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VITAANYAG 

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának 

 ütemterve és munkaprogramja 

2013 - 2015  

 

Bevezetés 

Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (továbbiakban: VGT) 2010. április hónapban 

készült el és először a Magyar Közlöny 84. számában 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozattal 

hirdették ki, majd ismételten a 2012. évi 21. számban 1042/2012. (II.23.) Kormányhatározattal. Az 

Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv (továbbiakban: VKI) előírása szerint a vízgyűjtő-

gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni. A VITAANYAG célja a VGT 

felülvizsgálatának, azaz a második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban: VGT2) 

elkészítésének ütemterve és munkaprogramja társadalmi véleményezése. Az ütemterv és 

munkaprogram megvitatására 6 hónap áll rendelkezésre.  

Az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a www.vizeink.hu honlapon található meg. A végleges 

ütemterv és munkaprogram is ezen a honlapon lesz elhelyezve. Az ütemterv és munkaprogram 

kihirdetésének célja, hogy a társadalom aktív részvételét biztosítsa a VGT2 elkészítésében, ezáltal 

bevonásra kerüljön a döntéshozatalba. Az ütemterv és munkaprogram ugyanakkor tájékoztatásul 

szolgál a társadalom számára a konzultációk tervezett témájáról és időtartamáról. 

A második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet 2015. december 22-ig kell elkészíteni. 

Az Európai Környezeti Ügynökség vízkészletek állapotáról szóló jelentése és a VKI szerint 

kidolgozott tagállami első vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről készített bizottsági értékelés egyetért 

abban, hogy a VKI szerinti jó állapotot, mint környezeti célkitűzést, valószínűleg az uniós vizek 

kevéssel több, mint a felénél (53 %) fogják elérni 2015-ig. Ezért további intézkedésre van szükség 

az uniós vizek megóvása és javítása érdekében. 

 

A Víz Keretirányelv (2000/60/EK) 

Az élővizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A 

folyók, patakok, tavak vize, a felszín alatti víz nem csak természeti, hanem társadalmi, gazdasági 

értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetőségeket kínál az embereknek. 

Ez az erőforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövőben is 

mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, vagy tájaink meghatározó elemei maradhassanak a vizes 

élőhelyek, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk 

javításáért.  

Ez a felismerés vezetett az Európai Unióban a 2000/60/EK számú irányelv megalkotásához, mely a 

vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szól, és amely a 

hétköznapi gyakorlatban Víz Keretirányelv (rövidítve VKI) néven vált közismertté. A 2000 

decemberében hatályba lépett irányelv először foglalkozott átfogó módon az uniós vizeket érintő 

kihívásokkal, és tisztázta, hogy a vízgazdálkodás többet jelent a víz elosztásánál és tisztításánál. Az 

irányelv hatálya a földhasználatra és a területrendezésre is kiterjed, amelyek mind a vízminőséget, 

mind a vízmennyiséget befolyásolják; és előírja, hogy a tagállamok működjenek együtt a területi 

tervezésben, valamint hogy ezt a tételt vonják be a finanszírozás kiemelt területei közé. A VKI 

hazai jogrendbe ültetése 2003-2004 folyamán megtörtént. Időközben a Keretirányelv kis mértékben 

módosult, a „leányirányelvek” hatályba léptek, a VKI végrehajtásához kapcsolódóan Bizottsági 

http://www.kvvm.hu/cimg/documents/VKI_en_hu_hivatalos_20040901_1_1.pdf
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Határozat jelent meg, így a jogharmonizáció folyamatos. A fontosabb vonatkozó jogszabályok 

listáját az 1. melléklet tartalmazza.  

A Keretirányelv nevéből fakadóan „keretet” biztosított a Közösség édesvízzel kapcsolatos 

szabályozásának, lefektetve a vízügyi politika alapjait, azzal a céllal, hogy az európai vizek jó 

állapotot
1
 érjenek el 2015-re. Ennek az általános célkitűzésnek az elemei a következők: 

 a vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő 

szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása, 

 a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat 

elősegítése, 

 a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása, 

 a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása, 

 az árvizek és aszályok hatásának mérséklése. 

A Keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő 

élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A jó ökológiai 

állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi 

védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel, legyen szó szennyvízkezelésről, az ivóvíz 

kérdéséről, vagy a vízi közlekedés esetleges fejlesztési elképzeléseiről. A különböző tervek 

összehangolását csak úgy lehet elérni, ha az önkormányzatok, a területen működő különböző 

érdekcsoportok (ipari, mezőgazdasági és egyéb vízhasználók, civil szervezetek, stb.) is részt 

vesznek az intézkedések tervezési folyamatában. 

A Víz Keretirányelv céljainak megvalósításához vezető úton a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv az első 

operatív lépcsőfok. A VGT felülvizsgálatának célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek 

megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlatának folytatása és az alábbi közvetlen 

környezeti célkitűzések teljesítése: 

1. 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még 

nincsenek jó állapotban,  

2. 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon erősen módosított és mesterséges víztesteknél a jó 

ökológiai potenciált és jó kémiai állapotot, amelyeknél 2015-ben ez még nem teljesül;  

3. Meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását; 

4. Csökkenteni kell a vizek szennyezését; 

5. 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni a védett területekre vonatkozó speciális célkitűzések 

teljesítését is, amennyiben ez 2015-ig még nem sikerült volna. 

 

Kötelezettségek  

A Víz Keretirányelv különböző határidőkre és tartalommal feladatokat és jelentési kötelezettségeket 

ír elő a tagországok számára (lásd 2. melléklet). Az első jelentést Magyarország 2004. júniusban a 3. 

cikkely előírásainak megfelelőn nyújtotta be az Európai Bizottság számára (1. Nemzeti Jelentés). Ez 

tartalmazta Magyarországnak a Duna-vízgyűjtőkerületen belüli meghatározását, térképi bemutatását, 

a hatáskörrel rendelkező hatóság (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, továbbiakban: 

KvVM) megnevezését, illetékességének meghatározását, a KvVM Keretirányelvhez kapcsolódó 

felelősségi köreinek listáját és a nemzetközi kapcsolatok leírását. A KvVM jogutódja – a 2010. évi 

kormányzati átszervezést követően – a Vidékfejlesztési Minisztérium. A 2012. január 1-től hatályos, 

jelenleg érvényes, további szervezeti változásokat a Bizottságnak bejelentettük. A VKI európai 

szintű közös végrehajtásáról a Stratégiai Koordinációs Csoporton keresztül gondoskodik a Bizottság. 

A döntéseket a Víz Igazgatók Tanácsa hozza meg, ahol minden országnak van egy képviselője. 

Magyarország víz igazgatója Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár.  

                                                 
1
 „Jó állapot” szempontjából felszíni vizeknél a víz ökológiai és kémiai állapota, felszín alatti vizek esetén a 

mennyiségi és kémiai állapot. 

http://www.euvki.hu/content/2004jelentes.html
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Az ország területén található víztestek
2

 jellemzéséről, a vizeket érő hatások elemzéséről, a 

vízhasználatok gazdaságossági szempontú értékeléséről és a védett területek listájának 

elkészítéséről szólt a VKI 5. cikke szerinti 2. Nemzeti Jelentés. Ezt hazánk szakemberei az Európai 

Közösség Víz Igazgatói által elfogadott elvek alapján készítették el és nyújtották be a 2005. március 

22-i határidőre. 

 

1. ábra Víz Keretirányelv végrehajtásának ciklikus ütemezése 

A harmadik jelentés azokról a monitoring programokról számolt be, melyeket a felszíni és a felszín 

alatti vizek állapotának áttekintésére kellett elindítani, a VKI 8. cikkének megfelelően 2006. 

december 22-ig (3. Nemzeti Jelentés). A legtöbb tagországhoz hasonlóan Magyarország is 

rendelkezik több évtizede működő monitoring rendszerekkel, így a VKI által igényelt hazai 

programok kialakítása ezek figyelembevételével történt. 

Három éves tervezési folyamat eredményeképpen a VKI 13. cikkelyének megfelelően készült el 

Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT), amely tartalmazza a vizek jó állapotának 

eléréséhez szükséges intézkedési programot. A teljes tervezési folyamatot nyomon lehetett követni 

a www.vizeink.hu honlap segítségével, amelyről továbbra is letölthetők a tervezési dokumentumok 

országos, részvízgyűjtő és alegységi szinten. A VGT tartalmát a WISE (Európa Víz Információs 

Rendszere) adatbázisba kellett feltölteni (4. Nemzeti Jelentés). 

A VGT intézkedési programjának megvalósítására és a kitűzött környezeti célok elérésére hat év áll 

rendelkezésre 2009. december 22 – 2015. december 22. között. Az intézkedések elindítására három 

évet határoz meg a VKI 11. cikkely (7) pontja. A VKI 15. cikkely (3) pontja szerinti, úgynevezett 

VGT közbenső előrehaladási jelentése (5. Nemzeti Jelentés) az intézkedési program végrehajtása 

során eddig elért eredményekről számol be Bizottságnak. 

