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Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedõ ter-
mészeti erõforrásaink. Ivóvízellátásunk több
mint 97%-ban felszín alatti vizekbõl történik.
Nagy számú termál-, illetve gyógyfürdõnk
medencéinek feltöltését is források és kutak
biztosítják. A felszín alatti vizeket ipari cé-
lokra, öntözésre is használják, ez a hasznosí-
tás azonban kisebb mértékû és növelése nem
is indokolt. A felszín alatti vizek jelentõsége
ugyanakkor a természetes növényzet és a
mezõgazdaság szempontjából is nagy: a
megfelelõ mélységben elhelyezkedõ talajvíz
szükséges a növények optimális vízellátásá-
hoz. Több olyan, természetvédelmi szem-
pontból kiemelt terület van hazánkban, ahol
az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a
különleges élõvilág életfeltételeit. A termé-
szetes állapotú, foglalatlan vagy foglalt for-
rások szintén  különleges természeti értéke-
ink  lehetnek. Az ezekbõl tovább folyó, vagy
a mederbe beszivárgó, felszín alól származó
víz biztosítja, hogy kisvízfolyásaink egy ré-
sze a csapadékmentes idõszakokban sem szá-
rad ki.

Az éghajlat változásai, az emberi beavatkozá-
sok, a készletek túlzott igénybevétele és a kü-
lönbözõ szennyezõ források sok problémát
okoznak a felszín alatti vizekkel való gazdál-
kodás és a védelem területén. A felszín alatti
vizek Magyarországon állami tulajdonban
vannak, ugyanakkor van feladatuk a vízellá-
tásért felelõs önkormányzatoknak, a vízhasz-
nálóknak, a környezetet terhelõ és -szennyezõ
tevékenységet végzõknek, s végsõ soron min-
den állampolgárnak annak érdekében, hogy
felszín alatti vizeinket megfelelõ mennyiségi
és minõségi állapotban óvjuk meg.

A felszín alatti vizeket nemcsak önmagukban,
hanem a többi környezeti elemmel alkotott
rendszert tekintve  is védeni kell. Ebbõl a
szempontból sajátos jelentõsége van a földta-

ni közeg, különösen a talaj védelmének. A ha-
zai szabályozás ezt – nemzetközi tekintetben
is élenjáró módon – figyelembe is veszi.

Az édesvíz készletek, s ezeken belül a felszín
alatti vizek sokirányú, oly módon való hasz-
nosítása, hogy a jó állapotuk ne romoljon, ma
már a fenntartható fejlõdés világszinten elfo-
gadott célkitûzései közé tartozik, a nemzetkö-
zi szervezetek ajánlásaiban szerepel. Az Eu-
rópai Unió  Víz Keretirányelve is megerõsíti
ezt a szemléletet. A vízgazdálkodással és kör-
nyezetvédelemmel foglalkozó magyar törvé-
nyek is ebben a szellemben szabályozzák a
felszín alatti vizek hasznosítását és biztosítják
védelmüket.

Annak érdekében, hogy a felszín alatti vize-
kért felelõs állami – környezetvédelmi, víz-
ügyi, földtani, egészségügyi, oktatási – szer-
vezetek, az önkormányzatok, a kutatók, a ter-
vezõk, az üzemeltetõk és a maga területén
minden állampolgár egységes szemléletben
segíthessék a felszín alatti vizek környezeti
célkitûzésekkel összhangban álló hasznosítá-
sát és védelmét a köz javára, szükséges a
megfelelõ tájékoztatás. Jelen kiadvány célja,
hogy általános képet adjon felszín alatti vize-
inkrõl, hasznosításuk és védelmük lehetõsé-
geirõl, a vonatkozó jogszabályokról, a felszín
alatti vizekkel foglalkozó szervezetekrõl, az
információk körérõl és elérhetõségükrõl.

Ez a kiadvány a VITUKI Rt. által a Környe-
zetvédelmi Minisztérium megbízásából
2003-ban megjelentetett anyag bõvített, mó-
dosított változata. Az újbóli kiadást az indo-
kolta, hogy, az utóbbi három évben – elsõsor-
ban az EU Víz Keretirányelv szerint  – vég-
zett munkák során  újabb információkkal bõ-
vült a felszín alatti vizekre vonatkozó isme-
retanyag, továbbá jelentõsen megváltoztak a
jogszabályok és a szervezetek.
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Víztípusok

A Kárpát-medence középsõ részén elhelyezkedõ
Magyarország területének nagy része sík- és
dombvidék. Ezen a medenceterületen az idõ-
sebb kõzeteket nagy – több km-t is elérõ – vas-
tagságban tengeri és folyóvízi üledékek takar-
ják. A mélyebben fekvõ tengeri üledékek fõként
agyagok, agyagmárgák, amelyekbõl víz alig fa-
kasztható. A Pannon-tenger beltóvá alakulásá-
val az ideömlõ folyók egyre több durvább szemû
üledéket raktak le: az ebbõl az idõszakból szár-
mazó üledéksor – amelynek vastagsága elérhe-
ti az 1-2 km-t is – már több homok-homokkõ ré-
teget is tartalmaz (1. ábra). A földtani  negyed-
korban már tisztán a folyóvízi üledékképzõdés
volt jellemzõ iszapos, homokos, kavicsos lera-
kódásokkal. Ezek vastagsága is megközelíti az 1
km-t a Kisalföldön és az Alföld D-i részén. A
medence peremén a folyók hordalékkúpjai sok
kavicsot tartalmaznak. Vastagságuk csak né-
hányszor 10 m körüli, de a Szigetközben több
100 m-t is elér. Folyóink medre egyes szakaszo-
kon ezekbe a kavicsos rétegekbe mélyül, s vizük
közvetlenül összefügg a kavicsrétegek vizével. 

A jó vízvezetõ, víztartó képzõdmények a tör-
melékes medenceüledékek durvább szemû,
homokos, kavicsos rétegei. Nagyobb mélység-
ben a laza homokos rétegek helyett homokkö-
vet találunk. Ezek a vízadó rétegek az ország
területének több mint háromnegyedén megta-
lálhatók, mindenütt lehetõséget biztosítva a
helyi ivóvíz-beszerzéshez, nagyobb mélység-
bõl – általában 500 m-nél mélyebbrõl – pedig
a hévizek feltárásához. A folyók menti sekély-
mélységû kavicsos vízadó képzõdményekre
telepített kutakkal a szûrt folyóvizet, a par-
tiszûrésû vízkészleteket termelik ki (23. ábra).
Az üledéksor felszínközeli, 10-20 m vastagságú
része legnagyobb részt finomabb szemû kép-
zõdményekbõl áll, amelyekbõl csak kis hoza-
mú, helyi vízbeszerzés lehetséges. A falvak és
tanyák ásott kútjai is zömében ilyen vízadó
képzõdményekbõl nyerik a vizüket. Egyes he-
lyeken azonban ezek a képzõdmények az át-
lagnál jobb vízadó képességûek is lehetnek. A
felszínközeli törmelékes medenceüledékekben
lévõ felszín alatti vizet a sajátos magyar neve-
zéktan szerint talajvíznek nevezzük (más

nyelvekben ez a fogalom lefordítva a felszín
alatti vizet jelenti általában), míg a mélyebb ré-
tegek vizét rétegvíznek, a 30 oC-nál melegebb
vizet adó rétegekét pedig a hévizek egyik típu-
sának, termál-rétegvíznek.

A felszín alatti víztároló képzõdmények má-
sik fõ típusát képezik a karsztos kõzetek,
amelyek Magyarország területének mintegy
ötödét kitevõ hegyvidéki területeknek a felén
találhatók meg. Ezek a többnyire a földtörté-
neti középkorban keletkezett meszes tengeri
üledékek – mészkövek, dolomitok – igen jól
vezethetik a vizet a törések, a szénsavas víz
oldó hatása által a karsztosodási folyamat so-
rán tágított hasadékok és üregek mentén. A
felszínre bukkanó karsztos kõzetekbe („nyílt
karszt”) a csapadék legnagyobb részben köz-
vetlenül és gyorsan szivárog be, ezért a
karsztvizek utánpótlódása igen jó. A karsztos
képzõdményeket a hegyvidéki területeken is
több helyütt takarják rossz vízvezetõ képzõd-
mények, a hegyvidékek peremein pedig a
karsztvíztárolót nagy – több km-t is elérõ –
vastagságban fedhetik a törmelékes medence-
üledékek, amelyek közvetlenül a karsztos
képzõdmények felett általában vízzárók („fe-
dett karszt”). A hegységperemeken és a me-
denceterületek alatt nagy mélységben megta-
lálható karsztos képzõdményekben már hévi-
zeket találunk, amelyek egy része az ismert
termálkarszt-forrásokban (Hévíz, Buda-
pest, Eger, stb.) lép a felszínre. 

Az ismertetett fõ felszín alatti víztípusokon
(partiszûrésû-, talaj-, réteg- és karsztvizek)
kívül, alárendeltebben más földtani képzõd-
ményekbõl is tárható fel víz. A hegyvidéki
területek egy része nem karsztos  kõzetekbõl
áll (kristályos, vulkáni vagy kisebb vízadó
képességû üledékes képzõdmények) ame-
lyekbõl helyi jelentõségû vízbeszerzésre al-
kalmas kisebb források fakadnak.

A Víz Keretirányelv „alapegységei” a víztes-
tek, melyeket az országok – közös EU szintû
ajánlások alapján – de különbözõképpen je-
löltek ki.
A felszín alatti víztestek elõzetes kijelölése és
lehatárolása az elõzõekben ismertetett szem-
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Magyarország felszín alatti víztartó képzõdményeinek elhelyezkedése
(hévíztárolók nélkül)

1. áb
ra



léletnek megfelelõen történt 2004-2005-ben.
Magyarországon az összes felszín alatti víz
része valamely víztestnek. Felszín alatti vize-
inket széleskörûen hasznosítjuk, így az or-
szág teljes területén elõfordulnak az átlagosan
10 m3/nap-nál nagyobb hozammal megcsa-
polt vízadók. A kijelölésnél az elsõ szempont
a vízadó típusa volt:

– medencebeli, uralkodóan porózus kõze-
tekben lévõ vizek (az alaphegység fel-
színéig). A medence határát az alsó-fel-
sõ pannon határ felszíni kibúvásai men-
tén jelölték ki, de nem tartoznak a me-
dencéhez a hegyvidéken belüli völgyek
és kisebb medencék,

– karsztvizek (a mezozoós és idõsebb
karsztos alaphegységi képzõdmények,
továbbá a velük közvetlenül hidraulikai
kapcsolatban álló eocén karsztos kõze-
tek). A fiatalabb, az elõbbiekkel össze
nem függõ karsztos képzõdmények a
hegyvidéki víztestekhez tartoznak,

– hegyvidéki területek vegyes összetételû
kõzeteiben lévõ vizek (az elõbbiekhez
nem tartozók).

A víztestek további bontása a hõmérséklet és
a hidrodinamikai-vízkémiai viszonyok sze-
rint történt. Hõmérséklet szerint a 30 oC-nál
hidegebb és melegebb (hideg és termál) vizet
adó víztesteket különböztetjük meg, az aláb-
biak szerint:

– medencebeli hideg,
– medencebeli termál,
valamint  
– karszt, hideg,
– karszt, termál

víztestekre. A hegyvidéki víztest típusnál ter-
mál altípust nem határoztak meg az elõzetes
kijelöléskor, mivel ezekben a képzõdmények-
ben csak elvétve találunk termálvizeket. A
termálvíztestek lehatárolása a 30 oC izoterma
felülettel történt. A medencebeli, porózus ter-
málvíztestek horizontális határvonalait az
izoterma felület és az alsó-felsõ pannon határ-
felület metszésvonala jelölte ki, mivel az en-
nél idõsebb képzõdmények gyakorlati szem-
pontból alig alkalmasak termálvízfeltárásra.
A pontosításnál a határ a jövõben az alap-
hegységig kitolódhat.

Felszín alatti áramlási rendszerek, vízszint-
és nyomáseloszlás

Az elõzõekben megismert képzõdményeknek
csak egy igen kis részében, a nagy mélységben
települt zárt földtani szerkezetekben találha-
tunk a kõzetekkel egy idõben képzõdött vizeket.
A tengeri üledékek esetében ezek a vizek nagy
sótartalmúak. Az ilyen zárt földtani szerkeze-
tekben halmozódtak fel a szénhidrogének is. A
felszín alatti víztároló képzõdmények nagy ré-
szében azonban a víz állandó mozgásban van,
a felszínrõl utánpótlódik, s a megcsapolási he-
lyek felé áramolva ismét a felszínre lép. A víz-
csere ideje – amelyet különbözõ izotóp-vizsgá-
latokkal állapítanak meg – igen széles skálán
mozog a néhány órától a többszázezer évig. A
radiokarbon vizsgálatok szerint a medencete-
rületek ivóvíz-minõségû vizet tároló üledékei-
ben a víz kora tízezer év nagyságrendû, a mé-
lyebben található hévizek kora a millió évet is
elérheti. A durvább szemû üledékek fel-
színközeli részében lévõ talajvízben, valamint a
folyók menti partiszûrésû vizekben a friss né-
hány napos csapadék, illetve folyóvíz is megje-
lenik. Az utóbbi 40-45 évben hullott csapadék-
ból származó vizeket a legjobban trícium vizsgá-
latokkal lehet kimutatni. Mindezekkel az után-
pótlódás intenzitására is lehet következtetni. A
hazai, 500-700 mm/év közötti átlagos csapadék
mellett a beszivárgás a karsztterületeken a leg-
nagyobb: 150-200 mm/év, míg a homokos tala-
jú medenceterületeken már csak 50-100 mm
évente, a finomabb szemû löszös-iszapos-agya-
gos fedõrétegek esetén pedig 5-10 mm/év vagy
még ennél is kisebb. Az elõzõekbõl következik,
hogy a felszín alatti vizek áramlási sebessége
kismértékû, általában 0,1-10,0 mm/év nagy-
ságrendû, a durvább törmelékekben és a
karsztterületeken azonban nagyobb, a karsztos
földalatti járatokban az áramló víz több száz
m-t megtehet  naponta. A karsztvizek kor-meg-
határozásánál elterjedt módszer a nyomjelzés:
a víznyelõkön eltûnõ vízhez kevert különbözõ
vízfestõ-, nyomjelzõ anyagok megjelenési ide-
jének figyelése a forrásoknál. 

A magasabb térszínû területeken beszivárgó
vizek a mélyebben fekvõ erózió-bázisok,
megcsapolási helyek felé áramlanak. A fel-
szín alatti vízáramlások regionális és lokális
áramlási rendszereket képezhetnek (2. ábra).
A karsztos és hasadékos képzõdményekben
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A Duna–Tisza közi regionális felszín alatti vízáramlási rendszer

2. áb
ra
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3. áb
ra

Felszín alatti víztestek
(porózus és hegyvidéki hideg)



áramló víz  általában források formájában lép
ismét a felszínre, más hegyvidéki területeken
a határozott vízkilépést jelentõ források mel-
lett nagyobb szerepe van a patakok medrébe
történõ szivárgásnak, a dombvidéki területe-
ken pedig a felszín alatti vizek inkább a vize-
nyõs völgytalpakon, kisvízfolyásokban jelen-
nek meg. A síkvidékeken a felszín alatti vizek
megcsapolását legnagyobb részt a mély-
fekvésû, magas talajvízállású területek képe-
zik, ahol a mélybõl felszivárgó víz elpárolog,
illetve a növényzet elpárologtatja azt.

A felszín alatti vizek szintjének, illetve  nyo-
másuknak térbeli eloszlása összhangban van
az ismertetett áramlási képpel: az után-
pótlódási, beszivárgási területeken a vízszin-
tek magasabban helyezkednek el, mint a
megcsapolási területeken. Rétegzett üledékek
esetében a beszivárgási, leáramlási területe-
ken a kutak vízszintje a mélység felé haladva
csökken, míg az ún. feláramlási területeken a
fordított helyzetet figyelhetjük meg. A vízre-
kesztõ, vagy gyengén áteresztõ rétegekkel fe-
dett vízvezetõ rétegeket elérõ mélyfúrások, il-
letve kutak vize magasan a réteg szintje fölé
szökik, a mélyfekvésû feláramlási területeken
pedig a terepszint fölé is. Ezekbõl az ún. arté-
zi kutakból szivattyúzás nélkül, szabad kifo-
lyással lehet vizet nyerni. A terepszint fölé
szökõ, „pozitív” vízszintû kutak az alföldi te-
rületeken általánosak voltak. A vízoszlop ma-
gasságát a melegebb vizû kutak esetében
emeli a vízoszlop nagyobb hõmérséklete, il-
letve kisebb sûrûsége és a vízben oldott, bu-
borékok formájában kiváló gázok is. 

A felszín alatti vízháztartás, a vízszint-, illet-
ve nyomásviszonyok a hidrometeorológiai
feltételektõl, a beszivárgástól, illetve az után-
pótlódástól és a vízkitermeléstõl függõen ala-
kulnak. A 80-as években a nagyarányú felszín
alatti víztermelés száraz idõjárással esett egy-
be, a nagy mértékû igénybevétel tartósan
meghaladta a lecsökkent utánpótlódást, illet-
ve beszivárgást.  Emiatt egyes területeken je-
lentõs hiány alakult ki a felszín alatti vízház-
tartásban: a felszín alatt tárolt vízkészletek
csökkentek, ami pedig vízszint süllyedések-
kel járt. Ez önmagában még nem okoz kör-
nyezeti problémát, de jelzi a túligénybevételt,
s hosszabb távon csak akkor engedhetõ meg,

ha a vízszintek süllyedése megáll, és új
egyensúlyi állapot áll be. A forráshozam-
csökkenéseknek és a talajvízszint süllyedés-
nek az elõbbiekkel szemben szigorúbb kör-
nyezeti korlátai vannak: új egyensúlyi hely-
zetben sem lehet a csökkenés olyan mértékû,
hogy az rontsa az élõ környezet feltételeit.

A felszín alatti áramlási rendszerek, hidrodi-
namikai egységek figyelembevétele alapján
történt az elõzõekben ismertetett víztest típu-
sok további bontása, lehatárolása:

– a medencebeli, porózus hideg víztes-
teknél leáramlási, feláramlási területek,
valamint felszín alatti vízgyûjtõk alap-
ján 52,

– a medencebeli, porózus termálvíztes-
teknél hidrodinamikai egységek alapján
6, 

– a hideg karsztvizeknél a Dunántúli kö-
zéphegység területén a felszín alatti,
nagyrészt forrásokhoz tartozó vízgyûj-
tõk, egyébként pedig a karsztos hegysé-
gek kiterjedése alapján 13,

– a termálkarsztoknál az elõbbiekhez iga-
zodva 15, 

– a hegyvidéki víztesteknél felszíni víz-
gyûjtõk figyelembevételével 22,

összesen tehát 108 elõzetesen kijelölt felszín
alatti víztestet különböztettek meg (3., 4., 22.
ábrák). Ezeknek több mint a fele – 60 víztest
– országhatárral osztott.

A felszín alatti vizek feltárása, termelése és
hatásai

A felszín alatti vizeket az emberiség a történel-
mi idõkben a felszínre lépõ források, valamint
a kismélységû ásott kutakban megjelenõ víz
formájában ismerte, továbbá a bányászat so-
rán a vágatokba betörõ vizek okoztak gondo-
kat. A mélyebb rétegek vizének feltárása mély-
fúrású kutakkal kezdõdött a múlt században, s
ma már a legelterjedtebb vízbeszerzési formá-
vá vált Magyarországon. A folyók menti kavi-
csos rétegekbõl a nagyobb átmérõjû aknákból
sugarasan indított vízszintes drénezõ csövek-
kel kialakított, ún. csápos kutakkal, valamint a
folyók medre alá is benyúló drénekkel termelik
a vizet.

