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Előszó 
 
 
Az Európai Unió Víz Keretirányelve szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatában 
az országos jelentőségű jelentős vízgazdálkodási kérdésekről („Vitaanyag Magyarország 
jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről”) folytatott társadalmi konzultáció 2007. december 22. és 
2008. július 31. között zajlott le. Ezen időszak alatt 59 írásbeli észrevétel érkezett a 
Vitaanyagról a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) címére. 

A véleményt beküldőket a VKKI szeptember 22-én fórumra hívta össze, annak érdekében, 
hogy közös álláspont alakuljon ki a jelentős vízgazdálkodási kérdések véglegesítése 
érdekében. A fórumon résztvevők írásbeli, valamint a fórumon alkotott véleményük alapján a 
Vitaanyag átdolgozását tartották szükségesnek az alábbiak szerint: 

A) Azok a jelentős vízgazdálkodási problémák, amelyek megoldására szolgáló intézkedéseket 
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell megtervezni, 

B) Azok a jelentős vízgazdálkodási problémák, amelyek megoldására szolgáló, a vizek 
állapotát védő, illetve javító intézkedéseket különböző EU és hazai harmonizált 
jogszabályok előírásai szerint, más tervekben kell/kellett megtervezni és amelyeket a 
jogszabályokban előírt határidőre végre kell hajtani, 

C) Azok a jelentős vízgazdálkodási problémák, amelyek megoldásának szintje és határidői a 
tagállamoktól függenek és megoldásukat nem a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell 
megtervezni. 

A végleges dokumentum Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről fentieknek 
megfelelően készült el figyelemmel arra a tényre is, hogy Magyarország vízgazdálkodása a 
legkevésbé sem függetleníthető a Duna vízgyűjtőn végzett tevékenységektől és 
beavatkozásoktól. Célja, hogy segítse a tervezést azokra a kérdésekre, megoldandó 
problémákra összpontosítva, amelyekre a 2009. december 22-éig elkészülő országos 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kell megoldást találni. A VGT társadalmi vitája 2009. 
első félévében lesz esedékes. 
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Jelentés 
Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről 

 
1. A jelentés célja, előzményei és módszertana 
 
1.1 A jelentés célja 
 
A jelentés (a továbbiakban „Jelentés”) célja az, hogy országos szinten előkészítse és 
elősegítse a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legfontosabb célfeladatát, a vizek jó állapotának 
biztosításához és megőrzéséhez szükséges intézkedési programok megtervezését. 
 
1.2 A társadalom részvétele a jelentős vízgazdálkodási kérdések meghatározásában 
 
A jelentés a „Vitaanyag Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről” című, 
2007.december 22-én keltezett dokumentum (a továbbiakban „Vitaanyag”) alapján készült, 
figyelembe véve azokat az írásban beérkezett véleményeket és a témával kapcsolatban 2008. 
szeptember 22-én tartott fórumon elhangzott észrevételeket, amelyek a Víz Keretirányelv 
előírásainak megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés módszerét és eredményeit 
befolyásolhatják.  
 
1.3 A „jelentős vízgazdálkodási kérdések” fogalma 
 
A „jelentős vízgazdálkodási kérdés” ebben a Jelentésben a vízi környezetet érő olyan 
terhelést, illetve igénybevételt jelent, amely jelentős mértékben kockázatossá teheti a Víz 
Keretirányelvben előírt környezeti célok elérését 2015-ig.  
 
1.4 A Jelentésben tárgyalt jelentős vízgazdálkodási kérdések 
 
A Jelentés a jelentős vízgazdálkodási kérdéseket a Duna Vízgyűjtő Vizsgálata c. jelentés (The 
Danube River Basin District Part A-Basin-wide overview (Short: ”Danube Basin Analysis - 
WFD Roof Report 2004)) és a Tisza vízgyűjtő helyzetértékelése 2007. (Analysis of the Tisza 
River Basin 2007) készítői által azonosított jelentős vízgazdálkodási kérdésekkel 
összeegyeztetett formában, illetve azokkal kiegészítve és azonos szerkezetben tárgyalja. A 
Jelentés ezzel elő kívánja segíteni az országos szinten végzett vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervezésnek a Duna vízgyűjtő szintjén és a Tisza vízgyűjtője szintjén, a Duna Védelmi 
Nemzetközi Bizottság (ICPDR) által koordinált vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel történő 
összehangolását. 
 
A tervekben meg kell jelenniük az ország sajátosságaiból adódó, országos jelentőségű 
vízgazdálkodási kérdéseknek is. Ennek szellemében a Jelentés figyelembe veszi az emberi 
tevékenységek következtében a vizeket érő terhelésekről és hatásaikról a VKI 5.cikkében 
előírt ország-jelentésben azonosított jelentős terheléseket (Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, 2005. március, Jelentés a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi területének 
jellemzőiről, az emberi tevékenységek környezeti hatásairól és a vízhasználatok gazdasági 
elemzéséről). Figyelembe veszi ezen kívül a Vitaanyagban azonosított és a VKI előírásainak 
megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megoldandó, országos jelentőségű vízgazdálkodási 
kérdéseket.  
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Magyarországnak a Duna vízgyűjtőnek (a VKI-ben bevezetett fogalomnak megfelelően a 
Duna vízgyűjtő-kerületnek) az ország területére esően kell vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 
készítenie. A terv három szinten készül: 42 alegység, négy részvízgyűjtő (Duna, Tisza, Dráva, 
Balaton) szintjén és országos szinten. Ez a jelentés csak az országos szinten jelentős 
vízgazdálkodási kérdésekkel foglalkozik. 
 
1.5. A Jelentésben tárgyalt jelentős vízgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos tervezési 
feladatok 
 
A Jelentés valamennyi jelentős vízgazdálkodási kérdéshez összefoglalja, hogy megoldása 
milyen tervezési feladatot jelent, amelyet a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során kell 
elvégezni.  Külön felhívja a figyelmet a jogszabályokban előírt, különböző programok 
keretében már megtervezett (esetleg már végre is hajtott) ún. alapintézkedésekre. Ezekkel 
kapcsolatban tehát nincsenek tervezési feladatok, de a vizek állapotára gyakorolt hatásukat a 
tervezés során figyelembe kell venni.  
 
Ha a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítői az „alapintézkedések” hatásainak vizsgálata során 
azt tapasztalják, hogy célszerű lenne a még nem végrehajtott, illetve megkezdett 
alapintézkedéseket módosítani vagy más alapintézkedéseket alkalmazni helyettük, akkor a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben ezt is javasolni kell. 
 
1.6 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során figyelembe veendő egyéb vízgazdálkodási 
kérdések   
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben minden olyan intézkedéssel foglalkozni kell, vagy meg 
kell tervezni minden olyan intézkedést, amely a vizek jó állapotának eléréséhez és a jó állapot 
megőrzéséhez szükséges, akkor is, ha nem szerepelnek ebben a Jelentésben a jelentős 
vízgazdálkodási kérdések között.  
  
1.7 Más tervek keretében megoldandó vízgazdálkodási feladatok 
 
A Vitaanyag, az írásban beérkezett észrevételek és a Vitaanyagról tartott társadalmi fórumon 
elhangzott hozzászólások sok olyan fontos vízgazdálkodási feladatot (ez a kifejezés most nem 
ugyanazt jelenti, mint a Jelentésben használt „jelentős vízgazdálkodási kérdés”) is felvetettek, 
amelyek gazdasági és szociális célokhoz kapcsolódnak Az árvizek és belvizek kártételei elleni 
védelem, az ipar és a mezőgazdaság vízigényeinek kielégítése, a vízparti szabadidő eltöltés 
lehetőségeinek biztosítása tartozik például ebbe a körbe. A reális igényeket ki kell elégíteni, 
és a megfelelő célok elérését biztosító intézkedéseket is meg kell tervezni, amennyiben nem 
kockáztatják erősen a jó állapot elérését, de ezt nem a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell 
megtenni, hanem más tervezési eljárások keretében.   
 