                                                 
2
 „Felszíni víztest” a felszíni víznek olyan különálló és jelentős eleme, mint például egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, 

folyó vagy ezek része. „Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón, vagy víztartókon belül lehatárolható 

része. A víztestek az állapot javítására irányuló intézkedések adminisztratív egységei. 
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http://www.euvki.hu/content/2005jelentes.html
http://www.euvki.hu/content/2007jelentes.html
http://www.vizeink.hu/?module=ovgt100505
http://www.vizeink.hu/
http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/wfdart13/hu1000
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A kötelezettségek hatéves ciklusban ismétlődnek, amelyet a 1. ábra szemléltet, illetve az első és 

második tervezési ciklus feladatairól a 2. melléklet évenkénti bontásban ad áttekintést. 

 

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése 

A VKI, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.)  

Kormányrendelet előírja, hogy 2009. december 22-éig vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteni 

Magyarország teljes területére (OVGT), amelyet hatévente felül kell vizsgálni. A tervezés területét 

a vízgyűjtőkerület képezi, Magyarország teljes területe a Duna nemzetközi vízgyűjtő kerületébe 

esik (2. ábra), így egy vízgyűjtőkerület vízgyűjtő-gazdálkodási tervében érdekelt.  

A Duna vízgyűjtőkerület tervének felülvizsgálatában szoros együttműködés szükséges a többi 

érintett országgal, amelyet a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága koordinál (lásd 3. 

melléklet és www.icpdr.org honlap).  

A Duna vízgyűjtőkerület esetében – a feladat összetettsége miatt – a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

(VGT) két részben készül el. Az „A” rész a vízgyűjtőkerület egészére vonatkozó átfogó jellegű 

információkat tartalmazza, míg a „B” rész az érintett országok – így például Magyarország - 

részletes terve.  

 

 

2. ábra A Duna vízgyűjtő kerület Magyarországgal 

A hivatkozott kormányrendelet előírja, hogy a VGT tartalmazza a vízgyűjtők jellemzőinek és a 

környezeti célkitűzéseinek összefoglalását, valamint a vizek jó állapotának elérése érdekében – a 

Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – megvalósítandó intézkedéseket. A 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv tehát azoknak a szabályozásoknak és intézkedési programoknak az 

összefoglalása, amelyek együttesen biztosítják, hogy az ennek alapján végrehajtott beavatkozások 

hatására a környezeti célkitűzések elérhetők legyenek. A VGT egy sajátos, stratégiai jellegű terv, 

mely a környezeti célkitűzések és társadalmi igények összehangolása mellett tartalmazza a 

http://www.icpdr.org/
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megvalósíthatóság (költségek, finanszírozhatóság, társadalmi támogatottság, stb.) elemzését is, de 

nem jelenti a beavatkozások konkrét, kiviteli terv szintű részletes kimunkálását. 

A VKI VII. melléklete B. részében és a VKI végrehajtásához kapcsolódó különböző irányelvekben 

előírtak, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.)  

Kormányrendelet előírásai szerint a VGT felülvizsgálata során kötelezően beépítendő további 

tartalmi elemek az alábbiak: 

 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta végzett változtatások, 

korszerűsítések összefoglalása, beleértve a VKI 4. cikkelye szerint meghatározott környezeti 

célkitűzéseket és kivételeket; 

 A környezeti célkitűzések elérése irányában tett előrehaladás számbavétele, továbbá az 

előző terv időszakára vonatkozó monitoring eredményeinek térképi bemutatása és részletes 

indoklás minden olyan környezeti célkitűzéshez, amelyet nem lehetett elérni; 

 Előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott, nem végrehajtott intézkedések 

összefoglalása és a végrehajtás elmaradásának indokolása; 

 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta elfogadott közbenső 

(ideiglenes kiegészítő) intézkedések összefoglalása; 

 A 2006/118/EK irányelv, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló külön jogszabály 

szerint megállapított küszöbértékeket érintő változásokról szóló jelentés; 

 A 2008/105/EK irányelv 5. cikkében előírt, illetve a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló kormányrendelet szerinti úgynevezett emissziós leltár összeállítása a 

kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartása érdekében. 

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv a 9. cikkelyében előírja, 

hogy az első árvízkockázat-kezelési tervek (ÁKKT) kidolgozását a VGT felülvizsgálataival 

összehangolva kell végrehajtani. Szem előtt tartva, hogy az Árvízi Irányelv és a VKI szerinti 

illetékes hatóságok, valamint igazgatási, tervezési egységek eltérőek lehetnek, az ÁKKT 

intézkedéseit ajánlott beépíteni a második VGT-be, de nem kötelező. 

A VGT felülvizsgálata során az első tervezés tapasztalatait, valamint a Bizottság ajánlásait is 

célszerű megfogadni, amelyet az első VGT értékelése alapján fogalmaztak meg. A Magyarországra 

vonatkozó ajánlásokat az Európai Bizottság {COM(2012)670 final} munkadokumentuma 

tartalmazza.  

 

A Kormány a VKI feladatok végrehajtásának felelősévé a vidékfejlesztési minisztert jelölte ki, 

illetve a tervkészítés koordinációját és a tervek összeállítását a Nemzeti Környezetügyi Intézetre 

bízta (221/2004. (VII. 21.)  Korm. rendelet 3. § (3) pontja). Ugyanakkor az árvízkockázat-kezelési 

tervek elkészítéséről a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős (belügy-) miniszter 

gondoskodik az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok útján az érintett 

miniszterek és közigazgatási szervek bevonásával.  

Az alábbi ábra mutatja be a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján a Víz Keretirányelv végrehajtásáért felelős 

államigazgatási szervezeti struktúrát. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-379_EN-Vol15_HU_hu.pdf
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3. ábra Vízügyi feladatokat ellátó szervezetek 

 

A felülvizsgálat ütemterve és munkaprogramja 

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elemzi a különböző beavatkozások és terhelések hatásait a vizek 

mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotára. A második terv ugyancsak tartalmazni fogja a 

monitoring programokon alapulóan a vizek állapotának értékelését, a vizek jó állapotának elérése 

érdekében már megtett intézkedések hatásait, a még szükséges intézkedéseket, az intézkedési 

program felülvizsgálatát. A második hazai vízgyűjtő-gazdálkodási terv az ország egész területére, 

ezen belül a Duna-közvetlen, a Dráva, a Tisza és a Balaton részvízgyűjtőkre készül. A négy 

részvízgyűjtőn a kijelölt NeKI Kirendeltségek a következők: Duna - Észak-dunántúli NeKI, Tisza - 

Közép-Tisza vidéki NeKI, Dráva - Dél-dunántúli NeKI, Balaton - Közép-dunántúli NeKI. A 

részvízgyűjtőket gyakorlati okokból, továbbá a társadalom hatékonyabb bevonása érdekében 42 

tervezési alegységre osztottuk (4. ábra). A területileg illetékes koordinátor NeKI kirendeltségek 

listáját az 1. táblázat tartalmazza. Alegységi szinten kerülnek bevonásra a területileg illetékes 

államigazgatási társszervek, így különösen a vízügyi igazgatóságok (VIZIG), a nemzeti park 

igazgatóságok (NPI) és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (KTVF).  

A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv részletezettsége 

Víztestek, ill. víztest csoportok, védett területek szintje 

A VKI célja az, hogy a felszíni vizek esetén a jó ökológiai és kémiai állapotot, a felszín alatti vizek 

esetén pedig a jó mennyiségi és kémiai állapotot érjük el. A védett területeknél is a jó állapot 

fenntartása, vagy elérése a célkitűzés, ezért a víztestekkel szemben támasztott követelmények a 

védett területen speciális szempontokkal egészülnek ki, például fürdővíz, vagy ivóvíz minőségi 

határértékeknek való megfelelés. A feladatokat tehát a víztestek/védett területek szintjén kell a 

legnagyobb részletességgel meghatározni és végrehajtani. Az első VGT-ben 1082 felszíni és 185 
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felszín alatti víztestet, valamint 2764 védett területet azonosított Magyarország. A VGT2-ben az 

eddig végzett biológiai monitoring adatain alapulva, a tipológia és a víztestek típusba sorolása 

felülvizsgálatra kerül, amely a víztestek kijelölésére is hatással van, ezért a víztestek száma, az 

erősen módosított, vagy mesterséges kategóriába sorolt víztestek aránya változni fog, illetve a 

vízgyűjtők lehatárolása is módosulhat. A védett területek esetében is történtek újabb kijelölések, 

vagy módosítások a lehatárolásban, így a védett területek térképei is felülvizsgálatra kerülnek. 

Tervezési alegységek szintje  

A 42 tervezési alegységen az egyes víztestekre megfogalmazott intézkedésekre alapozva, az 

alegység vízgazdálkodási és vízi környezeti állapotának bemutatásával kell az intézkedések 

megvalósításának ütemezését felülvizsgálni a helyi társadalmi egyeztetések eredményeinek 

figyelembevételével. A felülvizsgálat során változás az előző tervezéshez képest, hogy külön 

alegységi tervdokumentumok nem készülnek. Az alegység specialitásait bemutató és az intézkedési 

programot víztest szinten bemutató alegységi tervek a részvízgyűjtő tervek mellékletei lesznek. 

