egészségügyi hatása. A levegıben a kevesebb klóratomot 
tartalmazó könnyebb PCB-k találhatóak meg, ezek leginkább az 
idegrendszerre vannak kedvezıtlen hatással. Vannak rákkeltı és 
idegméreg hatású PCB-k is.

Poliklórozott
bifenilek
PCB-k

A légkör szennyez ıi (egyéb szennyez ık)



A légkör szennyez ıi (egyéb szennyez ık)
• Fémek, nehézfémek, Ag, As, Be, Cd, Co, Cr,  Cu, Fe, 

Hg, Mn, Mo, Ni, Sn, Pb, Zn
• Fı forrásuk az ipar, kisebb mértékben a közlekedés 

és a mezıgazdaság (nıvényvédıszerek, mőtrágya). 
Ércbányászat, kohászat, fémfeldolgozás során, 
valamint az akkumulátorok és szárazelemek 
gyártásakor is bekerülnek a környezetbe. Hatásuk 
igen eltérı, például a higany, az arzén és a kadmium 
rákkeltı, míg az ólom idegméreg. 

• A levegıben leginkább a légköri aeroszolok 
alkotóiként vannak jelen.



A légkör szennyez ıi (egyéb szennyez ık)
Radon
• Színtelen gáz, általában radioaktív bomlási termék (az 

uránium rádiummá, majd radonná bomlik). A radon 
hatásait nagyrészt radioaktív bomlástermékei 
belégzésének tulajdonítják. A légzıszervben való
felhalmozódásuk attól függ, hogy részecskékhez kötve 
vannak-e vagy nem.

• A radiokatív anyagokra jellemzı a rákkeltı, génkárosító
hatás.A természetben is nagy mennyiségben fordul elı, 
e tekintetben hazánk egyes tájai között nagy az eltérés. 
Beltéri légszennyezı, szinte kizárólag természetes 
eredető. A talajból felszivárgó radon a "túl jól" szigetelt 
lakásokban dúsul föl.



• A légkör alapösszetétele

• A légkör jelenlegi összetétele
• Közlekedésbıl származó légszennyezık

Kérdések a leckéhez
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38. Lecke

A vízgazdálkodás és 
vízvédelem kapcsolata 



A vízgazdálkodás definíciója
• A víz a környezet egyik legfontosabb eleme és közege, 

újratermelıdı természeti erıforrás, a hidrológiai ciklus 
alkotója, amely a két másik környezeti alrendszer 
(földfelszín (troposzféra) és légkör (atmoszféra) között 
teremt kapcsolatot.

• Vízgazdálkodáson azt a tudatos emberi 
tevékenységet értjük, amely segítségével a 
természet vízháztartásának a társadalom 
szükségleteivel való összehangolását igyekszünk 
elérni tudományos, m őszaki, gazdasági és igazgatási 
beavatkozások révén.

• Minden olyan emberi tevékenység beletartozik, amely a 
természetes vizeket érinti, és összeköti a természetben 
és a társadalomban végbemenı vízkörforgást.



Vízgazdálkodás f ı feladatai

• kitermelés
• hasznosítás
• összegyőjtés
• kezelés, tisztítás
• vízi ökoszisztémák, és élıhelyek védelme
• vízmin ıség és mennyiség meg ırzése, károsodásuk 

megelızése
• vizek lefolyásának szabályozása
• vízi utak létrehozása éa fönntartása
• tározás
• vízenergia kinyerés
• mőszaki feltételek megteremtése



A vízvédelem feladatai

• A vízvédelem a vízgazdálkodás egyik 
fontos feladatát képezi, ezért rá a 
vízgazdálkodási törvény elıírásai 
vonatkoznak (57/1995 VgT)



A vízvédelem tágabb értelmezése

• Vízkészletek védelme
– Felszíni vizek védelme
– Felszín alatti vizek védelme

• Vízminıség védelem
• Levegıvédelem
• Talajvédelem
• Vízkárelhárítás

– Árvízvédelem
– Belvízvédelem



A vízvédelem szőkebb értelmezése
• Vízkészletek védelme

– Felszíni vizek védelme
– Felszín alatti vizek védelme

• Vízminıség védelem
• Vízbázis védelem
• Szennyvíz csatornázás
• Szennyvíztisztítás



A vízbázisok védelme
• A vízbázisok két csoportját különböztetjük meg:

– távlati és 
– üzemelı vízbázisok. 