1.8 A Jelentésben nem tárgyalt részletek 
 
A Jelentés nem ismétli meg az ország és a négy vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési egység 
természetföldrajzi jellemzését, nem ismerteti részletesen a Vitaanyagban tárgyalt jelentős 
vízgazdálkodási kérdéseket, de mindig utal azokra az információforrásokra, amelyekben a 
részletek megtalálhatók.    
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2. A jelentős vízgazdálkodási kérdések azonosításának összehangolása a Duna 
vízgyűjtőn és a magyarországi részvízgyűjtőn  
 
2.1 Az összehangolás szükségessége 
 
A vizekkel való fenntartható gazdálkodásnak vannak olyan mennyiségi és minőségi kérdései, 
amelyeket csak a folyók teljes vízgyűjtőjén végzett intézkedésekkel lehet megoldani. Ezért 
tette kötelezővé az EU Víz Keretirányelve azt, hogy a vizek jó állapotba hozásához, illetve a 
jó állapot megőrzéséhez a folyók egész vízgyűjtőterületére kell vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 
készíteni.  
 
A Duna vízgyűjtőjén is van több olyan jelentős vízgazdálkodási kérdés, amelyet a vízgyűjtőn 
osztozó országok csak közösen tudnak megoldani. Ezért a Duna vízgyűjtő országainak 
összefogásával készül a Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terve (ICPDR, October 2008, Draft 
Danube River Basin District Management Plan, Part A – Basin-wide overview, Version 3) és 
a tervezési folyamat részeként elkészült a vízgyűjtő jelentős vízgazdálkodási kérdéseit 
tartalmazó jelentés (ICPDR, January 2008, Significant Water Management Issues in the 
Danube River Basin District, IC 132 Final, a későbbiekben SWMI jelentés). 
 
Fontos érdekünk az, hogy az országos jelentőségű vízgazdálkodási kérdések azonosításának 
folyamatában figyelembe vegyük azt, hogy a Duna vízgyűjtő szintjén mit tekintenek jelentős 
vízgazdálkodási kérdésnek, hiszen ezek megoldására a vízgyűjtő országainak közös tervet kell 
készíteniük. Ez a felettünk lévő országoktól való függőségünk miatt, a fontos vízgazdálkodási 
problémáink megoldását jelentheti. A Duna vízgyűjtő szintű jelentés készítésében 
Magyarország képviselői is részt vettek, ez megkönnyíti a különböző szintű folyamatok 
összehangolását.  
 
Azok a vízgazdálkodási kérdések, amelyeket a Duna vízgyűjtő szintjén jelentősnek ítéltek, 
általában a vízgyűjtő sok országa számára jelentősek, vagy ha egyes országok számára nem is 
olyan jelentősek, más országok érdekében részt kell venniük a probléma megoldásában 
(például a Fekete tenger, illetve az alsó Duna-szakaszok szennyezőanyag terhelésének 
csökkentése). Emellett az egyes országok az országjelentéseikben (országos szint) nem 
feledkezhetnek el az ország sajátosságaiból adódó, országos jelentőségű vízgazdálkodási 
kérdésekről. 
 
Magyarország felszíni vízkészleteinek több mint 90 százaléka külföldről érkezik. Így jelentős 
mértékben függ a Duna vízgyűjtőjén felettünk lévő országoktól az, hogy mennyi víz folyik le 
a fő folyóinkban és az milyen minőségű. 
  
Magyarország felszín alatti vízkészleteire az ország medence jellegből adódóan a felszín alatti 
vízkészlet bősége a meghatározó, amelyet számos lokálisan koncentrált vízkivétel, az ország 
felszín alatti vízkészletének 66%-át érintő, felszínről érkező szennyeződés érzékenység és a 
lakosság 25 %-át érintő, természetes eredetű ivóvízminőség rontó komponensek jelenléte 
jellemez. 
 
Magyarország több határon átnyúló felszín alatti víztesten osztozik más országokkal. Az 
ezekkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi problémák megoldása általában kétoldalú, 
nemzetközi összehangolást igényel.  
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A Duna vízgyűjtő szintjén jelentősnek ítélt vízgazdálkodási kérdések Magyarország számára 
is jelentősek, és fontos számunkra az, hogy a Duna vízgyűjtő országai közösen megtervezzék 
és végrehajtsák azokat az intézkedéseket, amelyekkel a problémák megoldhatók. Ezért a 
következő fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a vízgazdálkodási kérdéseket, amelyeket 
az egész Duna vízgyűjtő szempontjából jelentősnek tekintettek, és ezután a Duna 
vízgyűjtőjére készített jelentéssel összehangolva tárgyaljuk a Magyarország szempontjából 
országos jelentőségűnek tartott vízgazdálkodási kérdéseket. 
  
2.2 A Duna vízgyűjtő jelentős vízgazdálkodási kérdései 
 
A Duna Védelmi Nemzetközi Egyezményt aláíró országok megállapodtak abban, hogy 
mindannyian végrehajtják az EU VKI előírásait és az egész Duna vízgyűjtőre közös 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet készítenek. A tervezést a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság 
koordinálja. A jelentős vízgazdálkodási kérdések azonosítását az EU VKI és a Duna Védelmi 
Nemzetközi Egyezmény figyelembe vételével végezték. 
 
A Duna vízgyűjtő jelentős vízgazdálkodási kérdéseit összefoglaló jelentés (ICPDR, January 
2008), amely a „Duna Vízgyűjtő Vizsgálata” című jelentésre épül (ICPDR, 2004, The Danube 
Basin Analysis – Part A – Basin-wide overview, Summary – WFD Roof Report; ICPDR, 18 
March 2005, The Danube River Basin District, Part A – Basin-wide overview), hat olyan 
problémát jelölt meg, amelyek Duna vízgyűjtő jelentőségűek, és amelyek megoldását a Duna 
vízgyűjtő szintjén is koordinálni kell: 
 

(1) Szennyezés szerves anyagokkal 
(2) Szennyezés tápanyagokkal 
(3) Szennyezés veszélyes anyagokkal  
(4) Hidromorfológiai változások 
(5) Felszínalatti vizek minőségének változása 
(6) Felszínalatti vizek mennyiségének változása 

 
Az utolsó két kérdést a jelentés társadalmi vitája és a részletesebb vizsgálatok alapján (csak az 
ICPDR Roof report – Part A szintjén) összevonták és átfogalmazták: 
 

(5) Határokon átnyúló felszínalatti vizek minőségi és mennyiségi változásai 
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés feladatainak végzése közben arra a következtetésre 
jutottak, hogy a jelentős vízgazdálkodási problémák megoldására szolgáló intézkedések 
tervezését akkor célszerű az ICPDR szintjén koordinálni, ha 

• a vizsgált folyók vízgyűjtő területe  > 4000 km2 
• a tavak felülete > 100 km2 
• a határokon átnyúló felszínalatti víztestek területe > 4000 km2.
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1.keret: Az országos és a Duna vízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés integrálása 
 
Az ICPDR programja szerint a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét  - az országok vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveihez hasonlóan - 2009 végére el fogják készíteni és 2010 márciusában beterjesztik az Európai 
Bizottsághoz. A tervet a Duna vízgyűjtő országainak miniszteri konferenciája fogja jóváhagyni 2010. 
februárjában. 
 
Tekintettel arra, hogy a dunavölgyi országoktól a szükséges adatokat előreláthatólag csak 2008 végéig tudják 
összegyűjteni – a Duna vízgyűjtő országai határozatának megfelelően – a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Tervének kéziratát 2009 május közepétől június végéig fogják társadalmi vitára bocsátani. A Duna vízgyűjtő 
országai a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kéziratának társadalmi vitáját a VKI előírásainak megfelelően 2009 
első hat hónapjában fogják tartani. Tekintettel arra, hogy a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének kézirata 
később lesz kész, az ICPDR egy tájékoztatót készített a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének készítéséről 
(ICPDR, 30 Sept 2008, Draft Outline of the Danube River Basin District Management Plan - Version 1). A 
tájékoztató szükségesnek és fontosnak tarja és elősegíti azt, hogy a társadalmi vitákon a Duna vízgyűjtő szinten 
jelentős vízgazdálkodási kérdéseket, azok megoldási lehetőségeit és kapcsolatukat a nemzeti tervekkel is 
megvitassák.  
 