Magyarországon jelenleg átlagosan naponta
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4. áb
ra

Felszín alatti víztestek
(karszt)



mintegy 2,7 millió m3 vizet termelnek ki a
felszín alól. A különbözõ felszín alatti víztí-
pusok között ez a vízmennyiség úgy oszlik
meg, hogy annak:

− közel a fele rétegvíz,
− mintegy harmada partiszûrésû víz,
− mintegy hatoda karsztvíz.
− mintegy huszada talajvíz, de ebben nem

szerepelnek az illegális talajvíz kivételek.

Az ország kb. 90 ezer mélyfúrású kútjának
mintegy harmada üzemel termelõ kútként.

A felszín alatti víztermelés a 80-as években a
jelenleginél több, mint 50 %-al nagyobb volt
(5. ábra). A kitermelés csökkenésének oka ál-
talában a víz árának növekedésében keresen-
dõ, ami a vízhasználókat takarékosságra ösz-
tönözte. A legnagyobb csökkenés a karsztvi-
zek igénybevételében volt: a karsztvíz-kivétel
a 80-as évekhez képest közel a harmadára
esett vissza a korábbi nagy bányavíz-kivéte-
leknek a 90-es évek elején történt nagyarányú
csökkenése, illetve a bányabezárások miatt. A
felszín alóli víztermelés csökkentésére víz-
készlet-gazdálkodási okokból is szükség volt:
a Dunántúli-középhegységben a karsztvíz-ter-
melés a 80-as években az utánpótlódásnak kö-
zel a  kétszerese volt (6. ábra), s a rétegvíz-
termelés is elérte több területen a tartósan ki-
termelhetõ készletek mértékét. A túligény-
bevétel a karsztterületeken a források kiapa-
dásában és a nagyarányú karsztvízszint-
süllyedésekben, a medenceterületeken pedig
a rétegvízszintek csökkenésében és a talaj-
vízszint-süllyedésben mutatkozott meg. A
karszt- és rétegvízszintek süllyedése önmagá-
ban még nem jelent kárt, mert pl. a csak talaj-
jal  borított karszt esetében a karsztvízszint
természetes körülmények között is  mélyen a
talaj alatt ingadozik, a termõréteg mégis mû-
ködik, mert saját vízháztartása nem függ attól,
hogy mondjuk 10 vagy 20 m-el alatta van-e
pillanatnyilag a karsztvíz szintje. Mégis lehet-
nek – és vannak is – a karsztvízszint süllyedé-
sének káros következményei és ezek sokszor
igen súlyosak, de visszafordíthatók – és így
van ez a többi víztípus esetében is, pl.:

– a legnagyobb  karsztvízszint-süllyedések

a Dunántúli középhegység fõ-karsztvíztároló-

jában következtek be (7.-8. ábrák) több na-
gyobb karsztforrás elapadását  okozva. A
karsztvízszint süllyedés átlagosan meghaladta
a 30 m-t, s egyes helyeken pedig a 100 m-t is.
A vízkivételek azonban –  fõként a bányabezá-
rásokkal összefüggésben – a 90-es évek eleje
óta jelentõsen csökkentek. Ezért és a nagyobb
csapadék következtében jelenleg már a karszt-
vízszintek regionális emelkedése figyelhetõ
meg (7.-8. ábrák). Még fontosabb, hogy a ve-
szélyhelyzetbe került értékes hévforrások – Hé-
vízi-tó, budapesti  termálforrások – környezeté-
ben is emelkednek a karsztvízszintek. A Hévízi-
tó vízhozama lassan növekszik (9. ábra). A Du-
nántúli-középhegységben a 60-as évektõl kezd-
ve kiapadt több nagy hozamú langyos- és hi-
degvizû karsztforrás  mûködése a 90-es évek
végétõl ismét megindult, vagy a közeljövõben
várható (10. ábra)

− a rétegvizekbõl történõ termelés hatására
a 70-es évektõl kezdve a  rétegvíz nyomások
tartós csökkenése volt megfigyelhetõ. Az ivó-
víz-minõségû vizet adó rétegekben általában
5-10 m-es vízszint süllyedések, illetve nyomás-
csökkenések következtek be. A nagyobb vízmû-
vek környékén és a mélyebb termálvíztároló
képzõdményekben a sülylyedés többször 10 m-
t is elért (11. ábra). A vízkitermelés 90-es évek
elején történt csökkenésének hatása a vízszint-
alakulásban is megmutatkozott: a sülylyedések
mérséklõdtek, s egyes helyeken már emelkedés
is tapasztalható,

− a talajvízszintek alakulása elsõsorban a
csapadékosság függvénye: az ettõl függõ be-
szivárgás hiánya vagy többlete éveken át hal-
mozódik (12. ábra). A talajvízháztartást az is
befolyásolta, hogy a talaj- és rétegvizek közöt-
ti – bár korlátozottan – fennálló hidraulikai
kapcsolat, s az elõzõekben ismertetett rétegvíz-
termelés miatt az áramlási viszonyok is meg-
változtak: a leszivárgási területeken a talajvíz-
bõl lefelé történõ vízmozgás megnõtt, miköz-
ben a feláramlási területeken csökkent vagy
megszûnt a felfelé történõ áramlás. A 80-as
években a talajvízszintek süllyedése országo-
san jelentkezett, néhol különösen nagy volt. A
Duna–Tisza közi homokhátság egyes területe-
in a talajvízszint süllyedése a 3 m-t is megha-
ladta (13. ábra). A fõ ok az utóbbi néhány évet
megelõzõ két évtized csapadékhiánya volt, de
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5. áb
ra

Felszín alóli víztermelés víztípusonként 1981-2003 között
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6. ábra
A karsztvízháztartás alakulása a Dunántúli-középhegység fõkarsztvíz-tárolójában
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7. ábra
Karsztvízszint változások a Dunántúli-középhegységben 

(a grafikonok adathiányok miatt nem folytonosak)
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8. ábra
Karsztvízszint változások a Dunántúli-középhegységben 

(a grafikonok adathiányok miatt nem folytonosak)
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9. ábra
A budapesti termálkarszt és a Hévízi-tó vízhozam idõsora és a környékbeli 

karsztvízszintek változása 1970-2003 
(a grafikonok adathiányok miatt nem folytonosak)
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10. ábra
Forráshozam- és karsztvízszint változások a Dunántúli-középhegységben 

(a grafikonok adathiányok miatt nem folytonosak)
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11. ábra
Talaj- és rétegvízszint változások a Dél-Alföldön 

(a grafikonok adathiányok miatt nem folytonosak)
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12. ábra
Az éves csapadékösszegek, az átlagtól való eltérésük integrált értékei idõsorának összeha-

sonlítása a talajvízszint változással 
(a grafikonok adathiányok miatt nem folytonosak)



a rétegvíz-termelés hatását is ki lehetetett mu-
tatni. A 90-es évek második felének csapadé-
kosabb idõjárása az itteni talajvízszint süllye-
dést is mérsékelte, sõt egyes helyeken már ta-
lajvízszint emelkedés tapasztalható. Az elõre-
jelzések szerint a következõ évtizedben akkor
várható a talajvízszint jelentõsebb mértékû
emelkedése, ha az átlagosnál csapadékosabb
idõjárás hosszú idõn át folytatódik.

A Szigetközben nem a felszín alóli vízterme-
léssel, hanem a Duna elterelésével kapcsolat-
ban történt változás a talajvízszintekben:
Dunakiliti és Ásványráró között a Duna fõ-
ágától mért 1-2 km szélességû sávban 1-3 m
talajvízszint-süllyedés következett be. Ez,
valamint az árhullámokhoz tartozó talajvíz-
szint emelkedések elmaradása, illetve jelen-
tõs csökkenése károsította a szárazföldi öko-
szisztémát, elsõsorban az ártéren, ahol az
áradások elmaradása mellett lényegesen
csökkent a néhány m vastagságú finomsze-
mû fedõréteg talajvíz általi nedvesítése is.
Bár a dunacsúnyi tározó, s kisebb mértékben
a hullámtéri vízpótlás is megemelte a talaj-
vízszinteket, a károsodás nem szûnt meg
(14. ábra).

Az EU Víz Keretirányelv szerinti mennyisé-
gi kockázatokat a monitoring-adatok és a
vízkivételeknek a hasznosítható készlettel
történõ összehasonlítása alapján elemezték.
Megállapítható volt, hogy a vízszintsüllyedé-
si trend, illetve az áramlási viszonyok meg-
változása miatt a Szigetköz, a Nyírség D-i ré-
sze a Hajdúsággal és az É-i középhegység
peremvidéke esetében áll fenn mennyiségi
kockázat (azaz fennáll annak kockázata,
hogy a jó  menynyiségi állapot a Víz Keret-
irányelvben megadott 2015. évi határidõre
nem érhetõ el) 18 további víztest  „lehetséges,
hogy kockázatos” besorolást kapott, ezeknél
további elemzések szükségesek: az Alföld
medencebeli, porózus hideg  víztestei az É-
ÉK-i területek kivételével, a DNy-alföldi po-
rózus termálvíztest, valamint néhány hideg
karsztos víztest – a Balaton felvidék, a Du-
nántúli középhegységben a Tatai és Fényes
források vízgyûjtõje, továbbá a Bükk hegység
karsztvíztestje. A mennyiségi kockázatot a
kémiai kockázattal együtt a 20.-21.-22. ábrá-
kon bejelöltük.

A felszín alatti vizek mennyiségi monitoring-
jának alapját a jelenleg is mûködõ talajvíz-
szint-észlelõ hálózat (1596 kút), a medencete-
rületek rétegvizeit megfigyelõ törzshálózat
(378 kút), a karsztvízszint figyelõ törzshálózat
(245 kút ), a forrásmérõ törzshálózat (51 for-
rás), valamint a MÁFI vízszintfigyelõ hálóza-
tának  150 kútja. Ezt a hálózatot az EU Víz
Keretirányelv szempontjainak megfelelõen
fejleszteni kell – különösen egyes kisvízfolyá-
sok mentén, a szárazföldi ökoszisztémák és a
felszín alatti víz kapcsolata szempontjából ki-
emelt területeken, továbbá a mélyebb vízadó
szintek esetében lehetõség szerint mindenütt
az üzemen kívüli termelõkutak felhasználásá-
val. A továbbfejlesztett hálózatokból, vala-
mint a vízbázisok lokális hálózataiból választ-
hatók ki a szükséges pontok. 2006 után már
ennek az új monitoring rendszernek kell mû-
ködnie. A monitoring az igénybevételi határ-
érték, a hasznosítható felszín alatti vízkészlet
meghatározását, ellenõrzését, a vízszint-, illet-
ve nyomásváltozások trendjének megfigyelé-
sét szolgálja, de az eredmények értékeléséhez
szükség van a hidrometeorológiai és a vízkivé-
teli adatsorokra, valamint az új kutak építésko-
ri és az üzemelõ kutak vízszintadataira is.

A felszín alatti vizek hõmérséklete, geotermi-
kus viszonyok

Magyarországon a geotermikus gradiens –
amely megmutatja, hogy egységnyi mélységkö-
zönként hány oC-ot növekedik a hõmérséklet –
átlagosan 5 oC/100 m, ami mintegy másfélsze-
rese a világátlagnak. Ennek oka az, hogy a Ma-
gyarországot magába foglaló Pannon-meden-
cében a földkéreg vékonyabb  a 30-35 km-es vi-
lágátlagnál – mindössze 24-26 km vastag –,
valamint az, hogy jó hõszigetelõ üledékek
(agyagok, homokok) töltik ki a medencét. A
mért hõáram-értékek – vagyis a föld mélyébõl
egységnyi területen kilépõ hõteljesítmény – na-
gyok (átlagosan 90 mW/m2), miközben az euró-
pai kontinens területén 60 mW/m2 az átlagér-
ték. Az ország felszínén kb. 10oC a középhõ-
mérséklet.

Az említett geotermikus gradiensnek megfelelõ-
en 1 km mélységben 60 °C, 2 km mélységben
pedig már 110 oC a kõzetek és az azokban elhe-
lyezkedõ víz hõmérséklete. A geotermikus gra-

20



21

13. áb
ra

A 2003. évi átlagos talajvízszintek eltérése az 1956-60 évek átlagától
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14. ábra
Talajvízszint változások a Szigetközben



diens a Dél-dunántúlon és az Alföldön na-
gyobb, a Kisalföldön és a hegyvidéki területe-
ken pedig kisebb mint az országos átlag. A ter-
málvízkutakban felfelé haladó víz a kút csövezé-
se mentén lehûl, ezért a felszínen a vízhõmér-
séklet ritkán  haladja meg a 100 oC-ot. Gõzelõ-
fordulásokat csak néhány, kellõen még nem
megkutatott, nagymélységû feltárásból isme-
rünk.

Magyarországon a kifolyásnál 30 oC-nál mele-
gebb vizû kutakat és forrásokat tekintjük ter-
málvízkutaknak, illetve hévforrásoknak. Hé-
vízfeltárásra az ország területének mintegy há-
romnegyedén van lehetõség (16. ábra). Ezek-
rõl részletesebb információt ad, a KöM 2001.
évben közzétett „Termálvízkészleteink hasz-
nosításuk és védelmük” címû tájékoztatója.

A medenceterületek melegvizû rétegvíz-táro-
ló képzõdményeiben a termálvíztermelés ha-
tására megindult nagymértékû nyomás-csök-
kenés (15. ábra) a 80-as évek végétõl a leg-
több helyen megszûnt, vagy mérséklõdött.
Bár a termálvíztermelésre vonatkozó infor-
mációink hiányosak, a nyomáscsökkenés
mérséklõdése a nem eléggé megbízható ada-
tok alapján is a kitermelés csökkenésére ve-
zethetõ vissza.

Az ország 1400 termálkútjából 900 üzemel
termelõ kútként, a vízkivétel megközelíti a
0,2 millió m3-t naponta.

A termálvizet adó kutak mintegy 30%-a balne-
ológiai célú, több mint egynegyedük az  ivó-
vízellátásban hasznosul, s nem egészen a fele
szolgál geotermikus energiahasznosítási célok-
ra. A tisztán geotermikus energiahasznosítási
célú termálvízkivétel a jövõben nem engedhe-
tõ meg visszatáplálás nélkül, a lehûlt hévizeket
vissza kell juttatni a termálvízadó rétegbe.

A termálvíztestek kijelölésérõl és lehatárolá-
sáról az elõbbiekben már esett szó.

A felszín alatti vizek minõsége

A felszín alatti víz természetes minõségét el-
sõsorban az a kõzet határozza meg, amelyben
a víz elhelyezkedik vagy mozog. Jelentõsen
befolyásolják az eredeti vízminõséget az
áramlások, illetve a víz felszín alatti tartózko-

dási ideje, s hatással van arra a hõmérséklet
is. Ezt az eredeti vízminõséget – különösen
felszínközelben – az emberi tevékenységbõl
származó szennyezések megváltoztathatják.

A medenceterületek kavicsos, homokos víz-
adóiban az ivóvízellátásra igénybevett kb.
500 m vastagságú felsõ zónában általában
1 g/l-nél kisebb oldott anyag tartalmú vizet ta-
lálunk. A beszivárgási területeken a kalcium-
hidrogénkarbonátos (kemény) típus jellemzõ,
az áramlás irányában ez egyre inkább alkáli
hidrogénkarbonátosba (lágy) megy át. A me-
dence középsõ, feláramlási területein – pl. az
Alföld közepén – a víz már annyira lágy, hogy
az már ivóvízként való felhasználását is meg-
nehezíti. Egyes helyeken az anaerob folyama-
tok következtében vas, mangán és ammónium
jelentkezik. A rétegvizek egy részénél az ivó-
vízcélú hasznosításban problémát okoz a ré-
tegeredetû arzéntartalom, s ugyancsak nehéz-
séget jelent a vízzel együtt felszínre kerülõ
metán a robbanásveszély miatt. Az elõzõekbõl
következik, hogy a rétegvizek minõsége ere-
deti állapotukban nem mindenütt felel meg az
ivóvízellátás követelményeinek, az emberi
eredetû szennyezõdésektõl mentes rétegvizek
is kezelésre szorulnak, összetételük gondokat
okoz a vízkezelés és elosztás során: a nagy
ammónia- és szervesanyag-tartalom másodla-
gos szennyezõdéseket okoz. 

Az általában 500 m-nél mélyebben található
termálvíztárolók vize alkáli hidrogénkarboná-
tos. Az összes oldott sótartalom általában 1-3
g/l, de elérheti a 10 g/l értéket is. A nagy sótar-
talmú vizek a tárolók mélyebb, zártabb zónái-
ban fordulnak elõ. Ilyen helyeken a víz vegyi
jellege egyre inkább kloridos, a tengervízhez
hasonló összetételû. A hévizek gáztartalma sok
helyen igen nagy: 1 m3 vízzel több m3 gáz is
felszínre kerül ezekbõl a rétegekbõl. A metán
mellett a széndioxid is jelentõs lehet, aminek
kiválása az oldott mésztartalom kirakódását
okozza a csövekben, üzemeltetési gondokat
okozva. Egyes kutak vizében olaj és fenol is
elõfordul.

A karsztvizek a meszes, karbonátos kõzetek
oldódása miatt alapvetõen kalcium-magnézi-
um-hidrogénkarbonátos jellegûek. Az oldási
folyamat már a beszivárgást követõen közvet-
lenül a terepszint alatt megkezdõdik: a víz a ta-
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15. áb
ra

A MÁFI nagymélységû figyelõkútjainak vízszint alakulása az Alföldön (a grafikonok adathiányok miatt nem folytonosak)
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16. áb
ra

Magyarország hévízkútjai
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17. áb
ra

Elismert gyógy- és ásványvizekkel  rendelkezõ települések



lajból széndioxidot vesz fel, s ennek segítségé-
vel oldja az alatta lévõ karbonátos kõzeteket. A
hideg karsztvizek kis oldott-anyag tartalmúak,
ivóvíz ellátásra kiválóan megfelelnek, de kön-
nyebben szennyezõdnek a felszínrõl. 

A langyos és meleg karsztvizek az intenzívebb
áramlási zónákban kis oldott-anyag tartalmú-
ak: összes oldott sótartalmuk nem éri el az 1
g/l-t (pl. Hévíz). Nagyobb mélységekben a
mélybe süllyedt kõzettömegek átalakulásából
származó széndioxid és a hideg- és melegvizek
keveredése újabb oldásra képessé teszi ezeket
a vizeket. Így keletkeztek mûködõ termálforrá-
saink környezetében a termális eredetû bar-
langok is (pl. Budapesten). A karbonátos kõze-
tekben is megtalálható agyagos képzõdmé-
nyekkel való érintkezés révén a termálvíz vegyi
összetétele az alkáli hidrogénkarbonátos jelleg
felé is eltolódhat, a pirit bomlásából jelentõs
szulfát tartalom keletkezhet, a kén szulfid for-
májában is megjelenhet. A nagy mélységû zárt
termálkarsztos tárolókban a nátriumklorid
koncentráció is megnövekedhet: egyes esetek-
ben az eredeti bezárt tengervíznek megfelelõ,
többször 10 g/l töménységet is elérhet (pl.
Rábasömjén). A termális karsztvizekben elõ-
forduló gázok legnagyobb része általában
széndioxid, amely agresszívvá teszi az ilyen vi-
zeket.

Ivóvízként való hasznosításra felszín alatti vi-
zeink legnagyobb része – fõként a rétegvizek
esetében – megfelelõ vízkezelési technológia
alkalmazásával megfelel, (máshol elegendõ a
fertõtlenítés). A komponensenként meghatáro-
zott egészségügyi határértékeket korábban
szabvány (az MSz: 450-1-1989) írta elõ.