• A távlati vízbázisok védelme állami feladatkö rbe 
tartozik, míg a települések ivóvizét biztosító üzemel ı

vízbázisok védelme az önkormányzatok 
kötelezettsége , kivéve az állami tulajdonban marad 
regionális rendszereket.

• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi. LVII. törvény (Vgtv) 
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (Ötv) szerint a település közmőves 
vízellátásának biztosítása – beleértve annak minden 
mőszaki és szervezeti feltételét – az önkormányzat 
felelıssége és feladata.



A vízbázisok védelme
• Vízbázison tágabb értelemben nem csak a 

kitermelendı vizet, hanem a vizet magába 
foglaló képz ıdmény felszín alatti térrészét 
vagy a felszínen húzódó területét; az ebben 
tárolt vízkészletet; a víz kitermelésére szolgáló
mőködı vagy tervezett berendezéseket is értjük.

• A Vgtv 14§(4) bekezdése kimondja: “Aki a 
vízkészlet hasznosítására jogot szerzett, köteles 
a hasznosításba vont vízkészletet - a
hasznosítás mértékének arányában -
biztonságban tartani…”.



Sérülékeny vízbázisaink védelme
• Ivóvízforrásaink 2/3 része, pontosan 658 üzemelı

vízbázis sérülékeny a felszíni szennyezıdésekkel 
szemben. Sérülékeny az a vízadó, mely felett nem 
található hatékony mérető szigetelı védıréteg, így a 
felszín szennyezıdései belátható idın belül (100 év) 
elérhetik. 

• A sérülékeny vízbázisok védelmi rendszerét a 
létesítményekre és a tevékenységekre érvényesített 
korlátozások, tiltások és a konkrét mőszaki 
beavatkozások alkotják. Ebben a rendszerben a 
legfontosabb eszköz a védıterület, mely a vízügyi 
hatóság kijelölı határozatával jön létre.



• A vízgazdálkodás és vízvédelem feladatai

• A vízbázisok védelme 
• Sérülékeny vízbázisok

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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39. Lecke

A vizek védelmének szabályozása 



A vízvédelem feladatai
A vízvédelem a vízgazdálkodás egyik fontos feladatát képezi, ezért rá

elsısorban a vízgazdálkodási törvény elıírásai vonatkoznak (1995. évi. 
LVII. Törvény, Vgtv) 

Vízkészlet gazdálkodás, vízbázis védelem - vízjogi engedélyezés, 
takarékosság
- Vízkielégítési sorrend árszabályozás, bírságok
- gazdasági eszközök a vízrajzi tevékenység körében
- Állami tervezésben- támogatáspolitika, árpolitika, vízgyőjtı gazdálkodási terv
- Hatósági árak – a körny. védelem költségeire is kiterjednek- használó fizet

elv
- Felszíni vizek minıségvédelme
- Felszín alatti vizek minıségvédelme
- Vízgyőjtı gazdálkodás szabályairól 
- Speciális vízvédelmi elıírások
- Föld és víz együttes védelme    



A vízvédelem feladatai
• a vízminıség rendszeres vizsgálata, értékelése és 

minısítése, 
• azoknak a mőszaki beavatkozásoknak a 

végrehajtása, amelyeknek segítségével elérhetı a 
megfelelı vízminıség (lényegében ezt nevezzük 
szőkebb értelemben vízminıség-szabályozásnak), 

• s végül a vízminıség-védelem sajátos formája a 
rendkívüli vízszennyezések elleni védekezés vagy 
vízminıségi kárelhárítás, amit részben a vízminıség-
szabályozás területén alkalmazott, részben pedig 
különleges módszerekkel lehet végrehajtani. 



Speciális vízvédelmi feladatok
• Vízminısítés 

– Érzékszervi
– Klasszikus
– Biológiai
– Bakteriológiai

• Vízbázis védelem
– Felszín feletti vízbázisok
– Felszín alatti vízbázisok

• Vízminıség-szabályozás (szennyvíz tisztítás)
• Vízkészlet szabályozás
• Vízminıségi kárelhárítás (a víz szennyez ıanyagainak kivonása)
• Vízvédelmi tervezés
• Vízi ökoszisztémák védelme
• Jogalkotásban való részvétel



A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben

• A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti 
vizekre, azok készleteire, minıségére és 
mennyiségére, a felszíni vizek medrére és 
partjára és a víztartó képzıdményekre

• A vizek természetes hozamát, lefolyását, 
áramlási viszonyait, medrét és partját csak a vízi 
életközösségek megfelelı arányainak 
megtartásával és mőködıképességük 
biztosításával szabad megváltoztatni.

