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A A VVíízz--KeretirKeretiráányelvnyelv
lléényege, cnyege, céélja lja 



Az EU vAz EU víízzüügyi politikgyi politikáájjáának cnak céélja a lja a fenntarthatfenntarthatóó
vvíízhasznzhasznáálatoklatok megvalmegvalóóssííttáása: sa: 

A vizek A vizek jjóó áállapotllapotáánaknak eleléérréése 2015se 2015--ig                  ig                  

2000: EU V2000: EU Vííz Keretirz Keretiráányelv (VKI)nyelv (VKI)
„„VVííz Keretirz Keretiráányelvnyelv”” (2000/60/EK) 2000. december 22(2000/60/EK) 2000. december 22--één ln léépett pett 
hathatáályba az EU tagorszlyba az EU tagorszáágaibangaiban

felszfelszííni vizek:ni vizek:
jjóó öökolkolóógiai giai áállapotllapot
jjóó kkéémiai miai áállapotllapot

felszfelszíín alatti vizek:n alatti vizek:
jjóó mennyismennyiséégi gi áállapotllapot
jjóó kkéémiai miai áállapotllapot

VVíízgazdzgazdáálkodlkodáás: Emberi igs: Emberi igéények kielnyek kielééggííttéésese

VKIVKI: emberi ig: emberi igéények miatt a cnyek miatt a céélokban eltlokban eltéérréések sek 
lehetnek, de indokolni kell! lehetnek, de indokolni kell! (j(jóó áállapot llapot →→ potencipotenciáál)l)
HosszHosszúúttáávon csak az egvon csak az egéészsszsééges ges öökoszisztkoszisztéémmáák k 
biztosbiztosíítjtjáák a fenntarthatk a fenntarthatóó vvíízhasznzhasznáálatok kiellatok kielééggííttéésséét t 



ViszonyViszonyííttáási alap: si alap: zavartalanzavartalan ((antropogantropogéénn hathatáásoktsoktóól l 
mentes) mentes) áállapotllapot

Mit jelent a Mit jelent a „„jjóó áállapotllapot””??

VVííztztíípusokpusok (tipol(tipolóógia)gia)

TTíípuspus--specifikus referencia viszonyokspecifikus referencia viszonyok
A biolA biolóógiai, hidrolgiai, hidrolóógiai giai éés a morfols a morfolóógiai jellemzgiai jellemzőők nem k nem 
jeleznek emberi beavatkozjeleznek emberi beavatkozáást; st; 
a szennyeza szennyezőő--anyagok koncentranyagok koncentráácicióója megfelel a termja megfelel a terméészetes szetes 
hhááttttéérréértrtéékeknek, szintetikus anyagok nem mutathatkeknek, szintetikus anyagok nem mutathatóók ki;k ki;
a va víízhez kzhez kööttőőddőő ééllőőhelyek szhelyek száámmáára biztosra biztosíított a megfeleltott a megfelelőő
vvíízmennyiszmennyiséég.g.



Tipológia
szilikátos típusok/siliceous types
SZh-D-10 (3)
SZh-D-100 (4)

meszes típusok/calcerous types
Kh-D-10 (1)
Kh-D-100 (2)
Dv-D-10 (5)
Dv-D-100 (6)
Dv-D-1000 (7)
Dv-D-10000 (8)
Dv-KF-10 (9)
Dv-KF-100 (10)
Dv-KF-1000 (11)
Sv-D-10 (12)
Sv-D-100 (13)
Sv-D-1000 (14)
Sv-D-10000 (15)
Sv-KF-10 (16)
Sv-KF-10-Ke (17)
S KF 100 (18)

A vA vííztestek ztestek 
VVíízfolyzfolyáások:sok: > 10 km> 10 km22--es ves víízgyzgyűűjtjtőő -- 25 t25 tíípuspus

869 v869 víízfolyzfolyáás vs vííztest (folyztest (folyóók, patakok, csatornk, patakok, csatornáák) k) 
393 term393 terméészetes, szetes, 
476 er476 erőősen msen móódosdosíított, vagy mesterstott, vagy mestersééges vges vííztest.ztest.