Jelenleg az Európai Unió elõírásainak megfe-
lelõ határértékeket az ivóvíz minõségi köve-
telményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet tartalmaz-
za. Ezek az elõírások a vízcsapokból kifolyó
vizekre vonatkoznak.  

A 3. mellékletben közreadott táblázat átte-
kintést ad a vizek minõségével foglalkozó
rendeletekben elõírt határértékekrõl. A felszín
alatti víz és a földtani közeg minõségi védel-
méhez szükséges határértékekrõl szóló
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KVHM
együttes miniszteri rendeletben szereplõ, a

felszín alatti vízre vonatkozó szennyezettségi
határértékek megállapításánál az ivóvízminõ-
ség megtartása szerepelt meghatározó szem-
pontként, így alapot adott a közüzemi
ivóvizek 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet
elõírásaihoz.

Az elismert gyógyvíz-minõsítés csak a
gyógyhatást bizonyító orvosi vizsgálatok
eredménye alapján adható, tehát önmagában
a vizek vegyi összetétele erre a minõsítésre
nem jogosít, minden vízkivételt külön kell
minõsíteni. (74/1999. (XII. 25.) EüM rende-
let a természetes gyógytényezõkrõl). 

A természetes ásványvíz fogalma a korábbi-
akhoz képest jelentõsen megváltozott, amikor
az Európai Tanács 80/777/EGK irányelvével
összhangban hatályba lépett a természetes ás-
ványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi
anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz pa-
lackozásának és forgalomba hozatalának sza-
bályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM –
ESzCsM – GKM együttes rendelet. E ren-
delet már nem tartalmaz megadott határérté-
keket a minimálisan szükséges összes ásvá-
nyianyag-tartalomra, vagy valamely biológia-
ilag aktív anyag koncentrációjára.

A nagyobb hõmérsékletû vizek általában több
oldott-anyagot tartalmaznak, ezért az elismert
gyógyvizeink nagyobb része termálvíz (17. áb-

ra). A hévizek gyógyhatása általában a nagy
oldott-anyag tartalomban (kalcium-magnézi-
um-, nátrium-káliumhidrogénkarbonát, szul-
fát, klorid) rejlik, de a kisebb koncentrációban
jelenlévõ biológiailag aktív anyagok is szere-
pet játszanak (pl. a kéntartalom, szénsav, ra-
dioaktivitás). A hideg gyógyvizek egyik típusát
az utóvulkáni mûködésként tekinthetõ – szén-
savas, vasas – csevice elõfordulások jelentik
(Parád, Balatonfüred, stb.), egy más típust
képviselnek az agyagokban található keserûvi-
zek (Budapest, Nagyigmánd, stb.). 

A felszín alatti vizek veszélyeztetése, szeny-
nyezõdése 

A felszín alatti víztároló és vízvezetõ földta-
ni képzõdmények áttekintésénél ismertetet-
tekbõl következik, hogy a felszíni eredetû
szennyezésekre a jó utánpótlódású, jó vízve-
zetõ és a sekély víztartók a legérzékenyeb-
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bek. Szerepet játszik a víztartók nyomásálla-
pota is: a beszivárgási, utánpótlódási területe-
ken a lefelé mozgó vízzel terjedhetnek a
szennyezõdések, míg ez a feláramlási terüle-
teken csak lokálisan jöhet létre. A nyomásál-
lapot azonban a vízkivételek hatására köny-
nyen megváltozhat, s olyan helyeken is képes
a szennyezõdés lefelé mozogni, ahol koráb-
ban a víz felfelé szivárgott. A karsztterülete-
ken a karbonátos kõzetek felszíni kibúvásain
keresztül a szennyezõdések szinte akadályta-
lanul terjedhetnek a karsztvízszintig, s a
nagyfokú keveredés miatt annál mélyebbre is.
Ilyen területeken az oldalirányú vízmozgások
is gyorsak, s ezekkel együtt a szennyezõdések
terjedése is gyors. A medenceterületeken
alapvetõen a felszínközeli földtani képzõd-
mények szabják meg a szennyezõdések terje-
désének lehetõségét: kavicsos rétegekben a
karszthoz hasonlóan igen gyorsan, a homokos
képzõdményekben lassabban, az iszapos,
agyagos rétegekben alig terjednek a szennye-
zõdések. A kisebb szivárgási sebességek mel-
lett utóbbiakban szerepe lehet a finomabb
szemcsék felületén történõ szennyezõdés-
megkötõdésnek is.

A szennyezõ források széles skálája veszé-
lyezteti a felszín alatti vizeket, de hangsú-
lyoznunk kell, hogy a vízminõségi problé-
mák egy része a vizek természetes tulajdon-
ságaival függ össze (pl. a rétegvizek nagy
vas-, mangán-, ammónium és esetenként ha-
tárértéket meghaladó arzén koncentrációja),
a nagy nitrát koncentráció viszont a felszíni
eredetû szennyezõdésre utal. A 18.-19. áb-
rák a Felszín Alatti Vízminõségi Törzsháló-
zat és a környezetvédelmi felszín alatti víz-
minõségi monitoring 2004. évi adatai alapján
mutatják az ammónium és a nitrát  koncent-
ráció megoszlását a különbözõ víztípusok
esetében, az egészségügyi határértékekhez
viszonyítva.

A leggyakoribb szennyezõdési folyamat a
nitrátosodás, amelyet dominánsan a telepü-
lések csatornázatlansága, valamint a mezõ-
gazdaság trágya-, illetve mûtrágya használata
okoz. A magyar ivóvíz szabvány szerint ko-
rábban 40, jelenleg 50 mg/l nitrát koncentrá-
ció az egészségügyi határ. A 19. ábrán látha-
tó, hogy csak a talajvizekbõl vett minták ese-

tében jelentõs a határértéket meghaladó nit-
rát-koncentrációk aránya, a karszt- és par-
tiszûrésû vizeknél, valamint a sekély rétegvi-
zeknél 5-10 % arányban fordul elõ, az 50 m-
nél mélyebb rétegvizek esetében pedig ele-
nyészõ.

A sekélyebb rétegek vizében helyenként ki-
mutattak  növényvédõ szer maradványokat, az
ipari szennyezõ források környezetében pedig
többek között nehézfém szennyezéseket is.

A nemzetközi gyakorlatnak és az EU irányel-
veinek megfelelõ szellemû magyar szabályo-
zás jól alapozza meg a felszín alatti vizek vé-
delmét. A felszín alatti vizek védelmérõl szó-
ló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a fel-
szín alatti víz állapotának érzékenysége, to-
vábbá minõségének védelme szempontjából
regionális méretekben különbözõ érzékeny-
ségi fokozatú területeket jelöl ki (24. ábra)
elsõsorban a szennyezést közvetítõ fel-
színközeli földtani képzõdmények elterjedé-
sére alapozva, de figyelembe véve az után-
pótlódást biztosító beszivárgási viszonyokat
is. A 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet mellék-
letében közzétett nitrátérzékeny területek ki-
jelölése az említett érzékenységi területekkel
összhangban történt (25. ábra). (Várhatóan
még 2006. I. félévében ezt egy, a mezõgazda-
sági parcella azonosító rendszerre (MePAR)
támaszkodó, a vízföldtani határokhoz jobban
igazodó, miniszteri rendeletben közzétett le-
határolás fogja felváltani.) 

Az általános, regionális védelem mellett szük-
ség van az ivóvízbázisok (23. ábra), valamint
az ásvány- és gyógyvíz-hasznosítást szolgáló
vízbázisok fokozott biztonságba helyezésére
is. Ezt szolgálja védõidomok és védõterületek
kijelölése, amelyek különbözõ zónáiban, kü-
lönbözõ mértékben kell korlátozni a felszín
alatti vizeket veszélyeztetõ tevékenységeket.
(A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet). A sérülékeny üzemelõ és távlati tar-
talékként kijelölt vízbázisokra (ilyenek a
karszt-, partiszûrésû-, talaj- és sekély réteg-
vízbázisok) vonatkozóan a Kormány 1996-
ban nagyszabású cselekvési programot indí-
tott, amelynek keretében részletes vizsgála-
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tokra alapozva jelölik ki a védõterületeket és
védõidomokat. Ennek során alakítják ki azo-
kat a megfigyelõ rendszereket, amelyek jelzik
a vízminõség, vagy az azt befolyásoló hidrau-
likai feltételek megváltozását.

A 624 nyilvántartott üzemelõ sérülékeny ivó-
vízbázis kapacitását mintegy 3 millió m3/d-re
becsülték, a jelenlegi termelés 1,9 millió
m3/év. Eddig a diagnosztikai fázis  225 vízbá-
zisnál fejezõdött be. A távlati sérülékeny víz-
bázisok nagyrészt a vízfolyások menti durva-
szemû képzõdmények területén kerültek kije-
lölésre, s csak kettõ karsztterületen. A 80 ki-
jelölt vízbázis kapacitását mintegy 2 millió
m3/d-re becsülik. A diagnosztikai munkák ez
utóbbiak közül  46-nál fejezõdtek be. 

Az EU Víz Keretirányelv szerinti minõségi
kockázat megítélésénél a nagy területre kiter-
jedõ diffúz szennyezéseket – elsõsorban nit-
rát, különféle növényvédõszerek és foszfor
szempontjából – valamint a nagy számú pont-
szerû szennyezõ forrásokat (920 hulladékle-
rakó és anyagtároló hely, valamint 730 nem
megfelelõ mûszaki védelemmel ellátott állat-
tartó telep) vették figyelembe, valamint a ren-
delkezésre álló monitoring és egyéb vízkémi-
ai adatokat. A nitrát-terhelési számítások
alapján 45 víztest  került a lehetséges kocká-
zatos kategóriába, a növényvédõ szerekre vo-
natkozó elemzés  nem mutatott ki veszélyt. A
pontszerû szennyezõ források esetében a po-
tenciálisan szennyezett beszivárgású területek
aránya egyetlen víztest esetében sem haladja
meg a kritikusnak tekintett 20 %-ot, három
víztest – Dorog környékén egy karszt és egy
hegyvidéki, az É-borsodi iparvidéken egy
hegyvidéki – mégis a lehetséges kockázatos
kategóriába került. A felszín alatti víz vissza-
vezetések (talajvízdúsítás ivóvízellátáshoz,
energetikai célra használt termálvíz viszsza-
sajtolása és a kõolajtermeléshez kapcsolódó
visszasajtolások) nem jelentenek kockázatot
a felszín alatti vizekre a jelenlegi helyzet sze-
rint, tekintettel a szigorú jogi szabályozások-
ra is.(Kockázatos a víztest, ha 2015-re várha-
tóan nem éri el a jó minõségi állapotot; lehet-
séges, hogy kockázatos, ha ennek megítélése
további elemzést igényel.)

A felszín alatti víztestek kémiai kockázatos-
ságát a mennyiségi kockázattal együtt a
20.-21. ábrák mutatják.

A felszín alatti vízminõségi monitoring a kö-
zelmúltig alapvetõen a víztermelõ kutak kö-
zül kiválasztott objektumokra (593 állomás)
támaszkodott. Ez a hálózat nem fedte le a
szennyezés szempontjából érintett fel-
színközeli zónát, ezért ez az utóbbi években
kibõvítésre került. Ennek az ún. környezetvé-
delmi monitoringnak a keretében a Sziget-
közben, a Duna–Tisza közén korábban kiala-
kított hálózatokon kívül a Dráva völgyben, a
vízfolyások mentén (többnyire határvizek-
ben) bekövetkezõ rendkívüli vízszennyezõ-
dések – ún. havária-monitoring – észlelésére,
mezõgazdasági területeken az ún. TIM (Talaj
Információs Monitoring) pontokhoz kapcso-
lódva, a szennyvízöntözéssel érintett néhány
helyen, továbbá települések területén bõvült a
sekély mélységû zóna vízminõségének meg-
figyelése, s rendszeres forrásmintázások is
történnek. Jelenleg  842 kút és forrás  évi egy-
kétszeri mintázása történik ebben a rendszer-
ben.

Befejezés elõtt áll a PHARE támogatással fo-
lyó, a Geological Survey of Finland (GTK)
vezette konzorcium által végzett hálózatfej-
lesztési munka. Ennek keretében 650 új talaj-
víz-megfigyelõ kút létesül, számos forrás és
meglévõ kút mintázására kerül sor. Az eddigi
fejlesztésekre, valamint az említett PHARE
munka eredményeire alapozva 2006 végéig
kialakításra kerül az EU Víz Keretirányelv-
nek megfelelõ felszín alatti vízminõség-fi-
gyelõ hálózat.

A felszín alatti vizek országos értékelésénél
továbbra is jelentõs szerepet kapnak a kutak
építéskori és üzemi vízminõség-vizsgálati
adatai, valamint a sérülékeny üzemelõ és táv-
lati vízbázisok megfigyelõ rendszerei, továb-
bá a szennyezõ források környezetében és
szennyezett területeken kiépülõ lokális meg-
figyelõ hálózatok,  de szükségesek a diffúz és
pontszerû szennyezõ forrásokból származó
terhelések adatai is a földtani alapinformáció-
kon kívül.
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18. ábra
Az ammónium tartalom megoszlása a vizsgált pontok százalékában

(k=karszt; h=hegyvidék; p=porózus medencebeli; le, fel=le- vagy feláramlás;
mélység: 1=<50 m; 2=>50 m)
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19. ábra
A nitrát tartalom megoszlása a vizsgált pontok százalékában

(k=karszt; h=hegyvidék; p=porózus medencebeli; le, fel=le- vagy feláramlás;
mélység: 1=<50 m; 2=>50 m)



32

20. áb
ra

A felszín alatti víztestek kockázatossága
(porózus és hegyvidéki, hideg)
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21. áb
ra

A felszín alatti víztestek kockázatossága
(karszt)
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22. áb
ra

A felszín alatti víztestek kockázatossága
(porózus termál)



35

23. áb
ra

Sérülékeny üzemelõ és távlati vízbázisok



36

24. áb
ra

Érzékenységi területek
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25. áb
ra

Nitrát érzékeny területek

(további magyarázat az 1/d mellékletben)



Nemzetközi szabályozás

Az Európai Unió Víz Keretirányelve (Az
Európai Parlament és a Tanács 2000. októ-
ber 23-i 2000/60/EK irányelve; a közösségi
cselekvés kereteinek meghatározásáról a
vízpolitika területén)

Az Irányelv célkitûzése az, hogy olyan kere-
tet képezzen a vizek – köztük a felszín alatti
vizek – védelmére, amely többek között

− „megakadályozza a vízi ökoszisztémák és
– tekintettel azok vízszükségletére – a vízi öko-
szisztémáktól közvetlenül függõ szárazföldi
ökoszisztémák és vizes területek további rom-
lását, védi és javítja azok állapotát”,
− „elõmozdítja a hasznosítható vízkészletek
hosszú-távú védelmére alapozott fenntartható
vízhasználatot”,
− „a vízi környezet fokozott védelmét és ja-
vítását célozza, többek között az elsõdleges ve-
szélyes minõsítésû anyagok bevezetésének, ki-
bocsátásának és veszteségeinek fokozatos
csökkentésére, továbbá az elsõdlegesen veszé-
lyes minõsítéssel rendelkezõ veszélyes anya-
gok bevezetéseinek, kibocsátásának és veszte-
ségeinek megszüntetésére vagy fokozatos kiik-
tatására irányuló sajátos intézkedésekkel”,
− „biztosítja a felszín alatti vizek szenynye-
zésének fokozatos csökkentését és megakadá-
lyozza további szennyezésüket”.

Az Irányelv alapvetõen vízgyûjtõ szemléletû, a
vízgyûjtõ határok a felszíni vizekhez igazod-
nak, de figyelembe kell venni, hogy ezeket a
felszín alatti vizek nem teljesen követik, vala-
mint azt is, hogy az államhatárok (adott eset-
ben akár az EU külsõ határa is) gyakran ke-
resztezik a természetes vízgyûjtõket. Az Irány-
elv hangsúlyozza a határokkal osztott vízkész-
letek ellenõrzését a felszín alatti vizek terén is.

Az Irányelv környezeti célkitûzések megfo-
galmazását írja elõ a felszín alatti vizekre is.
Fõ cél a felszín alatti vízkivétel és az után-
pótlódás egyensúlyának megtartása, valamint

a vízminõségi állapotromlás megelõzése,
vagy visszafordítása:

− a mennyiséget tekintve jó állapotú a fel-
szín alatti víz, ha az emberi hatásokra bekövet-
kezett vízszint-változások nem okozzák a kap-
csolódó, a szárazföldi ökoszisztémákat befo-
lyásoló felszíni vizek változásait, valamint nem
eredményeznek az áramlási irányban olyan
változásokat, amelyek káros vízminõségi vál-
tozásokat okoznának, 
− kémiai szempontból jó a víz állapota ak-
kor, ha a szennyezõanyagok koncentrációi nem
haladják meg a közösségi joganyagban meg-
határozott minõségi határértékeket, nem okoz-
nak károsodásokat a felszín alatti vízzel köz-
vetlenül, vagy közvetve a felszíni vízen keresz-
tül összefüggõ ökoszisztémákban, továbbá
nem mutatható ki bármilyen szennyezés tér-
nyerése.

A célkitûzések teljesítésére az Irányelv határ-
idõket ír elõ, amelyeket szigorúan be kell tar-
tani és csak korlátozottan hosszabbíthatók
meg. 

Összességében 2015-re el kell érni a felszíni
vizek „jó” kémiai és ökológiai állapotát és a
felszín alatti vizek „jó” mennyiségi és kémiai
állapotát.

Az elõírások nem tekintendõk megszegett-
nek, ha elõre nem jelezhetõ vagy rendkívüli
körülmények – a talajvízszint vonatkozásá-
ban nálunk pl. az aszályok – miatt nem lehet
azokat betartani, de ilyen esetben is vizsgálni
kell a hatásokat és minden lehetõ intézkedést
meg kell tenni az eredeti állapot helyreállítá-
sa érdekében.

Az Irányelv szabályozza a vizek – köztük a
felszín alatti víz – mennyiségi és minõségi
(kémiai) állapotának monitoringját is. Az ész-
leléseknek minden felszín alatti vízre ki kell
terjedni, de nagyobb sûrûséggel kell végezni
ott, ahol kérdéses a környezeti célkitûzések
elérése, illetve az államok határán. A fõ cél:
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információk biztosítása a természetes, vagy
antropogén hatásra bekövetkezõ hosszútávú
változások értékeléséhez. A monitoringot az
Irányelv idõszakos felmérések, egyes ponto-
kon történõ rendszeres megfigyelések és
rendkívüli esetekben történõ külön vizsgála-
tok formájában követeli meg.

Az Irányelv elõírja a védett területek – köztük
a felszín alatti vízvédelmet szolgáló védõterü-
letek – nyilvántartását, valamint minden
olyan (napi 10 m3-nél több víz kivételére,
vagy 50-nél több személy ellátására szolgáló
vagy szánt) víztest meghatározását, amelyet
ivóvíz kitermelésre használnak, vagy ilyen
használatra szánnak. A megfigyeléseknek a
napi 100 m3-nél nagyobb vízkivételekre kell
kiterjedni.

Az Irányelv elõírja a tagállamoknak a vízgyûj-
tõk (felszín alatti vizekre is kiterjedõ) jellem-
zését, részletesebben ott, ahol a jó állapotra
vonatkozó célkitûzések teljesítése nehézsé-
gekbe ütközhet. Idõszakonként vízgyûjtõ-gaz-
dálkodási terveket kell készíteni, meghatároz-
va a környezeti célkitûzések elérésének a
módját, a szükséges intézkedéseket. Ezekrõl
és az eredményekrõl az államoknak idõsza-
konként be kell számolni az Európai Uniónak.

