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Víz Keretirányelv és a vízgyűjtő-gazdálkodás 

 A 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) az európai 
közösségi intézkedések meghatározásáról szól a víz 
politika területén 

 
 A VKI kapcsolatban van minden olyan más ágazati 

politikával amely érinti a vizeket 
  

  

 A Víz Keretirányelv célja 2015-re (ill. 2021-re, 2027-re) a vizek 
jó állapotának elérése, illetve megőrzése  

  

 Az ehhez vezető stratégiát (utat) határozza meg a „Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv” (VGT), amely egy integrált és átfogó terv.  

 

  
 A második VGT-t 2015. december 22-ig kellett elkészítenie 

Magyarországnak, a VGT „intézkedési program” végrehajtása 
6 éves ciklusokban történik. 



A VGT2 VÉGREHAJTÁSA  

Az első végrehajtási időszak 2015. december 22-vel lezárult. 

 

Elkészült a 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015.12.22, de a  

kihirdetéstől kezdve hatályos  

2016. III. 31. 

 



A Víz Keretirányelv víziója: 2015-re Európa minden 
felszíni és felszín alatti vize, továbbá vizekhez 
kapcsolódó védett területe eléri a jó állapotot. 

 

A vizek fenntartható hasznosítása az ökoszisztéma igényeinek 
figyelembe vételével. 

 

A vízzel kapcsolatos minden irányelv végrehajtása, 
nemzetközi egyezmények betartása 

 

Integrált, vízgyűjtő szemléletű vízgazdálkodás 
 

Kockázatok kezelése: árvíz, belvíz, aszály, éghajlatváltozás, 
ipari baleset, stb.  

Jövőkép a 2000/60/EK irányelvben 

Fenntartható vízgazdálkodás érdekében a feladat 

a vizek hasznosítása során a környezeti károk minimalizálása és a 

társadalmi-gazdasági hasznok maximalizálása 



KÖSZÖNET AZ „ÖNKÉNTESEKNEK” 

 

•   Írásban megküldött vélemények, javaslatokat 

 

•   Fórumokon elmondott, hozzászolásokért  

 

•   Vízgazdálkodási Tanács munkájában aktív részvételért 

 

•  Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 

 

•  MaVíz, Magyar Víziközmű Szövetség 



INTÉZKEDÉSI ELEMEK 

Négyféle intézkedési elem:  

 szabályozási, gazdasági ösztönzők és pénzügyi  eszközök,  

 egyéb nem szerkezeti, műszaki elemek. 

 

Intézkedés megfogalmazásánál a fő csoportosítás hatóerő szerint  történt 

 

De! Főanyagban külön fejezet a FAV-nak, rövid összefoglaló ismertetés 

(8.3.5. fejezet) 

 

8-4 mellékletben található a VGT2 intézkedéseinek komplex, részletes 

bemutatása adatlapok segítségével 

8-12 melléklet víztest szinten táblázatos formában 



AZ INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSÉNEK DPSIR 

LOGIKAI KERETE 

Az intézkedések tervezésének módszertani alapját az ún. DPSIR elemzési 

rendszer jelenti 

jó állapot 

meghiúsulásának okai, 

társadalmi – gazdasági 

igények 

vízhasználatok közvetlen 
és közvetett emberi 

terhelései 

referencia 

jellemzők és a 

víztest minősítés 

eredménye 

emberi terhelések 

hatása a vizekre, 

 vízgazdálkodási 

problémák 

VGT Intézkedési program 

Igény csökkentő intézkedés 

Terheléscsökkentő intézkedés 
Állapotjavító intézkedés 

Hatásmérséklő intézkedés 



FA VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK: 

DIFFÚZ TERHELÉSEK CSÖKKENTÉSE 
  

2.1. intézkedés: Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása 

3. intézkedés: Mezőgazdasági eredetű peszticid csökkentése 

 

 1) Jó gyakorlat kialakítása 

 2) Környezettudatos tápanyag-gazdálkodás , a gazdák Agrár-környezetvédelmi 

 célprogramokba történő csatlakozása, 

 3) pénzügyi ösztönzők,  

 4) tápanyag és növényvédőszer  használati előírások betartása a vízbázis 

 védőterületeken 

 5) Ökológiai gazdálkodás védőterületeken 

 6) vízvédelmi témaköröket felölelő, célzott szaktanácsadás  

 

 



FA VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK: 

DIFFÚZ TERHELÉSEK CSÖKKENTÉSE 
  

 A Szennyvíz Program megvalósítása a KEHOP 2.2 Szennyvízelvezetéssel és – kezeléssel 

 kapcsolatos fejlesztések pályázat keretében folytatódik. A 1318/2015. (V.21.) Korm. határozat 

 szerint a csatornahálózatok építése, bővítése, vagy rekonstrukciója  83 db több települést is 

 magában foglaló szennyvízelvezetési agglomerációban fog megvalósulni. 

