
TÁJÉKOZTATÁS A FELSZÍN ALATTI VIZEKKEL 
KAPCSOLATOS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL, 

FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEKRŐL

JELINEK GABRIELLA, TAHY ÁGNES

FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY 

XXVII. ALMÁSSY ENDRE KONFERENCIA A FELSZÍN ALATTI 

VIZEKRŐL 

2021. SZEPTEMBER 28-29. SIÓFOK



Felszín alatti vizek állapota
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Víztestek kémiai állapotának változásai a VGT-ben

*6.2.2.  fejezet, 6.6. melléklet

9%

79%

12%

VGT-2 höz képest romlott

VGT-2 höz képest nem változott

VGT-2 höz képest javult

VGT2

[db]

VGT3

[db]

minősítés jó jó, de... gyenge

jó 130 118 8 4

jó, de.. 17 10 3 4

gyenge 38 6 6 26

h.1.10 Soproni-hegység, Fertő-vidék

sp.1.11.1 Karasica-vízgyűjtő

sp.3.1.1 Mura-vidék

p.3.3.1 Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)

sh.1.10 Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)

h.1.5
Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 

Budapest alatt

sp.1.10.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt

sp.2.13.1 Maros-hordalékkúp

p.1.7.1 Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)

p.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)

p.1.14.1 Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)

sp.2.11.2 Alsó-Tisza-völgy

p.2.11.2 Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)

k.2.2 Aggteleki-hegység

p.2.6.2 Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)

p.2.13.1 Maros-hordalékkúp (rétegvíz)

h.1.4
Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat -

Visegrád

k.1.3 Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője

h.4.2 Balaton-felvidék sp.1.11.2 Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet

k.2.1 Bükk nyugati karszt

sp.2.3.1 Nyírség keleti perem

romlott



Víztestek mennyiségi állapotának változásai a VGT-ben

*6.2.1.  fejezet, 6.5. melléklet

15%

78%

7%

VGT-2 höz képest romlott

VGT-2 höz képest nem változott

VGT-2 höz képest javult

sp.1.3.1 Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő

sp.1.4.1 Dunántúli-középhegység északi peremvidéke

sh.1.1 Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő

sp.4.3.1 Balaton déli vízgyűjtő

p.4.3.1 Balaton déli vízgyűjtő

p.1.6.1 Kapos-vízgyűjtő

sp.3.2.2 Dráva-völgy Barcs felett

sp.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt

sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy

p.2.3.1 Nyírség keleti perem

p.2.4.1 Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő

sp.2.13.1 Maros-hordalékkúp

kt.1.11 Büki termálkarszt

kt.2.3 Sárospataki termálkarszt

kt.2.5 Recsk-Bükkszék termálkarszt

sh.4.2 Balaton-felvidék

sp.1.11.2 Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet

sp.1.12.2 Ipoly-völgy

sh.1.8 Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő

sp.2.16.1 Kígyós-vízgyűjtő

sh.2.4 Bükk - Tisza-vízgyűjtő

sh.2.7 Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő

p.2.1.2 Szatmári-sík

pt.2.2 Észak-Alföld

sp.1.2.1 Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője

sp.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks

sp.2.5.2 Bodrogköz

VGT2

[db]

VGT3

[db]

minősítés jó jó, de... gyenge

jó 128 104 9 15

jó, de.. 20 1 16 3

gyenge 37 6 6 25

VKI: 2009.12.22 után nem 

romolhat a víztest állapot

Indokolható?