A tájékoztató szerint a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének legfontosabb háttéranyaga a vízgazdálkodás 
Duna vízgyűjtő szintjén jelentős kérdéseit tartalmazó jelentés (ICPDR Significant Water Management Issues - 
SWMI – Document, IC/WD/268).  A Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a Duna vízgyűjtő országai által 
kidolgozott Közös Intézkedési Programot fog tartalmazni az SWMI jelentésben meghatározott jelentős 
vízgazdálkodási kérdések megoldásához. A Duna vízgyűjtő szintű Közös Intézkedési Programnak az országok 
által kidolgozott intézkedési programokra (Országjelentés – országos szint) kell épülnie és összhangban kell 
lennie azokkal. A „Draft Outline” felhívja a figyelmet arra, hogy olyan visszacsatolási mechanizmust kell 
kialakítani, amely biztosítja a Duna vízgyűjtő-szintű Közös Intézkedési Program integrálását az országokban 
kidolgozott intézkedési programokkal. Ennek az integrálásnak kell biztosítania azt, hogy a Duna vízgyűjtő 
szintjén koordinált intézkedéseket végrehajtsák az egyes országokban és így 2015-ig elérhetők legyenek az EU 
VKI-ban előírt környezeti célok. 
 
 
3. A hazai vízgazdálkodás országos jelentőségű kérdései  
 
A jelentős vízgazdálkodási kérdéseket az integráció elősegítése érdekében a Duna vízgyűjtő 
jelentős vízgazdálkodási kérdéseit bemutató jelentésnek (ICPDR SWMI Document, 
IC/WD/268, January 2008) és az ICPDR-nak az integráció elősegítése érdekében kidolgozott 
dokumentumának (ICPDR, 30 Sept 2008, Draft Outline of the Danube River Basin District 
Management Plan - Version 1) megfelelő szerkezetben tárgyaljuk.  
 
Az országos jelentőségű vízgazdálkodási kérdések azonosítása során figyelembe vettünk több 
nemzetközi szervezet által végzett értékelést, így például az OECD Magyarországra 
vonatkozó környezetpolitikai teljesítményértékelését (OECD, 2008, OECD 
Környezetpolitikai Teljesítményértékelések Magyarország).  Az OECD-nek mind az öt 
ajánlása – részben vagy teljes egészében – a Víz Keretirányelv szerinti jelentős 
vízgazdálkodási kérdésnek számít. 
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2. keret: Az OECD ajánlásai Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseivel kapcsolatban 
 
Az OECD a közelmúltban adta közre Magyarország környezetpolitikájának teljesítményértékelését (OECD, 
2008, OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések Magyarország).  Ebben öt ajánlást fogalmaztak meg a 
magyar vízgazdálkodással kapcsolatban: 

• „Fel kell gyorsítani az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtását azzal a céllal, hogy a teljes 
közműves vízellátás megfeleljen az ivóvíz minőségi határértékeknek; 

• Tovább kell erősíteni az árvíz megelőzési és –védelmi erőfeszítéseket; tovább kell fejleszteni az 
árvízvédelem ökoszisztéma- és földhasználat-alapú megközelítését; ki kell alakítani az árvízkárok 
biztosításpolitikáját; 

• Folytatni kell az erőfeszítéseket a lakosság szennyvízkezelő létesítményekhez való csatlakozása 
érdekében, hogy ez által megelőzzék a nagy folyók kiterjedt bakteriális szennyeződését; 

• Tovább kell finomítani a gazdasági eszközök (pl. környezethasználati díjak, kitermelési és szennyezési 
díjak) szerkezetét és díjtételeit, úgy hogy az megfelelő jelzéseket küldjön valamennyi felhasználó felé, 
és a vízgazdálkodást finanszírozza, miközben figyelembe veszi a társadalmi tényezőket is; 

• Végezzenek átfogó elemzést az EU Víz Keretirányelv végrehajtásának költségeiről és hasznairól.” 
 
 
A Vitaanyagban azonosított jelentős országos vízgazdálkodási kérdések (átfogalmazva a Víz 
Keretirányelvben előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés terminológiájának megfelelően) és a 
Duna vízgyűjtő szintjén Magyarországra vonatkozóan meghatározott jelentős vízgazdálkodási 
kérdések a legtöbb esetben megegyeznek. Ez természetes is, hiszen a jelentős kérdések Duna 
vízgyűjtő szinten végzett azonosításában magyar szakértők is részt vettek. Az összehangolás 
megkönnyítése érdekében a következőkben általában a Duna vízgyűjtő szintű jelentésekre 
hivatkozunk.  
 
 
3. keret: A Duna vízgyűjtő szintű jelentős vízgazdálkodási kérdéseket tartalmazó dokumentumok 
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket készítők munkáját segíthetik a Duna vízgyűjtő szintjén jelentősnek tekintett 
vízgazdálkodási kérdésekről szóló jelentés (ICPDR, SWMI Document, IC/WD/268, January 2008) és a jelentést 
megalapozó tanulmányok:  

• a tápanyag-szennyezésekről (ICPDR, 2 November 2007, Issue Paper on Nutrient Pollution in the 
Danube River Basin, IC/WD/273),  

• a szerves-anyag szennyezéskről (ICPDR, 2 November 2007, Issue Paper on Organic Pollution in the 
Danube River Basin, IC/WD/273),  

• a veszélyes anyag szennyezésekről (ICPDR, 2 November 2007, Issue Paper on Hazardous Substances 
Pollution in the Danube River Basin, IC/WD/273),  

• a hidromorfológiai változásokról (ICPDR, 12 November 2007, Issue Paper on Hydromorphological 
Alterations in the Danube River Basin, IC/WD/265)  

• és a hordalékmozgásról (ICPDR, 20 November 2006, Management problems of sediment quality and 
quantity in the Danube River Basin, Draft issue paper, IC/WD/266).  

 
 
3.1 Szerves anyagok és tápanyagok által okozott szennyezések  
 
A vizek szennyeződése szerves anyagokkal és tápanyagokkal a víziközmű ellátás 
hiányosságai és a nem megfelelő mezőgazdasági technológia alkalmazása miatt – ma még 
jelentős vízgazdálkodási kérdés. A szerves-anyag és tápanyag szennyezéseknek a 
csökkentését kötelezővé teszi az EU Települési Szennyvíz Irányelve  és Nitrát Irányelve.  
Ezek előírásai alapján már meg kellett tervezni a szennyezőanyag terhelések csökkentéséhez 
szükséges intézkedések legnagyobb részét és ezek közül több intézkedést már 2015 előtt 
végre kell hajtani. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási 
Program és a Nitrát Irányelvben előírt Akció Terv tartalmazza a végrehajtandó 
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intézkedéseket. Magyarország tápanyag-érzékeny területnek a nagy tavak (Balaton, a Fertő-tó 
és a Velencei-tó) vízgyűjtőjét jelölte ki.. Az ország  területének 48%-át minősítették nitrát-
érzékenynek. Erős törekvés az EU, illetve az ICPDR részéről az érzékeny terület kiterjesztése 
a Duna vízgyűjtő teljes területére.  
 
3.1.1 Vízfolyások szerves anyag és tápanyag-szennyezése települési szennyvízbevezetésekből 
 
A probléma leírása: 
 
Nagy ütemben folyik a Települési Szennyvíz Irányelvben előírt csatornahálózatok és 
szennyvíztisztító telepek tervezése és építése Magyarországon. A szennyvíz kezelő 
rendszerek bővítésével és újak létesítésével egyre több tisztított szennyvizet vezetnek a 
felszíni vizekbe, a tisztítatlan szennyvizeknek a talajba történő szikkasztása helyett. Így a 
Települési Szennyvíz Irányelvben előírt tisztítási hatásfok biztosítása ellenére, több szerves 
anyag és tápanyag juthat a felszíni vizekbe, mint eddig, mert a költséges 3. fokozatú kémiai 
szennyvíztisztítást nem alkalmazzák. 
 
A gondok elsősorban akkor jelentkeznek, ha a közvetlen befogadó kis vízhozamú (pangó vizű 
vagy időszakos) vízfolyás illetve állóvíz.. Összességében a szennyvízbevezetések okozta 
terhelés átrendeződése várható: míg a korábbi, nagy tisztítatlan  szennyvízkibocsátások 
terhelő hatása jelentősen csökken (pl. a fővárosi szennyvíz bevezetés), a szennyvíztisztító 
telepek számának növekedése egyre több felszíni befogadóban okoz a jó állapot elérését 
veszélyeztető koncentrált terhelést. További probléma, hogy a már meglévő telepek jelentős 
hányada elavult technológiával működik, túlterhelt, vagy az iszapkezelés megoldatlansága 
miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat. 
 