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTA LÁNOS SZABÁLYAIRÓL



• A víz – mint alapvetı életfeltétel és korlátozottan 
elıforduló erıforrás – kitermelésének és 
felhasználásának feltételeit vízkészlet típusonként a 
területi adottságoknak megfelelıen, igénybevételi 
határérték figyelembevételével kell megállapítani.

• A vízigények kielégítésének sorrendjérıl külön törvény 
rendelkezik.

• A környezet igénybevétele – így különösen a 
vízviszonyokba történı beavatkozások – esetén 
gondoskodni kell arról, hogy a víz, mint tájalkotó tényezı
fennmaradjon, a vízi és víz közeli élıvilág 
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek 
hasznosíthatóságát biztosító mennyiségi és minıségi 
körülmények ne romoljanak.

A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben
1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTA LÁNOS SZABÁLYAIRÓL



Az alábbi vízkészleteket fokozott védelemben kell részesíteni:
a) ivóvízellátást biztosító,
b) az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló,
c) a természet védelme szempontjából jelentıs,
d) az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt vizeket
A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek 

bevezetése – megfelelı kezelést követıen – csak olyan módon 
történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, 
minıségi megújulását nem veszélyezteti.

A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a 
használt víznek a vizekbe történı visszavezetését, valamint a vizek 
átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg 
készleteit, minıségét és élıvilágát kedvezıtlenül ne változtassa 
meg, öntisztulását ne veszélyeztesse

A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben
1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTA LÁNOS SZABÁLYAIRÓL



A vizek hasznosításával összefüggı
szennyezések mérséklése

• A természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres 
ellenırzése

• Ahol lehet meg kell akadályozni a vízszennyezést
• A vizek védelmét, illetve szabályozását szolgáló vízilétesítmények

létesítése és mőködtetése
• A vízhasználatot akadályozó vízminıségi károk megelızése, 

csökkentése, illetve elhárítása
• A vizek medrének és a vízilétesítmények vízvédelmi célú karbantartása,
• A vizek monitorozása, állapotuk folyamatos értékelése
• Az emberi beavatkozások hatásának elemzése a felszíni és felszín alatti 

vizek állapotára 
• A vízhasználatok gazdasági elemzése,
• A vízkészletek ésszerő használatára ösztönzı jogi és közgazdasági 

eszközrendszer kialakítása



A vízvédelem EU-s rendszere 
Vízügyi keretirányelv 60/2000 
• Jusson elegendı ivóvíz, és a gazdasági igények is kielégítésre kerüljenek, 

fontos a vízi környezetvédelem, az árvíz és aszálykárok mérséklése
- Vízminıségi és imissziós normák meghatározása ivó- és fürdıvizekre
- Egyes kibocsátókra vonatkozó elıírások

- mezıgazdaságban- nitrát irányelv, 
- növényvédıszer irányelv, 
- települési szennyvízkezelés 

- Kapcsolódó szabályozási területek
- vizes élıhelyek védelme,
- szennyvíziszap hasznosítás és
- hulladékgazdálkodás



A felszíni vizek védelme
220/2004( VII.21) rendelet
– Hatálya

• Mindenki, aki vízszennyezést okoz, szennyvizet bocsát ki,
• felszíni víz, közmő ipari csatorna, szennyvíztisztító

– Általános szabályok 
• Határértékekhez viszonyít, ahol erre nincs lehetıség ott a BAT (Best Available

Technique) a mérvadó
• Engedélyköteles: kibocsátó létesítmény bıvítése, fejlesztése, mőködés 

megkezdése
• Vizek jó ökológia állapot referenciaértékek
• Összehangolt környezeti tervezés
• Kibocsátások megszüntetése I. lista, csökkentés II. lista
• Tervezésnél –érdekeltek bevonása

– Határértékek
• Kibocsátási
• Technológiai- BAT (Best Available Technique) a szennyvíztisztításban és a 

kibocsátásban.
• Területi- ha több hatása miatt általános határérték nem határozható meg, ekkor 

egyedi engedélyben koncentráció és küszöbérték meghatározása
• Szennyezettségi ( az öntisztulási szint túllépése)