Az Irányelv intézkedési programot rendel el a
vizeket érõ terhelések, szennyezések csök-
kentésére. A felszín alatti vizekre vonatkozó-
an megtiltja – bizonyos kivételek figyelembe
vétele mellett – a szennyezõanyagok közvet-
len bevezetésével járó tevékenységet. 

Az Irányelv számos további elõírást is tartal-
maz. Az elõírások, intézkedések megvalósítá-
sát a vízgyûjtõre, illetve az egyes országok te-
rületére vonatkozó, a vizek védelmét szolgáló
Vízgyûjtõ-gazdálkodási Tervekben kell össze-
fogni. Ezeket hatévente felül kell vizsgálni.

Az Irányelvhez történõ jogközelítést, és az
elõírt feladatok végrehajtását Magyarország-
nak ugyanazokra a határidõkre kell teljesíte-
ni, mint az EU régebbi tagállamainak. Az
Irányelv megvalósításához alapvetõ követel-
mény az Irányelvben hivatkozott más irányel-
vek végrehajtása. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-

um 2005-ben tájékoztató kiadványt tett közzé
„A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyze-
te Magyarországon és a Duna-vízgyûjtõkerü-
letben” címmel, bemutatva Magyarország ál-
tal az EU részére, határidõre benyújtott jelen-
tésének összefoglalóját.

A felszín alatti vizek védelme szempontjából
további két európai irányelvnek van kiemel-
kedõ jelentõssége. Ezek:

– az ún. felszín alatti vízminõség-védelmi
irányelv (80/68/EGK) 
(magyar adaptációja: a felszín alatti vizek vé-
delmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren-
delet)

– az un. nitrát irányelv (91/676/EGK)
(magyar adaptációja a vizek mezõgazdasági
eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmé-
rõl szóló 27/2006. (II. 07.) Korm. rendelet.

A 80/68/EGK felszín alatti vízminõség-vé-
delmi irányelv a felszín alatti vizek veszé-
lyes anyagokkal szembeni védelmérõl szól. A
veszélyes anyagokat veszélyességük szerint I.
és II. listába sorolva adja meg. 

Az Irányelv különbséget tesz a felszín alatti
vízbe történõ közvetlen bevezetés és azon
esetek között, amikor a szennyezõanyag a te-
lítetlen zónán átszivárogva kerül bele a fel-
szín alatti vízbe (közvetett bevezetés). Az
Irányelv tiltja az I. listás anyagok közvetlen
bevezetését, és elõírja, hogy minden tevé-
kenységet, ami az I. listás anyagok közvetett
bejutásával, illetve a II. listás anyagok köz-
vetlen vagy közvetett bekerülésével járhat,
csak hatósági engedély alapján lehet végezni.
Az engedély akkor adható meg, ha az elõze-
tes vizsgálatok azt mutatják, hogy a szennye-
zõanyag koncentrációja a felszín alatti vízben
nem haladja meg azt az értéket, ami már – va-
lamilyen oknál fogva – nem lenne megenged-
hetõ. Az engedély csak meghatározott idõre
adható és azt legalább 4 évente felül kell vizs-
gálni. Az engedélyben meg kell határozni a
tevékenység végzésének feltételeit, és elõ kell
írni a kibocsátás mérését, valamint a hatások
megfigyelését, ha az utóbbi reálisan megvaló-
sítható. A méréseket, megfigyeléseket doku-
mentálni kell. Az Irányelv hatálya alá tartozó
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tevékenységekre vonatkozóan a tagállamok-
nak adatszolgáltatást kell teljesíteniük. Ennek
tartalmát külön szabályozzák.

A (91/676/EGK) nitrát irányelv a vizek me-
zõgazdasági eredetû nitrát szennyezés elleni
védelmérõl szól. Mindazokat a vizeket és
azok vízgyûjtõ területeit nitrát szennyezésre
érzékenynek kell nyilvánítani, ahol a vizek
nitrát tartalma már meghaladja az 50 mg/l-t,
vagy meghaladhatja azt a jövõben, ha nem
tartják be az un. „helyes mezõgazdasági gya-
korlat” szabályait. A „helyes mezõgazdasági
gyakorlat” szabályai kiterjednek mind az ál-
lattartó létesítményekre, azok trágya és híg-
trágya tárolására és a trágya mezõgazdasági
felhasználására, valamint egyéb agrotechni-
kai mûveletek vízvédelmi szabályaira. A nit-
rát-érzékeny területeken a „helyes mezõgaz-
dasági gyakorlat” alkalmazása kötelezõ.  A
feladatok végrehajtását négy éves ciklusok-
ból álló akcióprogramba kell foglalni. 
Az irányelv adatszolgáltatási kötelezettséget
is elõír a tagállamok számára.

A 85/337/EGK irányelv az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt
hatásainak és vizsgálatáról és ennek módo-
sításáról szóló 97/11/EK irányelv, továbbá
a környezetszennyezés integrált megelõzé-
sérõl és csökkentésérõl szóló 96/61/EK
irányelv a környezeti hatásvizsgálat és az
egységes környezethasználati engedélyezés
alkalmazását írja elõ a környezetre jelentõ-
sebb hatást gyakorló tevékenységekre vonat-
kozó létesítési engedélyeket megelõzõen.
Korábban, a fentiek szerinti irányelvek hazai
jogharmonizációja során hatályos két külön-
álló Korm. rendelet szintetizálására 2005. év
végén került sor. 

A környezeti hatásvizsgálatról és az egysé-
ges környezethasználati engedélyezési eljá-
rásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren-
delet a két engedélyezést összehangolja, rövi-
debbé és rugalmasabbá téve az eljárást.

74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna vé-
delmére és fenntartható használatára irá-
nyuló együttmûködésrõl szóló, 1994. júni-
us 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény
kihirdetésérõl

A rendelet által kihirdetett Egyezmény a Du-
na-medencére, elsõsorban a vízfolyásokra vo-
natkozik, de a célok és elvek között megjelö-
li a felszín alatti vizek megõrzését, javítását
és észszerû használatát is. Kiemelten említi a
távlati védelemben részesítendõ felszín alatti
vízkészleteket, továbbá a meglévõ és a jövõ-
beni vízellátás szempontjából lényeges védõ-
övezeteket, a felszín alatti vízkészletek (külö-
nösen a nitrátok, növényvédõ szerek és egyéb
veszélyes anyagok okozta) elszennyezésének
megelõzését.

Hazai szabályozás

A felszín alatti vizeket érintõ fontosabb jogi
szabályozások tételes felsorolását az 1. mel-
léklet tartalmazza. Ezek jelentõs részérõl rö-
vid összefoglalás is készült, amelyek a követ-
kezõkben kerülnek ismertetésre. 

1995. évi LIII. törvény a környezet védel-
mének általános szabályairól 

Vizeink és ezen belül felszín alatti vizeink vé-
delmének alapvetõ szabályait a környezetvé-
delmi törvény tartalmazza.

A törvény a környezeti elemek és így a felszín
alatti vizek védelmének általános szabályait
írja elõ. Meghatározza – többek között – a vé-
delem alapelveit (elõvigyázatosság, megelõ-
zés, helyreállítás, felelõsség, együttmûködés,
tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság).
Egyrészt kimondja a környezeti elemek egy-
séges védelmének általános követelményét,
másrészt tartalmazza a vizek védelmének
alapvetõ szabályait. 

A felszín alatti vizek esetében az egységes
védelem egyrészt a felszíni vizekkel való
kölcsönös összefüggés figyelembe vételére
vonatkozik, másrészt maga után vonja a fel-
szín alatti vízvédelem és a földtani közeg
(beleértve a talaj is) védelmének összehango-
lását. 

A törvény kimondja, hogy a környezet igény-
bevétele esetén „gondoskodni kell arról, hogy
a víz, mint tájalkotó tényezõ fennmaradjon, a
vízi és vízközeli élõvilág fennmaradásához
szükséges feltételek, valamint a vizek hasz-
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nosíthatóságát biztosító mennyiségi és minõ-
ségi körülmények ne  romoljanak”.

Az általános védelmi szinthez (melyet elsõ-
sorban a  219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
határoz meg) képest az ivóvízellátást biztosí-
tó és az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szol-
gáló vízkészleteket fokozott védelemben kell
részesíteni. (Az ilyen vízkészletek védelmé-
nek sajátos szabályait tartalmazza a
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet.) 

A törvény elõírja, hogy az állam környezetvé-
delmi tevékenysége keretében – többek kö-
zött – meg kell határozni a környezeti elemek
mennyiségi és minõségi értelemben elérendõ
célállapotát. 

A célállapot a felszín alatti vizek mennyisé-
gére vonatkozóan azt jelenti, hogy kiemelt
feladat:

– A felszín alatti vizek víz(nyomás)szint csök-
kenésének megakadályozása, regenerálódásá-
nak biztosítása, elõsegítése, a veszélyeztetett
térségek természetes vízháztartási egyensúlyá-
nak helyreállítása. 
– A vízkivétel és az utánpótlás egyensúlya
úgy alakuljon ki, hogy a felszínközeli (talaj,
nyílt karszt) vizek nyugalmi szintje – a vízter-
melések szûkebb környezetétõl eltekintve – ne
csökkenjen emberi beavatkozások miatt tartó-
san a kvázi természetes sokéves átlag alá.
– Sehol se következzen be kedvezõtlen irányú
vízminõségi változás a víztermelés következté-
ben elõálló új hidraulikai viszonyok miatt.

A törvény elõírja, hogy a kibocsátások szabá-
lyozására, illetve a befogadók minõségi vé-
delmére környezetvédelmi következménye-
ket kell megállapítani. Ezek köré tartoznak –
többek között – a különféle határértékek is. A
törvény többféle környezetvédelmi engedé-
lyezési eljárást nevesít, úgy mint:

– a környezeti hatásvizsgálaton alapuló kör-
nyezetvédelmi engedély;
– az egységes környezethasználati engedély;
– a környezetvédelmi felülvizsgálaton alapu-
ló környezetvédelmi mûködési engedély kiadá-
sára irányuló eljárást. 

A felszín alatti vizek védelmérõl szóló
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet célja

a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítá-
sával és annak fenntartásával, szennyezésé-
nek fokozatos csökkentésével és megelõzésé-
vel, hasznosítható készleteinek hosszú távú
védelmére alapozott fenntartható vízhaszná-
lattal és a földtani közeg kármentesítésével
összefüggõ feladatok, jogok és kötelezettsé-
gek megállapítása. A R. hatálya az atomener-
giáról szóló külön jogszabály hatálya alá tar-
tozó anyagok és tevékenységek kivételével a
felszín alatti vízre, a földtani közegre, az álla-
potukat érintõ tevékenységekre és szennyezõ-
anyagokra terjed ki. 

Mind a veszélyes-, mind a nem veszélyes,
mind az inert hulladékok lerakására külön, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény felhatalmazása alá tartozó
rendeletek vonatkoznak. 

Az ezekben foglalt követelményeket a
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet érte-
lemszerû figyelembevételével kell alkalmazni. 
Ugyanez vonatkozik az éghetõ folyadékok tá-
roló-helyeinek létesítésére, vagy más kocká-
zatos anyag elhelyezésére, ha arra a tevé-
kenységre külön jogszabály van hatályban.
Az így nem szabályozott tevékenységek ese-
tében pedig a szabványokban, útmutatókban,
különféle segédletekben lévõ elõírások,
iránymutatók segítségével kell a létesítményt
megtervezni úgy, hogy a tevékenység ne
okozzon el nem fogadható szintû terhelést a
földtani közegben, illetve a felszín alatti vi-
zekben.

A R. alapvetõ célkitûzésként jelöli meg, hogy
a felszín alatti víztestek állapota a környezet
védelmének általános szabályairól szóló tör-
vényben meghatározott idõpontig feleljen
meg a jó mennyiségi és minõségi állapot kö-
vetelményeinek. Ennek teljesülése érdekében
úgy kell eljárni, hogy állapotuk ne romoljon,
a kialakult jelentõs és tartósan kedvezõtlen
irányú állapotváltozás megforduljon, a jó
mennyiségi és minõségi állapotra vonatkozó
követelmények a kockázatos helyzetû víztes-
tek kivételével teljesüljenek, de ez utóbbiak
állapota is fokozatosan javuljon. A tartósan
károsodott felszín alatti víz és  földtani közeg
nyilvántartásba és ellenõrzés alá kerüljön, ál-
lapota pedig kármentesítéssel javuljon. Az ál-
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lapotot a mennyiségi és a minõségi állapot
közül a kevésbé jó határozza meg. 

A felszín alatti víztest jó mennyiségi állapotú,
ha abban a hosszabb idõszakra – legalább 10
évre – számított átlagos éves vízkivétel nem
haladja meg a hasznosítható felszín alatti víz-
készletet és a víz-, illetve nyomásszintekben a
víztest egyetlen pontján sem következik be a
vízkivételhez kapcsolódó tartós süllyedés, to-
vábbá a kapcsolódó felszíni vizekre a külön
jogszabályban megállapított környezeti célki-
tûzések teljesülnek. Feltétel továbbá, hogy ne
következzék be a vízmozgás irányának olyan
megváltozása, ami tartós állapotromláshoz
vezet és a felszín alatti víztõl függõ szárazföl-
di ökoszisztémát  sem érheti károsodás. A jó
mennyiségi állapotnak biztosítani kell a fel-
szín alatti víztest kémiai és fizikai állapotára
vonatkozó környezeti célkitûzések akadályta-
lan teljesülését. 

A felszín alatti víztest jó minõségi állapotú, ha
a minõségi állapot-jellemzõkben bekövetkezõ
változások nem mutatnak jelentõs és tartós
romlást, a természetes kémiai és fizikai állapot
lényeges változását, valamint a jogszabályban,
illetve vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben megha-
tározott minõségi határértékektõl való eltérést,
továbbá nem sérülhetnek a kapcsolódó felszíni
vizekre külön jogszabályban megállapított
környezeti célkitûzések. A felszín alatti víztest
minõségi állapotának változása nem okozhatja
a kapcsolódó felszíni vizek ökológiai, vagy ké-
miai állapotának bármilyen jelentõs romlását,
valamint a felszín alatti víztesttõl közvetlenül
függõ szárazföldi ökoszisztémában a víz mi-
nõségébõl adódó károsodást.

A kockázatos helyzetû víztestek esetében az
elõbbi célkitûzésektõl csak a külön jogsza-
bályban (221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól)
foglaltak szerint lehet eltérni. 

A környezeti célkitûzések megvalósítása ér-
dekében ki kell jelölni a felszín alatti víztes-
teket, azokról nyilvántartást kell  vezetni, ál-
lapotukat monitorozni kell  és az õket érõ ha-
tásokat rendszeresen  értékelni kell, figyelem-
be véve a pontszerû és nem pontszerû (diffúz)
szennyezõ forrásokból adódó terheléseket is. 

A felszín alatti víztestek adott lehatárolt ré-
szeire meg kell meghatározni az (Mi) igény-
bevételi határértékeket, amely kifejezi a leg-
nagyobb megengedhetõ vízszintsüllyedéshez
tartozó igénybe vehetõ összes vízmennyisé-
get m3/ évben. Ez biztosítja, hogy a vízkivé-
telek ne veszélyeztessék a felszín alatti vizek
természetes minõségét, ne okozzanak minõ-
ségi állapotromlást, beleértve a felszíni vizek-
bõl történõ beszivárgással összefüggõ válto-
zásokat is,  továbbá, hogy ne veszélyeztessék
a felszíni vizekre megállapított környezeti cé-
lok teljesülését és a felszín alatti víztõl köz-
vetlenül függõ szárazföldi ökoszisztémát. 

Az Európai Bizottság részére adott jelentés,
illetve a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek alap-
ján intézkedni kell a jelentõs és tartósan ked-
vezõtlen irányú állapotváltozás megfordításá-
ra, ha az érintett felszín alatti víztest állapot-
jellemzõi elérték az elõre meghatározott meg-
fordítási pontot.  Intézkedni kell  a kockáza-
tos helyzetû víztestek állapotának javítása ér-
dekében is,  a felszín alatti víz állapota szem-
pontjából fokozottan érzékeny területeken az
esetleges romlás megakadályozására, illetve
az állapot javítására. 

A fentebb említett megfordítási pont a felszín
alatti víztestek felsõ 50 m-re vonatkozóan át-
lagolt koncentráció értéke nitrát és a növény-
védõ szerek esetén a (B) szennyezettségi ha-
tárérték (lásd 1/a. melléklet) 75 %-a. (Meg-
fordítási pontként értelmezendõ a felszín alat-
ti víz hõmérsékletének a jó állapotot veszé-
lyeztetõ változása is.) Amennyiben a (Ab) bi-
zonyított háttérkoncentráció meghaladja a
(B) szennyezettségi határérték 50 %-át, a fel-
ügyelõség egyedileg határozza meg a szüksé-
ges intézkedéseket. 

A kockázatos helyzetû víztestek esetében a
felügyelõség a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv, a
jó állapot elérését, illetve megõrzését veszé-
lyeztetõ tevékenységek áttekintése alapján in-
tézkedik: módosítja vagy visszavonja az en-
gedélyeket, környezetvédelmi felülvizsgála-
tot rendelhet el, kezdeményezi a monitoring
kiegészítését, módosítását, s ha szükséges,
módosítja az általa megállapított környezeti
követelményeket, illetve kezdeményezi az
ezekre vonatkozó elõírások módosítását.
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A R. az ország területét fokozottan érzékeny,
érzékeny és kevésbé érzékeny kategóriákba
sorolja (lásd az 1/c. mellékletet) a felszín
alatti víz állapotának érzékenysége, illetve
minõségének védelme szempontjából az
utánpótlódás, a földtani közeg vízvezetõ ké-
pessége, továbbá a megkülönböztetett véde-
lem alatt álló területek figyelembevétele alap-
ján az  1:100000 méretarányú – a VITUKI
Kht.-nél elérhetõ – térkép szerint. 

(Ez a térkép szolgál a települések közigazga-
tási területének érzékenységi kategóriába so-
rolásához is: a település abba a nagyobb érzé-
kenységû kategóriába kerül, amelynek rész-
aránya a térkép alapján meghaladja a telepü-
lés közigazgatási területének 10%-át .) 

A település-soros listát, a felszín alatti víz ál-
lapota szempontjából érzékeny területeken
lévõ települések besorolásáról szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza.

A felügyelõség egy adott területen, a környe-
zethasználó által végzett lokális vizsgálatra
támaszkodva egyedi érzékenységi besorolást
is megállapíthat. 

Az érzékenységi térképek használatához a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2005. évben kiadványt tett közzé „Magyarázó
az érzékenységi térképekhez, A felszín alatti
vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.)
Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint
a felszín alatti víz állapota szempontjából ér-
zékeny területeket bemutató térképek haszná-
latához” címmel.