 
4. keret:  
 
Duna-vízgyűjtő szinten is jelentős hazai települési szennyvízbevezetések 
 
A Duna vízgyűjtőjének állapotáról készített jelentés (ICPDR, 18 March 2005, The Danube River Basin District, 
Part A – Basin-wide overview) tíz  olyan hazai települést említ, amelyeknek a szennyvízterhelése a Duna 
vízgyűjtő szintjén is jelentős: Budapest (két szennyvíztelep és a budai tisztítatlan bevezetés), Szeged, Miskolc, 
Győr, Pécs, Szombathely, Debrecen, Békéscsaba, Székesfehérvár, Kecskemét, Ezek egy részénél a tisztítás 
hatékonyságát javító beruházás, illetve új tisztítótelep építése (Budapest) folyamatban van.  
 
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program 
 
2002-ben dolgozták ki a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programot. Ennek 
az elsődleges célja az EU Települési Szennyvízkezelési Irányelvében (91/271/EGK) foglalt célkitűzések 
teljesítése. A 2007-2013 időszakra a KEOP keretén belül 1,46 milliárd euró ráfordítást irányoztak elő a Nemzeti 
Megvalósítási Program számára (ez a KEOP teljes költségvetésének 30%-a). Az EU Település 
Szennyvízkezelési Irányelvének másik követelménye a szennyvíziszap ártalmatlanításának és 
újrahasznosításának szabályozása és javítása. Ez is folyamatban van. 
 
 
Tervezési feladat: 
 
Ha a Települési Szennyvíz Irányelv (beleértve a határértéket nem teljesítő szennyvíztisztító 
telepek rekonstrukcióját is) és a Nitrát Irányelv előírásai alapján más tervekben megtervezett 
intézkedések hatására nem csökken a felszíni vizek szerves anyag és tápanyag terhelése olyan 
mértékben, ami a jó állapot eléréséhez szükséges, akkor a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben 
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kiegészítő intézkedéseket kell tervezni a szerves anyag és tápanyag terhelés további 
csökkentésére.  
 
3.1.2 Szennyezés diffúz forrásokból, a mezőgazdaságból és a települések területéről 
 
Probléma leírása:  
 
Jelentős vízgazdálkodási kérdés a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése a szántóföldi 
területek nagy aránya és a vizek védelme szempontjából nem megfelelő mezőgazdasági 
gyakorlat, pl.:  a művelt terület és a vízpart közelsége miatt.  
 
A Nitrát Irányelv írja elő annak az akcióprogramnak a megtervezését, amellyel a nitrogén 
szennyezés csökkenthető, illetve megszűntethető.  
 
A felszíni vizek tápanyag terhelése szempontjából jelentős probléma a művelt területekről – 
főként erózióval – bemosódó foszfor is. Erre közvetlenül vonatkozó irányelv nincs. Közvetve 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében történő művelési ág vagy művelési 
mód váltás szolgálná ezt a célt, azonban ennek a programnak a célkitűzései között egyelőre 
nem szerepel a vízfolyások diffúz-eredetű foszfor terhelésének csökkentése. 
 
A településeken folytatott helytelen mezőgazdasági gyakorlat szintén  jelentős diffúz 
szennyezést okozhat. Az állattartás, a helytelen trágyázási szokások (gyepek, kiskertek), a 
szikkasztás, az illegális hulladéklerakás, és mindezekkel egyidejűleg a csapadékvíz elvezetés 
megoldatlansága, illetve a minél gyorsabb vízelvezetésre való törekvés jelentős diffúz 
szennyezést eredményez, amely egyaránt veszélyezteti a felszíni és a felszín alatti vizeket. 
 
A szennyvíz szikkasztás a talajvizeket szennyezi. A szennyvízcsatornázás megoldása javítja a 
felszín alatti vizek állapotát, ugyanakkor ezt a célt korszerű, egyedi szennyvíz-elhelyezési 
módszerekkel is el lehet érni. A zárt tárolók alkalmazása elvileg ugyancsak védelmet biztosít 
a talajvízszennyezéssel szemben, de gyakorlatilag nagy költségei miatt mind a szennyvíz 
összegyűjtése, mind a szippantott szennyvíz elhelyezése során olyan szabálytalanságok 
történnek, amelyek jelentősen rontják a hatásfokát.  
 
Tervezési feladat: 
 
Ha a Települési Szennyvíz Irányelv (csatornázás és szennyvíztisztítás) és a Nitrát Irányelv 
előírásai (jó mezőgazdasági gyakorlat) alapján, más tervekben megtervezett intézkedések nem 
elegendőek a felszíni és felszín alatti vizek tápanyag terhelésének a jó ökológiai, illetve jó 
kémiai állapot elérését biztosító csökkentéséhez, akkor a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben 
kiegészítő intézkedéseket kell tervezni. 
 
A települések területéről származó diffúz szennyezés csökkentéséhez, illetve megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket a településfejlesztési tervekkel összehangolva kell megtervezni a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben.  
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3.1.3 Állóvizek eutrofizálódása  
 
A probléma leírása: 
 
Tavaink többsége sekély, fokozottan ki van téve a túlzott tápanyag terhelés okozta 
eutrofizálódás veszélyének. Kiemelt jelentőségű a Balaton, melynek algásodása a 70-es évek 
végétől országos problémát jelentett. Az átfogó vízminőségvédelmi stratégia eddig 
megvalósított elemeinek köszönhetően a tó vízminősége sokat javult. A Balaton vízminőség 
szabályozása azonban még messze nem lezárt kérdés, a kedvező állapot stabilizálásához 
további terheléscsökkentésre van szükség. 
   
További nagy tavaink, a Tisza-tó és a Velencei-tó sekély, szélvédett területeit sűrű növényzet 
borítja. A nyílt vízen mindkét tóban közepes fokú algásodás tapasztalható. 
 
A nagyszámú, főként üdülési hasznosítású állóvizek, holtágak, morotvák, mesterséges tározók 
és kavicsbánya tavak ökológiai állapotát illetően a kép a nagy tavakénál kedvezőtlenebb. 
 
Tervezési feladat: 
 
Ha a Települési Szennyvíz Irányelv és a Nitrát Irányelv előírásai alapján, más tervekben már 
megtervezett intézkedések hatására várhatóan nem csökken az állóvizek tápanyag 
szennyezettségének szintje a jó ökológiai és kémiai állapotnak megfelelő szintre, akkor a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kiegészítő intézkedéseket kell tervezni.  
 
3.1.4 A használt termálvizek által okozott szennyezések 
 
A probléma leírása: 
 
A használt termálvizek nem megfelelő elhelyezése rontja a befogadó felszíni vizek kémiai és 
ökológiai állapotát is.  
 
Tervezési feladat: 
 
A használt termálvizek megfelelő elhelyezésével kapcsolatos, a felszíni vizek minőségét javító 
intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben kell megtervezni.  
 
3.2 Szennyezés veszélyes anyagokkal  
 
A probléma leírása 
 
A hazai vízminőségi problémákat alapvetően az országhatáron túlról (jellemzően Ukrajnából 
és Romániából) belépő víz nehézfém-szennyezettsége okozza. 
 
A hazai veszélyes anyag terhelés forrásai és mértéke felderítésre vár. Az eddigi rövid időtávú 
monitoring eredmények alapján számos víztestünk rossz állapotú lesz. 
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5. keret: Duna-vízgyűjtő szintjén is jelentős ipari szennyező források Magyarországon 
 
A Duna vízgyűjtőjének állapotáról készített jelentés (ICPDR, 18 March 2005) huszonnégy  olyan ipari 
szennyező-forrást említ Magyarországon, amely a Duna vízgyűjtő szintjén is jelentősnek számít:  
Dunapack (papíripar, Dunaújváros, Duna)), Faipari vállalat (Mohács, Duna), Dunaferr I. (fémipar, Dunaújváros, 
Duna), MOL Rt. (olajipar, Százhalombatta, Duna), Nitrokémia (vegyipar, Balatonfuzfo, Séd), Szolnoki 
cukorgyár (Tisza), Agroferm (cukorgyár, Kaba, Kösely), Lábatlani papígyár (Duna), „Thermal Water” 
(Szarvas, Hármas-Körös), ICN Alkaloida (vegyipar, Tiszavasvári, Tisza), Richter G. Ch. W. (Gyógyszeripar, 
Dorog, Duna), Pécsi Bőrgyár (Dráva),  Agroindustry Ltd (élelmiszeripar, Környe, Duna), Flóratom Kft. 
(növénytermesztés, Szeged, Tisza), Yeast and Alc. Fact. (vegyipar, Gyor, Duna), ZOLTEK plc (vegyipar, 
Nyergesújfalu, Duna), Nitrogen Works (vegyipar, Pétfürdő, Séd), Yeast and Alcohol Fact. (vegyipar, Budapest, 
Duna), SZOLE-MEAT Ltd (élelmiszeripar, Szolnok, Tisza), „Waste Management” (hulladékkezelés, 
Sajóbábony, Sajó), Csepel Works (fémipar, Budapest, Duna), Tiszai Vegyikombinát, (Szolnok, Tisza), MC plc 
(cukorgyár, Petőháza, Rába), DUNAPACK plc (papíripar, Csepel, Duna).  
A listát a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során felül kell vizsgálni és az eredményekről tájékoztatni kell a 
Duna vízgyűjtő szintű terv készítőit. 
  