Ezáltal elkerülhető lesz nagy mennyiségű szöveges rész ismétlődése, amelyben a lényeges, 

kifejezetten csak az alegységre vonatkozó információk elvesznek. 

 
4. ábra A tervezési alegységek térképe 

A négy részvízgyűjtő szintje  

Ezen a szinten fontos a régiók szerepe, például, hogy a Regionális Operatív Programokból 

finanszírozható intézkedések végrehajtását támogassák. Itt kell bemutatni a régiók közötti 

különbségeket és az elmaradt intézkedések összesített hatásait. A részletességnek a regionális szintű 

társadalmi kommunikációt, a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottságával (ICPDR) való 

hatékony együttműködést és az országos terv összeállítását kell szolgálnia.  

A VGT országos szintje  

Országos szinten a VGT részletezettsége az Európai Bizottság követelményeihez kell, hogy 

igazodjon (nemzeti jelentések tartalmi követelményeit megfogalmazó útmutató). Ugyanakkor a 

tárcaközi egyeztetésre is alkalmasnak kell lennie, hogy a tervezési folyamat végén a tervet 
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kormányhatározattal ki lehessen hirdetni. Az országos szintű terv mellékletei fogják tartalmazni a 

víztest szintű állapotot, felülvizsgált környezeti célkitűzéseket, mentességeket és intézkedéseket. 

A tervezési folyamat 

A VKI szerinti VGT tervezési folyamat többlépcsős, iteratív jellegű, ennek során össze kell 

hangolni az ökológiai, műszaki, társadalmi és gazdasági szempontokat. A tervezés legfontosabb 

lépéseit mutatja meg a következő folyamatábra (5. ábra). A munkaprogramot és a feladatok 

ütemezését sávdiagram segítségével a 2. táblázat foglalja össze.  

 

5. ábra A tervezési folyamat 

 

A tervezés első lépéseként az alapegységnek számító víztestek kijelölés felülvizsgálata és a 

víztesthez tartozó vízgyűjtők szükség szerinti módosítása a feladat. Magyarországon a következő 

víztest fajták találhatók meg: 

 természetes felszíni szárazföldi vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek; 

 erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az emberi 

fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak, fenntartásuk e 

megváltozott formában azonban több szempont alapján is indokolt; 

 az ember által kialakított, a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges víztestek; 

 felszín alatti víztestek. 

A VKI szerint különös figyelemmel kell lenni a vizekhez kapcsolható védelem alatt álló területek 

állapotára, ilyenek például az ivóvízkivételek, vagy a fürdőhelyek védőterülete, vagy a 

természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhelyek, stb., ezért ezek nyilvántartása és értékelése is 

szükséges. 

 

Ezt követően a víztestek emberi tevékenységből adódó terheléseinek számbavétele, és hatásainak 

elemzése történik meg. A VKI szerinti víztest monitoring programok adatokat szolgáltatnak a 

 
 

Víztestek 

állapotának 

meghatározása 

 
 

Környezeti 

célkitűzések 

felülvizsgálata 

A problémák és okaik megállapítása 

A VGT intézkedések hatékonyságának 

vizsgálata 

 

 

Társadalom 

véleménye 
 

 

 

 

Intézkedések 

a problémák okainak 

megszűntetésére: 

 

 A VGT intézkedések   

kiegészítése, pontosítása, 

javítása, törlése 

 

Természettudományos 

és műszaki szempontok 

 

Gazdasági szempontok 

  

IInnttéézzkkeeddéésseekk  

PPrrooggrraammjjáánnaakk  

ffeellüüllvviizzssggáállaattaa 

Felszíni és felszín alatti vizek, védett területek monitoringja 

 

 



 9 

víztestek általános állapotáról, az emberi hatásokkal érintett területekről és az intézkedések 

hatásáról. A monitoring részét képezi az emberi tevékenységekre vonatkozó adatgyűjtés is. 2013. év 

végéig első alkalommal nyilvántartásba kell venni a felszíni vizekbe történő kibocsátásokat, azaz 

emissziós leltárt kell készíteni. A monitoring tevékenységben keletkezett adatok alapozzák meg az 

intézkedéseket, részletes képet adva a vizek állapotáról, a biológiai – kémiai – hidromorfológiai 

jellemzők összefüggéseiről, továbbá az eddig végrehajtott intézkedések hatásának értékelésére ad 

lehetőséget. A víztestek állapotértékelése – szoros kapcsolatban a monitoringgal – magába foglalja 

a víztestek állapotának minősítését, a jó állapot elérése szempontjából kockázatos viszonyok 

feltárását, a vizek állapotát befolyásoló jelentős emberi beavatkozások azonosítását. Továbbá ide 

sorolhatók azok az igen fontos kiegészítő vizsgálatok is (pl. modellezés), amelyek a 

minősítés/kockázati besorolás pontosítását, az ok-okozati kapcsolatok feltárását és az intézkedések 

hatékonyságának értékelését segítik. A vízgyűjtőket és víztesteket érő terhelések és hatások 

elemzése, valamint az állapotértékelés eredménye a jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) 

feltárása. 

 

Az állapotértékelést követő lépés a 2021-ig elérendő környezeti célkitűzések meghatározása, illetve 

az első VGT-ben megadott célkitűzések felülvizsgálata. A VKI által meghatározott általános 

célkitűzésektől jól megalapozott természeti, társadalmi és gazdasági indokokkal el lehet térni: 

egyfelől a 2015-ös határidő kitolható két tervezési időszaknak megfelelően 2021-ig vagy 2027-ig, 

másfelől a célkitűzések enyhébbek is lehetnek, mint a jó állapot, illetve jó potenciál követelményei. 

Vizsgálni kell, hogy a 2015-re kitűzött célok teljesültek-e, illetve a tapasztalatok alapján az első 

tervben 2021-re ütemezett környezeti célkitűzések elérhetők-e. A környezeti célkitűzések 

meghatározásában, a műszaki szempontokon túl, meghatározó szerepe van a gazdasági 

szempontoknak és a társadalom véleményének. A végrehajtás ezért iteratív jellegű és a célkitűzések 

gyakran csak az intézkedési program tervezése során véglegesíthetők. Figyelembe kell venni, hogy 

a környezeti célkitűzéseket víztestenként kell megadni, ugyanakkor az azokat befolyásoló műszaki 

és gazdasági feltételeket csak nagyobb léptékben lehet értelmezni, míg a szabályozási kérdéseket 

általában országosan lehet kezelni. 

 

Az intézkedések programjának kidolgozásán belül az intézkedések tervezése és a társadalom 

bevonása két külön, de egymással szorosan összefüggő elemként jelenik meg, amelynek két jelentős 

fázisa van: 

 a vizek állapota szempontjából jelentős vízgazdálkodási problémák és okaik (együtt: jelentős 

vízgazdálkodási kérdések) feltárása, valamint ezekhez kapcsolódva a környezeti 

célkitűzések meghatározása, 

 a környezeti célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések tervezése, programokba történő 

összefoglalása, társadalmi megvitatása, egyidejűleg a környezeti célkitűzések véglegesítése. 

 

A VKI szellemének megfelelő intézkedések tervezése több pilléren nyugszik: 

 ökológiai feltételek (környezeti célkitűzésekhez tartozó követelmények) és műszaki 

megvalósíthatóság (paraméterei: jelenlegi állapot, célállapot, intézkedések hatékonysága), 

 gazdasági feltételek (paraméterei: költségek, költséghatékonyság, aránytalan költségek, 

közvetett hatások, finanszírozhatóság), 

 társadalmi szempontok, illetve érdekeltségi viszonyok (paraméterei: kielégítendő igények, 

előnyök és hátrányok, megfizethetőség), 

 az intézkedések megvalósítását lehetővé tevő szabályozási és intézményi háttér 

(paraméterei: jogszabályok, intézkedések megvalósítói, ellenőrző szervezetek). 

 

A gazdasági háttérelemzések országos és regionális léptékben elvégzett vizsgálatokkal segítik a 

tervezést. Ide tartozik elsősorban a gazdasági és vízgazdálkodási előrejelzés készítése, a vízi 

szolgáltatások költségmegtérülésének értékelése, a vízhasználatok gazdasági elemzése, a különböző 

intézkedések költséghatékonysági sorrendjének megállapítása és a közvetett, gazdasági, társadalmi 
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hatások értékelése. Hasonlóan fontos az aránytalan költségek meghatározásához szükséges 

elemzések elvégzése: a megfizethetőség, a költségmegtérülés, a vízdíjak várható alakulása.  