A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítá-
sa érdekében a R.-ben meghatározott tevé-
kenység csak környezetvédelmi megelõzõ in-
tézkedésekkel végezhetõ a külön jogszabály
szerinti legjobb elérhetõ technika, illetve leg-
hatékonyabb megoldás alkalmazásával, ellen-
õrzött körülmények között, beleértve moni-
toring kialakítását, mûködtetését és az adat-
szolgáltatást. A tevékenység hosszú távon
sem veszélyeztetheti a környezeti célkitûzé-
sek teljesülését. 
A jó mennyiségi állapot biztosítása érdekében
az elõzõekben ismertetett feltételeken túl több
más elõírás is  érvényben van. Ezek:

– a felszíni vizek mederanyagának kiterme-
lése, illetve a mederviszonyok megváltoz-
tatása  a felszín alatti vizekre vonatkozó és
külön jogszabály szerinti vízbázisvédelmi
célkitûzések figyelembevételével végez-
hetõ, továbbá 

– a fokozottan érzékeny területeken, néhány,
a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben foglalt
kivétellel, tilos a felszíni vizek pótlása fel-
szín alatti vízbõl, valamint olyan tevé-
kenység végzése, amelynek következtében
a fedõrétegek eltávolítása révén felszínre
kerül a felszín alatti víz és olyan bányásza-
ti tevékenység végzése, amelynek követ-
keztében a külszín megbontásával kialakí-
tott bányatalp a maximális karsztvízszintet
10 m-en belül megközelíti. 

Az érzékeny területeken ezek a tevékenysé-
gek bizonyos feltételekkel folytathatók, a ke-
vésbé érzékeny területekre nincs korlátozás. 

A mennyiségi védelem növelhetõ felszín alat-
ti vízdúsítással, geotermikus energiahasznosí-
tásnál zárt technológiával, illetve visszasajto-
lással ugyanazon vagy azonos célra használt
rétegbe, s ez vonatkozik a bányászati, mély-
építési és fenntartási munkák során kitermelt
víz visszajuttatására is. A visszajuttatott víz
nem tartalmazhat a kitermelt vízben lévõtõl
eltérõ anyagot, és nem okozhat kedvezõtlen
minõségváltozást. 

A jó minõségi állapot biztosítása érdekében
tevékenység végzése során szennyezõ anyag,
illetve lebomlása esetében ilyen anyagok ke-
letkezéséhez vezetõ anyagok használata, illet-
ve elhelyezése csak mûszaki védelemmel
folytatható, a felszín alatti víz, illetve a föld-
tani közeg (B) szennyezettségi határértéknél
kedvezõbb állapotának lehetõség szerinti
megõrzésével. 

Tevékenység nem eredményezhet kedvezõt-
lenebb állapotot, mint  amit a felszín alatti
víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi ha-
tárértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizo-
nyított háttér-koncentráció, továbbá a Kvt ha-
tályba lépésekor folytatott tevékenységek te-
lephelyére megállapított (E) egyedi szen-
nyezettségi határérték, illetve kármentesítés
esetében a (D) kármentesítési célállapot ha-

43



tárértéke jellemez. A határértékek definícióját
az 1/a. melléklet tartalmazza. 

A tevékenység részeként bevezetést, elhelye-
zést csak engedéllyel lehet folytatni.

A R. melléklete az EU vonatkozó szabályozá-
sai (a Tanács 80/68/EGK irányelvének mel-
léklete, továbbá az Európai Parlament és Ta-
nács 2000/60/EK irányelv VIII. melléklete
szerinti K1 és K2 minõsítésû anyagokat
(1/b. melléklet) sorolja fel.

Tilos ezen anyagok  a felszín alatti vízbe tör-
ténõ közvetlen bevezetése, tilos bevezetésük
minden olyan mesterséges tóba, amelyet föld-
tani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín
alatti víz feltárásával hoztak létre: így különö-
sen bányatavakba, jóléti tavakba. Tilos továb-
bá – bizonyos kivételekkel – azok elhelyezé-
se mélymûvelésû bányában. 

A tilalom közvetett bevezetésre is vonatkozik
a felszín alatti vizek állapota szempontjából
fokozottan érzékeny területeken, beleértve az
idõszakos vízfolyásba történõ bevezetést is.
Ez utóbbi esetben a felügyelõség felmentést
adhat az általános szabályok alól tisztított te-
lepülési szennyvíz bevezetése esetén  megha-
tározott komponensekre, külön jogszabály fi-
gyelembevételével. 

Tevékenység engedélyezése során a felügye-
lõség elõírhatja a feltételek teljesülésének el-
lenõrzését szolgáló monitorozást. 

A szennyezõanyag mély-injektálással történõ
elhelyezése, mélybesajtolása általában tilos,
kivéve a más célra tartósan alkalmatlan, a
szennyezõanyagok továbbterjedése szem-
pontjából zártnak tekinthetõ földtani képzõd-
ménybe történõ bejuttatást, ha az a bányásza-
ti kutatáshoz, feltáráshoz, kitermeléshez tar-
tozó, és K1 szennyezõanyagokat nem tartal-
mazó vizek besajtolását, illetve természetes
összetételû vizek besajtolását jelenti a szén-
hidrogén- kitermelés elõsegítésére, vagy pe-
dig ha természetes gáz  illetve cseppfolyósí-
tott földgáz besajtolására kerül sor  és kizár-
ható a felszín alatti víz minõségromlása.

A R. szabályokat fogalmaz meg a vízkivéte-

lek engedélyezéséhez, a szennyezõanyagok
elhelyezéséhez és a bevezetésének engedé-
lyezéséhez, az engedélyköteles tevékenység
bejelentéséhez és az adatszolgáltatáshoz, va-
lamint a kivizsgáláshoz. 

A R. ismerteti a kármentesítésre vonatkozó
kötelezettséget, a kármentesítés szakaszait
(tényfeltárás, mûszaki beavatkozás, monitor-
ing), a tartós környezeti károsodással kapcso-
latos teendõket, a felszín alatti víz és a földta-
ni közeg környezetvédelmi nyilvántartási
rendszerét (FAVI), amelynek adatlapjait, ki-
töltési útmutatóit és azok mellékleteit a kör-
nyezetvédelmi miniszter tájékoztatóban teszi
közzé. Jelenleg a 8001/2001. (K. Ért. 2002.
évi 2.) tájékoztató a hatályos, amelyet a kö-
zeljövõben miniszteri rendelet vált fel.

A jogkövetkezmények között a felszín alatti
vizek védelmével kapcsolatos bírság megál-
lapításának szabályait is tartalmazza a R.

A kármentesítési feladatok végzése felelõssé-
gi körtõl függetlenül, az Országos Környeze-
ti Kármentesítési Program (OKKP) keretébe
tartozik, amelynek  célja többek között a
szennyezõ források, szennyezett területek or-
szágos számbavétele a FAVI-KÁRINFO
rendszerben, valamint a szennyezettség elfo-
gadható mértékûre történõ csökkentése ható-
sági eszközökkel.

Az R. kimondja, hogy a szennyezésért, kár-
okozásért az a felelõs, aki a tevékenységet
folytatta, vagy folytatja, illetve aki a környe-
zeti kárért való felelõsséget a szennyezett te-
rület tulajdonjogának megszerzésével vagy
egyéb módon átvállalja. 

Az állami felelõsségi körbe tartozó szennyezé-
sekért a kormányzati munkamegosztásnak
megfelelõen állami szervezet köteles helytállni.

A R. széles körû szabályozásának jobb meg-
értése érdekében a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium 2005-ben tájékoztató ki-
adványt tett közzé „Tilos, szabad, kell” cím-
mel.

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM
együttes rendelet a felszín alatti víz és a föld-
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tani közeg minõségi védelméhez szükséges
határértékekrõl. A 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelethez kapcsolódva az együttes
miniszteri rendelet megadja a háttérkoncen-
tráció értékeit (tájékoztatás céljából), továbbá
a szennyezettségi határértékeket külön a föld-
tani közegre és a felszín alatti vízre (3. mel-
léklet), feltüntetve az alkalmazandó vizsgála-
ti szabványokat is.

A 14/2005. (III. 28.) KvVM rendelet  a kár-
mentesítési tényfeltárás keretében végzendõ
szûrõvizsgálatok szabályait rögzíti, míg a
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín
alatti vizek állapota szempontjából érzékeny
területeken adja meg a településeket, feltüntet-
ve azt is, ha a település kiemelten érzékeny fel-
szín alatti vízminõség-védelmi területen van.

A 30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a fel-
szín alatti vizek vizsgálatának egyes szabá-
lyairól hatálya a felszín alatti víztestek kijelö-
lésével, állapotának jellemzésével, értékelé-
sével, monitorozásával, ezek felülvizsgálatá-
val, illetve általában a felszín alatti vizek
vizsgálatával és monitorozásával, a feladatok
végrehajtásához szükséges adatok gyûjtésé-
vel, feldolgozásával, szolgáltatásával össze-
függõ jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

A víztest kijelölése magában foglalja annak
térbeli lehatárolását, elhelyezkedésének térké-
pi rögzítését, továbbá  azonosíthatóvá tételét.

Az országhatárral osztott víztest kijelölése az
érintett másik országgal való egyeztetéssel
történik.

A víztestet a földrajzi elhelyezkedésre utaló
névvel és azonosító kóddal kell ellátni, síkbe-
li határait, valamint – ahol ismert – a vertiká-
lis elhatárolást jelentõ felületeket térinforma-
tikai rendszerben, legalább 1:500 000 méret-
aránynak megfelelõ felbontású és tartalmú di-
gitális térképi adatbázisban kell megadni. A
víztest kijelölését a víztartó képzõdmény tí-
pusa és elõfordulása alapján 

– karsztos,
– medenceterületek porózus,
– és nem karsztos hegyvidéki területek

szerinti felosztásban, valamint a felszínre ke-
rülõ víz hõmérséklete alapján

– 30 oC meg nem haladó hõmérsékletû,
hideg,

– 30 oC-nál magasabb hõmérsékletû, ter-
mál

vizekre bontva, továbbá az elõbbi felosztás-
ból adódó képzõdményeken belül a felszín
alatti vízgyûjtõk, az áramlási viszonyok, a
földtani felépítés és a természetes vízkémiai
összetétel együttese alapján kell elvégezni. 

A kijelölés folyamán figyelembe kell venni,
hogy minden víztartó képzõdménynek (olyan
felszín alatti kõzetrétegnek vagy kõzetrétegek
együttesének, amelyek porozitása és áteresz-
tõ képessége 10 m3/nap-ot meghaladó vízki-
termelést vagy több mint 50 személy ivóvíz-
ellátását tesz lehetõvé), valamint minden, na-
pi 100 m3-nél több víz kivételére alkalmas
víztartó képzõdménynek valamely kijelölt
víztesthez kell tartoznia.

A kijelölést különbözõ okok miatt idõszako-
san felül kell vizsgálni, és szükség esetén mó-
dosítani kell.

A víztestek állapotát a kijelölést követõen jel-
lemezni kell, kiemelt figyelemmel a külön
jogszabályban kijelölt és nyilvántartott véde-
lem alatt álló területekre, a kockázatos hely-
zetû víztestekre, az országhatárral osztott víz-
test azon részére, amelyre a tevékenységbõl
származó hatások az országhatáron átterjed-
hetnek, továbbá a víztestnek  arra a részére,
amelytõl közvetlenül függ valamely felszíni
víztest utánpótlódása vagy a szárazföldi élõ-
világ fennmaradása.

További jellemzést kell végezni a vízgyûjtõ-
gazdálkodási tervek készítésekor a jó állapot
határidõre történõ elérhetõségének mérlegelé-
se, a környezeti célkitûzések elérése érdeké-
ben teendõ intézkedések meghatározása, a
kockázatos helyzetû víztestek pontosabb azo-
nosítása céljából. Ez utóbbiaknál részletesen
kell elemezni a természetes állapottól való el-
térés mértékét, a kockázatos helyzetet elõidé-
zõ okokat és hatásokat azokra a területekre
összpontosítva, ahol a kedvezõtlen hatások ta-
pasztalhatók. Kockázatos helyzetû a víztest
akkor, ha az intézkedési programok ellenére
sem valószínûsíthetõ a jó állapot elérése 2015.
december 22-ig. (Kockázatos helyzetû lehet a
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víztest ha a víz(nyomás)szintje kedvezõtlen
módon  változik, ha a hasznosítható felszín
alatti vízkészletet, a vízkivételek és a bizonyí-
tott, valamint valószínûsíthetõ terhelések –
ezen belül a diffúz és pontszerû szennyezõ
források – káros hatással vannak a felszín alat-
ti vizek mennyiségére, minõségére, a felszín
alatti vizekkel összefüggõ felszíni vizek és ví-
zi vagy szárazföldi ökoszisztémákra, a fedõré-
tegre, az áramlási viszonyokra és hidrogeoló-
giai védettségre, ha fennáll a szennyezettség
bekövetkeztének veszélye, ha szennyezett te-
rületek  fordulnak elõ rajta, de kockázatos
helyzetûnek minõsül a víztest az elõbbi szem-
pontok szerinti értékeléshez szükséges rendel-
kezésre álló adatok elégtelensége miatt is.)

A kockázatos helyzetû víztesteken belül meg
kell határozni azokat a területeket, ahol a jó
minõségi állapot egyáltalán nem vagy a terv-
idõszak végéig nem érhetõ el, illetve elérése
aránytalanul költséges, továbbá a jó mennyi-
ségi állapot megvalósítása kedvezõtlen kö-
vetkezményekkel járna a felszín alatti vizek-
tõl függõ vízi- vagy szárazföldi ökosziszté-
mák állapota, a vízrendezés, az árvízvédelem
és a lecsapolás eredményessége vagy a jogos
vízkivételek szempontjából. 

A tevékenység felszín alatti vizekre vonatko-
zó hatását víztestenként értékelni és minõsíte-
ni kell, elsõ alkalommal az elsõ vízgyûjtõ-
gazdálkodási terv megalapozása keretében,
figyelembe véve az üzembe állított víztest-
monitoring rendszer adatait. 

A minõsítés eredményeként a víztestek
mennyiségi illetve kémiai állapotuk alapján
jó, vagy  gyenge, kategóriákba sorolandók,
valamint meg kell különböztetni mindkét ál-
lapotra vonatkozóan a romló, a javuló tenden-
ciát, illetve az állandó állapotot. 

A kémiai komponensekre vonatkozóan ki kell
számítani a megfigyelési eredmények közép-
értékét a felszín alatti víztest vagy víztest cso-
port minden egyes megfigyelési pontjára, s
ezek alapján külön jogszabályra is figyelem-
mel kell meghatározni, hogy a víztest kielégí-
ti-e a jó kémiai állapot feltételeit. 
A felszín alatti víztestek monitoring program-
ja a felszín alatti vizek állapotát figyelõ kü-

lönbözõ monitoring rendszerekbõl, valamint
a felszín alatti vizekkel összefüggõ felszíni
vizeket figyelõ és hidrometeorológiai adato-
kat szolgáltató rendszerekbõl kiválasztott ob-
jektumok adatainak összegyûjtését és értéke-
lését jelenti. 

Ezeknek a  rendszereknek a mûködésérõl a
területi monitoring keretében a KvVM irányí-
tása alá tartozó szervezetek, valamint más ál-
lami szervezetek és települési önkormányzat-
ok, a környezethasználati monitoring kereté-
ben pedig a vízhasználatok, a potenciális
szennyezõ források,  a szennyezett területe-
ken pedig a kármentesítési monitoring rend-
szerek üzemeltetõi gondoskodnak. E rendsze-
reket úgy kell fejleszteni, hogy azokból a víz-
testek monitoring rendszerének objektumai
kiválaszthatók legyenek és úgy kell üzemel-
tetni, hogy az észlelési eredmények megfelel-
jenek a víztest monitoring követelményeinek.
A víztest monitoring részei

– mennyiségi,
– minõségi (kémiai) monitoring.

A mennyiségi monitoringnak biztosítania kell
a mennyiségi állapot értékelését, beleértve az
igénybevételi határérték, illetve a hasznosítha-
tó felszín alatti vízkészlet meghatározását és
ellenõrzését. A mennyiségi állapot szempont-
jából kockázatos, illetve országhatárral osztott
víztestek esetében a megfigyelési pontok tér-
beli sûrûségét és az észlelés gyakoriságát úgy
kell meghatározni, hogy az biztonsággal al-
kalmas legyen a vízkivételek és vízbevezeté-
sek felszín alatti víz(nyomás)szintekre gyako-
rolt hatásának számbavételére, ellenõrzésére,
továbbá az országhatárt keresztezõ áramlás
irányának és hozamának meghatározására. 

A minõségi monitoringon belül a kémiai fel-
ügyeleti monitoring igazolja a tevékenység
hatásának becslésére szolgáló ismereteket, in-
formációt ad minden egyes olyan idõszakra,
amelyre a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv vonat-
kozik (az oxigéntartalom, a pH, a vezetõké-
pesség, a nitrát és az ammónium koncentráci-
óján kívül a víz ion összetételét meghatározó
fõ komponensekre terjed ki) és alkalmasnak
kell lennie a kémiai operatív monitoring ter-
vezésére. 
A kockázatos helyzetû, valamint az országha-
tárral osztott víztestek esetében kellõ számú
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adatnak kell rendelkezésre állni mindazon
szennyezõanyagra vonatkozóan, amelyek ve-
szélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai álla-
potát. Ezeken a területeken két felügyeleti
monitoring közötti idõszakban kémiai opera-
tív monitoringot kell üzemeltetni. 

A víztestek jellemzését, illetve a felszín alatti
vizek állapotvizsgálatát a monitoring rend-
szerek adataira támaszkodva a VITUKI Kht.
végzi.

A feladat ellátásához szükséges, a feladatkör-
ükhöz tartozó adatokat a KvVM irányítása alá
tartozó szervezetek nyilvántartják és azokat a
VITUKI Kht. részére a tárgyévet követõ már-
cius 31-ig szolgáltatják. 

Más miniszter irányítása alá tartozó szervek
adataikat külön jogszabályban foglaltak sze-
rint biztosítják. 

A VITUKI Kht. ellátja az országos adatbázis-
ok rendszergazda feladatait is.

A környezeti hatásvizsgálatról és az egysé-
ges környezethasználati engedélyezési eljá-
rásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren-
delet a két engedélyezést összehangolja, rövi-
debbé és rugalmasabbá téve az eljárást.

A környezeti hatásvizsgálat esetében az eddi-
gi környezetvédelmi engedélyezési eljárás
elõkészítõ szakaszát felváltja egy rövidebb
elõzetes vizsgálati eljárás, ami nem engedély-
lyel, hanem pontos iránymutatással zárul a
kérelmezõ környezethasználó számára. Eh-
hez az eljáráshoz elégséges egy rövidebb do-
kumentum benyújtása, aminek alapján a kör-
nyezetvédelmi-, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség – a szakhatóságok bevonásával
és a nyilvánosság észrevételeit is figyelembe
véve – eldönti:

– a tevékenységek egy meghatározott kö-
rénél azt, hogy a környezeti hatások jelen-
tõsége miatt szükséges-e környezeti hatás-
vizsgálat (A tevékenységek másik megha-
tározott körére változatlanul fennmarad az
eleve elõírt hatásvizsgálati kötelezettség)
– mi legyen a környezeti hatásvizsgálati
eljárásban benyújtandó dokumentáció tar-
talma (az eleve, illetve a felügyelõség dön-

tése alapján) hatásvizsgálat-köteles tevé-
kenységeknél, az egységes környezethasz-
nálati engedélyezés alá is tartozó tevé-
kenységeknél lehetséges-e a két eljárás
összevonása, és ha igen, mi legyen a be-
nyújtandó dokumentáció tartalma.

Azoknál a tevékenységeknél, ahol az elõzetes
vizsgálat annak megállapításával zárul, hogy
a várható hatások nem jelentõsek, tehát nem
szükséges a környezeti hatásvizsgálat, kör-
nyezetvédelmi engedélyre se lesz szükség,
ugyanis más eljárásokban biztosítható a kör-
nyezeti érdekek érvényesítése. 

Ha a tevékenység egységes környezethaszná-
lati engedélyezés alá is esik, akkor – ha az
elõzetes vizsgálatban hozott döntés ezt lehe-
tõvé teszi – összevont eljárásra kerül sor,
egyébként a hatásvizsgálat és az egységes
környezethasználati engedélyezés egymást
követõen  történik. Az összevont eljárás ügy-
intézési ideje lerövidül az egymás utáni eljá-
rásokéhoz képest.