 
Tervezési feladat: 
 
Az IPPC Irányelvben előírt „Lehetséges Legjobb Technológia és Környezeti Gyakorlat” 
bevezetéséhez, illetve a veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvek előírásainak teljesítéséhez 
szükséges intézkedéseket nem a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben kell megtervezni, de abban 
ellenőrizni kell a külön tervben megtervezett intézkedések működését és hatásukat a vizek 
állapotára. Ha ezek az intézkedések nem elégségesek a vizek jó állapotának eléréséhez és 
megőrzéséhez, akkor kiegészítő intézkedéseket kell tervezni a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekben. 
 
3.3 Hidromorfológiai változások 
 
3.3.1 A vízfolyás és az élőhelyek folytonosságának megszakítása 
 
A probléma leírása: 
 
Az országban számos olyan vízi létesítmény van, amely elzárja a folyók medrét és nincs olyan 
kiegészítő létesítmény, amely biztosítaná a halak szabad mozgását (a hosszirányú 
átjárhatóságot) a műtárgy alatti és feletti víztér között. A jelentős kiterjedésű duzzasztott 
szakaszok – átjárhatóság esetén is – a lelassult vízmozgás miatt megváltoztatják az 
ökoszisztémát.   
 
6. keret: A vízfolyások hosszmenti folytonosságát megszakító létesítmények Magyarországon 
 
A Duna vízgyűjtőjének állapotáról készített jelentés (ICPDR, 18 March 2005, The Danube River Basin District, 
Part A – Basin-wide overview) huszonnégy olyan nagyobb vízépítési műtárgyat említ Magyarországon, 
amelynek a folyó folytonosságát megszakító és duzzasztó hatása a Duna vízgyűjtő szintjén is jelentős: Mosoni 
Duna – duzzasztómű a Lajta torkolatnál, Répce – árapasztó a Kis-Rába torkolatnál, Rábca - duzzasztó, Ipoly -
duzzasztó, Sió – balatoni leeresztő műtárgy, Sió –  bevezető műtárgy a Duna torkolatnál, Bodrog  - fenékgát, 
Tisza – Tiszalöki vízlépcső, Hernád – 3 erőmű, Tisza – Kiskörei vízlépcső, Zagyva –  2 duzzasztómű, Fekete-
Körös -  duzzasztó, Fehér-Körös -  duzzasztó, Kettős-Körös – Békési duzzasztómű,  Sebes-Körös -  2  
duzzasztómű, Hármas-Körös - Békésszentandrási vízlépcső,  Hortobágy főcsatorna – 2 duzzasztómű, 
Hortobágy-Berettyó – torkolati műtárgy. A listát a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során felül kell vizsgálni 
(hiányoznak jelentős műtárgyak és szerepelnek kevésbé jelentősek is) és az eredményekről tájékoztatni kell a 
Duna vízgyűjtő szintű terv készítőit.  
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Tervezési feladat: 
 
Meg kell vizsgálni, hogy a folytonosság biztosítása hol jelentene számottevő javulást a 
halállomány összetételében. Ahol az indokolt, ott a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meg kell 
tervezni a halak vándorlását biztosító létesítményeket, vagy meg kell tervezni a duzzasztás 
megszüntetéséhez, illetve mérsékléséhez szükséges intézkedéseket. A tervezés során a Víz 
Keretirányelv előírásai szerint kell eljárni. Mérlegelni kell a létesítmény által kiszolgált 
társadalmi igény jelentőségét, és az intézkedéshez kapcsolódó költség-haszon viszonyokat. Ha 
a létesítmény által biztosított fenntartható vízhasználatot nem lehet más, ökológiailag 
kedvezőbb alternatívával megoldani, vagy az ökológiailag kedvezőbb alternatívát megvalósító 
intézkedések aránytalanul költségesek lennének, a létesítmény fennmaradhat, és a 
vízfolyásnak az ilyen feltételek között elérhető jó ökológiai állapotát, az ún. jó ökológiai 
potenciált kell elérni.  
 
3.3.2 A vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól az árvízvédelmi művekkel és 
beavatkozásokkal 
 
A probléma leírása: 
 
Az árvízvédelem érdekében az elmúlt 150 évben végzett műszaki beavatkozások 
megváltoztatták a vízfolyások hidromorfológiai állapotát: átvágták a kanyarulatokat és ezzel 
lerövidítették a medret és növelték a sebességet. Az árvízvédelmi töltések elvágták a folyótól 
az árterületek jelentős részét és a mentett oldalon maradt holtágakat elszakították a 
vízfolyástól (megszűnt a keresztirányú átjárhatóság). Az emberi beavatkozások a vízfolyások 
medrére, a hullámtérre és a parti sávokra is kiterjedtek. Így a vízfolyások nagy részénél 
hiányzik a parti növényzet és a szántóföldek gyakran egészen a vízpartokig húzódnak. Mindez 
kedvezőtlen hatást gyakorol a vizek ökológiai állapotára.  
 
Az elfogadható szintű árvízvédelem a társadalom, illetve a gazdasági élet szempontjából is 
nagyon fontos tevékenység, de az elérendő árvízi biztonság szintjét és elérésének határidejét 
nem írja elő a VKI. Így általában az a helyzet, hogy az árvízi biztonság garantálása − mint 
jelentős gazdasági és szociális probléma − nem tartozik a VKI hatálya alá.  
 
Ugyanakkor a tervezett árvízvisszatartó tározóterekben az értékes vizes élőhelyeket 
visszaállító, illetve ökológiai állapotukat megjavító rendszeres elöntések (az évi árhullámok 
vizét bevezető művek), a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjaiba tartoznak. 
Így pl. a Tisza vízgyűjtőjén a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése  program megvalósítása 
szakszerű tervezés és kivitelezés esetén az EU egyik legnagyobb vizes élőhely rehabilitációs 
programját jelentheti. 
 
Tervezési feladat: 
 
A megfelelő árvízvédelmi biztonság elsődleges, de ennek fenntartása mellett, ha ez lehetséges, 
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben olyan intézkedéseket kell tervezni, amelyek biztosítják a 
hullámtéri ökoszisztémák élővíz kapcsolatát (kiküszöbölve a nyári gátak hatását), továbbá a 
mentett oldali vizes élőhelyek összekapcsolását a hullámtéri ökoszisztémákkal (a zöld folyosók 
„szélesítése”). Azt is meg kell vizsgálni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, hogy a Vásárhelyi 
Terv Továbbfejlesztése program keretében tervezett tározók műtárgyai biztosítják-e a tározók 
területén lévő vizes élőhelyek rendszeres vízpótlását. 
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A 2007-ben elfogadott EU Árvízi Irányelv 2015-re írja elő az árvízi kockázatkezelési tervek 
elkészítését. Ezek tervezése során figyelembe kell majd venni a vízfolyások ökológiai 
állapotára vonatkozó, a most készülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben lefektetett VKI-
előírásokat.  
 
3.3.3 A vizes élőhelyek állapotának romlása a belvízvédelmi tevékenység során 
 
A probléma leírása: 
 
A síkvidéki vízelvezetés (belvízmentesítés), a gazdasági jellegű vízkárok megelőzése vagy 
csökkentése érdekében végzett műszaki beavatkozások, illetve tevékenységek korlátozzák a 
mély fekvésű területeken a vizes élőhelyek életfeltételeit, így ez kedvezőtlenül hat a befogadó 
felszíni vizek minőségére és a felszín alatti vizek mennyiségi állapotára is.  
 
