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Tervszerű vízgazdálkodás

• „a vizek kutatásáról, feltárásáról, termeléséről és elosztásáról, 

• a vízkészlet és a vízszükséglet közötti egyensúlybiztosításáról,

• a vízkészlet tervszerű hasznosításáról, 

• a víznek a fogyasztás helyére vezetéséről és elvezetéséről, 
mennyiségi és minőségi védelméről, 

• a vízszint szabályozásáról, 

• a víziutakról, a vizek kártételei elleni védekezésről, valamint 

• e feladatok célját szolgáló létesítmények, művek és 
berendezések megvalósításáról, kezeléséről, felújításáról, 
fenntartásáról és üzemeltetéséről, továbbá 

• az említettekkel kapcsolatos gazdasági, műszaki, tudományos és 
igazgatási tevékenység ellátásáról” (1964. évi IV. tv. 3.§, 1995. 12.31-ig 

hatályos szövege)



Vízgazdálkodás tervezési alapja

Országos keretterv

Vízkészletek közötti egyensúly

Lakossági
igények

Ágazatok

Országos koncepció

Feladatmegosztás

önkormányzati önkormányzati

Országos terv

Vízgyűjtő-gazdálkodás

részvízgyűjtő részvízgyűjtő



Kötelező erő

A terv jellege
• Kötelező

• Figyelembe veendő

• Nem kötelező

A kötelezettek köre:
• Gazdasági szereplők

• Lakosság

• Igazgatási hatósági szervek



Közvetlenül kötelező – jogszabály

Közvetítéssel kötelező – hatóság

Nem kötelező – de vannak ösztönzők gazdasági 
eszközök

Nem kötelező – nincsenek ösztönzők



A vízgazdálkodási terv 
más tervekhez  

való viszonya

Országos gazdasági terv része – horizontális és átható

Országos környezeti programhoz igazodó

Több országos terv – eltérő kapcsolat 
hierarchikus/mellérendelt 

a jogalkotó: parlament/kormány

a téma: általános (NFFS, NKP)/terület specifikus



Vízgazdálkodás és vízvédelem 
viszonya

vízgazdálkodás vízvédelem
A vízvédelem része 

a 
vízgazdálkodásnak

vízvédelem

vízvédelem

vízgazdálkodás

Ökológia? 



Vízgazdálkodás és 
területek leválaszthatósága és 

integrálhatósága 

Egységes vízgazdálkodás – nincs leválasztható terület

Nem egységes vízgazdálkodás – leválaszthatók területek

vízgazdálkodási feladatok mentén

vízigények mentén

Egységes vízgazdálkodás – integrálható területek
természeti megközelítés

Nem egységes vízgazdálkodás – integrálható területek
feladatalapú megközelítés



Állami intézményrendszer

1. jogalkotás/2. vagyonkezelés/3. igazgatás/4. hatóság/5. kutatás

1.+2+3+4
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Hatósági rendszer

Önálló
vízügy

természetvédelem

vízügy
Környezet-
védelem

Katasztrófavédelem/

tűzvédelem
vízügy



Vízigények meghatározása

A döntéshozó személye

Központi-kötelező – kormányzat/önkormányzat

Közvetett-engedély/bejelentés – hatóság és a gazdasági szereplő/lakosság

Közvetett-gazdasági eszköz – gazdasági szereplő/lakosság

Szabad – gazdasági szereplő/lakosság



Vízigények összehangolása

Állami szint

Vízgyűjtő/részvízgyűjtő szint

Társulati szint (szervezett közösség) 

Egyéni érdekegyeztetés



Egyéni igény, közösségi érdek  
és a technológia változása 

Saját vízigény kielégítése – saját kút

Egyéni vízigény kielégítése – víziközmű

Saját vízigény kielégítése – víziközmű és saját kút (öntözés)

Saját szennyvíz elvezetés – szikkasztó rendszer/saját kút

Háztáji gazdaság (öntözés) – víz a saját szennyezett kútból

Háztáji gazdaság megszűnése – vízigény megszűnése

Egyéni szennyvíz elvezetési igény – víziközmű

Csatornadíj – vízfogyasztás

Öntözés – saját kút (illegális fúrt kút)



A költségviselés elvi alapja

Magánjogi

az ingatlan tulajdonos viseli a saját kárát, amit másra 
nem lehet áthárítani és tilos másnak a károkozás

Közjogi

állami feladatok és jogszabályi kötelezettségek



magánjogi  
alap közjogi 

kiegészítéssel

Közjogi alap magánjog 
háttérbe szorítása

Közjog és magánjog együttélése



Az ingatlan és vízkár

kármegelőzés, kárenyhítés és kárelhárítás

Belvíz 

Árvíz

Csapadék 

Alkalmazkodási kötelezettség 

magánjog vagy közjog – más a költségviselés



• Fotó: Pump Károly



• Fotó: Pump Károly