Az egységes környezethasználati engedélye-
zés alá tartozó új tevékenységek esetében elõ-
ször  egy elõzetes vizsgálatra kerül sor, tár-
gyalás megtartásával, annak elõsegítésére,
hogy az engedélyezési eljárásban megfelelõ-
en kidolgozott dokumentációt nyújtsanak be,
valamint lehetõvé téve azt is, hogy az eljárás
– megfelelõ körülmények esetén – a hatás-
vizsgálattal együtt, összevontan, azt kiegé-
szítve folyjon le. 

Ha az összevont eljárás nem lehetséges, ak-
kor az egységes környezethasználati engedé-
lyezés szabályai szerinti szakasz a hatásvizs-
gálat elvégzése után indul.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

A törvény hatálya a felszín alatti vizekre, s
ezek természetes víztartó képzõdményeire is
kiterjed, illetve azokra a létesítményekre és
tevékenységekre, amelyek a vizek lefolyási
és áramlási viszonyait, mennyiségét, minõ-
ségét, stb., vagy a felszín alatti vizek víztar-
tó képzõdményeit befolyásolják vagy meg-
változtathatják. A törvény elõírja, hogy a vi-
zek hasznosíthatósági lehetõségeinek meg-
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õrzésére a természetes vizek rendszeres el-
lenõrzésével, a vízszennyezések megakadá-
lyozásával, a vizek védelmét, illetve szabá-
lyozását szolgáló vízilétesítmények létesíté-
sével és mûködtetésével, a vízhasználatot
akadályozó vízminõségi károk megelõzésé-
vel, csökkentésével, illetve elhárításával kell
törekedni. A felszín alatti vizet a törvény
szerint csak olyan mértékben szabad igény-
be venni, hogy a vízkivétel és a vízután-
pótlódás egyensúlya minõségi károsodás
nélkül megmaradjon.

A törvény  az állami feladatok között sorolja
fel (a felszín alatti vizekkel kapcsolatban is) a
vízgazdálkodás országos koncepciójának ki-
alakítását, a nemzetközi együttmûködésbõl
adódó feladatok ellátását, a lehetséges víz-
nyerõ területek távlati ivóvízbázissá nyilvání-
tását és ezen vízbázisok vízkészletének fel-
használható állapotban tartását, valamint a
különbözõ szabályozási, állami hatósági fel-
adatok ellátását. 

A törvény helyi önkormányzati feladatokat is
megfogalmaz, a felszín alatti vizek vonatko-
zásában különösen az ivóvízellátás területén.
A területi jelentõségû vízgazdálkodási felada-
tokkal kapcsolatban  Területi Vízgazdálkodá-
si Tanácsokat  hoz létre
.
A felszín alatti vizek és azok víztartó képzõd-
ményei a törvény  meghatározása szerint az
állam kizárólagos tulajdonában vannak, de a
használatra igénybevett vízkészletek védelme
– a hasznosítás mértékének arányában – arra
hárul, aki a vízjogi engedélyt a hasznosításra
megszerezte. A vízigények a felhasználható
vízkészlet mennyiségi és minõségi védelmére
is tekintettel csak a még le nem kötött víz-
készletekbõl elégíthetõk ki. A törvény ezek
kielégítésére prioritási sorrendet határoz meg,
amelyben elsõ helyen a létfenntartási ivó- és
közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási víz-
használat áll, ezt követik a lakosság ellátását
szolgáló, továbbá az állatitatási, haltenyészté-
si, természetvédelmi, gazdasági és egyéb víz-
használatok. Az ásvány-, termál- és gyógy-
vízkészletek felhasználásánál elõnyben kell
részesíteni a gyógyászati, illetve gyógyüdülé-
si használatot. A törvény újabb rendelkezése
szerint, a kizárólag energetikai célú termál-

víz-hasznosítás csak vízvisszatáplálással va-
lósítható meg.

Ha a felhasználható vízmennyiség természeti,
vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a
vízhasználatokat – a létfenntartási vízhaszná-
lat kivételével – az elõbbi prioritási sorrend
figyelembevételével kártalanítás nélkül kor-
látozni lehet.

A vízimunkákhoz, illetve vízilétesítmények
megépítéséhez, átalakításához és megszünte-
téséhez létesítési-, a használatbavételhez és
üzemeltetéshez pedig üzemeltetési vízjogi
engedély szükséges (lásd 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet és 18/1996. (VI.13.) KHVM
rendelet).  A felszín alatti vizek  esetében ez
fõként a víztermelõ kutakat érinti. 

A vízjogi engedély a legújabb rendelkezések
szerint meghatározott idõre szól, összhang-
ban az EU elõírásokkal.

A vízhasználó a vízjogi engedélyben lekötött
vagy engedély nélkül felhasznált vízmennyi-
ség után vízkészlet járulékot köteles fizetni. A
törvény 2005. évi módosításakor több új sza-
kasszal egészült ki, amelyek részletesen sza-
bályozzák a vízkészletjárulék-fizetési kötele-
zettséget, annak mértékét, a mentességeket, a
fizetés módját, a visszaigénylés lehetõségét,
továbbá a nyilatkozattételi kötelezettséget.
[lásd még 11/1999. (III.11.) KHVM rendelet
és 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet].

Az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvízhasz-
nosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a
vízkivétel védõidomainak, védõterületének ki-
jelölésével és fenntartásával fokozott védelem-
ben és biztonságban kell tartani a külön jog-
szabályban [lásd 123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet] meghatározott  módon. A távlati ivó-
vízbázis vagy az elvi vízjogi engedéllyel már
lekötött vízkészlet védelme érdekében a víz-
ügyi hatóság külön jogszabály szerinti tulajdo-
ni és használati korlátozást rendelhet el.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgaz-
dálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

A R. az 1995. évi LVII. törvényben kapott fel-
hatalmazás alapján a vízügyi igazgatási szer-
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vek (elsõ fokon az illetékes környezetvédel-
mi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõ-
ség, másodfokon az Országos Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség), valamint a helyi önkormányzatok
jegyzõinek vízgazdálkodási hatáskörérõl és a
hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkezik. A
vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény
megépítéséhez (felszín alatti vizek vonatko-
zásában  fõként a kutak és forrásfoglalások
tartoznak ide) a szükséges vízjogi létesítési
engedélyt az építtetõ (tulajdonos) köteles
megszerezni.

Az építtetõ vagy annak megbízásából a tervezõ
még a létesítés elõtt kérheti elvi vízjogi enge-

dély megadását, amelyben rögzíteni kell külö-
nösen a vízgazdálkodási cél megvalósítására
leginkább alkalmas megoldásokat és azok fel-
tételeit, a vízbeszerzés, vízhasználat és a vízel-
vezetés lehetséges helyét, módját, ezek esetle-
ges változatait, az átlagos vagy szélsõ értékek
meghatározásával a kivehetõ (felhasználható)
víz mennyiségét, továbbá a használt, elvezetett
víz (szennyvíz) mennyiségének és minõségének
határértékeit, a tervezés és a megvalósítás kör-
nyezet- és természetvédelmi követelményeit.

A vízkészlet hasznosítására vízjogi létesítési
engedély csak akkor adható, ha ezzel egyide-
jûleg a hasznosítással összefüggésben kelet-
kezett szennyvíz elvezetésérõl, kezelésérõl és
a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ
elhelyezésérõl és gondoskodtak. 

A vízhasználat gyakorlásához, a vízilétesít-
mény használatba vételéhez meg kell szerez-
ni az üzemeltetési vízjogi engedélyt. Ebben
többek között rendelkezni kell az üzemelte-
téssel összefüggõ feltételekrõl, jogokról és
kötelezettségekrõl, az önellenõrzésrõl, az en-
gedély érvényességi idejérõl. Víziközmûvek
esetén az engedély elõírja üzemeltetési sza-
bályzat készítését és betartását. A felszín alat-
ti vízkészletekre települt vízilétesítmény ese-
tén külön jogszabály szerinti mûszaki doku-
mentációt (kutaknál vízföldtani naplót) kell
csatolni.

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjo-
gi engedélyezési eljáráshoz szükséges kére-
lemrõl és mellékleteirõl

A R. az elõzõekben említett elvi, létesítési és
az üzemeltetési vízjogi engedély iránti kére-
lem, az engedélyezési tervek tartalmi követel-
ményeit határozza meg. A felszín alatti vizek
terén ez a rendelet a vízbeszerzésre, a vízbe-
szerzõ létesítményekre (forrásokra és kutak-
ra), valamint a védõidomokra és védõterüle-
tekre vonatkozóan ad szabályozást, utóbbiak
esetében a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rende-
lettel együtt értelmezve.

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbá-
zisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivó-
vízellátást szolgáló vízilétesítmények védel-
mérõl

A R. hatálya az ivóvízminõségû vízigények
kielégítését, az ásvány- és gyógyvízhasznosí-
tást szolgáló, igénybevett, lekötött vagy táv-
lati hasznosítás érdekében kijelölt vízbázi-
sokra, továbbá az ilyen felhasználású vízke-
zelésre, -tárolásra, -elosztásra szolgáló
vízilétesítményekre terjed ki, melyek napi át-
lagban legalább 50 személy vízellátását bizto-
sítják. Ezeket a vízbázisokat, vízilétesít-
ményeket fokozott védelemben kell tartani,
ennek érdekében a vízbázisok körül  védõido-
mot, védõterületet kell kijelölni.

Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
a vízbázis fogalmát a következõk szerint defi-
niálja: a vízkivételi mûvek által hasznosításra
igénybe vett, illetve arra kijelölt terület vagy
felszín alatti térrész és az onnan kitermelhetõ
vízkészlet a meglévõ, illetõleg a tervezett víz-
beszerzõ létesítményekkel együtt.

A felszín alatti vízbázis esetében a védõidomot
és védõterületet belsõ, külsõ, valamint hidro-
geológiai védõövezetekre osztva kell meghatá-
rozni. A méretezés alapvetõen a felszín alatti
szivárgási sebességbõl számítható elérési idõk
alapján történik (elérési idõ: az az idõtartam,
amelynek elteltével a felszín alatti vízbe kerü-
lõ szennyezõ anyag, illetve az ezt szállító víz-
részecske eljut a vízkivétel helyéig):

– a belsõ, mûszaki védelmet biztosító védõ-
övezethez 20 nap (minimum 10 m),

– a külsõhöz fél év (de minimum 100 m),
– a hidrogeológiai védõövezet „A” zónájá-

hoz 5 év,
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– a hidrogeológiai védõövezet „B” zónájá-
hoz 50 év, 

– a hidrogeológiai védõövezet „C” zónájához
(kijelölése csak kivételes esetekben) a teljes
utánpótlódási terület tartozik.

A R. a különbözõ zónákban különbözõ korlá-
tozásokat ír elõ a potenciális szennyezõ forrá-
sokra és tevékenységekre:

– a belsõ zónában gyakorlatilag minden,
a vízbázis üzemeltetéséhez nem tartozó
tevékenység tilos,

– a külsõ védõzóna a lebomló szennyezé-
seket is távol tartja,

– a hidrogeológiai védõzónák pedig a le
nem bomló szennyezések ellen védenek
az elérési idõn belül.

A korlátozások az új tevékenységekre vonat-
kozóan szigorúbbak, a meglévõk különbözõ
feltételekkel megengedhetõk. A R. mindkét
esetre több korlátozást is feltételesen ír elõ a
környezetvédelmi felülvizsgálat eredményé-
tõl függõen. A korlátozások a beépítésre, üdü-
lésre, iparra, mezõgazdaságra, közlekedésre,
bányászati és fúrási tevékenységre vonatkoz-
nak. (A hidrogeológiai védõövezet „B” zóná-
jában teljes tiltás csak az erõsen mérgezõ
vagy radioaktív anyagokkal  folyó tevékeny-
ségre, ipari szennyvíz szikkasztására és szip-
pantott folyékony szennyvíz leürítésére vo-
natkozik. A szûkebb hidrogeológiai „A” zó-
nában és tovább befelé a vízkivétel irányában
ezek mellett  egyre szigorodó tiltásokkal ta-
lálkozunk.) 

A R. eljárási szabályokat tartalmaz a bizton-
ságba helyezési dokumentációval, a védõte-
rületek kijelölésével, a biztonságban tartással
kapcsolatban.

8001/2000. (Kö. Vi. Ért. 5.) KöViM-KöM
együttes tájékoztatója a távlati vízbázisok-
ról

A Vízgazdálkodásról szóló törvény felhatal-
mazása alapján, figyelemmel a 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra, a
miniszterek távlati ivóvízbázissá nyilvánítot-
ták a tájékoztató mellékletében szereplõ le-
hetséges víznyerõ területeket.

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a
vízkészletjárulék kiszámításáról

A R. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvényben elõírtakra hivatkozva víz-
készletjárulék fizetési kötelezettséget állapít
meg a felszín alatti vizet használók részére is.
Az alapjárulékot a vízhasználat és a vízkészlet
jellegétõl, valamint az adott térség vízkészlet-
gazdálkodási helyzetétõl függõ szorzószám-
mal módosítja. A felszín alatti vizekre vonat-
kozóan ezeket az 1. táblázat mutatja be.

A vizek elõre nem látható események vagy is-
meretlen ok miatt rendkívüli mértékben bekö-
vetkezõ elszennyezõdése esetén a keletkezõ
károk megelõzésére, elhárítására, illetõleg
mérséklésére irányuló tevékenységet szabá-
lyozó R. a felszín alatti vizekre is vonatkozik.
(különösen egyes havária jellegû talajvíz-
szennyezések tartozhatnak ebbe a körbe). 

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivó-
víz minõségi követelményeirõl és az ellen-
õrzés rendjérõl az olyan közüzemi vízellátó
rendszerbõl származó vízre terjed ki, amely
napi 10 m3-nél több vizet szolgáltat vagy 50
fõnél több személyt lát el, és a vizet közössé-
gi létesítményben vagy kereskedelmi célra
szánt élelmiszer elõállítására használják. Az
ivóvizekre vonatkozó, fontosabb komponen-
sek határértékeit a 3. melléklet tartalmazza.

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a
víziközmûvek üzemeltetésérõl – többek kö-
zött – részletesen szabályozza a közüzemi
ivóvíz-szolgáltatóknak  a felszín alatti ivóvíz-
bázisok igénybevétele során ellátandó felada-
tait, megadva – a vízbázis sérülékenységétõl
függõen eltérõen  az alapállapot, a rendszeres
alapvizsgálat, illetve az ellenõrzõ vizsgálat
során mérendõ komponenseket, a mérések
gyakoriságát és az adatszolgáltatás rendjét. A
jogszabály rögzíti a biztonságos ivóvízellátás
érdekében végzendõ rendkívüli vizsgálatok
rendjét, amennyiben a vízutánpótlódás terüle-
tén szennyezettség van, vagy valószínûsíthe-
tõ.

132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a víz-
minõségi kárelhárítással összefüggõ fel-
adatokról
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A vizek elõre nem látható események vagy is-
meretlen ok miatt rendkívüli mértékben bekö-
vetkezõ elszennyezõdése esetén a keletkezõ
károk megelõzésére, elhárítására, illetõleg
mérséklésére irányuló tevékenységet szabá-
lyozó R. a felszín alatti vizekre is vonatkozik.
(különösen egyes havária jellegû talajvíz-szen-
nyezések tartozhatnak ebbe a körbe).

1996. évi LIII. törvény a természet védel-
mérõl

A Tv. a felszín alatti vizekre is vonatkozik:
védelem alatt áll többek között valamennyi
forrás és víznyelõ.

A Tv. alkalmazásában forrás a felszín alatti víz
természetes felszínre bukkanása, ha a víz ho-
zama tartósan meghaladja az 5 l/p értéket, ak-
kor is, ha idõszakosan elapad. Víznyelõ az ál-
landó vagy idõszakos felszíni vízfolyás karszt-
ba történõ elnyelõdési helye.

A földtani természeti értékek általános védel-
me körében a Tv. megtiltja a nyílt (fedetlen)

karsztos kõzetekbõl álló felszínen a kõzet, il-
letve a karsztvíz szennyezését vagy állapotá-
nak jogellenes megváltoztatását. Ezzel, vala-
mint az élõhelyek, tájak, tavak, patakok, mo-
csarak, földtani képzõdmények és barlangok
védelmével a Tv. közvetetten a felszín alatti
vizek védelmét is segíti.

8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató a
nyílt karszt-területek külterületi jegyzékérõl,
a nyílt karszt területekkel érintett földrészle-
tek külterületi helyrajzi számait tartalmazza.
A jegyzék tájékoztató jellegû, nem érinti a
más jogszabályok által biztosított védettsége-
ket, illetve korlátozásokat. Célja azoknak a
területeknek a közzététele, ahol a természet-
védelmi tv. 19. § (3) bekezdése alapján tilos a
nyílt (fedetlen) karsztos kõzetbõl álló felszí-
nen a karsztos kõzet, illetve a karsztvíz
szennyezése vagy állapotának jogellenes
megváltoztatása.

74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a termé-
szetes gyógytényezõkrõl
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A R. hatálya a természetes gyógytényezõket
felhasználó egészségügyi szolgáltató tevé-
kenységre, gyógyfürdõkre, vagy klíma-
gyógyintézetekre, és azokra vonatkozik, akik
természetes ásványvizet, gyógyvizet és
gyógyiszapot  termelnek ki és forgalmaznak. 

A felszín alatti vizek szempontjából fontos a
gyógyvíz minõsítés rendje.

A gyógyvíz olyan természetes ásványvíz,
amelynek bizonyított gyógyhatása van. A
gyógyhatást orvosi vizsgálatokkal kell bizonyí-
tani. A gyógyvíznek minden esetben meg kell
felelni az ásványvíz követelménynek.

A R. megkülönbözteti a külsõleg (fürdõvíz-
ként), valamint a belsõleg történõ (ivás, pa-
lackozás, inhalálás) felhasználást. A R. szabá-
lyozza a gyógyhellyé, illetve gyógyfürdõvé,
gyógyiszappá történõ minõsítés rendjét, kö-
vetelményeit is. 