Mentesség?

romlott



A VÍZHIÁNY ÉS AZ ASZÁLY

• ASZÁLY: TARTÓS ÉS REGIONÁLIS LÉPTÉKBEN MEGJELENŐ CSAPADÉKHIÁNY

AZ ASZÁLYOS IDŐSZAK ÁTVÉSZELÉSÉBEN A FELSZÍN ALATTI VÍZ KULCSSZEREPLŐ, MIVEL A VÍZADÓK – TÍPUSUKTÓL FÜGGŐ 

MÉRTÉKBEN - KÉPESEK TÁROZNI A VIZET

• VÍZHIÁNY: A VÍZKÉSZLETEK ÉS A VÍZIGÉNYEK KÖZÖTTI (NEGATÍV) ELTÉRÉS

• AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSSAL VAN A FELSZÍN ALATTI VIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁRA

A rendelkezésre álló felszín alatti vizek mennyiségét 
befolyásoló főbb tényezők

Csapadékintenzitás 

növekedésével csökken a 

beszivárgás és nő a lefolyás

43%

52%

Horton 

görbe



VÍZIGÉNYEK ÉS VÍZKIVÉTELEK VÁLTOZÁSA

- ÖNTÖZÉSI VÍZIGÉNYEK NÖVEKEDÉSE

- ILLEGÁLIS KUTAK ELLENŐRIZETLEN VÍZKIVÉTELEINEK HATÁSAI

- NÖVEKVŐ SZÁMÚ, GEOTERMIKUS ENERGIÁT HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK VISSZASAJTOLÁS NÉLKÜL

 BÁNYÁSZATI VÍZEMELÉSEK LEÁLLÁSA (VÍZSZINT REGENERÁLÓDÁS – DKH ÉS 2027-IG LIGNITBÁNYA)

 IVÓVÍZKIVÉTELEK CSÖKKENÉSE (VÍZTAKARÉKOSSÁG, VESZTESÉGEK CSÖKKENÉSE)

TERÜLETHASZNÁLATOK VÁLTOZÁSA: 

• BÁNYATAVAK SZAPORODÁSA, EGYÉB TALAJVIZES TAVAK LÉTESÍTÉSE – FAV PÁROLGÁS NŐ 

• BURKOLT TERÜLETEK ARÁNYÁNAK NÖVEKEDÉSE – BESZIVÁRGÁS CSÖKKEN

• TALAJOK DEGRADÁCIÓJA (TÖMÖRÖDÉS, POROSODÁS, HUMUSZTARTALOM CSÖKKENÉS) – BESZIVÁRGÁS 

CSÖKKEN

• MEDER MÓDOSÍTÁSA (VÍZRENDEZÉS, SZABÁLYOZÁS – FEV-FAV KAPCSOLAT MÓDOSUL

• MEDER VÁLTOZÁSA (MEDERSÜLLYEDÉS) – FEV-FAV KAPCSOLAT MÓDOSUL –TALAJVÍZSZINT SÜLLYEDÉS

 CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS, VÍZVISSZATARTÁS, VÍZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS FEJLŐDÉSE

A felszín alatti vizek mennyiségét befolyásoló főbb 
tényezők



DK Pest megye, bányatavak területe megduplázódott 15 év alatt

VGT1 VGT3



A talajvízkészletek klímaváltozás veszélyeztetettsége 

1. Fokozottan veszélyeztetett jelentős vízhiány: Duna-Tisza közi hátság, Nyírség, Hajdúhát

2. Veszélyeztetett (a nagy csapadékú években készlet normalizálódik, száraz időszakokban gyorsan jelentős csökkenés): Mezőföld és Somogy

3. Mérsékelten veszélyeztetett (klimatikus hatásoknak erősen kitett, de a felszíni vízpótlás hatásmérséklő): Nagykunság és Berettyó–Körös-vidék

4. Nagy folyók részleges hatása alatt álló: Dunamenti síkság, Szigetköz, Tisza-völgy, Szatmár-Beregi síkság  (a Közép-Tisza völgy kivételével egy lassú mérsékelt 

vízkészlet-csökkenés figyelhető meg – medersüllyedés!) 