 

A társadalmi egyeztetés az intézkedések tervezésének fontos eleme, amely visszahat a részletes 

tervezésre. Az egyeztetés után, az intézkedési programmal együtt válnak véglegessé a környezeti 

célkitűzések is. Lényeges, hogy az érdekeltek számára a közreadott információkból egyértelműen 

rajzolódjon ki az intézkedések hatékonysága, költségei, közvetett hatásai, a bizonytalanságok, a 

program finanszírozhatósága és megfizethetősége. A társadalmi egyeztetés hatékonyan támogatja a 

döntési folyamatot és rávilágíthat bizonyos ellentmondásokra is, valamint a nehezen 

számszerűsíthető szempontok beépülését segítik (pl. területfejlesztési prioritások, társadalmi 

támogatottság). 

 

A különböző szakágazatok célkitűzéseinek korai megismerése, illetve integrálása érdekében a 

tervezés során a vízügyi és más ágazatok jelenleg érvényes stratégiai terve, térségi, regionális, vagy 

országos terve, programja is számba vételre kerül, továbbá e programok/projektek vizsgálatra 

kerülnek a várható hatások és a VKI 4.7 cikkelye szerinti kivétel alkalmazása érdekében. Az 

integrált vízgazdálkodási szempontok érvényesülése érdekében az árvízkockázat-kezelési tervezés 

eredményeként szükségesnek tartott intézkedések is beépülhetnek a második VGT-be. A vizekre 

jelentős hatást gyakorol az éghajlatváltozás, ezért az ehhez kapcsolódó intézkedéseket (hatások 

mérséklése, alkalmazkodás) is tartalmaznia kell a tervnek. 

 

Az országos szintű intézkedések tervezése több lépésben történik, alkalmazkodva a társadalom 

bevonásának fázisaihoz, valamint a rendelkezésre álló információkhoz: 

 A felülvizsgált VGT tervezetében szereplő intézkedések programja sorra veszi a következő 

ciklusokra tervezett intézkedéseket. A második VGT-ben az intézkedések tartalma is 

felülvizsgálatra kerül, valamint az első tervben nem megfelelően részletezett intézkedések 

kibontása a legfontosabb feladat. A felülvizsgált VGT a társadalmi egyeztetés alap-

dokumentuma. 

 A VGT végleges terv, amely a társadalmi véleményezés eredményeként már tartalmazza az 

észrevételek alapján beillesztett módosításokat és kiegészítéseket is, az intézkedések és a 

finanszírozás ütemezésével együtt. 

A VGT-ben a hangsúly a fenntartható vízgazdálkodás és a környezetvédelem 

koncepcionális/stratégiai elképzeléseinek bemutatásán, a hatások feltárásán és megfelelő kezelésén, 

a megvalósítás jogi és pénzügyi hátterének biztosításán, a megvalósítás során betartandó technikai 

feltételek egyértelmű megfogalmazásán, a tervezést meghatározó gazdasági és társadalmi 

szempontok összefoglalásán van. Az egész országra kiterjedő VGT2 tervezése befolyásolja a 2014-

2020 között tervezett fejlesztéseket, szakágazati programokat, valamint a víztestenként megadott 

intézkedések alapján folytatódhat a megvalósítás és a részletes tervezés. A VGT2-re épülhet majd 

az új konkrét projektek végrehajtása, és a szükséges jogszabályi változások. A víztestek (vízfolyás, 

állóvíz, felszín alatti víz), valamint a vízgyűjtők szintjén történő kivitelezés pedig a konkrét 

területhez kötődő érdekeltek (állam, önkormányzat, gazdálkodó szervezet vagy magánszemély) 

feladata. A VKI célkitűzései keretet adnak a vízügyi hatósági tevékenységeknek is. A VGT2-ben 

megfogalmazott jogszabály módosítási javaslatok alapján szabályozáson keresztül a hatósági 

intézkedéseknek is a tervben kitűzött környezeti célok teljesítését kell segíteniük. 

 

A második vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (összhangban a 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelettel) az 

alábbi témaköröket fogják tartalmazni: 

 a hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése és adatai;  

 az adott vízgyűjtő / részvízgyűjtő általános leírása (a víztestek térképe, a felszíni víztest 

típusok referencia viszonyainak leírása, a felszín alatti vizeknél a küszöbérték 

meghatározása, stb.); 
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 az emberi tevékenység felszíni és a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős 

terheléseinek és hatásainak összefoglalása (pontszerű és diffúz szennyezőforrások, 

vízkivételek, egyéb emberi hatások, beleértve új elemként az emissziós leltárt is); 

 a védett területek térképe és állapotértékelés eredményeinek bemutatása; 

 a monitoring hálózatok térképe és eredményeinek bemutatása térképi formában; 

 környezeti célkitűzések listája, valamint a környezeti célkitűzések elérése irányában tett 

előrehaladás számbavétele és az eredeti célkitűzés nem teljesíthetőségének részletes 

indoklása, amennyiben a kitűzött határidőre a célt nem lehetett elérni; 

 összefoglalás a vízhasználatok gazdasági elemzéséről; 

 a környezeti célkitűzések teljesítését célzó intézkedési program (alapintézkedések, és 

szükség szerinti kiegészítő intézkedések), továbbá az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

előirányzott, de nem végrehajtott intézkedések összefoglalása és a végrehajtás 

elmaradásának indokolása, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának 

közreadása óta elfogadott közbenső (ideiglenes kiegészítő) intézkedések összefoglalása; 

 egyéb idevonatkozó programok és tervek jegyzéke, azok összefoglalása; 

 a közvélemény tájékoztatására és konzultációkra tett intézkedések összefoglalása, társadalmi 

vita eredménye és az eredményekből következően a tervben végrehajtott változtatások 

bemutatása; 

 felhasznált dokumentumok hozzáférési helyei (a közvélemény tájékoztatásával, szennyezés-

megelőző intézkedésekkel, valamint monitoringgal kapcsolatosan). 

 

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek társadalmi véleményezése 

A vizek jó állapotának elérése érdekében a tervezés valamennyi szintjén szükséges az érintett 

társadalmi csoportok bevonása a tervezési folyamatba.  

A Víz Keretirányelvben kitűzött célok eléréséhez, és így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 

elkészítéséhez is, a szakemberek, a kidolgozásban érintett szervezetek, a végrehajtásért felelős 

különböző kormányzati szervek és a társadalom széles rétegeinek szoros együttműködésére van 

szükség. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezést össze kell hangolni minden vízgazdálkodási, illetve a 

vízgazdálkodással kölcsönhatásban lévő tervezéssel. Ebben is jelentős szerepet kell vállalnia a 

társadalomnak. Biztosítani kell a VKI-ban előírt környezeti célkitűzések elérését, de ugyanakkor 

ezeket össze kell hangolni a vízgazdálkodással kapcsolatos szociális és gazdasági igényekkel is. 

A társadalom bevonásának folyamata csak akkor éri el célját, ha a rendelkezésre álló idő elégséges 

az érdemi konzultációhoz. Ezért a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatában legalább hat 

hónapot kell biztosítani arra, hogy az egyes fázisokban elkészült dokumentumok (a VGT 

felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja; a jelentős vízgazdálkodási problémák; és a 

felülvizsgált VGT tervezete) megismerhetők és írásban véleményezhetők legyenek. A NeKI a VGT 

felülvizsgálata során a módszertant előkészítő „VKI II. projekt” keretében kidolgozott társadalom 

bevonási stratégiát fogja alkalmazni, ami a www2.vizeink.hu honlapon olvasható.  

A tervezés három éve alatt háromszor hat hónapot biztosítunk a vélemények kifejtésére. A 

társadalom bevonásának kezdő időpontja a véleményezendő dokumentum(ok) kihelyezésének 

dátuma a www.vizeink.hu honlapra.  

Véleményeket a társadalom bevonási időszakokban, illetve bármikor az időszakok között is lehet 

küldeni a VGT honlapon található kapcsolat felvételi lehetőség segítségével, vagy az 

info@vizeink.hu címre. Írásbeli véleményeket postán, vagy faxon is lehet küldeni az alábbi 

elérhetőségekre: 

Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI), 1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 

Postacím: 1253 Budapest Pf. 57. 

Fax:  +36-1-225-4414 

http://www2.vizeink.hu/files/29mell_tarsadalom%20bevonas%20strategia.pdf
http://www2.vizeink.hu/files/29mell_tarsadalom%20bevonas%20strategia.pdf
http://www2.vizeink.hu/
http://www.vizeink.hu/
mailto:info@vizeink.hu
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E-mail: kozpont@neki.gov.hu 

NeKI Észak-dunántúli Kirendeltsége, 9021 Győr, Árpád u. 28–32. 

Postacím: 9002 Győr, Pf. 159. 

Fax: +36-96-315-342 

E-mail: edu@neki.gov.hu 

NeKI Közép-Duna-völgyi Kirendeltsége, 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 1. 

Postacím: 1431 Budapest, Pf. 177. 

Fax: +36-1-920-0056 

E-mail: kdv@neki.gov.hu 

NeKI Alsó-Duna-völgyi Kirendeltsége, 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 7. 

Postacím: 6500 Baja, Pf. 68. 

Fax: +36-79-321-483 

E-mail: adu@neki.gov.hu 

NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 

Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 64. 