65/2004. (IV. 27.) FVM – EszCsM – GKM
együttes rendelet a természetes ásványvíz, a
forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dú-
sított ivóvíz és az ízesített víz palackozásá-
nak és forgalomba hozatalának szabályiról
az EU 80/777/ EGK és az azt módosító
96/70/EK irányelv hazai jogharmonizációja.
E rendelet szerint a természetes ásványvíz:

– védett felszín alatti vízadó rétegbõl
származik,

– eredendõen szennyezésmentes, ásványi-
anyag-, és nyomelem-tartalma, vala-
mint egyéb összetevõinek következté-
ben elõnyös tulajdonságokkal rendelke-
zik, 

– összetétele és hõmérséklete közel állan-
dó, 

– palackozáskor a jogszabály mellékleté-
ben felsorolt összetevõk mennyisége
nem haladja meg a megengedett határ-
értéket,

– megfelel a mikrobiológiai elõírásoknak.
A jogi szabályozás nem határoz meg minimá-
lis összes oldott anyagtartalmat, nem nevesíti
semmilyen  komponens  szükséges tartalmát. 
E jogszabály alapján Magyarország majd
minden felszín alatti vízkivétele, természetes
ásványvíznek minõsíthetõ, amennyiben azt
igénylik.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Majd minden bányászati tevékenység érinti a
felszín alatti vizeket. Ezekre vonatkozóan a
Tv. rögzíti, hogy a környezetvédelmi és a víz-
ügyi jogszabályok az irányadók:

– ha a geotermikus energia kinyerése felszín
alatti víz kitermelését igényli, a vízjogi enge-
délyezési eljárásban a bányafelügyelet szak-
hatóságként mûködik közre;
– a bányászati tevékenység mûszaki üzemi
tervét úgy kell elkészíteni, hogy – többek között
– biztosítsa a környezeti-természeti károk le-
hetséges megelõzését, illetve csökkentését (az
esetek egy részében a károk a felszín alatti víz-
ben, vagy annak közvetítésével jelentkeznek);
– a bányavállalkozó a bányászati tevékeny-
ség biztonsága érdekében kiemelt vizet (bá-
nyavizet) bányaüzemi célra felhasználhatja, a
bányavíz felhasználására a környezetvédelmi
és a vízügyi jogszabályok az irányadók;
– a bányavállalkozó által felszínre hozott flu-
idumok visszasajtolása környezet hatásvizsgá-
lat köteles tevékenység, környezetvédelmi en-
gedély birtokában kérhetõ meg a vízjogi enge-
dély;
– a bányahatóság bányamûszaki szempont-
ból közremûködik a mélységi vizek felszínre
hozatalával kapcsolatos vízjogi engedélyezési
eljárásban;
– a bányabezárással kapcsolatban a Tv. elõ-
írja, hogy a hasznosításra nem kerülõ föld
alatti bányatérséget olyan állapotban szabad
felhagyni, hogy az sem a környezetre, sem a
felszínre veszélyt ne jelentsen (ez különösen a
felszín alatti vizek minõségének védelme szem-
pontjából fontos).

203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bá-
nyászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról

A R. elõírja, hogy a bányatelek mûszaki leírá-
sának ismertetnie kell többek között a felszín
alatti vizekre gyakorolt hatásokat.

Minden bányászati tevékenység esetében el
kell végezni a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet szerinti elõzetes vizsgálatot. Ennek
eredménye dönti el, hogy az adott bányászati
tevékenység esetében szükséges-e a környe-
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zeti hatásvizsgálat végzése, illetve az adott te-
vékenység megkezdésére csak akkor kerülhet
sor, ha a jogszabályban rögzítettek szerint a
vizsgálatok alapján kiadásra kerül a környe-
zetvédelmi engedély, illetve az egységes kör-
nyezethasználati engedély.

Ezt követõen kerülhet csak sor a mûszaki
üzemi terv készítésére. A mûszaki üzemi terv-
ben ki kell térni a bányamûvelés környezetre
gyakorolt hatásának ismertetésére, a káros
környezeti hatások megelõzéséhez és csök-
kentéséhez szükséges intézkedésekre, a hatá-
sok megfigyelésének módjára, az ehhez szol-
gáló mérési helyek kialakításának, üzemelte-
tésének rendjére. Ez a felszín alatti vizek vé-
delmére is vonatkozik. 

239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a bá-
nyatavak hasznosításával kapcsolatos jo-
gokról és kötelezettségekrõl

A R. a bányató definícióját a következõk sze-
rint adja meg: a felszíni vagy felszín alatti bá-
nyászati tevékenység következtében a földfel-
szín fedõrétegének eltávolításával, a felszín
alatti vízkészletbõl kialakult és a bányamûve-
lés befejezése után is fennmaradó olyan álló-
víz, amelynek medrét a bányászat során mes-
terségesen kialakított terepmélyedés képezi.

A R. szerint a bányató fenntartásához, hasz-
nosításához, vízkészletének használatához
vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni. A
bányatavak vízkészletének szennyezése, ká-
rosítása, így pl. különösen szennyvízbefoga-
dóként történõ hasznosítása, továbbá minden
olyan vízhasználat, mely a felszín alatti vizek
minõségének veszélyeztetésével jár – a fel-
szín alatti vízkészlettel való szoros kapcsolat-
ra való tekintettel – tilos. 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek me-
zõgazdasági eredetû nitrát-szennyezéssel
szembeni védelmérõl

A R. a hasonló címû 49/2001. (IV. 3.) Korm.
rendelet helyébe lépett úgy, hogy hatályban
maradtak – átmenetileg – a korábbi rendelet
adatszolgáltatással kapcsolatos elõírásai (9. §
és 3. melléklet), valamint a helyes mezõgaz-
dasági gyakorlatra vonatkozó szabályok (1.

melléklet). A R. kijelöli a mezõgazdasági ere-
detû nitrátszennyezéssel szembeni érzékeny
területeket mind a felszíni vizek, mind a fel-
szín alatti vizek védelme szempontjából. A R.
a felszíni vizek szempontjából nem változta-
tott az érzékeny területek kijelölésén. To-
vábbra is annak kell tekinteni a Fertõ-tó, a
Balaton és a Velencei-tó vízgyûjtõ területét,
továbbá valamennyi ivóvízellátási célt szol-
gáló tározó vízgyûjtõ területét, valamint a bá-
nyatavak 300 m-es parti sávját. 

A szempontok a felszín alatti vizek védelme
szempontjából sem változtak, de az újabb is-
meretek alapján kb 10%-ban történtek módo-
sulások (67 település lekerült, 320 pedig fel-
került a listára). A R. településsorosan – két
listára bontva – tartalmazza a területeket. A
nitrátérzékeny területek és a hozzájuk tartozó
település soros lista a KvVM honlapján is
megtekinthetõ. Ezeken túlmenõen nitrát-
érzékenynek kell tekinteni minden település
belterületét, ahol mezõgazdasági tevékenység
(pl. állattartás) engedélyezett, és a felszín alat-
ti víz nitráttartalma meghaladja az 50 mg/l-t.

A nitrátérzékeny területeken be kell tartani a
helyes mezõgazdasági gyakorlat követelmé-
nyeit (pl. szigetelt és megfelelõ kapacitású
trágyatároló, trágyázás tilalmi idõszak, ma-
ximálisan kijuttatható szervestrágya men-
nyiség stb.). A mezõgazdasági tevékenysé-
get folytatóknak nyilvántartást kell vezetni-
ük – a rendeletben közzétett adatlap szerint –
az állattartó telepen keletkezõ, illetve tárolt
trágya mennyiségérõl, valamint a trágya ki-
juttatásáról. A nyilvántartás alapján adat-
szolgáltatást kell teljesíteni a talajvédelmi
hatóság részére.

A vizek nitrát tartalmát négy évente fel kell
mérni (kiegészítve –  ha szükséges – az éven-
kénti méréseket), és ez alapján javaslatot kell
tenni a Kormány részére az esetleg szüksé-
gessé váló módosításokra mind a nitrátérzé-
keny terület kijelölését, mind a jó mezõgaz-
dasági gyakorlat szabály-rendszerét illetõen.
Várhatóan 2006 folyamán miniszteri rendelet
teszi közzé az akcióprogramot, a helyes me-
zõgazdasági gyakorlat kötelezõ szabályait,
valamint az adatok nyilvántartására, az adat-
szolgáltatásra vonatkozó elõírásokat.
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50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvi-
zek és szennyvíziszap mezõgazdasági fel-
használásának és kezelésének szabályairól.

A R. célja, hogy szabályozza a tisztított kom-
munális jellegû szennyvizek és a kezelt
szennyvíziszapok mezõgazdasági területre
történõ kijuttatását, beleértve a települési fo-
lyékony hulladékok mezõgazdasági felhasz-
nálhatóságát is. 

A R. szabályrendszere – többek között –
azon a szakmai feltételezésen alapul, hogy a
talajra megállapított terhelési határértékek
betartása esetén nem fog elszennyezõdni a
felszín alatti víz sem. A talajra vonatkozó kö-
vetelmények összhangban vannak a 10/2000.
(VI. 2.) KöM – EüM – FVM – KHVM együt-
tes miniszteri rendeletben a földtani közegre
megállapított (B) szennyezettségi határ-érté-
kekkel.

A R. – a termõföld védelmérõl szóló 1994
évi LV. törvény alapján – a tevékenység vég-
zését hatósági engedélyhez köti. Elõírja  –
többek között – azokat a talaj- és talajvíz
vizsgálatokat is, amelyek szükségesek a talaj-
tani szakvélemény elkészítéséhez, illetve a
szakhatóságokhoz benyújtásra kerülõ doku-
mentációhoz. A R. összhangban van a
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelettel is. 

A szennyvízzel, szennyvíziszappal kijuttatott
összes nitrogén éves mennyisége nem halad-
hatja meg a 170 kg/ha értéket figyelembe vé-
ve a szerves trágyákat is.

Ha valamilyen oknál fogva a talajban vagy a
felszín alatti vízben a kockázatos anyagok
mennyisége meghaladja az eltûrhetõ szintet
(a (B) szennyezettségi határértéket), akkor a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint
kell a helyzetet kivizsgálni, illetve a kármen-
tesítési eljárást megindítani. 

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetter-
helési díjról a levegõ-, a víz- és a talajterhelé-

si díjra terjed ki. A talajterhelési díj (TTD) be-
vezetésének célja, hogy gazdasági szabályozó
eszközökkel csökkentse a települések terüle-
tén a szennyezõanyagoknak a felszín alatti
vízbe történõ közvetett bevezetését. A TTD
sajátossága, hogy  csak a talajterhelõk szûk
körét érinti, csupán azokat, akiknek megvan a
lehetõségük arra, hogy közüzemi csatornahá-
lózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem te-
szik. A jogalkotó szándékát az a tapasztalat is
motiválta, hogy a jelentõs költségvetési támo-
gatással megépült közmûvet (közüzemi csa-
tornát, szennyvíztisztítót) – a díjfizetés elke-
rülése érdekében – a lakosság egy része nem
akarja igénybe venni.

Ezért a TTD célja, hogy senkinek se legyen
elõnyösebb a környezet szempontjából rosz-
szabb megoldást választani: vagyis azt, hogy
nem veszi igénybe a már kiépített csatorna-
szolgáltatást.

A talajterhelési díjból származó bevételt az ön-
kormányzat csak a talaj, valamint a felszín alat-
ti víz mennyiségi, minõségi védelmére használ-
hatja fel. Ilyen feladatok különösen: a csatorná-
zás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a
tartós környezetkárosodások kármentesítése, a
potenciális és tényleges szennyezõ források
szennyezésének megelõzése, illetve utólagos
mûszaki védelme, valamint a települési moni-
toring kialakítása és mûködtetése.

TTD mentességet az a kibocsátó élvez, aki
egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt,
vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
úgy alkalmaz, hogy az általa kialakított talaj-
víz megfigyelésére alkalmas monitoring-kút-
ban végzett vegyvizsgálatok szerint a talajvíz
minõsége nem romlik.

A TTD mértékét  többek között  a területérzé-
kenységi szorzó is módosítja. A területérzé-
kenységet a felszín alatti víz szempontjából
érzékeny területeken lévõ települések besoro-
lásáról szóló 27/2004. (XII. 2.) KvVM ren-
delet melléklete tartalmazza.
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A felszín alatti vizekre vonatkozó informáci-
ók legnagyobb része a vízrajzi tevékenység
során keletkezik. A KHVM miniszter
22/1998. (XI. 6.) rendelete a vízügyi igazga-
tási szervezet vízrajzi tevékenységérõl sza-
bályozza a felszíni és felszín alatti vizek
mennyiségi és minõségi jellemzõinek megis-
merésével, értékelésével és elõrejelzésével
kapcsolatos feladatok végzését. Többek kö-
zött kitér a vízrajzi észlelõhálózat mûködteté-
sére, a vízhasználók és más szervezetek víz-
rajzi adatszolgáltatására, az idõszakos álla-
potfelvételekre, valamint az adatforgalomra,
-tárolásra és -szolgáltatásra.

A felszín alatti vizekre vonatkozóan a legtöbb
információt a mélyfúrású kutak vízföldtani
dokumentációi és az ezeket az adatokat nyil-
vántartó Országos Kútkataszter tartalmazzák.

A vízföldtani naplóban az alábbi építéskori
adatok találhatók:

– kútkataszteri sorszám (településenkénti fo-
lyamatos sorszám, megkülönböztetve a bel- és
külterületeket);
– helység, megye, pontos cím;
– a vízkivétel célja, vízjogi létesítési enge-
dély, vízikönyvi száma, vízügyi igazgatóság;
– térképlap száma, EOV koordináták;
– csövezett kút mélysége, fúrás közben elért
mélység;
– a fúrási eljárás és a fúróberendezés típusa
és száma;
– a rétegek részletes leírása (m-m) a réteg-
minták és a  geofizikai szelvény alapján;
– a véglegesen kiképzett kút csövezési és szû-
rõzési adatai (m-m-ig, átmérõ, a csõ és a szû-
rõ anyaga);
– a kitermelt víz hõfoka, talp-hõmérséklet;
– egyéb munkálatok adatai;
– tartozékok (helyszínrajz 1:25 000 és részle-
tes, vízhozam diagram, áramlásmérés, vissza-
töltõdés mérés, gáz-vízviszonyok vizsgálat, fel-
színi és mélységi vízvizsgálati eredmények, a
kút végleges földtani és mûszaki szelvénye,
geofizikai mérések diagramjai).

A vízföldtani napló adataiból évenként készü-
lõ kútkataszteri kiadvány az elõzõekbõl a
következõket tartalmazza:

– helység, kataszteri szám, megnevezés, fúrás
éve, nyilvántartási száma;
– terep mB.f., EOV X, Y koordináták;
– talpmélység, csövezés (átmérõ, mélység),
szûrõzés (helye, módja);
– a vízadó kora, kõzete;
– nyugalmi, üzemi vízszint felszíntõl számí-
tott mélysége, vízhozam, fajlagos vízhozam;
– vízhõmérséklet, talphõ, a mérés mélysége;
– metán tartalom;
– vízkémia (Na+K, Ca, Mg, Fe, Mn, As, NH4,
NO2, NO3, Cl, SO4, összes só, pH, összes ke-
ménység, lúgosság, fajlagos vezetõképesség,
O2 fogyasztás.

A Vízkészletgazdálkodási Atlasz térinfor-
matikával összekapcsolt gépi adatállományai
tárgyévenként felújítva többek között az aktu-
álisan üzemelõ, tartalékként vagy figyelõkút-
ként a vízjogi engedélyekben szereplõ felszín
alatti vízkivételek adatait tartalmazzák:

– a víztermelõ objektumok (kutak, források)
fontosabb építéskori adatai és a tárgyévi víz-
termelés;
– az elõzõ objektumok vízjogi engedélyekben
összefoglalt csoportjainak fontosabb alapada-
tai és az engedélyben szereplõ, kitermelhetõ
vízmennyiség.

Az üzemi adatokat (a kutak és a források
nyugalmi-, üzemi vízszint, vízhozam, vízter-
melési és vízminõségi vizsgálati adatai) a
közüzemi vízmûvek üzemeltetõi, valamint a
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
által kijelölt üzemeltetõk küldik meg a terüle-
ti- és központi nyilvántartásokba.

A felszín alatti vizek mennyiségi és minõségi
változásainak országos áttekintését szolgálják
a következõ törzshálózatok:

A felszínközeli és felszín alatti vízszintész-
lelõ törzshálózat az állami vízügyi és földta-
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ni szervek kezelésében régóta üzemel. A 30-
as évek óta fokozatosan kiépült talajvízszint-
észlelõ hálózat elsõsorban a síkvidéki terüle-
tekre terjed ki   1596 kúttal. A karsztvízszint-
észlelõ törzshálózat – amely jelenleg 245 ál-
lomásból áll – az 50-es évek óta fejlõdött ki,
fõként a Dunántúli-középhegységben, fõleg a
bányászattal kapcsolatban. A rétegvízszint-
észlelõ törzshálózat fejlesztése a 70-es évek
közepe óta zömében üzemen kívüli kutak fel-
használásával történt, jelenleg   378 kutat ész-
lelnek. A vízmûvek részére nem foglalt forrá-
sokat is az állami vízügyi szervek mérik. A
forrásmérõ hálózatban jelenleg 51 forrás víz-
hozam mérése történik. A hálózatokban egyre
növekvõ mértékben regisztráló mûszerekkel
folyik az észlelés.

A 80-as évek közepén kialakított Felszín
Alatti Vízminõségi Törzshálózat pénzügyi
források hiányában alapvetõen közüzemi ter-
melõ-kutakból, továbbá néhány forrásból áll.
Az évente 1-12 alkalommal vett vízminták
elemzési adatai a központi nyilvántartásokba
kerülnek. Ez a hálózat lényegében az üzemi
adatszolgáltatásokban is megjelenõ vízminõ-
ségi információk egy részére támaszkodik, s
még nem felel meg  egy országos felszín alat-
ti vízminõségi törzshálózat követelményei-
nek. 

Ezt felismerve kezdõdött meg, elsõsorban a
sérülékenyebb talaj- és sekély rétegvizekre
kiterjedõen, kimondottan erre a célra létesített
környezetvédelmi vízminõségi megfigyelõ-
hálózat kialakítása 1996-tól. (Duna–Tisza kö-
ze, országos hálózat a mezõgazdasági terüle-
teken, különösen a TIM – Talaj Információs
Monitoring – pontok mellett, települési moni-
toring, havária monitoring a vízfolyások mel-
lett, források). 

A 2006 márciusában záródó PHARE projekt
a mezõgazdasági területek, települések és a
források monitoring hálózatának bõvítését
szolgálta a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rende-
let szerinti elõírások teljesülésére. 

Az elõbb felsorolt információk a VITUKI
Kht. Vízgazdálkodási Igazgatósága által  üze-
meltetett Központi Vízrajzi Adattárban
(Budapest, IX., Kvassay Jenõ út 1. K. épület

II. emelet) megtalálhatók (nyitvatartás mun-
kanapokon 9-14 óráig, betekintés ingyenes, a
papír adathordozókról önköltségi áron igé-
nyelhetõ másolat). 

Itt  találhatók  meg  a  kútkataszterhez  tartozó
1: 25 000 méretarányú térképek is, amelyek a
kutak helyét tüntetik fel. A vízrajzi törzsháló-
zat adatait a VITUKI Kht. által évente kiadott
Vízrajzi Évkönyv tartalmazza, amely CD-
mellékletén szerepelnek a felszín alatti víz-
használatok tárgyévi adatai, valamint a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet által üzemelte-
tett Vízmegfigyelõ Hálózat vízszintmérési
adatai is.

A Központi Vízrajzi Adattárban a vízrajzi
törzshálózat adatai gépi adathordozón is meg-
találhatók. A kútkataszteri adatok gépi adatál-
lományai még rendezésre szorulnak.

Ezekhez kapcsolódik a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 2/1. melléklete alapján össze-
állított, a területek és települések érzékenysé-
gi térképsorozata is. Ez az érzékenységi tér-
képsorozat és a hozzájuk tartozó település so-
ros lista a  KvVM honlapján is megtekinthe-
tõ. A területek és települések érzékenységét
bemutató 1:100 000 méretarányú térképek
Arc-View formátumban, CD-n találhatók a
felügyelõségeknél, valamint a VITUKI Kht.-
tõl igényelhetõk. 

Jelenleg folyamatban van a 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendeletben elõírt Környe-
zetvédelmi Felszín Alatti Víz- és Földtani
Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) ki-
építése, amely többek között a felszín alatti
vizek állapotára vonatkozó információkat is
tartalmaz, valamint adatokat az állapottal
kapcsolatos követelményekre, a veszélyezte-
tõ vagy szennyezõ, károsító tevékenységekre
és a kapcsolódó környezetvédelmi intézkedé-
sekre is. 

