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A Víz Keretirányelv (VKI) elvárásai 

•  Jogszabályharmonizáció (2004) 

•  Intézménykijelölés/fejlesztés (2004-2007) 

•  Előzetes állapotfelmérés/víztestkijelölés (2005) 

•  VKI kompatibilis monitoringhálózat létrehozása (2006) 

•  VGT ütemterv elkészítése(2007) 

•  Jelentés Mo. jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről(2008) 

•  Az Országos VGT kézirata/háttéranyaga (2008) 

•  Az Országos VGT elkészítése (2009) 
Jelenleg itt tartunk 



Az Országos VGT fejezetei  
•  Vízgyűjtő bemutatása/leírása 
•  Vizeket érő terhelések és hatásaik összefoglalása 
•  Védett területek kataszterezése 
•  Monitoring hálózati térképek elkészítése 
•  Monitoring hálózatok eredményeinek bemutatása 
•  Környezeti célkitűzések listája 
•  Vízhasználatok gazdasági elemzése  
•  Intézkedési programok elkészítése 
•  A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultációk 

lefolytatása  
•  Egyéb programok és tervek összeállítása 



A magyarországi vizek főbb 
terhelései 

•  Felszíni vizek (vízfolyások, tavak) 
–  Szerves anyag terhelés -  

•  tisztítatlan kommunális és  
•  mg. eredetű szennyvizekből (oxigénhiány) 

–  Tápanyag terhelés - 
•  helytelen mg. gyakorlatból és  
•  háztartási detergensekből (eutrofizáció) 

–  Folyó- és tószabályozás – 
•  duzzasztott  tározóterekből (migráció korlátozás) és 
•  árvízi- és partvédő művekből (vizes élőhelyek leromlása) 

–  Mesterséges csatornák – 
•  nem mindenhol indokolt vízelvezetések (vizes élőhelyek 

leromlása)  
•  természetbarát vízfolyás – és üzemmód váltás (jó ökológiai 

potenciál elérése)  







A magyarországi vizek főbb 
terhelései 

•  Felszín alatti vizek (hideg- termál,porózus 
és karsztvizek) 
–  intenzív lokális vízhasználatok 

•  ivóvízművek (készletcsökkenés) 
•  mg. öntözés (vizes élőhelyek leromlása) 
•  külszini bányászati víztelenítés (készletelvonás) 
•  termálvíz túlhasználatok (minőségromlás) 

–  szennyeződések 
•  genetikus (geológiai eredetű, pl. As, B) 
•  antropogén 

–  jelenlegi kommunális, ipari, mg.-i (beszivárgásból) 
–  múltbeli kommunális, ipari, mg.-i (beszivárgásból) 





Kérdések  



Intézkedési programok 
érdekeltségi/érintettségi körök szerint 

•  Agrárium 

•  Vízgazdálkodás 

•  Települési  önkormányzatok 

•  Ipar és közlekedés 

•  Természetvédelem 

•  Egyéb kormányzati 



Intézkedések ütemezése 



Közvélemény tájékoztatása és 
társadalmi konzultációk 

•  2006 óta üzemel az EU V(íz)K(eret)I(rányelv) magyar honlapja 
www.euvki.hu elérhetőséggel 

•  2008. december vége óta üzemel a 
V(ízgyűjtő)G(azdálkodási)T(ervezés) honlapja www.vizeink.hu 
elérhetőséggel 

•  Véleményezési fórumok 
–  Honlapon 
–  Szakmai és társadalmi konzultációkon 
–  Vízgazdálkodási Tanácsok (országos, regionális, területi) 

üléseken 
–  42 alegységi tervezés helyszínein (2009. júniustól) 
–  Tervezett 25 területi konzultáció (alegységi konzultációkat 

kiegészítő) 
•  Sajtótájékoztatók 

–  Országos (2009.május 19. 11 óra) 
–  Területi 





www.vizeink.hu 

 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET, 
de 

mielőtt befejeznénk néhány kérdés 
a megválaszolásra várók közül: 



Kérdések  
•  1. Fontos-e Ön szerint a vízi környezet 

állapotának javítása, vizeink védelme? 
•  2. Indokoltnak tartja-e, hogy a rövidtávú 

gazdasági nehézségek ellenére 
érvényesítsük a fenntarthatóság 
követelményeit a vízhasználatban? 

•  3. Lát-e kapcsolatot a vízgyűjtő-gazdálkodási 
terv és az egyéb Ön által ismert (pl.: 
területfejlesztési) tervek között? Van-e 
konkrét javaslata a különböző tervek 
céljainak és eszközeinek az 
összehangolására? 



Vízfolyás víztestek célállapotai az egymást 
követő ciklusokban 
folyóhosszban kifejezve, Forrás: Temze 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 



ADATLAP 
 

 a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” címűKEOP 2.5.0 projekt keretében működtetett 
VIZEINK.HU honlapon történő dokumentumok publikálásához  

 
 
 

1. A beküldő szervezet neve: 
 

1.1. Kontakt személy: 
 

1.2. Telefonszám:                                        1.3. E-mail: 

 

 

2. A dokumentum címe: 

 

 

2.1. A dokumentum típusa:                     2.2. A dokumentum státusza: 

 

2.3. A dokumentum verziószáma:             2.4. A dokumentum zárásának időpontja: 
 
2.5. A publikálás kezdete:                       2.6. A publikálás vége: 
 
 
 
3. A dokumentum helye a tervezési rendszerben: 

 
országos                        regionális                             helyi 
 
 

4. Kulcsszavak: 
 
 
 
 
5. Egyéb fontos kérés a honlapon történő publikációval kapcsolatban: 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben az adatlap kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük írjon a vizeink@respect.hu címre!
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