Tervezési feladat: 
 
A vizes élőhelyek rehabilitációjához szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervezés keretében meg kell tervezni. 
 
A belvizek által okozott gazdasági károk jelentős vízgazdálkodási problémának tekintendők, a 
károk megelőzése és csökkentése fontos feladat. A szükséges intézkedéseket azonban nem a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell megtervezni. Ugyanakkor a belvízrendszereket és a 
működtetésüket úgy kell átalakítani, hogy a vizes élőhely-láncok a síkvidéki területeken 
rehabilitálhatók legyenek. Az ehhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekben meg kell tervezni. Folyamatban van a természetvédelmi, valamint a gazdasági és 
szociális szempontoknak egyaránt megfelelő „belvízgazdálkodás” kialakításának előkészítése.  
 
A települési csapadékvíz elvezetés megoldatlansága hasonlóan fontos vízgazdálkodási kérdés, 
de a szükséges beavatkozások és tevékenységek tervezését nem a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervezés keretében kell elvégezni.   
 
3.3.4 Vízfolyások vízjárásában bekövetkező változások 
 
Probléma leírása: 
 
Egyes hazai vízfolyások vízjárását jelentősen módosítják az átvezetések,  elterelések és 
vízkivételek. A módosítás oka árvízvédelem (árapasztó csatornák, amelyek a vízkormányzás 
miatt nem csak árvizek idején vonnak el jelentős vízhozamot az eredeti mederből – pl. a Túr 
vagy a Répce esete), az üzemvíz-csatornás vízerőművek vízellátása (a legjelentősebb példa a 
Duna elterelése Dunacsúnynál, és ebbe a körbe tartozik a Hernád vizének megosztása is a 
kesznyéteni vízerőmű miatt), valamint az öntözést szolgáló jelentős átvezetések (Rába, Duna-
völgy és Tisza-Körös Rendszer).  
 
Az ország belső területein található kis és közepes vízfolyásokból történő vízkivételt 
korlátozza a vízi ökoszisztémák miatt mederben hagyandó vízmennyiség. A jelenlegi 
vízkészlet-gazdálkodási gyakorlat az ún. „élővízből” indul ki, amely sok esetben nem 
elegendő az ökológiai célkitűzések megvalósításához.  
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A dombvidéki tározók üzemeltetése nem felel meg az általános előírásoknak: kisvízi 
időszakban a befolyó vizeket nem engedik tovább, így a völgyzárógátak alatti vízfolyás-
szakaszokra nem jut elegendő víz.  
 
Tervezési feladat: 
 
A jó ökológiai állapottal összhangban lévő vízhasználatok biztosítása alapvetően szabályozási 
kérdés. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kiegészítő intézkedésekkel kell a jó ökológiai 
állapot elérését biztosítani.  
 
3.3.5 Tavak, holtágak állapotérzékenysége 
 
Probléma leírása: 
 
Nagy sekély tavaink (különösen a Balaton és a Velencei-tó) a szűk határok között tartott 
vízszintszabályozás miatt érzékennyé váltak a többéves száraz időszakokra (közismert 
probléma volt a Balaton különösen alacsony vízszintje 2001 és 2003 között). Ugyanakkor a 
síkvidéki területek kismélységű tavainak vízháztartása nagymértékben függ a lokális lefolyási 
viszonyoktól és a talajvízviszonyoktól. Az ezekben bekövetkező kismértékű változások is 
felboríthatják ezeknek a tavaknak és az azokat kísérő vizenyős területeknek a vízháztartását.  
A különleges ökoszisztémákkal rendelkező szikes tavak esetén a vízháztartásban bekövetkező 
változások a tavak vízminőségét is befolyásolják és a degradációs folyamatok még 
nehezebben fordíthatók meg. A nagy folyók töltésezése miatt a mentett oldalra szorult 
holtágak vízellátottsága jelentősen eltér az eredetitől, elöregedésük felgyorsul, vízminőségük 
romlik.  
 
Tervezési feladat: 
 
Az állóvizeinkkel kapcsolatos problémák megoldása egyedi intézkedéseket igényel, amelyeket 
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell megtervezni. Itt kell meghatározni a tavak 
vízszintszabályozásának koncepcióját, egyaránt figyelembe véve az ökológiai szempontokat, a 
rekreációs igényeket és az éghajlatváltozás lehetséges hatásait. Meg kell adni az előző 
elemzés eredményeként kialakuló fenntartható használathoz szükséges kiegészítő 
intézkedéseket is. A kis sekély tavakra és vizenyős területekre vonatkozó intézkedéseket a 
vízvisszatartásra (3.3.3. pont) a vízjárást érintő (3.3.4. pont) és a felszín alatti vizek 
mennyiségi állapotára (3.4. pont) vonatkozó intézkedésekkel összhangban (lényegében azokra 
alapozva) kell megtervezni. A holtágak vízpótlását biztosító intézkedéseket a folyók állapotát 
javító intézkedésekkel összehangoltan kell megtervezni. (3.3.2. pont).  
 
3.3.6 Tervezett infrastrukturális projektek által okozott hidromorfológiai változások 
 
Probléma leírása: 
 
Több olyan jelentős fenntartható vízhasználatra vonatkozó igény és probléma van 
Magyarországon, amelyek megoldásához olyan új infrastrukturális létesítményeket kell 
tervezni, amelyek kedvezőtlen hatással lehetnek a vizek állapotára. Ilyen esetekben különös 
gondossággal kell megtervezni a létesítményeket, hogy azok megfeleljenek a Víz Keretirányelv 
követelményeinek, ami azt jelenti, hogy létesítésük nem ellentétes a jó állapot kritériumaival 
vagy az ezektől való eltérés a létesítmény jelentősége miatt indokolt.  
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7. keret: Példák a tervezett infrastrukturális projektekre 
 
Műszaki létesítményeket kell építeni a Szigetközben a jó ökológiai állapot biztosításához és az előírásoknak 
megfelelő árvízi védőképesség biztosításához. A fenntarthatóság elveinek megfelelő hagyományos 
folyószabályozási művekkel kívánják javítani a dunai hajózás feltételeit. Meg kell oldani a Duna-Tisza közi hátság 
vízgazdálkodási problémáit, ami vízpótlást igényel. A  Ráckevei-Soroksári Duna jó ökológiai potenciáljának, 
illetve a felmerülő rekreációs igényeknek a biztosításához speciális intézkedésekre van szükség. Árvízvisszatartó 
tározókkal tovább kell javítani a Tisza árvízvédelmi biztonságát. Hegy- és dombvidéki kis-tározó építési program 
szerepel a Nemzeti Fejlesztési Tervben. Felmerülhet vízfolyásaink vízerő-potenciáljának hasznosítása is.  
 
Előbbieken kívül még több olyan vízgazdálkodási és nem-vízgazdálkodási célú infrastrukturális létesítmény 
programja is szerepel az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervben, 
amely kedvezőtlen hatást gyakorolhat a vizek állapotára. Minden esetben csak akkor szabad megvalósítani a 
fejlesztéseket, ha azok megfelelnek a VKI előírásainak. 
 
 
Tervezési feladat: 
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben azonosítani kell minden olyan, a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervezés időhorizontjain belül (2015, 2021, 2027) tervezett új infrastrukturális beruházást, 
amely a vizek állapotát jelentős mértékben, kedvezőtlenül befolyásolhatja, és a VKI-ben előírt 
módon meg kell vizsgálni, hogy vízi-környezeti szempontból megszabad-e valósítani. Ha igen, 
elő kell írni azt, hogy milyen feltételekkel.  
 
A vízgyűjtö-gazdálkodási tervben meg kell vizsgálni az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervben és minden fontos, országos jelentőségű tervben 
szereplő fejlesztési programoknak, illetve intézkedéseknek a vizek állapotára gyakorolt hatásait, 
és ha szükséges, meg kell tervezni az ezeket csökkentő, illetve megszüntető intézkedéseket. Ehhez 
fel kell használni a tervek stratégiai környezeti vizsgálatának eredményeit, de figyelembe kell 
venni azt is, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatban a Víz Keretirányelv előírásainak 
érvényesülését általában nem, vagy nem elég alaposan vizsgálták.  
 