Fax: +36-22-313-275 

E-mail cím: kdt@neki.gov.hu 

NeKI Dél-dunántúli Kirendeltsége, 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. 

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 57. 

Fax: +36-72-506-350 

E-mail: dedu@neki.gov.hu 

NeKI Nyugat-dunántúli Kirendeltsége, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 

Postacím: 9702 Szombathely, Pf. 24. 

Fax: +36-94-316-866 

E-mail: nyudu@neki.gov.hu 

NeKI Felső-Tisza-vidéki Kirendeltsége, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. 

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 157. 

Fax: +36-42-502-202 

E-mail: feti@neki.gov.hu 

NeKI Észak-magyarországi Kirendeltsége, 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. 

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 615. 

Fax: +36-46-516-601 

E-mail: emi@neki.gov.hu 

NeKI Tiszántúli Kirendeltsége, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8–10. 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 108. 

Fax: +36-52-316-662 

E-mail: ti@neki.gov.hu 

mailto:kozpont@neki.gov.hu
mailto:edu@neki.gov.hu
mailto:kdv@neki.gov.hu
mailto:adu@neki.gov.hu
mailto:kdt@neki.gov.hu
mailto:dedu@neki.gov.hu
mailto:nyudu@neki.gov.hu
mailto:feti@neki.gov.hu
mailto:emi@neki.gov.hu
mailto:ti@neki.gov.hu
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NeKI Közép-Tisza-vidéki Kirendeltsége, 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. 

Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 232. 

E-mail: koti@neki.gov.hu 

NeKI Alsó-Tisza-vidéki Kirendeltsége, 6727 Szeged Irinyi János u. 1. 

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1185. 

E-mail: ati@neki.gov.hu 

NeKI Kőrös-vidéki Kirendeltsége, 5700 Gyula, Városház u. 26. 

Postacím: 5701 Gyula, Pf. 137. 

Fax: +36-66-26-407 

E-mail: kor@neki.gov.hu 

 

A VGT véleményezésének nagyon fontos fórumai a területi, részvízgyűjtő és országos 

vízgazdálkodási tanácsok (lásd. 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendeletet felváltó 1382/2013. (VI. 27.) 

Korm. határozatot a vízgazdálkodási tanácsokról, továbbiakban kormányhatározat). A 

vízgazdálkodási tanácsok működéséről az NeKI Kirendeltségek, illetve az Országos 

Vízgazdálkodási Tanács (OVT) esetében a Vidékfejlesztési Minisztérium gondoskodik. A tanácsok 

létszámát és összetételének fő szabályait a kormányhatározat határozza meg. A tanács tagja a 

vízgazdálkodással kapcsolatos államigazgatási szervek, társadalmi szervezetek, gazdasági szereplők 

és szakmai-tudományos szervezetek által jelölt képviselők lehetnek. 

 
A Területi Vízgazdálkodási Tanács (TVT) elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai 

feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató 

tevékenység összehangolt működését. A TVT a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a társadalmi 

részvétel biztosítása érdekében egy vagy - ha a helyi területi, társadalmi viszonyok indokolják - 

több vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottságot hoz létre. Minden TVT egy főt delegál a 

Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba. 

 

A TVT vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottsága a VGT szakmai és tudományos 

megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében állást foglal a TVT 

működési területére eső tervezési alegységekre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervről. A TVT a 

működési területén véleményezi 

 a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket, 

 a vízkészlet-megosztási terveket, 

 az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat, 

 a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és 

programokat, 

 a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, 

 a működési területét érintő vízminőségi kárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen 

az árvíz, belvíz, aszály), 

 szakmai szempontból a pályázati úton támogatott önkormányzati beruházások 

megvalósíthatósági tanulmányait. 

A TVT a működési területén javaslatot tesz 

 a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására, 

 a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében prioritások 

megfogalmazására, 

 a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére, 

 Magyarország települési ivóvízminőség - javító, valamint szennyvízelvezetési és 

mailto:koti@neki.gov.hu
mailto:ati@neki.gov.hu
mailto:kor@neki.gov.hu
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szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján - a programok összehangolására. 

 

A négy Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (RVT) képviselője az Országos Vízgazdálkodási 

Tanácsban az illetékes NeKI Kirendeltség vezetője. Az RVT a működési területén 

 véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét, 

 összehangolja a részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a társadalmi szereplők 

részvételének megszervezésével járó feladatok ellátását, 

 elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást, 

 ellenőrzi a társadalmi szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek 

figyelembevételét, 

 a VGT szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel 

biztosítása érdekében állást foglal a részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervről. 

 

Az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT) feladatai a következők: 

 a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés feladatairól a nyilvánosság tájékoztatása, és ezen 

feladatok beépítése a fejlesztési tervezésbe, 

 a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének véleményezése, javaslattétel a terv kijavítására, 

kiegészítésére, 

 a VGT szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel 

biztosítása érdekében állásfoglalás az országos szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervről. 

 

Társadalmi véleményezési határidők és feladatok 

A munkaprogramot, beleértve a társadalom bevonásának programját is és a feladatok ütemezését 

sávdiagram segítségével a 2. táblázat mutatja be. Alábbiakban kiemeljük a társadalom számára 

lényeges elemeket: 

 

2012. december 22. - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és 

munkaprogramja (ez a vitaanyag) 

 

A magyar VGT felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja tervezete határidőre elkészült. A 

munkaprogram végrehajtásának finanszírozási bizonytalanságai miatt azonban csak később került 

ki a www.vizeink.hu honlapra, de az előírt 6 hónapos véleményezési időtartam ennek ellenére 

biztosítva lesz. 

 

2013. I.-II. félév - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv ütemtervének és munkaprogramjának társadalmi 

vitája 

 

Az ütemterv és munkaprogram véleményezésére hat hónapon keresztül van lehetőség.  
 

2013. II. félév - A társadalmi vita eredményeinek feldolgozása, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

ütemterv és program véglegesítése 

 

A VGT felülvizsgálatának végleges ütemtervét és munkaprogramját 2013. december 22-ig kell 

elkészíteni a beérkezett vélemények figyelembevételével. A végleges ütemterv és munkaprogram a 

hat hónapos véleményezés lezárását követően a www.vizeink.hu honlapon kerül publikálásra. 

 

2013. december 22. - Figyelembe véve a vízvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi 

szempontokat a feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatok összefoglalása 

és nyilvánosságra hozatala 

 

http://www.vizeink.hu/
http://www.vizeink.hu/


 15 

A VKI szerint a vízgyűjtőn azonosított jelentős vízgazdálkodási problémák (röviden JVP-k) 

dokumentumát közzé kell tenni és legalább hathónapos konzultációs periódust kell biztosítani 

megvitatására. A jelentős vízgazdálkodási problémák közé a VKI környezeti célkitűzésének elérését 

befolyásoló társadalmi-gazdasági hatások/igények/viszonyok/akadályozó tényezők, ill. dilemmák 

tartoznak, melyek kiegészítő intézkedéseket/megfontolásokat igényelnek a 2021-es határidő 

teljesítéséhez. A JVP - egy meghatározott szempontrendszer szerint - a természeti és műszaki 

kérdések és folyamatok összefoglalására szolgál, azaz nem tartalmazza a költségvetési, szabályozási 

kérdéseket. 

A konzultáció alapját egy országos és négy részvízgyűjtő szintű dokumentum képezi, amelyeknek 

mellékletében kerülnek összefoglalásra a 42 tervezési alegység speciális jelentős vízgazdálkodási 

problémái. Az országos és a négy részvízgyűjtőre vonatkozó nyilvános anyag 2013. december 22-ig 

felkerül a www.vizeink.hu honlapra. 

 

2014. I. félév - A feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatok társadalmi 

vitája 

 

2014. első félévében a víz-, természet- és környezetvédelmi szempontból jelentős vízgazdálkodási 

problémák megvitatása a cél. Az írásbeli véleményezési lehetőségén felül szóbeli konzultációkat, ún. 

vitafórumokat kívánunk szervezni az érdekcsoportok és a lakosság számára. Szükség esetén bizonyos 

érdekeltekkel szűkebb körű megbeszélések is lesznek.  

 

2014. II. félév - A feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatokról szóló 

társadalmi vita eredményeinek feldolgozása, a problémák számbavételének véglegesítése 

 

A jelentős vízgazdálkodási problémák végleges változata a társadalmi vita lezárását követően egy 

hónapon belül felkerül a www.vizeink.hu honlapra. 

 

2014. december 22.- A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra 

hozatala  

 

A VKI 13. cikke és VII. melléklete szerint elkészített második VGT tervezete elhelyezésre kerül a 

www.vizeink.hu honlapon. 

 

2015. I. félév - A VGT tervezetek társadalmi vitája 

 

A VKI 14. cikkének megfelelően hat hónap áll rendelkezésre a második VGT tervezetének 

véleményezésére. 