5. Alig veszélyeztetett: Észak-alföldi hordalékkúp-síkság, Dél-Tiszántúl és Bodrogköz (hegyvidéki területek felől biztosított a vízkészletek felszín alatti pótlódása)

6. Kevésbé veszélyeztetett: Kisalföld, Nyugat- és Dél-Dunántúl (az országos átlagnál több csapadék, kisebb szélsőségesség)

Forrás: Az aszály kockázatkezelés és a

klímaalkalmazkodási képesség javítására irányuló

vízgazdálkodási intézkedések meghatározása (a

VGT3/IVOT tervezetéhez megalapozó háttéranyag),

2019. december

http://vizeink.hu/wp-

content/uploads/2021/04/Aszaly_VGT3_2021.pdf
Hiány: 5-6 km3

Hiány: 7-8 km3

http://vizeink.hu/wp-content/uploads/2021/04/Aszaly_VGT3_2021.pdf


VÍZHIÁNY KIALAKULÁSA: TALAJVÍZKÉSZLET 
VÁLTOZÁSA

Nyírség+Hajdúhát

5057 km2

Duna-Tisza közi hátság

8360 km2

Hiány: 

7-8 km3

Hiány: 

5-6 km3



Vízhiány következménye: felszíni vizeknél alapvízhozam
csökkenése

Vízhozammérő
szelvény

Vízgyűjtő 
terület
km2

Jellemző lefolyás

Az évtized átlagos lefolyása, mm Lefolyás csökkenés a 
2011-2020 

időszakban a korábbi 
30 évhez viszonyítva1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020

Tisza, Vásárosnamény 29 057
Nyári mértékadó kisvíz 14,0 10,7 14,2 8,3 36%

Középvízhozam 381 403 432 278 32%

Lónyay-főcsatorna,
Kótaj

1646
Nyári mértékadó kisvíz 3,0 0,5 1,8 1,1 37%

Középvízhozam 42,9 19,5 33,5 17,4 46%

Kálló-főcsatorna,
Berettyóújfalu

1201
Nyári mértékadó kisvíz - - 0,9 0,1 87%

Középvízhozam - - 32,2 13,8 57%

Zagyva, Jásztelek 4207
Nyári mértékadó kisvíz 0,8 1,5 1,6 0,8 35%

Középvízhozam 26 37 53 39 0%

Duna, Nagymaros 183534
Nyári mértékadó kisvíz 26 25 25 23 8%

Középvízhozam 395 397 397 324 18%

Sió, Simontornya 10164
Nyári mértékadó kisvíz 1,2 1,6 1,0 0,8 37%

Középvízhozam 44 55 41 50 9% növekmény

Nyári mértékadó kisvíz (Qaug80): az évenkénti, augusztusi 80%-os tartósságú lefolyásnak az adott évtizedre számított átlagos értéke.

Középvízhozam (KÖQ): az adott évtizedre számított átlagos lefolyás.



Öntözés részaránya felszín alatti vízkivételekben

A víztest neve Víztest kódja
vízkivétel 2018-ban

ezer m3/év

öntözési cél 

aránya

Rétköz sp.2.4.2 126 97%

Maros-hordalékkúp sp.2.13.1 185 94%

Nyírség keleti perem sp.2.3.1 276 92%

Kígyós-vízgyűjtő sp.2.16.1 133 91%

Alsó-Tisza-völgy sp.2.11.2 426 90%

Szatmári-sík sp.2.1.2 168 89%

Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő sp.2.4.1 898 86%

Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész sp.1.15.1 442 84%

Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész sp.2.6.2 112 82%

Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész sp.1.14.1 349 79%

Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy sp.2.10.2 276 79%

Nyírség déli rész, Hajdúság sp.2.6.1 109 76%

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész sp.2.11.1 312 67%

Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz) sh.1.2 158 43%

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész sp.2.10.1 1156 33%
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%Víztestek süllyedő vízszinttel, emelkedő vízkivétellel

sp.3.1.1 Mura-vidék

sp.2.13.2 Körös-Maros köze

sp.2.4.1 Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő

sp.2.11.2 Alsó-Tisza-völgy

sp.2.2.2 Beregi-sík

sp.2.1.2 Szatmári-sík

sp.1.14.1 Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész
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Operatív vízkészlet-gazdálkodáshoz modellek