3.4 Felszín alatti vizek mennyiségi változásai 
 
Probléma leírása:  
 
Az emberi tevékenységek (ivó-, ipari-, öntözési stb célú vízkivételek, bánya-víztelenítés, 
folyószabályozás, vízfolyásrendezés, vízátvezetés stb.) által okozott vízszintsüllyedés 
kedvezőtlen hatást gyakorol a felszín alatti vizekkel való kapcsolatra épülő vizes élőhelyek 
ökológiai állapotára, különösen a homokhátságokon,  a lecsapolt területeken, illetve egyes 
folyóvölgyekben. Az előbbi emberi tevékenységek hatását súlyosbíthatják a klíma-
viszonyokban bekövetkező változások.  
 
Ebbe a körbe tartozik a termálvizek túlhasználata is, amely főként lokálisan, de akár 
regionális méretekben is csökkentheti a termálvíz hőmérsékletét, illetve ronthatja kémiai 
összetételét. 
 
Tervezési feladat: 
 
Biztosítani kell a felszín alatti vizek fenntartható használatát a megfelelő követelmények és 
engedélyezési rendszer kidolgozásával (ezeknek meg kell jelenniük a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervben). Ha a felszín alatti vizek állapota nem felel meg a VKI és a kapcsolódó jogszabályok 
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előírásainak, a szükséges állapotjavító intézkedéseket meg kell tervezni a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben.  
 
A vízszintsüllyedés által okozott mezőgazdasági károk jelentős vízgazdálkodási problémák és 
a károk csökkentése fontos vízgazdálkodási feladat, de a probléma megoldásához szükséges 
intézkedéseket nem a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell megtervezni.  
 
3.5 Ivóvíz előállítására használt felszínalatti vizek nem megfelelő minősége 
 
Probléma leírása: 
 
Magyarország az ivóvíz igények legnagyobb részét a felszín alatti vízbázisokból elégíti ki. 
Ezeket az emberi tevékenységek következtében különböző szennyezések veszélyeztetik.  
 
A működő ivóvízbázisok mintegy kétharmada (több, mint 600 vízbázis), a távlati célokra 
kijelöltek pedig mind sérülékenynek tekinthető, azaz vagy felszíni vízbázisokról van szó, 
vagy fennáll a veszélye annak, hogy a felszínről induló szennyezések 50 éven belül elérhetik 
az ivóvíz kutakat. Ivóvízbázisainkat védik a magyar vízbázis-védelmi jogszabályok is. A 
sérülékeny ivóvízbázisok állapotának feltárására 1995-ben kormányprogram indult 
(2249/1995. (VIII.31) Kormányhatározat). A program keretében mintegy 270 vízbázis 
diagnosztikai vizsgálatai készültek el, azonban a hátralévő diagnosztikai vizsgálatok, a 
vízbázisok biztonságba helyezése és tartása jelentős vízgazdálkodási kérdésnek számít.  
 
 
8. keret: Magyarország ivóvízbázis védelmére vonatkozó célprogramja 
 
Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását  a 3058/3581/1991 (XII.9) Kormányhatározat 
írta elő. Az 1995-ben beindult program jogszabályi hátterét a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18) Kormányrendelet, valamint a 
2266/1997 (IX.5) és a 2052/2002. (II.27.) Kormányhatározat biztosította.   
 
A program végrehajtásának új lendületet adhat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia 
Operatív Programja (KEOP). 
 
Az ivóvízbázis-védelmi program finanszírozási lehetőségeit a 2008-2013 időszakban KEOP 2. sz. Vizeink jó 
kezelése prioritásának 2.2.3 sz. Ivóvízbázis-védelem konstrukciójának komponensei tartalmazzák: 
 

2.2.3/A      Üzemelő vízbázisok diagnosztikai fázisa 
2.2.3/B      Biztonságba helyezés fázisa 
2.2.3/C      Távlati vízbázisok diagnosztikai fázisa 

 
Az ivóvízbázis-védelem konstrukció célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a 
természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek környezetében és a 
jövőbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén. 
 
A vízbázisok védelmére szánt összeg 23 millió euró a KEOP-on (2007-2013) belül.  A biztonságba helyezést – 
a szennyezőforrások felszámolását – több egyéb KEOP konstrukció is elősegíti (pl. kármentesítés, hulladék ill. 
szennyvíz program). 
 
 
Magyarországon 873 olyan település van, amely olyan vízbázisból kapja az ivóvizet, 
amelynek a minősége természetes eredetű vízminőségi problémák miatt nem felel meg az EU 
Ivóvíz Irányelvében előírt követelményeknek.  
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9. keret: Magyarország Ivóvíz-minőség Javító Programja 
 
Magyarország ivóvizeinek 23%-a nem felel meg az EU előírásainak a geológiai eredetű ammónium, arzén, 
nitrit, ammónium, vas, mangán, fluorid és bór tekintetében. Magyarország 2001-ben vezette be az 
Ivóvízminőség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének végrehajtása érdekében. A cél az, hogy 2013-ig az 
egész ország közüzemi vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi ivóvízminőségi 
problémát. Ideiglenes mentességet kaptunk egyes EU határidők alól. 2003 helyett csak 2009-re kell 
teljesítenünk a határértékeket a bór, a fluorid és a nitrit és az arzén kiemelt paraméterek vonatkozásában. Az 
Ivóvízminőség-javító Program 873 települést érint, ahol két és fél millió ember él. Az Ivóvíz-minőség javító 
program a 2007-2013-as időszakban 718 millió euró EU finanszírozásra számíthat a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretében. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 (NKP-II) szerint az 
ivóvíz minőségi előirányzat az, hogy minden közüzemi vízellátó rendszernek teljesítenie kell a határértékeket 
2009-re.  
 
 
Tervezési feladat: 
 
A sérülékeny ivóvízbázisok védelmét biztosító védőzónák kijelölésére és az állapot feltárására  
(azaz a sérülékeny ivóvízbázisokra vonatkozó ún. diagnosztikai program befejezésére) 
vonatkozó intézkedéseknek szerepelniük kell a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben. A vízbázisok 
védelméhez – a feltárt szennyezésekkel szemben - szükséges intézkedéseket azonban nem a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, hanem a diagnosztika keretében, az ún. vízbázis-védelmi 
tervekben kell megtervezni. A vízbázis-védelmi intézkedések várható hatásait azonban meg 
kell vizsgálni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben.  
 
A követelményeknek megfelelő ivóvíz minőség biztosításához szükséges, a természetes eredetű 
vízminőségi problémákat kezelő intézkedések megvalósítása folyamatban van az Ivóvíz-
minőség Javító Program keretében. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meg kell 
vizsgálni azt, hogy a Program keretében kidolgozott intézkedések megfelelnek-e a felszín 
alatti vizek hosszú távú fenntartható használatával kapcsolatos követelményeknek. Az 
alternatív tervek kidolgozása azonban nem a vízgyűjtő-gazdálkodási terv feladata.  
 
3.6 Felszín alatti vizek szennyezése  
 
Probléma leírása: 
 
Felszín alatti vizeinket – amelyek kémiai állapotát számos szennyező forrás veszélyezteti – a 
jövő ivóvízbázisainak biztosítása, az egyéb vízhasználatok (ásványvíztermelés, balneológia, 
öntözés) és a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák érdekében is védeni kell a 
szennyeződéstől.  
 
A legelterjedtebb szennyezőanyag a nitrát, amelynek koncentrációja a talajvízben, a 
településeken szinte mindenhol, a mezőgazdasági területeknek pedig mintegy negyedén 
meghaladja az 50 mg/l-es határértéket (ld. 1.3.2. pontot is). A növényvédőszerek, az 
ammónium, a szulfát és a klorid, valamint a nagyszámú pontszerű szennyezőforrásból 
származó sokféle kémiai elem határértéket meghaladó koncentrációja is általában a felszín 
közelében jelentkezik. Ezek főként a településeken és a korábbi iparosodott területeken 
okoznak tényleges vízkémiai kockázatot. Kúthibák esetén és egyes felhagyott bányáknál 
mélyebben is jelentkeztek szennyezések.  
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A tényleges veszélyt jelentő szennyező forrásokkal szemben intézkedni kell. Az 
intézkedéseket azonban általában nem a vízgyűjtő-gazdálkodási terv keretében kell 
megtervezni, hanem hivatkozni kell működő programokra (Nitrát Akcióprogram, csatornázás 
vagy egyedi berendezések alkalmazása, települési szennyezés csökkentő programok), illetve 
jogszabályokra. Ez utóbbiaknak két fő csoportját különböztethetjük meg: a felszín alatti 
vizeket veszélyeztető pontszerű szennyezések feltárására és felszámolására vonatkozó 
szabályozás, valamint a szennyezőanyagok felszín alatti vizekbe való bevezetését tiltó vagy 
korlátozó szabályozás. Mindkettő az EU felszín alatti vizek védelmére vonatkozó két 
irányelvére épül (az 1980 óta érvényben lévő felszín alatti vizek védelme irányelv, és a 2007-
ben kiadott, a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 
irányelv). 
 
