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VVííz Keretirz Keretiráányelvnyelv
A vA vííz fz fööldi ldi éélet legfontosabb hordozlet legfontosabb hordozóója ja éés alkots alkotóó eleme. Anyageleme. Anyagáában ban 
tekintve mi magunk is jtekintve mi magunk is jóórréészt vizek vagyunk. Ahhoz, hogy a jszt vizek vagyunk. Ahhoz, hogy a jöövvőőben ben 
is mindenkinek jusson tiszta ivis mindenkinek jusson tiszta ivóóvvííz z éés ts táájaink, jaink, ééletletüünk meghatnk meghatáározrozóó
elemei maradhassanak a folyelemei maradhassanak a folyóók k éés tavak, ers tavak, erőőfeszfeszííttééseket kell tennseket kell tennüünk nk 
a felsza felszííni ni éés felszs felszíín alatti vizek megn alatti vizek megóóvváássáéáért, rt, áállapotuk javllapotuk javííttáássáéáért.rt.
EzEzéért szrt szüületettletett

„„VVííz Keretirz Keretiráányelvnyelv”” (2000/60/EK) mely 2000. (2000/60/EK) mely 2000. 
december 22december 22--één ln léépett hatpett hatáályba az EU lyba az EU 

tagorsztagorszáágaibangaiban..

A VA Vííz Keretirz Keretiráányelv cnyelv céélja, hogy 2015lja, hogy 2015--re a felszre a felszííni (folyni (folyóók, patakok, k, patakok, 
tavak) tavak) éés felszs felszíín alatti vn alatti vííztestek ztestek „„jjóó áállapotballapotba”” kerkerüüljenek. A ljenek. A 
keretirkeretiráányelv szerint a nyelv szerint a „„jjóó áállapotllapot”” nemcsak a vnemcsak a vííz tisztasz tisztasáággáát jelenti, t jelenti, 
hanem a vhanem a víízhez kzhez kööttőőddőő ééllőőhelyek minhelyek minéél zavartalanabb l zavartalanabb áállapotllapotáát, t, 
illetve a szilletve a száámukra biztosmukra biztosíított megfeleltott megfelelőő vvíízmennyiszmennyisééget is. get is. 

JJóól megalapozott terml megalapozott terméészeti, tszeti, táársadalmi rsadalmi éés gazdass gazdasáági indokokkal a gi indokokkal a 
20152015--öös hats hatááridridőő kitolhatkitolhatóó kkéét tervezt tervezéési idsi időőszaknak megfelelszaknak megfelelőően en 
20212021--ig vagy 2027ig vagy 2027--ig, a cig, a céélkitlkitűűzzéések enyhsek enyhéébbek is lehetnek, mint a jbbek is lehetnek, mint a jóó
áállapot, illetve jllapot, illetve jóó potencipotenciáál kl köövetelmvetelméényeinyei. . 



A vA víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáás tervezs tervezéésséének fnek főőbb bb 
jellemzjellemzőőii

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

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. 



A tervezA tervezéés ters terüületi vetleti vetüületelete

Magyarország teljes területe a Duna-medencébe tartozik, így 
ellentétben a legtöbb EU tagállammal csak egy vízgyűjtőkerület – a 
Duna vízgyűjtőkerület - vízgyűjtő-gazdálkodási tervének 
elkészítésében érdekelt.

A tervezés hazánkban több területi szinten valósul meg:
• országos szinten (ennek eredményeképpen lesz 1 db országos terv),
• részvízgyűjtő - Duna, Tisza, Dráva, Balaton- szintjén (ez 4 db 
részvízgyűjtő terv elkészítését jelenti),
• tervezési alegységek szintjén (összesen 42 db alegységi terv készül 
az országban)
• víztestek szintjén (a VKI előírásai szerint a tervezés legkisebb 
egysége a víztest, amely a VKI előírásai alapján egyértelműen 
lehatárolt vízfolyás szakaszt, állóvizet vagy felszín alatti vízteret 
jelent).