A 2007-2013 időszak fejlesztései után mintegy  201 db 2000 LE alatti településnek nincs 

megfelelő szennyvízkezelése. A rendelkezésre álló VP forrásból az igények mintegy 14-15%-

át lehet finanszírozni. 

21.8. intézkedés: Csatornázás, egyedi szennyvízkezelés megvalósítása a 

Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra 

21.9.  intézkedés: További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása 

21.10. intézkedés: Csatornahálózatok rekonstrukciója 

A KEHOP 2.2 Szennyvízelvezetéssel és – kezeléssel kapcsolatos fejlesztések intézkedés keretében 

a pályázati felhívás szerint támogatható a csatornahálózat rekonstrukció, a projekt elszámolható 

költségének max. 5%-ának erejéig. Az intézkedés nagyon költségigényes, szolgáltatási díjakból 

önmagában nem finanszírozható. A következő időszakban ezért rekonstrukció finanszírozási 

stratégia kidolgozása szükséges. 

21.7 intézkedés: A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi 

szennyvízkezelés)  



FAV KÉMIAI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK: 

PONTSZERŰ TERHELÉSEK CSÖKKENTÉSE 

1.5. intézkedés: Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek 

csökkentése 

Különösen a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területeken 

(karsztos területek) – kockázat csökkentő intézkedés 

15.6. intézkedés: Bányászati tevékenységhez kapcsolódó felhasznált és kibocsátott 

anyagok használatának és elhelyezésének ellenőrzése, csökkentése 

A veszélyes anyagokat (urán, réz, cink) tartalmazó bányavizek tisztítása és kezelése jelenleg is 

folyamatos, az utógondozás fenntartása szükséges 

A nitrát számos mészkőbánya körül megjelent a felszín alatti vízben, a robbantás során használt 

anyagokat és a robbantás technológiáját a bányák műszaki üzemi tervében fokozottan kell 

ellenőrizni. 

31.2 intézkedés: Szénhidrogén termeléshez, feltáráshoz használt kutakból 

kitermelt folyadék visszasajtolásának szabályozása 

A szénhidrogénekkel kitermelt rétegvíz visszasajtolására fokozottan figyelni kell, hogy 

termálvízadó rétegeink ne szennyeződjenek el. Előírások betartásának ellenőrzésére kell 

hangsúlyt fordítani. 



FAV KÉMIAI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK: 

PONTSZERŰ TERHELÉSEK CSÖKKENTÉSE 

21.1. intézkedés: Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése 

és ellenőrzése 

2015-ig számos hulladéklerakó rekultivációja megtörtént. A már korábban elkezdett 

rekultivációs programot feltétlenül folytatni kellene. KEHOP 3.1. és 3.2 pályázati forrás a 

rendelkezésre álló szűkös keretekből inkább a hulladék előkezeléssel, szelektálással és a 

települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztésével kapcsolatos 

beruházásokat támogatja. 

29.2 intézkedés: Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján 

A nitrát érzékeny területen a gazdálkodóknak a megfelelő hígtrágya és 

istállótrágya tárolók kialakításáról 2015. december 22.-ig kellett gondoskodnia. 

Ellenőrzésre kell fókuszálni. 

 4.1. intézkedés: Szennyezett terület kármentesítése  

KEHOP 3.3 Szennyezett területek kármentesítése intézkedés keretében jelenleg két 

projekt található. 78 db olyan település került felsorolásra, ahol kármentesítésre váró 

terület található 



FAV MENNYISÉGI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK, 

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FENNTARTHATÓ 

VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN  

7a.2. intézkedés: Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, 

módosítása, engedélyezése 

 
Jogi szabályozás módosítása 

 

 

 
 1) A víztestek állapotára, vízkivételek hatására, készletgazdálkodásra vonatkozó 

 szabályozás teljes körű felülvizsgálata, jogszabályok harmonizálása 

  

 2) A felhasználható vízmennyiség meghatározása (Mi igénybevételi határérték) 

 

