
A viz élet, gondozzvk közösen!

Tudto-e, hogy ...
o' hozónkbo 24 Ío|yón keresztÜ| érkezik víz, és csupón hórom fo|yón

keresztÜ| |ővozik?
o o klímovó|tozós következtében o következő évtizedekben ie|entősen

nőnifog o vízszÜkséglet ?
o ivóvizÜnk kéthormodo sérÜlékenyvízbózisokbó| szórmozik ?

. o mezőgozdosógi terÜ|etekró| vizekbe kerÜ|ó vegyszerek és

Íóponyogok veszélyezietik o vizek minőségét, így o vízi é|ővilóg

egészségét is ?
o oz ó||oitortó te|epek korszerűsítése o Íe|színi és fe|szín o|otti vizek

védelme miott is szÜkséges ?
o gz őrYiT|éde|mi tö|tések e|vógtók o fo|yótó| oz egykori órterek nogy

részél, így - szómos ho|tóg és vizes é|őhe|y _ vízpő||ősőról gondoskodni
kell?

. qz oszólyok hotóso o csopodékosobb idószokok víztöbb|eteinek
visszoto rtósóvo l mérsékelhetó ?

A fenii kérdésekkel is fogloIkozik qYíz Keretirónye|v, me|yrő| többer
megtudhot o

vizeink.hu
:l-t-|---

Y izgyíÍjtő golzdó l kodósi tervek készílése
Kedvezményezei|: A VízÜgyi és Környezetvéde|mi Központi |gqzgotósóg

és o t2 környezetvéde|mi és víziigyi igqzgqtósóg áhq|
|éÍrehozott konzorcium (l012 Budopest, Móruóny utco l,/D.)

ÚMFÍ inÍovonol:
oó 4o ó38 ó38
níú@nÍo'gorhu o www.nfu.hu

A proiekt oz Európoi Unió tómogotósóvoL o Kohéziós A|op iórsíinonszírozósóvoI vo|ósuI meg'
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Mi is oz o Víz Keretirónye|v?

Az Európoi Unióbon, így hozónkbon is érvényes és köte|ezően oIkgImozondó oz
Úi vízgozdő|kodósi po|itikat megtestesílő Yíz Keretirónye|v. Ez o törvény
hglőrozzo meg o vizekvédeIméhez és megőrzéséhez szÜkséges teendóket.
A Keretirónye|v e|őírősoinok megfele|ően készÜ| Mogyororszőg vízgyŰitő-
gozdólkodósi lerve, ome|y bemutotio, milyen ó||opotbon vonnok vizeink je|en|eg,

és mi|yen in|ézkedéseket kell tennÜnk ió ó|lopotuk eselén megtortósuk, enné|
rosszobb ó||opotuk eseién ozok iovítóso érdekében o iövőben. Az intézkedéseket
ozonbon összhongbo ke|| hozni oz érinlettek érdekeive|, így pé|dóuI az áwizi
védekezésse|, o mezőgozdosógi vogy te|epÜ|ési fei|esztésekke| kopcso|olos
iervekke|. EzérI o készítők o közvé|emény miné| szé|esebb bevonósóvo| oz
érintett tórsodoImi csoportok szempontioit figye|embe véve végzik o tervezési.

HolIosso on is hongiót vizeink és qzon keresztÜI környezetÜnk
véde!me érdekében!

Avizgy(ii|őgozdó|kodósitervek készítése kopcsón o VízÜgyi és Környezefuéde|mi
Központi lgozgotósó g tórsodo I mi vitoÍórumokot rendez 2oo9 iÚniusótó| oz
orszóg 42,Iewezésse| érinteit he|yszínén. KériÜk, Vegyen részt o fórumokon és
mondio e| véleményét oz ön mindennopioit is érintő vízgozdó|kodosi
kérdésekrő|!
Az orszőgos és |erÜ|eti vizgyŰiIő-gozdó|kodósi tervek konzu|tóciós onyogoi
megtekinthetóeko 

www.vizeink.hu
oldolon.

KériÜk seqílse o tervezés ffi m ó b o n f.9 ll.'" 
i.j, ffi

Y izgyíÍjiő gazdó l kodósi tervek készítése
KedvezményezeÍt: A Vízügyí és Környezetvéde|mi Központi |gqzgqtósóg

és o 12 környezetvéde|mi és vízÚgyi igqzgq|ósóg óho|
|étrehozott konzorcium (lol2 Budopest, Móruóny utco l/D.)
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