 

2015. II. félév - A társadalmi vita eredményeinek feldolgozása 

 

A végleges VGT elkészítéséhez a társadalmi vélemények beépítése szükséges a tervekbe. Ezen 

időszakon belül a területi, a részvízgyűjtő és országos vízgazdálkodási tanácsok megtárgyalják a 

tervekre beérkezett véleményeket, majd állásfoglalásukat, javaslataikat felterjesztik. Az országos 

terv a négy részvízgyűjtő VGT-je és az RVT-k állásfoglalása alapján véglegesítődik. A folyamat 

végén az OVT véleményezi a tervet, javaslatot tesz a terv kijavítására, kiegészítésére, a tervezés 

végül az OVT pozitív állásfoglalásával zárul le. 

 

2015. december 22. - A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala 

 

2016. tavasz - Az országos VGT2 tárcaegyeztetése és kormányhatározattal történő kihirdetése 

http://www.vizeink.hu/
http://www.vizeink.hu/
http://www.vizeink.hu/
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1. táblázat A tervezési területek a koordinálókkal 

Részvízgyűjtő/alegység Koordináló NeKI kirendeltség 

1 Duna közvetlen részvízgyűjtő ÉDU-NeKI, Győr 

 1–1 Szigetköz ÉDU-NeKI, Győr 

 1–2 Rábca és a Fertő ÉDU-NeKI, Győr 

 1–3 Rába NYUDU-NeKI, Szombathely 

 1–4 Marcal ÉDU-NeKI, Győr 

 1–5 Bakony-ér és Concó ÉDU-NeKI, Győr 

 1–6 Általér ÉDU-NeKI, Győr 

 1–7 Gerecse ÉDU-NeKI, Győr 

 1–8 Ipoly KDV-NeKI, Budapest 

 1–9 Közép-Duna KDV-NeKI, Budapest 

 1–10 Duna-völgyi-főcsatorna ADU-NeKI, Baja 

 1–11 Sió KDT-NeKI, Székesfehérvár 

 1–12 Kapos KDT-NeKI, Székesfehérvár 

 1–13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony KDT-NeKI, Székesfehérvár 

 1–14 Velencei-tó KDT-NeKI, Székesfehérvár 

 1–15 Alsó-Duna jobb part DÉDU-NeKI, Pécs 

 1–16 Felső-Bácska ADU-NeKI, Baja 

2 Tisza részvízgyűjtő KÖTI-NeKI, Szolnok 

 2–1 Felső-Tisza FETI-NeKI, Nyíregyháza 

 2–2 Szamos–Kraszna FETI-NeKI, Nyíregyháza 

 2–3 Lónyay-főcsatorna FETI-NeKI, Nyíregyháza 

 2–4 Bodrogköz ÉMA-NeKI, Miskolc 

 2–5 Tokaj-hegyalja ÉMA-NeKI, Miskolc 

 2–6 Sajó a Bódvával ÉMA-NeKI, Miskolc 

 2–7 Hernád, Takta ÉMA-NeKI, Miskolc 

 2–8 Bükk és Borsodi-Mezőség ÉMA-NeKI, Miskolc 

 2–9 Hevesi-sík KÖTI-NeKI, Szolnok 

 2–10 Zagyva KDV-NeKI, Budapest 

 2–11 Tarna ÉMA-NeKI, Miskolc 

 2–12 Nagykőrösi-homokhát KÖTI-NeKI, Szolnok 

 2–13 Kettős-Körös KÖR-NeKI, Gyula 

 2–14 Sebes-Körös KÖR-NeKI, Gyula 

 2–15 Berettyó TI-NeKI, Debrecen 

 2–16 Hármas-Körös KÖR-NeKI, Gyula 

 2–17 Hortobágy-Berettyó TI-NeKI, Debrecen 

 2–18 Nagykunság KÖTI-NeKI, Szolnok 

 2–19 Kurca ATI-NeKI, Szeged 

 2–20 Alsó-Tisza jobb part ATI-NeKI, Szeged 

 2–21 Maros ATI-NeKI, Szeged 

3 Dráva részvízgyűjtő DÉDU-NeKI, Pécs 

 3–1 Mura NYUDU-NeKI, Szombathely 

 3–2 Rinya-mente DÉDU-NeKI, Pécs 

 3–3 Fekete-víz DÉDU-NeKI, Pécs 

4 Balaton részvízgyűjtő KDT-NeKI, Székesfehérvár 

 4–1 Zala NYUDU-NeKI, Szombathely 

 4–2 Balaton közvetlen KDT-NeKI, Székesfehérvár 
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2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) hatályba lépése 2000. december 22.                                        

VKI rendelkezéseinek átültetése hazai jogszabályokba                                        

1. Nemzeti Jelentés (VKI 3. cikkely) – hatáskör és illetékesség                                        

2. Nemzeti Jelentés (VKI 5. cikkely) – első jellemzés, gazdasági elemzés                                        

3. Nemzeti Jelentés (VKI 8. cikkely) – monitoring program                                        

A monitoring folyamatos működtetése                                         

Az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) elkészítése                                        

4. Nemzeti Jelentés (VKI 13. cikkely) – VGT intézkedési program                                        

Az első VGT intézkedési programjának megvalósítása                                        

Szennyezőforrások kibocsátására kombinált szabályozás bevezetése                                        

5. Nemzeti Jelentés (VKI 15. cikkely) – VGT közbenső előrehaladási jelentése                                        

VGT felülvizsgálat – első szakasz                                        

VGT felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja közzététele                                        

Társadalom bevonása: ütemterv és munkaprogram véleményezése                                         
Vízgyűjtők és víztestek kijelölése és jellemzése                                        
Terhelések számbavétele és az állapotra gyakorolt hatás vizsgálata                                         
Emisszió leltár elkészítése (2008/105/EK 5. cikkely)                                        

Vízhasználatok gazdasági elemzése                                        

Védett területek nyilvántartása                                        
Víztestek minősítése, a hiányok és a kockázatos víztestek meghatározása                                        
Jelentős vízgazdálkodási problémák feltárása a részvízgyűjtőkön                                        

Dokumentum a VKI 5. cikkely szerinti elemzések és vizsgálatok felülvizsgálatáról                                        

A részvízgyűjtőkön feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák közzététele                                         

VGT felülvizsgálat – második szakasz                                        

Társadalom bevonása: jelentős vízgazdálkodási problémák véleményezése                                         
Víztestek és védett területek állapotának értékelése és bemutatása                                        
Környezeti célkitűzések felülvizsgálata                                        

VKI 4. cikkely (4), (5), (6), (7) szerint alkalmazott kivételek felülvizsgálata                                        

Az intézkedések hatékonyságának és megvalósíthatóságának vizsgálata                                        

Programok és tervek jegyzékének elkészítése                                        

Az intézkedési program felülvizsgálata, előrehaladás számbavétele                                        

Elmaradt intézkedések magyarázata, közbenső intézkedések összefoglalása                                        

A felülvizsgált VGT tervezetének közzététele                                         

VGT felülvizsgálat – harmadik szakasz                                        

Társadalom bevonása: intézkedési program megvitatása                                        
Az intézkedési program végső kidolgozása                                         
Társadalmi konzultáció eredményeinek összefoglalása                                        

A felülvizsgált VGT véglegesítése a társadalmi konzultáció alapján                                        

A felülvizsgált VGT közzététele                                         

Jelentés megküldése az Európai Bizottságnak, kihirdetés kormányhatározattal                                        

 

2. táblázat A vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja áttekintése 
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Mellékletek 
 

1. melléklet  

A vonatkozó jogszabályok jegyzéke 
 

A Víz Keretirányelv és az azt módosító jogszabályok időrendben 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika 

terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/32/EK irányelve (2008. március 11.) a vízpolitika 

terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a 

Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról  

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika 

területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 

84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 

helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról  

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve (2009. április 23.) a szén-dioxid 

geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, 

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint 

az 1013/2006/EK rendelet módosításáról 

 

Leányirányelvek, határozatok 

A Bizottság 2005/646/EK határozata (2005. augusztus 17.) a 2000/60/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek 

nyilvántartásának létrehozásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irányelve (2006. február 15.) a Közösség vízi 

környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín 

alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről 

A Bizottság 2008/915/EK határozata (2008. október 30.) az interkalibrációs eljárás 

eredményeképpen a tagállamok megfigyelőrendszerei osztályozási értékeinek a 2000/60/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról 

A Bizottság 2009/90/EK irányelve (2009. július 31.) a vizek állapotának kémiai elemzésére 

és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásoknak a 2000/60/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról 

 

A VKI-val összehangoltan végrehajtandó irányelvek 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve (2007. október 23.) az 

árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri 

környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 

(tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) 
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A Víz Keretirányelvben hivatkozott irányelvek, rendeletek, módosításaik és átdolgozásaik 

A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz 

minőségéről (utolsó módosítás 2009.7.18.) 

 

A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált 

megelőzéséről és csökkentéséről (hatályon kívül helyezte 2008/1/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a 

környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari 

kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) - átdolgozás 

 

A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (utolsó 

módosítás 2008.11.21.) 