A FAVI mûködése érdekében a felszín alatti
víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevé-
kenységek jellemzõit különbözõ adatlapokon
kell az adatszolgáltatásra kötelezett tevékeny-
ség helye szerint illetékes felügyelõséghez
benyújtani.
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A felszín alatti vizekkel kapcsolatban alapve-
tõk a Magyar Geológiai Szolgálatnál, illetve
a Magyar Állami Földtani Intézetnél és az
Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnél elér-
hetõ, a földtani képzõdményekre vonatkozó
információk. Ezek közül kiemelendõk a fel-
színi földtani térképek, a felszínközeli – a fel-
sõ 10 m-ben elhelyezkedõ – földtani képzõd-
ményeket, a sík- és dombvidékeket feldolgo-
zó térképsorozatok, a különbözõ tematikus
(környezetérzékenységi, agrogeológiai, hid-
rogeológiai, stb.) térképek, valamint a már
említett Vízmegfigyelõ Hálózat adatai.

A felszín alatti vizekre vonatkozó informáci-
ók egyben földtani adatok is. A 4/1997.
(III. 5.) KIM-KTM-KHVM együttes ren-
delet a Magyar Geológiai Szolgálat részére
szolgáltatandó földtani kutatási adatok kö-
rérõl és forgalmazásának rendjérõl hatálya
a földtani kutatást végzõ szervezetekre és a
bányavállalkozókra, illetve az általuk végzett
tevékenység során nyert földtani adatokra ter-
jed ki, beleértve a vízföldtani feltáró tevé-
kenységet.

Az utánpótlódási, beszivárgási körülménye-
ket a talaj is meghatározza. Az MTA Talajta-
ni és Agrokémiai Kutatóintézetében, vala-
mint a Növény- és talajvédelmi állomáso-
kon található adatok nem csak a talaj összeté-
telére, hanem a mezõgazdasági eredetû diffúz
szennyezés terhelésre, a területhasználatra is
kiterjednek. Ebbõl a szempontból kiemelendõ
a TIM (Talajinformációs Monitoring) háló-
zat. Az MTA TAKI fejlesztette ki az ország
területére 1:100 000 méretarányban az Agro-
topográfiai Adatbázist (AGROTOPO),
amely homogén agroökológiai egységekbõl
áll, valamint a Magyar Digitális Talajtani és
Domborzati Adatbázist (HunSOTER),
amely az egész világra kiterjedõ, az ENSZ

Környezetvédelmi Programja által felügyelt
adatbázis része, s ezen kívül további nagy ter-
jedelmû talajtani térképi és térinformatikai
anyagokból álló információ-bázissal rendel-
kezik.

A vizek egészségügyi szempontból történõ
vizsgálatával a Johann Béla Országos Epi-
demiológiai Központ foglalkozik, nagyszá-
mú, vízminõségi, bakteriológiai adatot tarta-
nak nyilván az ANTSZ-ek (Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) vizsgálati
anyagaiból.

Felszín alatti vizekre vonatkozó helyi infor-
mációk a vízmûveknél, fürdõ-vállalatoknál és
– csökkenõ mértékben – a bányavállalatoknál
is találhatók.

A folyamatban lévõ fejlesztések eredménye-
ként el kell érni a közeljövõben, hogy a fel-
szín alatti vizekre vonatkozó valamennyi ak-
tuális adat gépi úton gyorsan elérhetõ legyen
minden jogosult számára.

A felszín alatti vizekre vonatkozó archív in-
formációk feldolgozása és expedíció-szerû
felméréssel történõ kiegészítése az állam
nagyszabású aktuális feladatává vált az EU
Víz Keretirányelv monitoring-célkitûzései
keretében, annak feltárási fázisában. Kiegé-
szítõ fúrásos feltárásra elsõsorban a fel-
színközeli vízminõség  meghatározásához
van szükség, egyébként a nagy számú meglé-
võ figyelõ- és termelõkút lehetõséget ad az ál-
lapotfelvétel elvégzésére a különbözõ felszín
alatti víztesteken.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um  az utóbbi években több, felszín alatti vi-
zekkel kapcsolatos kiadványt adott közre (4.
melléklet).
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. A felszín alatti vizek védelmét érintõ fontosabb hazai szabályozások

1/a A határértékek definiíciói a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletben
1/b A szennyezõanyagok jegyzékei (1. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelethez
1/c. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása

(2. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez)
1/d. A 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-

szennyezéssel szembeni védelmérõl 5. §. (1) bekezdése

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékletei szerint a  felszín
alatti vizeket, illetve vízbázisok védõövezeteit nevesítetten érintõ tevékenységek

3. Különbözõ elõírások szerinti határértékek összehasonlítása

4. Felszín alatti vizekkel kapcsolatos KvVM kiadványok
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1. melléklet

A felszín alatti vizek védelmét érintõ fontosabb hazai szabályozások 

Törvények

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 

• a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás léte-
sítésérõl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirde-
tésérõl szóló 1994. évi I. tv.

• a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. tv.

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.

• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 

• a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. tv. 

• az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. tv.

• a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 

• a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.

Kormányrendeletek

•• 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvíz-
elvezetésrõl

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

• 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivó-
vízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl

• 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminõségi kárelhárítással összefüggõ feladatok-
ról

• 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény vég-
rehajtásáról

• 74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányu-
ló együttmûködésrõl szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihir-
detésérõl

• 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról
és kötelezettségekrõl

• 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszap mezõgazdasági fel-
használásának és kezelésének szabályairól.
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1. melléklet

• 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés
rendjérõl

• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérõl

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól

• 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárásról

• 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl

Miniszteri rendeletek

•• 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kére-
lemrõl és mellékleteirõl

•• 4/1997. (III. 5.) IKIM-KTM-KHVM együttes rendelet a Magyar Geológiai Szolgálat ré-
szére szolgáltatandó földtani kutatási adatok körérõl és forgalmazásának rendjérõl

• 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló tv. végrehajtásá-
ról

• 22/1998. (XI. 6.) KHVM miniszteri rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevé-
kenységérõl

• 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet-járulék kiszámításáról

• 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezõkrõl 

• 10/2000. (VI. 2.) KöM – EüM – FVM – KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és
a földtani közeg minõségi védelméhez szükséges határértékekrõl

• 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközmûvek üzemeltetésérõl

• 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területe-
ken lévõ települések besorolásáról 

• 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyezõanyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól

• 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályai-
ról
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1. melléklet

• 65/2004. (IV. 27.) FVM – ESzCsM – GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a
forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásá-
nak és forgalomba hazatálának szabályairól

• 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szûrõvizsgálatával kap-
csolatos szabályokról

• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzé-
sére vonatkozó részletes szabályokról

Utasítások, Tájékoztatók 

• 8001/2000. (Kö. Vi. Ért. 5.) KöViM – KöM együttes tájékoztatója a távlati vízbázisok-
ról

•• 8001/2002. (K. Ért. 2.) KöM tájékoztatója a 33/2000. (III. 17.) Kormányrendelettel elõ-
írt adatlap közzétételérõl szóló 8002/2000. (K. Ért. 6.) KöM tájékoztató módosításáról

•• 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató a nyílt karszt területek külterületi jegyzékérõl

• 8/1970. (V. É. 6.) OVH utasítás a hévízmûvek (hévízkutak) üzemeltetési szabályzatának
kiadásáról

•• 2/1971. (V. 18.) OVH rendelkezés a hévízkutak kötelezõ idõszakos mûszeres felülvizs-
gálatáról és karbantartásáról
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1/a. melléklet

A határértékek definíciói a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben

(A) Háttér koncentráció: reprezentatív érték; egyes anyagoknak a természetes vagy ahhoz kö-
zeli állapotban általában elõforduló koncentrációja a felszín alatti vízben, illetve a talaj-
ban,

(Ab) Bizonyított háttér koncentráció: meghatározott anyagnak adott térségre jellemzõ, az (A)
háttérkoncentráció helyett, vizsgálatokkal megállapított tényleges koncentrációja a felszín
alatti vízben, a földtani közegben, ami természeti adottságok, illetve a vizsgált terheléstõl
független diffúz terhelés, szennyezés vagy felszíni vízen keresztül történõ terhelés hatásá-
ra alakult ki,

(B) Szennyezettségi határérték: jogszabályban, illetve ezek hiányában hatósági határozatban
meghatározott olyan szennyezõanyag koncentráció, illetve egyéb minõségi állapotjellem-
zõk olyan szintje a felszín alatti vízbe, a földtani közegben, amelynek bekövetkeztekor a
földtani közeg a felszín alatti víz szennyezettnek minõsül, figyelembe véve a felszín alat-
ti víznél az ivóvízminõség és a vízi ökoszisztémák igényeit, földtani közeg esetében pedig
a talajok többes rendeltetését és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni érzékenysé-
gét,

(D) Kármentesítési célállapot határérték: hatósági határozatban elõírt koncentráció, amit a
kármentesítés eredményeként kell elérni az emberi egészség és az ökoszisztéma, illetve a
környezeti elemek károsodásának megelõzése érdekében; meghatározása a kármentesítés
eljárás keretében végzett komplex értékelésen, a szennyezõ anyagnak a környezeti elemek
közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó méréseken, modellszámításo-
kon, mennyiségi kockázatfelmérésen alapul a területhasználat figyelembevételével,

(E) Egyedi szennyezettségi határérték: a telephelyen a (B) szennyezettségi határérték helyett
– a Kvt. hatálybalépésekor már folytatott tevékenység esetében vagy azokon a területeken,
ahol az (Ab) bizonyított háttérkoncentráció meghaladja a (B) szennyezettségi határértéket
– a helyzet tényleges ismerete alapján mennyiségi kockázatfelmérésre támaszkodóan, a te-
rülethasználat figyelembevételével hatósági határozatban megállapított szennyezettségi
határérték. Az (E) egyedi szennyezettségi határérték nem lehet szigorúbb a (B) szen-
nyezettségi határértéknél és nem lehet enyhébb a vizsgálattal megállapított tényleges szen-
nyezettségi koncentrációnál, illetve a (D) kármentesítési célállapot határértéknél,

(Mi) Igénybevételi határérték: a víztest egy adott lehatárolt részén a legnagyobb megengedhe-
tõ víz(nyomás)szint süllyedéshez tartozó igénybe vehetõ összes vízmennyiség m3/év-ben
kifejezve
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219/2004. (VII.21.) Korm. rendelethez 1. számú melléklet

A SZENNYEZÕANYAGOK JEGYZÉKEI
A Tanács 80/68/EGK irányelvének melléklete, tovább az Európai Parlament és Tanács

2000/60/K irányelv VIII. melléklete szerint

Az I. Jegyzék a következõkben felsorolt anyagféleségekhez és csoportokhoz tartozó meghatáro-
zott anyagokat tartalmazza azok kivételével, amelyek toxicitás, lebomlás és az emberi szerve-
zetben való felhalmozódás szempontjából kis kockázatot jelentenek és nem sorolandók az
I. Jegyzékbe.

Azok az anyagok, amelyek a toxicitás, a lebomlás és élõ szervezetbe való felhalmozódás szem-
pontjából a II. Jegyzéknek felelnek meg, a II. Jegyzékbe sorolandók.

I. Jegyzék a veszélyességük alapján K1 minõsítésû anyagokra

1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek a vízi környezetben szerves
halogéneket képezhetnek.

2. Szerves foszforvegyületek
3. Szerves ónvegyületek
4. Anyagok és készítmények, vagy ezek lebomlási termékei, amelyekrõl bebizonyoso-

dott, hogy karcinogén vagy mutagén tulajdonságossal rendelkeznek, vagy pedig
olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezõtlen hatással vannak a szteroidogén, thy-
roid, szaporodási vagy endokrin függõ funkciókra a vízi környezetben vagy azon ke-
resztül

5. Higany és vegyületei
6. Kadmium és vegyületei
7. Ásványolajok és más szénhidrogének, különösen a perzistens szénhidrogének
8. Cianidok

II. Jegyzék a veszélyességük alapján a K2 minõsítésû anyagokra

A II. Jegyzék a következõkben felsorolt anyagféleségekhez és csoportokhoz tartozó egyes
anyagokat és anyagkategóriákat tartalmazza, amelyek a felszín alatti vízre káros hatást fejt-
hetnek ki.

1. Az I. Jegyzékben nem szereplõ félfémek és fémek, valamint vegyületeik, különösen a
következõ fémek és félfémek
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1. Cink
2. Réz
3. Nikkel
4. Króm
5. Ólom
6. Szelén
7. Arzén
8. Antimon
9. Molibdén
10. Titán

11. Ón
12. Bárium
13. Berillium
14. Bór
15. Urán
16. Vanádium
17. Kobalt Tallium
18. Tellúr
19. Ezüst
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2. Az I. Jegyzékben nem szereplõ biocidek és származékaik
3. A felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, ame-

lyek ilyen anyagok képzõdését okozzák e vizekben és ezzel a vizet emberi fogyasztás-
ra alkalmatlanná teszik

4. Mérgezõ vagy bomlásálló szerves szilicium-vegyületek, valamint olyan vegyületek,
amelyek ilyen anyagok képzõdését okozzák a vízben, kivéve azokat, amelyek biológi-
ailag ártalmatlanok vagy gyorsan átalakulnak a vízben ártalmatlan anyagokká

5. Szervetlen foszforvegyületek, valamint az elemi foszfor
6. Fluoridok
7. Ammónia és nitritek
8. Az eutrofizációt elõsegítõ anyagok (különösen a nitrátok és foszfátok)
9. Szuszpenzióban lévõ anyagok

10 Az oxigénháztartásra kedvezõtlen hatással lévõ anyagok (amelyek olyam paraméterek-
kel mérhetõk, mint a BOI és KOI)
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219/2004. (VII.21.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet

Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása

A vizsgálatok során az adott érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következõk:

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület
a) Üzemelõ és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivé-

telek – külön jogszabály szerint – kijelölt, illetve elõzetesen lehatárolt belsõ-, külsõ-
és jogerõs vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védõterületei

b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mész-
kõ, dolomit, mész- és dolomitmárga képzõdmények találhatók

c) A vízgazdálkodásról szóló 1995.- évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévõ
felszíni állóvizek mederéltõl számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály
szerint regisztrált természetes fürdõhely esetében a mederéltõl számított 0,25-1,0 km
közötti övezetre is

d) A Nemzetközi Jelentõségû Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön
jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élõhelyei

2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület
a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke

meghaladja a 20 mm/évet
b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé

nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkõ, dolomit, mész- és
dolomitmárga képzõdmények találhatók

c) Azok a területek, ahol a porózus fõ vízadó képzõdmény teteje a felszín alatt 100 m-
en belül található

d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévõ
felszíni állóvizek mederéltõl számított 0,25-1,0 közötti övezete

e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti terü-
letek

3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület
Egyéb, az 1.-2. pontokba nem tartozó területek.

65



1/d. melléklet

A 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrát szennyezéssel
szembeni védelmérõl 5. §. (1) bekezdése

(1) Nitrátérzékeny terület:

a) a felszíni vizek tekintetében
aa) a Balaton, a Velencei-tó, a Fertõ tó, 
ab) valamennyi ivóvíz ellátási célt szolgáló tározó
vízgyûjtõ területe;

b) a felszín alatti vizek tekintetében minden
ba) karsztos terület, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkõ, dolomit,

mész- és dolomitmárga képzõdmények találhatók,
bb) üzemelõ és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel

külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védõterülete,
bc) a ba) és bb) pontba nem tartozó karsztos terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül

mészkõ, dolomit, mész- és dolomitmárga képzõdmények találhatók, kivéve, ha lokális
vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínrõl 100 év alatt sem ér-
heti el a nevezett képzõdményeket,

bd) olyan terület, ahol a fõ porózus-vízadó összlet teteje a felszíntõl számítva 50 m-nél ki-
sebb mélységben van;

be) belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma bizonyítottan nem haladja meg
az 50 mg/l értéket és ahol a települési rendezési terv alapján állattartás folytatható.

c) a bányatavak 300 méteres parti sávja.
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4. melléklet
A FELSZÍN ALATTI VIZEKKEL KAPCSOLATOS KvVM KIADVÁNYOK

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM (OKKP)
KIADVÁNYAI*

TÁJÉKOZTATÓK
1. Országos Környezeti Kármentesítési Program Tájékoztató (1997) (MAGYAR, ANGOL

ÉS NÉMET) 
2. Rejtett érték, amire vigyázni kell. Egy jogszabály [33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet], és

ami mögötte van (2001)
3. Felszín alatti vizeink (2003) (MAGYAR, ANGOL)
4. Az Országos Környezeti Kármentesítési Programot bemutató Tájékoztató (2002)

(ANGOL 2003)
5. Talajvédelem. Országos Talajvédelmi Stratégia tudományos háttere (2005)
6. Tilos, szabad, kell „… a felszín alatti vizek védelmérõl” (219/2004. (VII. 21.) Korm. ren-

delet (2005)
7. Felszín alatti vizeink II. (2006)

FÜZETEK
1. A környezetért való felelõsség, a környezeti károk állami felszámolása (1997)
2. Szennyezett területek kármentesítésének nemzetközi tapasztalatai (1997)
3. A Kármentesítési Program rövid távú szakaszában (1996-97) indított projektek vázlatos

bemutatása (1997)
4. Határértékek, határértékrendszerek az Országos Környezeti Kármentesítési Programban

(1998)
5. Felszín alatti vizek és területhasználatok (1998)
6. Elõzetes kockázatbecslési eljárások módszertani elvei és sajátosságai a nemzetközi

gyakorlat tükrében (2001)
7. Magyarázó az érzékenységi térképekhez [a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 2. mellék-

lete szerint] (2001) (MAGYAR, ANGOL)
8. Az önkormányzati kármentesítési alprogram jogi eljárási folyamatait és gazdasági

feltételeit, megoldási lehetõségeit tartalmazó eljárás metodika (2002)
9. Szilárd ásványbányászati alprogram, Uránbányászat (2003)

10. Magyarázó az érzékenységi térképekhez [a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mel-
léklete szerint] (2005)

ÚTMUTATÓK
1. A tartós környezetkárosodások bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba (1997)
2. Felszín alatti vizek megfigyelése tartósan károsodott területeken (1998)
3. A felszín alatti vizeket és a földtani közeget károsító területhasználatok és szennyez for-

rások távérzékelési módszerekkel történõ számbavétele (2001)
4. Kármentesítések költség-haszon és költség-hatékonysági vizsgálata (2003)
5. Kármentesítési beruházások mûszaki ellenõrzése (2003)
6. Tényfeltárás és monitoring (2003)
7. A mennyiségi kockázatfelmérés módszertana (2004)

KÉZIKÖNYVEK
1. Szennyezõdésterjedési modellek alkalmazása (1998)
2. A szennyezett talajok vizsgálatáról (1998)
3. Szennyezett területek részletes mennyiségi kockázatfelmérése. Elméleti és módszertani

alapok (2001)
4. Kármentesítési technológiák (2001)
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4. melléklet
* Korlátozott példányszámban beszerezhetõk KvVM Közönségszolgálati Irodánál 

(1011, Budapest Fõ u. 44-50. Zöld vonal: 06-80/40-11-11Fax: 457-3354)

Az OKKP kiadványok letölthetõ formában hozzáférhetõk a KvVM honlapján

A VÍZ-KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK
(Hozzáférhetõk a KvVM honlapján)

• JELENTÉS  Az Európai Bizottság részére a víz-politika területén a közösségi cselekvés
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv –
a Víz Keretirányelv – 3. cikk 8. bekezdésében elõírtak végrehajtásáról  2004. június

• Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK számú „Az európai közösségi intézkedések
kereteinek meghatározásáról a víz politika területén“ címû irányelvben 2005. március 22-
ei határidõvel elõírt JELENTÉS a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területének
jellemzõirõl, az emberi tevékenységek környezeti hatásairól és a vízhasználatok gazdasá-
gi elemzésérõl.