A felszíni vizek védelme 
• Engedélyezés

– Közvetett kibocsátás esetén mellékelni kell:
• meglévı engedélyt, a befogadó nyilatkozatát,
• a kibocsátó anyagait és mennyiségét

– Kiadható amennyiben:
• A határértéket betartja, a határérték nem változik
• szennyvízcsökkentési terv vagy beruházás készül

• Ellenırzés
• Önellenırzés - terv alapján- ha nem tartja be- vízvédelmi bírságot fizet
• Objektívebb kötelezettségek, jobban ellenırizhetı

• Bírságok
• Vízszennyezési bírság : C-D mellékletben ( I. lista) felsorolt anyagok 

kibocsátása esetén
• Vízvédelmi bírság: önellenırzési terv be nem tartása
• Csatorna bírság: közvetett kibocsátás esetén határérték túllépés

• Mértéke függ 
• a szennyezést jelzi, és közremőködik – alap bírság
• nem jelzi, de közremőködik - 2x-es
• jelzi, de nem mőködik közre -3X-os
• nem jelzi, és nem mőködik közre - 5X-ös bírság. 



Felszín alatti vizek védelmeCél: 
– Jó állapot fenntartása
– Szennyezés csökkentése
– Hasznosítható készletek fenntartható használata
– Földtani közeg kármentesítése

Eszközök: 
– Felszín alatti víztestek kijelölése,
– Állapotának felmérése,
– Vízgyőjtı gazdálkodási terv
– A települési környezetgazdálkodási tervvel összhang 
– Eszközei a környezeti kockázat eseteire is vonatkoznak

Mennyiségi védelem
– Tilos- felszíni víz pótlása, felszín eltávolítása, bányászat, mely 10m-re a 

karsztvizet megközelíti
– Engedélyezhetı: vízdúsítás, kitermelt felszín alatti víz visszajuttatása

Minıségi védelem 
– Tilos I.sz mell- szerinti anyag felszín alatti víz, bányatóba, mélyinjektálással 

történı szennyvízkihelyezés
– Engedélyezhetı kis mértékő szennyezés  kutatási és vízvédelmi célból, kivont 

szénhidrogén helyébe történı mélyinjektálás, bányászati vizek visszatermelése, 
gázok besajtolása 



Speciális vízvédelmi elıírások
Agrár-környezetvédelem

• Szennvíziszapok mg. felhasználása
– Csak tisztítás után használható

– A termıképesség és a vízháztartás növelésére
– Tilos- réten legelın ,biogazdálkodásban

– Szılı és gyümölcsös esetén- míg nem fordul termıre

• Nitrátszennyezés
– Tilos a tárgya  vízbe vezetése

– Talaj- 170kg /év /ha télen 0

– Hígtrágya-talajtani szakvélemény

• Növényvédelem
– Tilos növényvédıszer tárolása Balaton Velencei tó partján 1 km 

szélés sávban, víznyerıhelyeken



A vízvédelem fontosabb rendeletei

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmőves ivóvízellátásról és a 
közmőves szennyvízelvezetésrıl

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról

232/1996 (XII. 26.) Korm. Rendelet a vizek kártételei elleni védekezés 
szabályairól

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésrıl
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi 

vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú
közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról



A vízvédelem fontosabb rendeletei

• • 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési
• szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek
• és vízgyőjtıterületük kijelölésérıl
• Fontosabb rendeletek
• • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minıségi
• követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl
• • 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt
• vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
• életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek
• szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl
• • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek
• védelmérıl
• • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek
• minısége védelmének szabályairól



A vízvédelem fontosabb rendeletei
• 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek
• megfigyelésének és állapotértékelésének egyes
• szabályairól
• • 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezıgazdasági
• eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl
• • 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizeket
• szennyezı egyes veszélyes anyagok környezetminıségi
• határértékeirıl és azok alkalmazásáról
• • 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi,
• természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
• feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl
• • 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a
• földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer
• (FAVI) adatszolgáltatásáról



A vízvédelem fontosabb rendeletei

• • 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési
• szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek
• és vízgyőjtıterületük kijelölésérıl
• Fontosabb rendeletek
• • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minıségi
• követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl
• • 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt
• vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
• életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek
• szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl
• • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek
• védelmérıl
• • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek
• minısége védelmének szabályairól



• A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben
• A vizek hasznosításával összefüggı

szennyezések mérséklése 
• A felszíni és felszín alatti vizek védelme

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