A vA vííztestek ztestek 
Vízfolyások:
Magyarországon összesen 9800 vízfolyást tartunk nyilván, víztestként 
azonban csak 1031 vízfolyás lett kijelölve a 10 km2-es vízgyűjtő méretbeli 
alsó korlát miatt. A kisebb vízfolyások egy víztestbe történő összevonása 
miatt 869 folyót, patakot, vagy csatornát jelöltünk ki víztestnek, amelyből 393 
sorolható a természetes kategóriájú vízfolyás víztesthez (a többi erősen 
módosított, vagy mesterséges víztest).
Állóvizek:
Az állóvizeknél önálló víztestként az 50 hektárnál nagyobb, nem 
völgyzárógátas tavak kerültek kijelölésre. Víztestként 296 állóvíz lett 
kijelölve. A kisebb tavakból álló tócsoportok egy víztestbe történő
összevonása miatt 213 tavat, tározót, vagy mentett oldali holtágat jelöltünk ki 
víztestnek, amelyből csak 75 sorolható a természetes kategóriájú állóvíz 
víztesthez (a többi erősen módosított, vagy mesterséges víztest). 
Felszín alatti vizek:
185 felszín alatti víztest közül 22 db sekély hegyvidéki víztest, 55 db pedig 
sekély porózus víztest. A hegyvidéki víztestek darabszáma 23, míg a 
porózus víztesteké: 48.  A karszt víztestek darabszáma összesen 29, ezen 
belül 14 db hideg karszt víztest és 15 db termál karszt víztest. A porózus 
termál víztestek száma: 8.



VVííztestek ztestek -- CCéélkitlkitűűzzééseksek

3354543535111313106106Összesen

0033001110101414Felszín alatti
vizek

001166000077Mesterséges

000000000000Erősen módosított

000000000000Természetes

001166000077Állóvizek
összesen

000000000000Mesterséges

0023237700333333Erősen módosított

332727222200005252Természetes

335050292900338585Vízfolyások
összesen

20272027--
re re 20212021--re re 20152015--re re (db)(db)

EnyhEnyhéébbbb
ccéélkitlkitűűzzééss
((javaslatjavaslat))

JJóó áállapot/potencillapot/potenciááll eleléérrééseseJelenlegiJelenlegi jjóó
áállapotllapot v. v. 
potencipotenciááll

fenntartfenntartáásasa

VVííztestekztestek
szszáámama

öösszesensszesenVVííztestekztestek ttíípusapusa



VVííztestek ztestek 
öökolkolóógiai giai 
áállapotallapota



Kiemelt vizekKiemelt vizek
A DrA Drááva rva réészvszvíízgyzgyűűjtjtőő esetesetéében kiemeltnek tekintjben kiemeltnek tekintjüük: a k: a DrDráávváát t éés a s a 
MurMuráát.t.
A A DrDráávava Barcs alatti szakaszon a kBarcs alatti szakaszon a köözzöös horvs horváátt--magyar szabmagyar szabáályozlyozáás s 
eredmeredméényeknyekéént a teljes szakasz szabnt a teljes szakasz szabáályozottlyozottáá vváált.lt. Ennek Ennek 
megfelelmegfelelőően a folyen a folyóó alsalsóó vvíízteste erzteste erőősen msen móódosdosíított, viszont mind tott, viszont mind 
öökolkolóógiai, mind kgiai, mind kéémiai szempontbmiai szempontbóól jl jóó áállapotllapotúú.. A DrA Drááva va -- felsfelsőő
vvííztest termztest terméészetesnek szszetesnek száámmíít, de ebben az esetben az t, de ebben az esetben az öökolkolóógiai giai 
áállapot nem jllapot nem jóó, a k, a kéémiai, pedig adathimiai, pedig adathiáányos. nyos. 
Itt a jItt a jóó áállapot elllapot eléérrééssééhez szhez szüükskséég lenne hatg lenne hatááron tron túúli li 
beavatkozbeavatkozáásokra is, miutsokra is, miutáán a folyn a folyóó vvíízjzjáárráássáát a horvt a horváát ert erőőmműűvek vek 
cscsúúcsra jcsra jááratratáássáának nak üüzemrendje is nagymzemrendje is nagyméértrtéékben befolykben befolyáásolja. solja. 
Ennek megfelelEnnek megfelelőően a ven a vííztest esetztest esetéében csak egy enyhben csak egy enyhéébb cbb céél l 
megvalmegvalóóssííttáássáának van realitnak van realitáása, de ez is csak 2027sa, de ez is csak 2027--re vre váállalhatllalhatóó..