ÁÁllllóóvizek:vizek: > 50 hekt> 50 hektáár   r   -- 18 t18 tíípuspus
296 296 áállllóóvvííz vz vííztest (tavak, tztest (tavak, táározrozóók, mentett oldali holtk, mentett oldali holtáágak)gak)

75 term75 terméészetes, szetes, 
221 er221 erőősen msen móódosdosíított, vagy mesterstott, vagy mestersééges vges vííztest. ztest. 
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A VKI megvalA VKI megvalóóssííttáássáának eszknak eszkööze a Vze a Víízgyzgyűűjtjtőő--
gazdgazdáálkodlkodáási Tervsi Terv

2009. december 222009. december 22--ig Vig Víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási Tervet (VGT) si Tervet (VGT) 
kell kkell kéészszííteni Magyarorszteni Magyarorszáág teljes terg teljes terüületletéérere

a VGT ha VGT háárom ciklusa: 2015, 2021 rom ciklusa: 2015, 2021 éés 2027s 2027
JJóól megalapozott terml megalapozott terméészeti, tszeti, táársadalmi rsadalmi éés gazdass gazdasáági indokokkal a 2015gi indokokkal a 2015--öös s 
hathatááridridőő kitolhatkitolhatóó, a c, a céélkitlkitűűzzéések enyhsek enyhéébbek is lehetnek.bbek is lehetnek.

A 2015A 2015--ig megvalig megvalóóssíítandtandóó intintéézkedzkedééseket 2012seket 2012--ig be kell ig be kell 
indindíítanitani

A VGTA VGT--nek tartalmaznia kell:nek tartalmaznia kell:

a vizek a vizek áállapotllapotáának jellemznak jellemzéésséét (a szt (a szüüksksééges ges 
monitoring programmal egymonitoring programmal együütt);tt);

a ka köörnyezeti crnyezeti céélkitlkitűűzzééseketseket, illetve, illetve
a ca céélkitlkitűűzzéések elsek eléérréése se éérdekrdekéében tett ben tett éés teends teendőő

intintéézkedzkedééseket. seket. 
Ha az Ha az áállapot nem jllapot nem jóó, az int, az intéézkedzkedéés ks kööteleztelezőő!!



Részvízgyűjtők

Tervezési 
alegységek

Duna vgy.

Dráva vgy.

Tisza vgy.Balaton

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve
(Duna vízgyűjtőkerület – ICPDR)



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!



VVéédett terdett terüületekletek

A VA Vííz Keretirz Keretiráányelv nyelv éértelmrtelméében vben véédettnek szdettnek száámmíít t 
minden olyan terminden olyan terüület, illetve felszlet, illetve felszíín alatti tn alatti téér, melyet r, melyet 
a felsza felszííni ni éés/vagy a felszs/vagy a felszíín alatti vizek vn alatti vizek véédelme delme 
éérdekrdekéében, vagy a kben, vagy a köözvetlenzvetlenüül a vl a vííztztőől fl füüggggőő
ééllőőhelyek helyek éés fajok megs fajok megőőrzrzéése cse cééljljáábbóól l valamely valamely 
jogszabjogszabáály kijelly kijelööll. . 

•• IvIvóóvvíízkivzkivéételek vtelek vééddőőterterüületeiletei
•• TTáápanyagpanyag-- éés nitrs nitráátt--éérzrzéékeny terkeny terüületekletek
•• TermTerméészetes fszetes füürdrdőőhelyekhelyek
•• VVéédett termdett terméészeti terszeti terüületekletek
•• ŐŐshonos halfajok shonos halfajok ééletfeltletfeltéételeit biztosteleit biztosííttóó vizekvizek
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