Tervezési feladat: 
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben fel kell sorolni a felszín alatti vizeket védő programokat és 
jogszabályokat és meg kell becsülni a hatásukat. Kiegészítő intézkedéseket kell tervezni 
akkor, ha a mezőgazdasági tevékenység korlátozása vagy a monitoring által kimutatott 
emelkedő tendenciájú szennyezés megfordítása a fentieken kívüli intézkedéseket igényel 
(ilyen lehet pl. a nagy területeket érintő, növekvő műtrágyahasználat következtében a 
határértéket el nem érő, de folyamatosan emelkedő tendenciát mutató nitrát-koncentráció 
miatt történő technológiai korlátozás, a jó mezőgazdasági gyakorlat megfelelő alkalmazása).  
 
3.7. Más országokban végzett tevékenységek által is befolyásolt víztestek nem megfelelő 
állapota 
 
Sok olyan víztest van Magyarországon, amelyek állapota a Duna vízgyűjtőjén felettünk lévő 
országokban végzett tevékenységek miatt nem felel meg a Víz Keretirányelv előírásainak. 
Magyarország felszíni vízkészleteinek több mint 90 százaléka a Duna vízgyűjtőjén felettünk 
lévő országokból származik. A Duna vízgyűjtő országai közül Magyarország osztozik más 
országokkal a legtöbb határokkal megosztott felszínalatti víztesten. 
 
Ezeknek a vizeknek a védelme a szennyezésektől és a káros túlhasználattól nemcsak 
Magyarországtól függ. Nagymértékben a felettünk lévő és a szomszédos országokban végzett 
emberi tevékenységektől, illetve a vízgazdálkodási együttműködéstől függ az, hogy mennyi 
víz érkezik hozzánk és milyen a víz minősége.  
 
Jelentős vízgazdálkodási kérdés számunkra az, hogy kevesebb víz jut a szigetközi Dunába, 
fele annyi lebegtetett hordalék érkezik a Dunán és a Dráván, mint korábban, és emiatt hosszú 
szakaszokon mélyül a meder és károsodik az élővilág. A Tisza vízgyűjtőjén épített tározók és 
vízhasználatok miatt a Tisza egyes mellékfolyóin gyakran az ökológiailag szükséges 
vízmennyiségnél is kevesebb érkezik. Az ipari és bányászati tevékenységek jelentős állandó 
szennyezést okoznak (pl. Rába, Túr) vagy baleseti szennyezéssel veszélyeztetik a vizeket (a 
közelmúlt példái: romániai bányákból származó szennyezések a Szamoson és a Tiszán). A 
Maros hordalékkúp nagy jelentőségű felszín alatti vízkészletének túlnyomó része Románia 
felől érkezik, ami az ottani vízkivételek növekedésével csökken.   
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10. keret: Duna vízgyűjtő jelentőségű határokon átnyúló felszín alatti víztestek 
 
Az ICPDR jelentése (ICPDR , 2004, The Danube Basin Analysis – Part A – Basin-wide overview, Summary – 
WFD Roof Report) az egész Duna vízgyűjtőn 11 nemzetközi jelentőségű, határokon átnyúló felszín alatti 
víztestet azonosított. Ezek közül 7 felszín alatti víztesten Magyarország osztozik más országokkal.  
Magyarország az előbbi felszín alatti víztestek jó állapotát nem tudja a víztesteken osztozó szomszédos 
országok együttműködése nélkül biztosítani.  
 
 
Tervezési feladat: 
 
A károk megszüntetését illetve csökkentését biztosító intézkedéseket a nemzetközi vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezés keretében kell megtervezni, kihasználva a VKI erre vonatkozó 
előírásainak lehetőségét. 
 
A Duna vízgyűjtő országaival vagy a szomszédos országokkal közösen meg kell vizsgálni, 
hogy van-e lehetőség a nálunk jelentős vízgazdálkodási kérdéseket okozó, más országokban 
végzett emberi tevékenységek hatásainak csökkentésére, illetve megszüntetésére. Ha van, 
akkor a VKI előírásainak betartására hivatkozással el kell érni, hogy a problémákat okozó 
országok az azokat csökkentő, illetve megszüntető intézkedéseket megtervezzék és 
megvalósítsák. 
 
3.8. Világméretű akciókkal befolyásolható jelentős vízmennyiségi változások 
 
Probléma leírása: 
 
Vannak olyan fontos vízgazdálkodási kérdések, amelyek megoldását nem a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben kell megtervezni, de nagyon szoros a kapcsolatuk a vizek állapotával. 
Ilyenek az árvizek, az aszályok és az éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozásban és az ennek 
következtében várható gyakoribb és nagyobb árvizek és hosszabban tartó aszályos időszakok 
kialakulásában a jelenlegi tudományos ismeretek szerint az emberi tevékenységeknek is 
jelentős szerepe van. A globális éghajlatváltozást és a lokális klíma-adottságokra gyakorolt 
hatásainak mértékét azonban csak világméretű akciókkal lehet csökkenteni.  
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben az éghajlatváltozás hatásaira való felkészüléssel kell 
foglalkozni. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy a tervezett intézkedési programok alkalmasak-e 
az éghajlatváltozásnak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak megelőzésére, 
illetve csökkentésére. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben az árvizekkel és aszályokkal olyan 
szempontból kell foglalkozni, hogy milyen mértékben befolyásolják a vizek állapotát.  
 
Tervezési feladat: 
  
Meg kell vizsgálni azt, hogy az intézkedési programok tervezésekor figyelembe vették-e a 
klímaváltozás várható hatásait. 
 
Annak ellenére, hogy az árvizeket és aszályokat általában nem közvetlenül az emberi 
tevékenységek okozzák, meg kell tervezni azokat az intézkedéseket, amelyek az árvizek és 
aszályok által okozott ökológiai károk csökkentéséhez, illetve megszüntetéséhez és a vizek jó 
állapotának mielőbbi helyreállításához szükségesek. 
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11. keret: Árvízről, aszályról és klímaváltozásról szóló fejezet a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben   
 
Készül a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének kézirata (ICPDR, October 2008. Draft Danube River Basin 
District Management Plan, Version 3). Fontos információ az, hogy ennek egyik fejezete vízmennyiségi 
kérdésekkel és éghajlatváltozással foglalkozik majd. Ennek a fejezetnek az első részében az aszály- és 
árvízproblémákat tárgyalják majd abból a szempontból, hogy milyen hatásuk lehet a vizek jó állapotának 
elérésére. A fejezet másik részében a jelenlegi ismeretek szerint összefoglalják az éghajlat változás várható 
hatásait és azt, hogy hogyan vették figyelembe ezeket az intézkedési programok tervezésekor.  
 
Az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás kapcsolatáról készült, az EU Víz Igazgatók Értekezlete által támogatott 
jelentés (Policy Paper on Climate Change and Water, June 2008) megállapította, hogy az éghajlatváltozást 
valamilyen formában figyelembe kell venni a nemzeti és nemzetközi vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben is. 
Ennek elősegítése érdekében egy kérdőíves felmérés készült arról, hogyan tervezik ennek a feladatnak a 
megoldását a tagállamok (WFD CIS, Progress report on incorporating climate change in first River Basin 
Management Plans, November 2008). Magyarország jelezte, hogy a Duna vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez 
hasonlóan, egy külön fejezet foglalkozik majd az ország területére készülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben az 
éghajlatváltozással.  
 
Az éghajlatváltozás várható hatása szempontjából alapvető forrásnak kell tekinteni az IPCC legújabb jelentését 
(WMO-UNEP IPCC, Climate Change and Water, IPCC Technical Paper VI, June 2008). 
 
 
4. Az országos jelentőségű vízgazdálkodási kérdések megfogalmazásához felhasznált 
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