 

A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (utolsó módosítás 2008.11.21.) 

 

A Tanács 793/93/EGK rendelete (1993. március 23.) a létező anyagok kockázatainak 

értékeléséről és ellenőrzéséről (hatályon kívül helyezte 1907/2006/EK) 

A Bizottság 93/67/EGK irányelve (1993. július 20.) a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek 

megfelelően bejelentett anyagok emberre és környezetre jelentett kockázatának értékelésére 

vonatkozó alapelvek megállapításáról (hatályon kívül helyezte 1907/2006/EK) 

A Bizottság 1488/94/EK rendelete (1994. június 28.) a létező anyagok embert és környezetet 

érintő kockázatainak becslésére vonatkozó elveknek a 793/93/EGK tanácsi rendelettel 

összhangban történő megállapításáról (hatályon kívül helyezte 1907/2006/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi 

anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az 

Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK 

tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági 

irányelv hatályon kívül helyezéséről 

 

A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba 

hozataláról (hatályon kívül helyezte 1107/2009/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek 

forgalomba hozataláról (hatályon kívül helyezi 528/2012/EU) 

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid 

termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

 

A Tanács 76/160/EGK irányelve (1975. december 8.) a fürdővizek minőségéről (hatályon 

kívül helyezi 2006/7/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006. február 15.) a fürdővizek 

minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (utolsó módosítás 

2009.7.18.) 
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A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon 

élő állatok és növények védelméről (utolsó módosítás 2006.12.20.) 

 
A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (hatályon 

kívül helyezte 2009/147/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő 

madarak védelméről 

 

A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről (hatályon kívül helyezi 2012/18/EU 2015.05.31-

vel) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK 

tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről 

 

A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (hatályon kívül helyezte 2011/92/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- 

és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

 

A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.) a szennyvíziszap mezőgazdasági 

felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (utolsó módosítás 2009.3.31.) 

 

 

A Víz Keretirányelvvel 2007. 12. 21-vel hatályon kívül helyezett jogszabályok  

A Tanács 75/440/EGK irányelve (1975. június 16.) a tagállamokban ivóvízkivételre szánt 

felszíni víz minőségi követelményeiről  

A Tanács 77/795/EGK határozata (1977. december 12.) a Közösségben található felszíni 

édesvíz minőségére vonatkozó közös információcsere-eljárás létrehozásáról 

A Tanács 79/869/EGK irányelve (1979. október 9.) a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt 

felszíni víz mérésének módszereiről, valamint mintavételének és elemzésének gyakoriságáról 

 

 

A Víz Keretirányelvvel 2013. 12. 21-vel hatályon kívül helyezett jogszabályok  

A Tanács 78/659/EGK irányelve (1978. július 18.) a halak életének megóvása érdekében 

védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről (kiváltja 2006/44/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/44/EK irányelve (2006. szeptember 6.) a halak 

életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről (utolsó 

módosítás 2008.11.21.) 

 

A Tanács 79/923/EGK irányelve (1979. október 30.) a mészhéjú állatok vizeinek minőségi 

követelményeiről (kiváltja 2006/113/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/113/EK irányelve (2006. december 12.) a mészhéjú 

állatok vizeinek minőségi követelményeiről (utolsó módosítás 2008.11.21.) 

 



 21 

A tanács 80/68/EGK irányelve (1979. december 17.) a felszín alatti vizek egyes veszélyes 

anyagok okozta szennyezés elleni védelméről (kiváltja a 2006/118/EK – lásd 

Leányirányelvek) 

 

A Tanács 76/464/EGK irányelve (1976. május 4.) a Közösség vízi környezetébe bocsátott 

egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről (kiváltja a 2006/11/EK – lásd 

Leányirányelvek) 
 

 

A Víz Keretirányelv végrehajtása szempontjából lényeges egyéb jogszabályok, 

dokumentumok 

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek 

és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik 

közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti 

károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az 

ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK 

irányelv módosításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai 

Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról 

COM(2010)2020 végleges: A Bizottság közleménye EURÓPA 2020 Az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája  

COM(2012)670 végleges: A Bizottság jelentése Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

vízpolitikai keretirányelvben (2000/60/EK) előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 

végrehajtásáról, valamint az ezt kísérő Magyarországra vonatkozó bizottsági 

munkadokumentum.  

 

 

A VKI hazai jogrendbe illesztésével kapcsolatos jogszabályok és egyéb jogi eszközök  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása,  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása, 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása a 2009/31/EK irányelv szerint 

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

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

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

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

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

egyes szabályairól 

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról 

6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi 

védelméhez szükséges határértékekről  
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10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól 

89/2011. (IX. 29.) VM rendelet a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel 

kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról 

1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről 

 

Nemzetközi egyezmények: 

74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló 

együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről, 

2003. évi CVII. Törvény „A sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy 

sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény 

kihirdetéséről 

 

Határvízi egyezmények 

Ausztria: 

1959. évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság 

között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról 

1985/17. Osztrák-magyar szerződés a környezetvédelem területén való együttműködésről 

Szlovákia: 

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák 

Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek 

szabályozásáról 

1999/17. Nemzetközi Szerződés a Szlovák - Magyar Kormányok között, a környezetvédelem 

és természetvédelem terén való együttműködésről 

Ukrajna: 

117/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet az Ukrán - Magyar kormányok között, a határvizekkel 

kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezményről 

1993/11. Nemzetközi Szerződés az Ukrán - Magyar kormányok közötti környezetvédelmi és 

területfejlesztési együttműködésről 

Románia: 

196/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet a Román - Magyar Kormányok között a határvizek 

védelme és fenntartható hasznosításáról kötött Egyezményről 

2001/9. Nemzetközi Szerződés - egyezmény a Román - Magyar Kormányok között, a 

környezet védelme terén való együttműködésről 

Szerbia: 

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya 

között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában (1955) 

Horvátország: 

127/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet - egyezmény a Horvát - Magyar Kormányok közötti, a 

vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről 
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Szlovénia: 

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet - Egyezmény a Szlovén - Magyar Kormányok között, a 

vízgazdálkodási kérdésekről 

 

 

A VGT2 tervezés során figyelembeveendő további jogszabályok, egyéb jogi eszközök 

Törvények 

1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről 

1999. évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

2000. évi XLII. Törvény a víziközlekedésről 

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 

2000. évi XXXV. Törvény a növényvédelemről 

2003. évi LXXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról 

2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 

 

Országgyűlési határozatok 

29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 

77/2011. (X. 14.) OGY határozat a Nemzeti Energiastratégiáról  

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Programról 

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról 

 

Kormányrendeletek 

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia 

természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról 

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és 

rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények 

kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól 

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 

követelményeiről 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet a növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi 

forgalmazásának részletes szabályairól  

javascript:void(0)
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178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek 

meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek 

készítéséről, tartalmáról 

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

szóló 1999. évi LXXIV. Törvény végrehajtásáról 

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

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

rendjéről 

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a 

fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári 

gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 

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

kötelezettségekről 

240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny 

felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 

Megvalósítási Programról 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 

Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól  

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 

Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési 

kötelezettségről 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésével 

szembeni védelméről;  

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
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348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 

bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai irányításról 

50/2001. (IV.3) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 

korlátozásokról és tilalmakról 

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

78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és 

hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról;  

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről 

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 

megállapításáról 

 

Miniszteri rendeletek 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről  

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről 

12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálatról 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről  

137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó 

települések megállapításáról 

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 

igénybevételi feltételeiről 

146/2011. (XII. 23.) VM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról 

17/2002. (III.7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető 

természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról 

18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyhez szükséges kérelemről 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi 

nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 
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18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes 

szabályokról 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

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

21/2012. (III. 9.) VM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a 

kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási 

nyilvántartásáról 

24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és 

az azokhoz tartozó települések megállapításáról 

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

28/2004 (XII.25) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

30/1997. (IV. 30.) FM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. évi LV. Törvény végrehajtásának egyes szabályairól 

30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 

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

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok 

szintjén történő közzétételéről  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes 

vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 

Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való 

átváltási arányának meghatározásáról 

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás 

és nyilvántartás rendjéről 

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 

6/2007. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv szerinti részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-

gazdálkodási tervet összeállító környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kijelöléséről 
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78/1997. (XI. 4.) FM rendelet a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. Törvény 

végrehajtásának egyes szabályairól 

81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések 

lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 

felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, 

tárolásáról és szállításáról 

9/2007 (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 

 

Kormányhatározatok 

1005/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Programról 

1432/2012. (X. 9.) Korm. határozat a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia 

kidolgozásának elrendeléséről 

1504/2012. (XI. 16.) Korm. határozat az aszály elleni küzdelemben, valamint a korlátozottan 

forgalomképes és forgalomképes vízilétesítmények üzemeltetésében való állami 

felelősségvállalásról 

 

************* 

 

 

2. melléklet  

A VKI fontosabb határidői 

(minden év december 22.) 
 

