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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.



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. 

FelszFelszíín alatti vizek:   6 tn alatti vizek:   6 tíípuspus
185 felsz185 felszíín alatti vn alatti vííztest ztest 

22 sek22 sekéély hegyvidly hegyvidééki, ki, 
55 sek55 sekéély porly poróózus,zus,
23 hegyvid23 hegyvidééki, ki, 
48 por48 poróózus,zus,
29 karszt  (14 db hideg karszt 29 karszt  (14 db hideg karszt éés 15 db terms 15 db termáál karszt)l karszt)
8 por8 poróózus termzus termááll
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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

MagyarorszMagyarorszáág g VVíízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáásisi TTervervee
(Duna v(Duna víízgyzgyűűjtjtőőkerkerüület let –– ICPDR)ICPDR)



PrioritPrioritáások (sok (→→ üütemeztemezéés)s)
•• ElsElsőődleges prioritdleges prioritáása van a VKI szerinti sa van a VKI szerinti 

alapintalapintéézkedzkedééseksekben foglalt elben foglalt előőíírráásoksok vvéégrehajtgrehajtáássáának nak 
(szennyv(szennyvíízprogram, ivzprogram, ivóóvvíízprogram stb.)zprogram stb.)

•• ElElőőnyben kell rnyben kell réészesszesííteni teni a a vvéédett terdett terüületekletek jjóó áállapotllapotáának nak 
eleléérrééssééhez szhez szüüksksééges intges intéézkedzkedééseket, mert azok seket, mert azok 
esetesetéében a 2015ben a 2015--öös hats hatááridridőő alalóól nincs felmentl nincs felmentéés. s. 
KonkKonkéétantan::
–– az ivaz ivóóvvíízbzbáázisok vzisok vééddőőterterüületletéén a veszn a veszéélyes lyes 

szennyezszennyezőőforrforráásoksok feltfeltáárráása sa éés  felszs  felszáámolmoláása sa 
–– a a vizes problvizes problééma miatt ma miatt nem megfelelnem megfelelőő áállapotllapotúú vvéédett dett 

termterméészeti terszeti terüületekre megletekre megáállapllapíított inttott intéézkedzkedéésesekk
–– a a termterméészetes szetes ffüürdrdőőhelyek nem megfelelhelyek nem megfelelőő áállapotllapotáát t 

okozokozóó szennyezszennyezőőforrforráásoksok felszfelszáámolmoláása sa 
–– a halas vizekre vonatkoza halas vizekre vonatkozóó esetleges kesetleges küüllöönleges nleges 

intintéézkedzkedééseksek
–– TTáápanyagpanyag-- éés s nitrnitrááttéérzrzéékenykeny terterüületekre vonatkozletekre vonatkozóó

intintéézkedzkedéések sek 



FelszFelszííni vni vííztestek ztestek öökolkolóógiai giai áállapotallapota
869 v869 víízfolyzfolyáás s 
vvííztest,ztest,
12% j12% jóó áállapotllapotúú

213 213 áállllóóvvííz z 
vvííztest,ztest,
MinMinőőssíítettek tettek 
48%48%--a kiva kiváállóó--jjóó
áállapotllapotúú

90%90%--ban ban hidrohidro--
morfolmorfolóógiai giai 
hathatáásoksok
50%50%--ban ban 
vvíízminzminőősséégg
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Szennyezések okai: 
Tápanyagterhelés 
megoszlása források szerint

Szennyvízterhelés a nagy városokra koncentrálódik
Dombvidék: terhelés 70%-ban diffúz
Síkvidék: pontszerű – diffúz arány 50% - 50% 



Felszín alatti víztestek kémiai állapota
 Az egyes tesztek esetén nem megfelelő víztestek száma Víztestek 

típusa 
víztestek 

száma 
túllépések 

(vízbázisok) 
diffúz nitrát 

szennye- 
zettség 

felszíni víz 
szennyezése 

összesen 
(átfedés 
nélkül) 

Trend 
(kockázat) 

 

karszt 14 3 3 1 4 0 
sekély 
hegyvidéki 

22 2 5 3 8 0 

hegyvidéki 
23 1 1 0 2 0 

sekély 
porózus 

55 7 21 6 23 7(5) 

porózus 
48 2 0 0 2 0 

porózus 
termál 

8 0 0 0 0 0 

termálkarszt 15 0 0 0 0 0 

Összes 185 15 30 10 39 7 

 •• 21% gyenge k21% gyenge kéémiai miai áállapotllapotúú, ezek d, ezek dööntntőő rréésze (23 db, 42%) sze (23 db, 42%) 
seksekéély porly poróózus vagy sekzus vagy sekéély hegyvidly hegyvidééki vki vííztest (9 db, 36%). ztest (9 db, 36%). 