A A Mura Mura folyfolyóón mederfenntartn mederfenntartáási, si, áárvrvíízvzvéédelmi indokkal vdelmi indokkal véégzett gzett 
mederkotrmederkotráások, zsok, záátonyelbonttonyelbontáások elssok elsőősorban a folysorban a folyóó kküüllöönleges nleges 
halfaunhalfaunáájjáát veszt veszéélyeztetlyeztetőő öökolkolóógiai kgiai káárokat okoznak. Ennek rokat okoznak. Ennek 
megfelelmegfelelőően az en az öökolkolóógiai giai áállapot nem jllapot nem jóónak minnak minőőssíített, mtett, mííg a kg a kéémia mia 
jjóó besorolbesoroláást kapott. A tervek szerint a jst kapott. A tervek szerint a jóó áállapot 2027llapot 2027--re re éérhetrhetőő el.el.



KulcsproblKulcsprobléémmáákk

Mura: Mura: MakrogerinctelenekMakrogerinctelenek áállapota, nem megfelelllapota, nem megfelelőő
parti terparti terüülethasznlethasznáálatlat

DrDrááva: Bizonytalan, va: Bizonytalan, öösszehangolatlan  csszehangolatlan  cééloklok
Nagy mértékű szabályozottság, medersüllyedés, 
vízjárás, halfauna állapota
A folyó jövőjét és ökológiai állapotát meghatározó
tevékenységek és adottságok fenntartható módon 
való összehangolásnak hiánya.

A felszín alatti víztestek vonatkozásában elsősorban a talajvíz 
mezőgazdasági eredetű nitrát és növényvédőszer maradványokkal 
való szennyeződése okoz problémát.



PrioritPrioritáásoksok

• Elsődleges prioritása van a VKI szerinti alapintézkedésekben foglalt 
előírások hazai végrehajtásának és az ún. további alapintézkedések, 
azaz a VKI céljait szolgáló már hatályos tagállami szabályozási 
intézkedések végrehajtásának. 

• Előnyben kell részesíteni a VKI 4. cikk 1. c) alá eső védett területek jó
állapotának eléréséhez szükséges intézkedéseket, mert azok esetében 
a 2015-ös határidő alól nincs felmentés. Fontos leszögezni, hogy itt 
nem a víztestnek kell jó állapotúnak lennie 2015-ig, hanem a védettség 
szempontjából problémás jellemzőt kell megfelelővé tenni.

• A probléma megoldásának sürgőssége (a nem cselekvés komoly 
következményei/magas költségei, vészhelyzet kialakulásának 
lehetősége, pl. ivóvízbázis elszennyeződése)

• Az adott víztest rendbehozatalának társadalmi hasznossága, erős 
társadalmi igény léte mellett (pl. sok embert pozitívan érint, 
idegenforgalom, vízvisszatartás) 

• Azon víztestek, ahol a szükséges intézkedéseket rövidtávon meg 
lehet valósítani (előkészítettség, rövid megvalósítási idő), ahol 
gyorsak az eredmények.

• Azon víztestek, ahol a szükséges intézkedések kiemelkedően 
hatásosak, adott intézkedési kombináció kis költséggel nagy 
eredményt ér el.



IntIntéézkedzkedééseksek

100%100%662525IntIntéézkedzkedééseksek szszáámama öösszesensszesen::

1%1%99VizesVizes ééllőőhelyekrehelyekre ééss vvéédettdett terterüületekreletekre
vonatkozvonatkozóó egyediegyedi intintéézkedzkedééseksek

0%0%11MegfelelMegfelelőő ivivóóvvíízminzminőősséégetget biztosbiztosííttóó intintéézkedzkedééseksek

3%3%1616FenntarthatFenntarthatóó vvíízhasznzhasznáálatoklatok megvalmegvalóóssííttáásasa, a , a 
vizekvizek mennyismennyiséégigi áállapotllapotáánaknak javjavííttáásasa

5252%%328328VVíízfolyzfolyáásoksok ééss áállllóóvizekvizek hidromorfolhidromorfolóógiaigiai
áállapotllapotáátt javjavííttóó intintéézkedzkedééseksek

00%%22EgyEgyéébb szennyezszennyezééseksek cscsöökkentkkentéésséétt ccéélzlzóó
intintéézkedzkedééseksek

4433%%226969TTáápanyagpanyag-- ééss szervesanyag szervesanyag terhelterhelééseksek
cscsöökkentkkentéésséétt ccéélzlzóó intintéézkedzkedééseksek

IntIntéézkedzkedééseksek
ElElőőfordulforduláási si %%--aaIntézkedések



KKööszszöönnööm a figyelmetm a figyelmet


	Drava_részvízgy_bevezet