2000  Hatálybalépés (VKI 25. cikkely) 

2003  A VKI átültetése a nemzeti jogrendbe (VKI 24. cikkely) 

Vízgyűjtőkerületek azonosítása és a hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölése (VKI 3. 

cikkely) 

2004 A vízgyűjtők jellemzése, a vizeket érő hatások elemzése, a vízhasználatok gazdasági 

elemzése, a védett területek listája (VKI 5. és 6. cikkely) 

2006 Monitoring hálózat létrehozása és monitoring programok beindítása (VKI 8. cikkely) 

 Ütemterv és munkaprogram elkészítése, a nyilvánosság bevonása (VKI 14. cikkely) 

2007 Jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása, közzététele (VKI 14. cikkely) 

2008 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének bemutatása (VKI 14. cikkely) 

2009 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv véglegesítése, az első intézkedési programmal (VKI 13. 

cikkely) 

2010 A költség visszatérülés és a szennyező fizet elvét tekintetbe vevő, a vízkészletek 

hatékony használatát biztosító árpolitika alkalmazása (VKI 9. cikkely) 

Szennyezőforrások kibocsátására kombinált szabályozás bevezetése, a 2008/105/EK 

irányelv átültetése a nemzeti jogrendbe 
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2012 Az intézkedési program végrehajtásának megkezdése, közbenső előrehaladási jelentés 

elkészítése (VKI 11. és 15. cikkely) 

Szennyező kibocsátásokra kombinált szabályozás bevezetése (VKI 10. cikkely) 

Ütemterv és munkaprogram elkészítése, a nyilvánosság bevonása (VKI 14. cikkely) 

2013 Jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása, közzététele (VKI 14. cikkely) 

 Emissziós leltár elkészítése a 2008/105/EK irányelv 5. cikkelye szerint (VKI 16. 

cikkely)  

A vízgyűjtők jellemzése, a vizeket érő hatások elemzése, a vízhasználatok gazdasági 

elemzése, a védett területek listája felülvizsgálat (VKI 5. és 6. cikkely) 

2014 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének bemutatása (VKI 14. cikkely) 

Környezeti célkitűzések felülvizsgálata (VKI 4. cikkely) 

Monitoring programok felülvizsgálata (VKI 8. cikkely) 

2015 Az első VGT-ben megadott környezeti célkitűzések elérése (VKI 4. cikkely) 

A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv véglegesítése, a felülvizsgált intézkedési 

programmal (VKI 11. és 13. cikkely) 

2018 A második intézkedési program végrehajtásának megkezdése, közbenső előrehaladási 

jelentés elkészítése (VKI 11. és 15. cikkely) 

2019 A Víz Keretirányelv felülvizsgálata (VKI 19. cikkely) 

2021 A második VGT-ben megadott környezeti célkitűzések elérése (VKI 4. cikkely) 

 

************* 

 

 

3. melléklet  

A Duna vízgyűjtő kerület VGT programja  
 

A Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága (ICPDR) azonos társadalmi 

konzultációs és kommunikációs tervet dolgozott ki a Duna vízgyűjtőkerület második 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervre (DVGT) és az első Árvízi Kockázatkezelési Tervre (ÁKKT) a 

2015-2021 közötti időszakra.   

 

Az elvárások jogalapja a 2000/60/EK EU Víz Keretirányelv és a 2007/60/EK EU Árvízi 

Irányelv, amelyek alapján a következő ütemezés alakult ki: 

 

Dokumentum Időpont 

Előzetes árvízi kockázatbecslés publikálása 2012. 03.  (√) 

A második DVGT ütemterv és munkaprogram elkészítése 2012. 05 – 11. 

Az ütemterv és munkaprogram publikálása és fél éven keresztül a 

vélemények gyűjtése 
2012. 12. – 2013. 06. 

Az első ÁKKT ütemterv és munkaprogram elkészítése, a 

konzultációs intézkedések kihirdetése 
2012. 12. 

Az ütemterv, munkaprogram és konzultációs intézkedések 

felülvizsgálata 
2013. ősz 
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A végleges ütemterv, munkaprogram és konzultációs intézkedések 

kihirdetése 
2013. 12. 

A Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (JVK) közbenső áttekintése 2013. 05 – 11. 

A JVK publikálása és fél éven keresztül a vélemények gyűjtése 2013. 12. – 2014. 06. 

Árvízi veszély- és kockázati térképek publikálása 2014. 03. 

A JVK felülvizsgálata 2014. ősz 

A felülvizsgált JVK kihirdetése 2014. 12. 

A második DVGT és az első ÁKKT tervezetének elkészítése 2014. 12. 

A második DVGT és az első ÁKKT tervezetének publikálása és fél 

éven keresztül a vélemények gyűjtése a DVGT-hez és szükség szerint 

az ÁKKT-hoz 

2014. 12. – 2015. 06. 

A második DVGT és az első ÁKKT tervezetének felülvizsgálata 2015. 06. – 2015. 12. 

A felülvizsgált második DVGT és az első ÁKKT kihirdetése 

(ünnepélyes kihirdetés 2016-ban) 
2015. 12. 

 

Az ICPDR az alábbi konzultációs intézkedéseket tervezi végrehajtani: 

 

Intézkedés/dokumentum Határidő 

Minden akkreditált megfigyelő aktív részvétele az ICPDR 

munkájában és javaslatok benyújtása a második DVGT és az első 

ÁKKT elkészítéséhez 

 folyamatos 

Szakmai megbeszélések rendezése kiválasztott kulcs érdekeltekkel 

(pl. hajózás, vízerőmű, mezőgazdasági, stb. szektorok képviselői) az 

irányelvek végrehajtásáról. A megbeszélések eredménye 

nyilvánosság számára elérhető lesz. 

 folyamatos 

Tudatosság növelése és szélesebb érintett csoportok tájékoztatása a 

társadalmi részvétel lehetőségéről a tervek véleményezésében. 

 folyamatos, de 

illeszkedve a fenti 

határidőkhöz 

Érdekeltek Műhelymegbeszélése a JVK publikálása után 2014 

A véleményekre adott válaszok publikálása úgy, hogy az érintettek 

láthassák hogyan vette figyelembe az ICPDR a javaslatukat. 
2016 tavasz 

 

Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága által publikált dokumentumok a 

www.icpdr.org honlapon találhatók meg angolul. A véleményeket az alábbi címeken várják: 

 

ICPDR Secretariat 

Vienna International Centre, Room D0412 

Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienna, Ausztria 

E-Mail: icpdr@unvienna.org 

Telephone: +431 260 60 5738  

Fax: +431 260 60 5895 

 

 

************* 

 

http://www.icpdr.org/
mailto:icpdr@unvienna.org
tel:+431260605738
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Rövidítések jegyzéke 

 
ÁKKT – árvízkockázat-kezelési terv 

DVGT – Duna vízgyűjtő kerület szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv (az ICPDR készíti el) 

ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River (a Duna Védelmi 

Egyezmény Nemzetközi Bizottsága) 

JVP, JVK – Jelentős Vízgazdálkodási Problémák/Kérdések 

KÖTEVIFE, KTVF – Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

KvVM – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (2010. május 25-ig) 

MFGI – Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 

MTA – Magyar Tudományos Akadémia 

NeKI – Nemzeti Környezetügyi Intézet (2012. január 1-től) 

NFÜ – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

NPI – Nemzeti Park Igazgatóság 

OVF – Országos Vízügyi Főigazgatóság (2012. január 1-től) 

OVGT – Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

OVT – Országos Vízgazdálkodási Tanács 

RVT – Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács 

TVT – Területi Vízgazdálkodási Tanács  

VGT – Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

VITUKI – Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. (2012. december 1-ig)  

VIZIG – Vízügyi Igazgatóság 

VKI – Víz Keretirányelv (2000/60/EK) 

VKKI – Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (2007. április 1 – 2011. 

december 31-ig) 

VM – Vidékfejlesztési Minisztérium (2010. május 25-től) 

WISE – Water Information System for Europe (Európa Víz Információs Rendszere) 

 

 

************* 

További információk, kapcsolódó linkek 

 

Magyar nyelvű honlapok 

www.vizeink.hu 

www2.vizeink.hu 

www.neki.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-

allamtitkarsag 

www.euvki.hu 

www.duna-nap.hu 

www.kvvm.hu 

www.vizugy.hu 

 

Angol nyelvű honlapok 

www.icpdr.org 

www.danubeday.org 

www.ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 

www.water.europa.eu/policy 

www.water.europa.eu 

www.eea.europa.eu/themes/water 

http://www.vizeink.hu/
http://www2.vizeink.hu/
http://www2.vizeink.hu/
http://www.neki.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag
http://www.euvki.hu/
http://www.duna-nap.hu/
http://www.kvvm.hu/
http://www.vizugy.hu/
http://www.icpdr.org/
http://www.danubeday.org/
http://www.ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/policy
http://www.water.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/themes/water