•• A karszt vA karszt vííztestek kztestek köözzüül 4 db. (30%) gyenge kl 4 db. (30%) gyenge kéémiai miai áállapotllapotúú
•• A hegyvidA hegyvidééki ki éés a pors a poróózus vzus vííztestek ztestek ááltalltaláában vban véédettek, dettek, 

kköözzüüllüük csak hk csak háárom gyenge rom gyenge áállapotllapotúú vvíízbzbáázis zis 
veszveszéélyeztetettslyeztetettséége miatt. ge miatt. 
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A nitrát határérték túllépések (>50 mg/l) gyakorisága a VKI monitoring pontjain

50 mg/l-nél nagyobb nitrát tartalmú kutak/források aránya
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típusú  belterületeken

A belterA belterüületeken belleteken belüül a l a kiskertes tkiskertes tíípuspusúú terterüületek a leginkletek a leginkáább bb 
szennyezettek, ahol hszennyezettek, ahol hááztztááji ji áállattartllattartáás s éés/vagy intenzs/vagy intenzíív mezv mezőő--
gazdasgazdasáági tevgi tevéékenyskenyséég folyik (sok esetben mg folyik (sok esetben máár csak folyt)r csak folyt)

BelterBelterüületi nitrleti nitráát szennyezt szennyezééss
•• áállattartllattartááss
•• kommunkommunáális szennyvlis szennyvííz derz derííttéés/elszivs/elsziváárogtatrogtatááss
•• kiskerti nkiskerti nöövvéénytermelnytermelééss



IntIntéézkedzkedéési Programsi Program
•• Alap intAlap intéézkedzkedéések (EU irsek (EU iráányelvek, hazai nyelvek, hazai 

mműűkkööddőő jogszabjogszabáályok) lyok) éés ezt segs ezt segííttőő
intintéézkedzkedéések (pl. tsek (pl. táámogatmogatáás, s, öösztsztöönznzéés). s). 
Ezeket kEzeket kööteleztelezőő megvalmegvalóóssíítani.tani.

•• KiegKiegéészszííttőő intintéézkedzkedéések (akkor sek (akkor 
szszüükskséégesek, ha az alapintgesek, ha az alapintéézkedzkedéésekkel sekkel 
nem lehet elnem lehet eléérni a crni a céélokat) A tervezlokat) A tervezéés s 
erre koncentrerre koncentráál.l.

•• IntIntéézkedzkedéési Program: Szabsi Program: Szabáályozlyozáási si éés s 
mműűszaki intszaki intéézkedzkedééseksek

•• 15 Int15 Intéézkedzkedéési csomag 73 intsi csomag 73 intéézkedzkedéési si 
elemelem



ÖÖnkormnkormáányzatokat kiemelten nyzatokat kiemelten 
éérintrintőő intintéézkedzkedéési csomagoksi csomagok

•• teleptelepüülléési intsi intéézkedzkedéési csomag si csomag 
•• kommunkommunáális szennyvlis szennyvíízelhelyezzelhelyezéésre vonatkozsre vonatkozóó

intintéézkedzkedéési csomagsi csomag
–– felszfelszííni vizeket ni vizeket éérintrintőő intintéézkedzkedéések sek 
–– felszfelszííni alatti vizeket ni alatti vizeket éérintrintőő intintéézkedzkedéések sek 

•• az ivaz ivóóvvíízellzellááttáás mins minőőssééggéét t éés biztonss biztonsáággáát javt javííttóó
intintéézkedzkedéések (ivsek (ivóóvvíízminzminőősséégg--javjavííttóó program, program, 
vvíízbzbáázisvzisvéédelemdelem

