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Adatmigráció a vízműves gyakorlatban
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Ujlaki Péter János, Rácz András
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A VÍZ KÖRFORGÁSA
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ADATMIGRÁCIÓ I.

1 víztermelő kút, monitoring kút

mérés, adatgyűjtés (controlling)

adatok feldolgozása, értékelése 

adatközlés 

HATÁRIDŐ BETARTÁSA 1

2 adatok összegyűjtése 2 (katasztrófavédelmi 
igazgatóságok, VIZIG-ek, kormányhivatalok 
népegészségügyi fő/osztályai, MEKH, KSH, 
MAVÍZ,…)

adatok feldolgozása, értékelése 

adatközlés 

HATÁRIDŐ BETARTÁSA 2

3 adatbefogadók (minisztériumok, OVF, …)
HATÁRIDŐ BETARTÁSA 3

4 VISSZAJELZÉS a „feladónak”
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

• 2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról

• 94/2007.(XII.23.) KvVM rendelet: a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről

• 1995. évi LVII. törvény: a vízgazdálkodásról

• 2001. évi LXXI. törvény: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

• 2005. évi CXXXI. törvény: egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással 
összefüggő módosításáról

• 2007. évi XXIX. törvény: egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról

• MI-10 243/2-79 Figyelőkutak kialakítása

• 1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól

• 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

• MSZ 21464 (1998.május) Mintavétel a felszín alatti vizekből

• 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet: a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról

• 10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet: a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

• 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

• 21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet: a víziközművek üzemeltetéséről

• 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet: a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

• 30/2004.(XII.30.) KvVM rendelet: a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

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

• 299/2007.(XI.9.) Korm. rendelet: a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet módosításáról

• 367/2004.(XII.26.) Korm. rendelet: a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet módosításáról

• 2005. évi CXXXI. törvény: egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények 
szervezetváltozással összefüggő módosításáról

• 7/2005.(III.1.) KvVM rendelet: a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet módosításáról

• 47/2005.(III.11.) Korm. rendelet: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet módosításáról

• 51/2006.(XII.27.) KvVM rendelet: a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004.(XII.30.) KvVM rendelet módosításáról

• 2007. évi XXIX. törvény: egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról

• 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet: a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

• 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet: a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

• 298/2007.(XI.9.) Korm. rendelet: a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet módosításáról

• 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet: a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezettségének határértékei a 10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet egyidejű 
hatálytalanítása mellett

• 132/1997.(VII.24.) Korm. rendelet: a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról

• 21/1999.(VII.22.) KHVM-KöM együttes rendelet: a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól

• 3/2005.(II.22.) KvVM rendelet: egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról

• 14/2005.(VI.28.) KvVM rendelet: a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

• Európai Unió 2000/60/EK számú irányelve: a közösségi fellépés kereteinek meghatározása a védelmi politika terén

• 203/2001.(X.26.) Korm. rendelet: a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 

• 6/2002.(XI.5.) KvVM rendelet: az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi 
határértékeiről és azok ellenőrzéséről

• 274/2002.(XII.21.) Korm. rendelet:

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

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

• 368/2004.(XII.26.) Korm. rendelet: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

• 31/2004.(XII.30.) KvVM rendelet: a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

• 110/2005.(VI.23.) Korm. rendelet: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

• A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Víz Keretirányelv Főosztályának közleménye: a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemtervéről és munkaprogramjáról (2006-2009. 
évek között)

• 40/2006.(X.6.) KvVM rendelet: a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról

• 92/2007.(IV.26.) Korm. rendelet: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

• 93/2007.(IV.26.) Korm. rendelet: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

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

• 205/2001.(X.26.) Korm. rendelet: az egyes vízgazdálkodással összefüggésben lévő jogszabályok módosításáról

• Ezen belül: az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatásköréről 

• 29/2004.(XII.25.) KvVM rendelet: a környezetvédelmi,  természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok működési területéről

• 276/2005.(XII.20.) Korm. rendelet: a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről

• 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet: a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

• 379/2007.(XII.23.) Korm. rendelet: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról

• 5/2009. (IV.14.) KvVM rendelet: a vízgazdálkodási tanácsokról
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ADATMIGRÁCIÓ II.

• VÍZMENNYISÉG 
• víztermelő kút/csoport, vízkezelő mű, hálózatba 

juttatott

- napi, havi, éves

• VÍZSZINT 
• víztermelő kút, monitoring kút

- nyugalmi, üzemi, visszatöltődés mérés

• VÍZMINŐSÉG 
• víztermelő kút/csoport, monitoring kút, vízkezelő 

mű, ivóvízhálózat 

- heti, havi, éves, több éves
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MINTÁZÁSI GYAKORISÁG (Debreceni Vízmű Zrt.)
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ADATMIGRÁCIÓ II.

• GÁZVIZSGÁLAT 
• víztermelő kút/csoport,  ivóvízhálózatba jutó

- éves, több éves (A,B,C)

• OBJEKTUMOK 
• vízbeszerzés, vízkezelés, vízszállítás, vízelosztás, 

víztárolás, vízkormányzás

- ötéves
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ADATLAPOK, online adatközlések

NAPTÁRSZERŰ FELDOLGOZÁS I.

• VKJ B/C és K adatlap (vízmennyiség)

• Éves KSH adatközlések (vízmennyiség)

• MAVÍZ évkönyv (vízmennyiség, 

vízbázisvédelem és tul.képp minden, ami „lényeges”)

• vezetékadó (vízellátó hálózat hossza)

• OSAP 1375 (vízmennyiség, vízminőség)

• Vízjogi üzemeltetési 

engedélyekhez vízellátó hálózat hossza
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ADATLAPOK, online adatközlések

NAPTÁRSZERŰ FELDOLGOZÁS II.

• VKJ (negyedéves, éves) (vízmennyiség)

• OSAP 1376 (kúttól a fogyasztóig)

• OSAP 2036/1062 (kúttól a fogyasztóig)

• HUMVI (folyamatosan)



11

ADATFORRÁSOK

FOLYAMATOSAN HASZNÁLT 

DOKUMENTUMOK

• Vízjogi üzemeltetési 

engedély

• Üzemeltetési szabályzat

• Ivóvízbiztonsági terv

• Üzemeltetői biztonsági terv
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ADATFORRÁSOK VÁLTOZÁSA I.

• Vízjogi üzemeltetési 

engedély változása

- engedélyes neve 

(jogi változás)

- műszaki tartalom

- üzemeltetési 

szabályzat
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ADATFORRÁSOK VÁLTOZÁSA I.

• Vízjogi üzemeltetési 

engedély változása

- engedélyes neve 

(jogi)

- műszaki tartalom

- üzemeltetési 

szabályzat
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ADATFORRÁSOK VÁLTOZÁSA II.

• Vízjogi üzemeltetési 

engedély változása

- VAGYONKEZELŐI 

HOZZÁJÁRULÁS

- VÍZÜGYI OBJEKTUM-

AZONOSÍTÁSI 

NYILATKOZAT
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ADATFORRÁSOK VÁLTOZÁSA III.

• Vízjogi üzemeltetési 

engedély változása 

- 3 db VÍZTERMELŐ TELEP

- 1 db IVÓVÍZHÁLÓZAT
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ADATMIGRÁCIÓ III.
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ADATMIGRÁCIÓ III.



18

ADATMIGRÁCIÓ III.
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ADATMIGRÁCIÓ III.
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ADATMIGRÁCIÓ III.
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ADATMIGRÁCIÓ IV.
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ADATMIGRÁCIÓ IV.
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ADATMIGRÁCIÓ V.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !
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