DKH 

projekt

VGT3 

projekt

VKI 

projekt

FEV-FAV összekapcsolt modellek

• Modellek teljes körű kötelező átadása

• Ágazati licencek beszerzése

• Modellezés (FeFlow/Modflow &AquiferTest) oktatása 

vízügyi igazgatóságokon

Lépésről-lépésre FAV térségi/regionális vízkészlet-

gazdálkodási célú modellekkel lefedjük az országot



Felszín alatti víz ismeretterjesztés, tudás transzfer

https://felszinalattiviz.blogspot.com/

https://felszinalattiviz.blogspot.com/




TÖRVÉNY- ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA ELLENI FELLÉPÉSEK

Vízkútfúrók 
Egyesülete

Szakmai Civil 
Szervezetek

FAVA

Miskolci 
Egyetem

Egyetemek

MHT

WWF

Pécsi Zöld 
Kör

Zöld Civil 
Szervezetek

MAVIZSzegedi 
Egyetem

MMKAJBH

IAH

Szakcégek

ELTEBME

Debreceni 
Egyetem

Geo-Log



ÖNTÖZÉSI CÉLÚ KUTAK

Előzetes bejelentés a meghatározott körű felszín alatti vízkivételi 

létesítményekre

Víz Keretirányelv (VKI) 11. cikk (3) e) pont:

„(3)  „Alapintézkedések” a minimálisan teljesítendő követelmények, amelyek 

tartalmazzák

e) „…….a vízkivételek, tározások előzetes engedélyeztetésének követelményét.”

Megfeleltethető a hatályos szabályozás az előzetes engedélyezés szerinti 

követelménynek? 

Dokumentáció, egymásra hatás vizsgálat, szakhatóságoktól hozzájárulás 

megszerzésének követelménye pl.: védett természeti terület, NATURA 2000, 

tiltások, korlátozások érvényesítési lehetősége)



Környezetvédelmi (vízvédelmi szabályozás): KHV irányelvnek való 

megfelelés (314/2005 kr.)

A nyilvántartások és a vízvédelmi hatáskör osztott két hatóság között

A kr. előírása küszöb alatti tevékenységekhez (bejelentés, engedélyezés esete is):
„2/A§ (4) b) a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásának kialakítását megelőzően 

megkeresi a vízvédelmi hatóságot, amely nyilatkozik arról, hogy a megkeresésben 

szereplő tervezett tevékenység jelentős hatással bír-e a felszíni és felszín alatti 

vizekre.” (VKI 4.7- 4.9 cikk előírásai is itt)

Hogyan teljesülnek az előírások bejelentés esetében? Melyik vízvédelmi 

hatóságnak van hatásköre? Melyik hatóságnál van az összes információ a vizek 

terhelésére vonatkozóan? Előzetes vizsgálat és a KHV eljárás? 

Miért más az elbírálás pl. egy állattartó telep vízellátása és egy öntözőkút 

esetében? 



Szakhatósági részvétel: 531/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet
Nincsen előírás az NFK eljárásaiba a vízügyi hatóság szakhatóságként való bevonására

(vízbázis védőterület)

Hatáskörök egyértelmű elválasztása? Egyszerűsítés? 

Adminisztratív könnyítés?

példa (1): öntözési célú talajvízkút: tv-i szint alapján bejelentés

a) elvi vízjogi engedélyezés (VP támogatáshoz kérik) - területi vízügyi hatóság (TVH)

b) létesítés bejelentése – NFK  (VKJ fizetési kötelezettség, lekötött vízkészlethez) 

c) üzemeltetési engedély – TVH  (VKJ fizetési kötelezettség)

d) kapcsolódó vízilétesítmények, és vízhasználat (önöző telep) eng.eljárása – TVH

(A hatóságokat kijelölő statutum rendeletek a törvénnyel nincsenek összhangban)

példa(2): öntözőkutak és egy ipari vízkivétel területén bányászati engedélykérelem 

külfejtésre (víztelenítéssel) Melyik hatóság lesz a szakhatóság az eljárásban?