•• vvíízfolyzfolyáások sok éés s áállllóóvizek medrvizek medréét t éérintrintőő intintéézkedzkedéési si 
csomagcsomag
–– teleptelepüülléési, ill. si, ill. üüddüüllőőterterüületi mederszakaszok leti mederszakaszok 

rehabilitrehabilitáácicióója ja 
•• vvöölgyzlgyzáárróóggáátas ttas táározrozóókra vonatkozkra vonatkozóó intintéézkedzkedéési si 

csomag (jcsomag (jóó halhaláászati szati éés horgs horgáászati gyakorlat)szati gyakorlat)



TelepTelepüülléési intsi intéézkedzkedéési csomagsi csomag

•• TE1: KommunTE1: Kommunáális hulladlis hulladééklerakklerakóók k 
rekultivrekultiváácicióója, ja, úúj hulladj hulladééklerakklerakóók kialakk kialakííttáása sa 
megfelelmegfelelőő mműűszaki vszaki véédelemmel (mdelemmel (máár mr műűkkööddőő))

•• TE2: BelterTE2: Belterüületi csapadleti csapadéékvkvíízz--elvezetelvezetéés s éés s 
elhelyezelhelyezéés (VKI ks (VKI köövetelmvetelméények: kiegnyek: kiegéészszííttőő
elemek, hordalelemek, hordaléékfogkfogóók, szk, szűűrrőőmezmezőők)k)

•• TE3: BelterTE3: Belterüületi jleti jóó (v(víízvzvéédelmi) gyakorlatok (pl. delmi) gyakorlatok (pl. 
teleptelepüülléési nsi nöövvéénytermesztnytermesztéés s éés s áállattartllattartáás s 
mmóódja, a kdja, a köözterzterüületek hasznletek hasznáálata lata éés s 
fenntartfenntartáása, magas talajvsa, magas talajvíízzáálllláássúú terterüületeken a leteken a 
temetkeztemetkezéési eljsi eljáárráás ms móódosdosííttáása).sa).



KommunKommunáális szennyvlis szennyvíízz--
elhelyezelhelyezééss,, felszfelszííni vizekni vizek

•• SZ1: SzennyvSZ1: Szennyvííztisztztisztííttáás megolds megoldáása a Szennyvsa a Szennyvííz z 
Program szerint (alap)Program szerint (alap)

•• SZ2: MeglSZ2: Megléévvőő szennyvszennyvííztisztztisztííttóó telep telep 
hathatáásfoksfokáának nnak nöövelveléése a Szennyvse a Szennyvííz z 
Programban elProgramban előőíírtakon felrtakon felüül (kiegl (kiegéészszííttőő))

•• SZ3: A hSZ3: A hííggííttáási viszonyok szempontjsi viszonyok szempontjáábbóól l 
kedvezkedvezőőbb befogadbb befogadóóba tba töörtrtéénnőő
szennyvszennyvíízbevezetzbevezetéés (kiegs (kiegéészszííttőő))

•• SZ4: KommunSZ4: Kommunáális rendszerbe tlis rendszerbe töörtrtéénnőő ipari ipari 
hasznhasznááltlt-- éés szennyvs szennyvíízbevezetzbevezetéések sek 
felfelüülvizsglvizsgáálata, mlata, móódosdosííttáása (kiegsa (kiegéészszííttőő))

•• SZ5: IllegSZ5: Illegáális szennyvlis szennyvíízbevezetzbevezetéések sek 
megszmegszüüntetntetéésese



•• CS1: TelepCS1: Telepüülléések csatornsek csatornáázzáása Szennyvsa Szennyvííz z 
Program szerintProgram szerint

•• CS2: EgyCS2: Egyééb csatornb csatornáázzáás a Szennyvs a Szennyvííz Programon z Programon 
felfelüül (FAV vl (FAV víízminzminőősséégi okokbgi okokbóól)l)

•• CS3 TovCS3 Továábbi rbbi ráákkööttéések megvalsek megvalóóssííttáásasa
•• CS4: CsatornahCS4: Csatornaháállóózatok rekonstrukcizatok rekonstrukcióójaja
•• CS5: ZCS5: Záárt trt táárolrolóók + elszk + elszáállllííttáás s éés elhelyezs elhelyezéés s 