 3 ) A felszín alatti vizeket hasznosító vízi létesítmények (kutak) kialakításával 

 kapcsolatos műszaki követelmények jogszabály-rendszerének átdolgozása 

  

 4) Az engedélyezési eljárás adminisztrációjának egyszerűsítésére és idejének 

 csökkentésére javasolt általános eljárásrendi változtatás 

 

 5) A hatékony vízkészlet-gazdálkodás érdekében javasolt általános törvényi és 

 eljárásrendi változtatás, allokációs mechanizmus kidolgozása és alkalmazása 

 



FAV MENNYISÉGI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK, 

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FENNTARTHATÓ 

VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN  

7a.2. intézkedés: Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, 

módosítása, engedélyezése 

 
Egyéb nem szerkezeti intézkedési elem:  

 

 1) A vízügyi igazgatóságok és a vízügyi hatósági szervezet- és 

 eszközrendszerének bővítése. 

 

 2) A kiadott engedélyek (lekötések) adminisztratív felülvizsgálata a tartósan fel nem 

 használt lekötött mennyiségek elvonása 

 

 3) Szakértői és tervezői jogosultsági jogszabály felülvizsgálata 

 

 4) Hidrodinamikai modellek fejlesztése a kitermelhető készletek meghatározására 

 

 5) FAVÖKO kutatások 

 

 

 



36. INTÉZKEDÉS: SZAKSZERŰTLENÜL KIKÉPZETT KUTAK 

ELLENŐRZÉSE, REKONSTRUKCIÓJA, FELSZÁMOLÁSA 

Jogi szabályozás módosítása: 

 1) Az engedélyeztetés felgyorsítása 

 2) Engedély nélkül épült kutak szankcionálásának törvényi szabályozása 

 3) Kútfúrók nyilvántartása, ellenőrzése 

Pénzügyi eszközök  

 4) Gazdasági szankciók, büntetés 

 5) Új berendezések vételének támogatása 

Egyéb „nem szerkezeti” intézkedési elemek  

 6) Hatósági jelenlét fokozása 

 7) Engedély nélkül épült kutak legalizálása 

 8) A rosszul kiképzett kutak felszámolása 

 9) Típustervek kidolgozása 

 10) Kútfúrók képzése 

 11) Tájékoztatás 

 12) A vízügyi hatóság és igazgatóság szakembereinek továbbképzése 

 13) Együttműködés, tapasztalatcsere társhatóságokkal 



7a.4. intézkedés: Alternatív felszín alatti vízkészletek feltárása 

 Távlati vízbázisok újragondolása 

7a.5. Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, 

ösztönzése és korszerűsítése 
A terhelések csökkentése részben a vízkivételek szabályozásával, részben az energetikai céllal történő 

hasznosítás után a használt termálvíz visszasajtolásával, vagy jó esetben további (több lépcsős, vagy 

kaszkád rendszer, vagy visszaforgatás) felhasználásával lehetséges. 

7.1. intézkedés: Vízjárási viszonyok javítása, az ökológiai kisvíz helyreállítása. 

Belvízrendszer módosítása 
A KEHOP-1.3.0 Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója pályázat keretében a projektekkel 

szembeni szakmai elvárás a belvíz-elvezető csatornák fejlesztési és rekonstrukciós munkáinak 

elvégzése országos szinten, amely munkálatok eredményeként javulnak a vízkészletekkel 

történő fenntartható gazdálkodás feltételei 

8.1 intézkedés: Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben   
A Vidékfejlesztési Program támogatja a víz- és energiahatékony megoldásokat 

FAV MENNYISÉGI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK, 

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FENNTARTHATÓ 

VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN  



31.1 intézkedés: Talajvízdúsítás szabályozása 

 Az intézkedés érinti a tisztított szennyvíz elszikkasztásának lehetőségét is.  

 

32.1. intézkedés: Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások 

szabályozása. A bányászati vízkivételek szabályozása és a víz felhasználása 

 

 Külfejtéses lignit bányászat, kavicsbányatavak 

33. intézkedés: Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a 

vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül 

 

FAV MENNYISÉGI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK, 

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FENNTARTHATÓ 

VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN  

8.2 intézkedés: Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése a közüzemi 

vízellátásban 
A KEHOP ivóvízminőség-javító projekteknél a projekt elszámolható költségének max. 20%-a erejéig 

van lehetőség hálózatok rekonstrukciójának megvalósítására. Kivéve a KEHOP 2.1.5 pályázat 

esetében, amelynek címe „Felhívás ivóvízellátó hálózatok rekonstrukciójának megvalósítására”. E 

pályázati konstrukció azonban csak egy projektet fog támogatni: a főváros azbesztcement 

víznyomócsöveinek kiváltását. 



AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGA 

 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet rendelkezik, amely az üzemelő, a tartalék és 

a távlati vízbázisokra egyaránt vonatkozik, és hatálya alá a jelenlegi nyilvántartás szerint 1936 

felszín alatti és 15 db feszíni, közcélú és több mint 50 fő vízellátását biztosító ivóvízbázis 

tartozik. 

A vízbázis védelem hatékonysága nem elegendő, a vízbázisok 68%-nak nincs kijelölt 

védőidoma/védőterülete, és a biztonságba helyezés folyamata sem megnyugtató módon 

halad, illetve nem működik. 

A védőterületek kijelölését fel kell gyorsítani és a vízbázis védelmet a mindennapi 

gyakorlatban hatékonnyá kell tenni. 2021-ig az összes üzemelő vízbázisnak kijelölt 

védőterülettel kell rendelkeznie. Jelenleg nem áll rendelkezésre pályázati forrás a 

diagnosztikák elvégzéséhez, ezért új diagnosztikák esetén a költségeket az üzemeltetőnek 

kell állni. 



1) Módosítani kell szemléletében és tartalmi vonatkozásában a 123/1997 (VII.18.) 

Kormányrendeletet. 

  

2) Pontosan meg kell határozni az állam, az önkormányzatok és az üzemeltetők 

feladatait,  ki mit fizet a vízbázis védelemben  

 

3) Rendezni kell a kártalanítással kapcsolatos feladatköröket, és kötelezettségeket 

 

4) Összhangban a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint előírt ivóvízbiztonsági 

tervekkel, a védőterületek kijelölését és a szennyezőforrásokkal kapcsolatos 

intézkedéseket a vízbázisra jelentett kockázat alapján kell meghatározni. 

 

5) Rendezni kell a vízbázis védőterületi törvény által előírt földhivatali bejegyzéséhez 

szükséges dokumentáció tartalmi követelményeit, illetve felül kell bírálni a 

bejegyzéshez szükséges, a földhivatalok felé megfizetendő díj mértékét. 

 

6) A kútdiagnosztikai feladatot vízbázis védelmi kérdésként kell kezelni.   

INTÉZKEDÉSEK AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

13.1-2 intézkedés: Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek 

szabályozása, módosítása (A diagnosztikai és a biztonságba helyezési program 

végrehajtása) 



13.4. intézkedés: Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása 

El kell készíteni a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint előírt ivóvízbiztonsági 

terveket is. A 430/2013 (XI.15.) Korm. rendelet szerint az  érintett üzemeltetőknek 

az  ivóvízbiztonsági tervet az 5000–49 999 főt ellátó rendszerek esetén 

2014.  július  1-jéig, az  50–4999 főt ellátó rendszerek esetén 2016. július 1-jéig 

kellett, illetve kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez. 

Az Országos Közegészségügyi Központ szakvéleménye azonban még nem került 

kiadásra, az ügyek felfüggesztve várják a hiánypótlást. A folyamatot a védőterület 

kijelölési határozatokhoz hasonlóan a hatóság részéről is le kell zárni. 

INTÉZKEDÉSEK AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 



13.3 intézkedés: A vízbázis védelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi 

szabályok, vízbázis védelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, 

jó gyakorlatok ösztönzése, területhasználókkal való megegyezés) 

 

1) Elsősorban a települési (bel-, és külterületi egyaránt) területhasználatok 

vízbázis védelmi szempontú használatát kell felülvizsgálni, és a jó gyakorlatot 

kialakítani 

 

2) A mezőgazdasági területeken különösen a külső és hidrogeológiai „A” 

védőterületeken fontos az áttérés vízbázis védelem szempontjából előnyös 

területhasználatra. Az AKG-ban kifejezetten a vízbázis-védelmi területekre van 

támogatás erdőtelepítéshez/fásításhoz, gyepgazdálkodás megvalósításához, 

kombinált agrár-erdészeti rendszerek létrehozásához. 

 

3) A vízbázis védelem szempontjából a legelőnyösebb területhasználat az 

erdő. Élve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény adta lehetőséggel meglévő erdőhasználat esetén 

kezdeményezni kell vízbázis védelmi erdők kijelölését. Különösen fontos ez a 

sérülékeny karsztos vízbázisok területén 

INTÉZKEDÉSEK AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