Az NFK mint öntözési igazgatási szerv (ögtv.) és egyben 

engedélyező hatóság (vgtv.) - Hatásköri ütközés?
példa: 

Talajvízkutak (aknakutak), 3 gazdálkodó, öntözési közösség, küszöb feletti öntözendő 

terület (300 ha felett), kiemelt beruházás

a) Környezeti körzeti terv (NFK) – környezetvédelmi (vízvédelmi) hatóság felé (NFK?)

b) Megbízás az NFK felé: a vízjogi engedélyezési eljárás elvégzése (NFK)

Kombináció: ugyanez tározó létesítéssel és felszíni vízkivétellel, öntözőtelepi vízhasználat, 

állattartó telep vízhasznosítása az egyik kútból (TVH)

öntözési szolgalom (TVH?): a vízjogi engedély részeként!

Osztott hatáskör, párhuzamos nyilvántartás
Hogyan érvényesíthető vízkészletekkel történő egységes gazdálkodás? A meglévő 

vízilétesítmények védelme az újakkal szemben? A környezetvédelmi (vízvédelmi) 

szabályozás? – Üzemeltető felelőssége!?

Megoldási lehetőség: az egységes nyilvántartás (vgtv. szinten a VIZEK rendszer 

előírva)



Szakhatóság

• Dokumentum elérése

• Hiánypótlás előkészítése és 

kiküldése

• Állásfoglalás feltöltése

Adatgyűjtő 

környezet

• Hitelesítése

• Beküldés

• Visszaigazolás

• Online felületen 

e-

(Ügy)akta/adatc

somag 

létrehozása

• Műszaki 

dokumentáció 

feltöltése

• Vagyonkezelői 

hozzájárulás

• Fizetés (EFER)

• Benyújtás

Azonosítás

• Azonosítás

• Meghatalmazás

• Képviselet

• Természetes 

Személy:

KAÜ (SZÜF) (ÜK és 

ESZIG fogadása)

• Szervezet:

KAÜ + külön 

igazolásaok
Integrált hatósági környezet 

(HAMAR szakrendszer bővítés)

• Dokumentáció átvétele

• Belső ügyintézési folyamatoik

• Döntés átadás a VIZEK-be.

Hatósági környezet

Belső, és külső adatkapcsolat 

biztosítása
E-Vizikönyv

• Engedélyek 

rögzítése

• Dokumentumtár 

kezelés

VKJ

• Online felület

• E-űrlap

• E- járulékbevallás

• Egykapus 

adatszolgáltatás

VIZEK keretrendszer
• Interface-ek kezelése

• Adatkapcsolatok biztosítása

• Azonosítás

• Ügyfél oldali kapcsolat

• E-űrlap kezelés

VIZEK keretrendszer
V
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E
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NFK szakrendszer

• Dokumentáció átvétele

• Belső ügyintézési folyamatoik

• Döntés átadás a VIZEK-be.

NFK szakrendszer

OVF 

vízgazdálkodási 

rendszer

Zárt OKF hatósági rendszer



1. Egyszerűbb lett-e a hatósági eljárás az új szabályozással?

2. Szükséges-e az előzetes bejelentéssel legalizált vagy létesített 

öntöző kutak környezeti hatásainak vizsgálata?

3. Szükséges-e a víztermelő kutak egységes vízikönyvi

nyilvántartása a hozzájuk tartozó műszaki 

dokumentációkkal együtt?

4. Szükséges-e az öntöző kutak és csatlakozó létesítményeinek 

(öntözőtelep) egy hatóság általi kezelése?



Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