(fogad(fogadóó telepek kitelepek kiééppííttéése)se)
•• CS6: SzakszerCS6: Szakszerűű egyedi, telepegyedi, telepüülléés szints szintűű

termterméészetkszetköözelizeli szennyvszennyvííztisztztisztííttáás s éés elhelyezs elhelyezééss
•• CS8: SzakszerCS8: Szakszerűű szennyvszennyvííziszap elhelyezziszap elhelyezéés s éés s 

hasznoshasznosííttáás megolds megoldáása (mezsa (mezőőgazdasgazdasáág, g, 
energetika, kertenergetika, kertéészet)szet)

KommunKommunáális szennyvlis szennyvíízz--
elhelyezelhelyezéés, felszs, felszííni alatti vizekni alatti vizek



CsatornCsatornáázzáás, egyedi szennyvs, egyedi szennyvííz z 
elhelyezelhelyezééss
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SzennyvSzennyvííz Program:z Program:
20152015--ig 89%ig 89%--os ellos elláátottstottsáágg
330 Mrd Ft)330 Mrd Ft)

Programon kProgramon kíívvüül l csatorncsatornáázzáás vs víízminzminőősséégi szempontbgi szempontbóóll
•• VVíízbzbáázis vzis vééddőőterterüületek, FAV veszletek, FAV veszéélyeztetettslyeztetettséége miatt ge miatt 

(250 db < 2000 LE telep(250 db < 2000 LE telepüülléés, 75s, 75--80 Mrd Ft)80 Mrd Ft)
•• ÜÜddüüllőőterterüületek, FEV veszletek, FEV veszéélyeztetettslyeztetettséége miatt (parti sge miatt (parti sááv!)v!)

Egyedi szennyvEgyedi szennyvííz elhelyezz elhelyezéés:s:
•• Minden < 2000 LE telepMinden < 2000 LE telepüülléésen sen 

alternatalternatííva!!!va!!!
•• 2000 2000 –– 5000 LE k5000 LE köözzöött vizsgtt vizsgáálandlandóó

250 telep250 telepüülléésen szikkasztsen szikkasztáásra alkalmatlan talaj, vagy magas sra alkalmatlan talaj, vagy magas 
talajvtalajvííz miatt javasolt a csatornz miatt javasolt a csatornáázzáás hosszs hosszúúttáávonvon
-- kköözegzegéészsszsééggüügyi szempontok, VKI peremfeltgyi szempontok, VKI peremfeltéételeket szab!teleket szab!

ÖÖsszesen: 220sszesen: 220--300 Mrd Ft 300 Mrd Ft 



SzennyvSzennyvííztisztztisztííttáás, szennyvs, szennyvííziszap ziszap 
kezelkezeléés s éés elhelyezs elhelyezééss

SzennyvSzennyvííz Program:z Program:
•• ÚÚj szennyvj szennyvííztisztztisztííttóók k éés megls megléévvőő telepek btelepek bőővvííttéése, se, 

korszerkorszerűűssííttéése (450 Mrd Ft)se (450 Mrd Ft)
Programon kProgramon kíívvüül:l:
•• KiegKiegéészszííttőő tiszttisztííttáás: s: 120120--130 m130 műűkkööddőő éés 30 s 30 úúj j 

szennyvszennyvííztelepen (45ztelepen (45--50 Mrd Ft)50 Mrd Ft)
•• HHííggííttáási viszonyok szempontjsi viszonyok szempontjáábbóól kedvezl kedvezőőbb befogadbb befogadóóba ba 

vezetvezetéés: 30 telep (8s: 30 telep (8--15 Mrd Ft)15 Mrd Ft)
•• ÜÜtemeztemezéés: jogszabs: jogszabáály (2010ly (2010--2011), megval2011), megvalóóssííttáás (2015s (2015--

2021)2021)
•• Telepek Telepek üüzemeltetzemeltetéési gyakorlatsi gyakorlatáának javnak javííttáása, a hatsa, a hatéékony kony 

üüzemirzemiráánynyííttáás megvals megvalóóssííttáása, az sa, az üüzembiztonszembiztonsáág ng nöövelveléésese
SzennyvSzennyvííziszapziszap
•• NNöövekvvekvőő mennyismennyiséégg
•• MezMezőőgazdasgazdasáági felhaszngi felhasznáálláás mellett erds mellett erdéészeti, szeti, 

vváárosgazdrosgazdáálkodlkodáási si éés energetikai cs energetikai cééllúú hasznoshasznosííttááss



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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