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Átfogó intézkedések
• Engedélyezés
• Szükséges információk rendelkezésre
állásának biztosítása
• Vizsgálatok (KHV, SKV)
– kivételek kezelése
– és új fejlesztések elbírálása

• Képességfejlesztés
• Költségmegtérülés elvének biztosítása és
gazdasági szabályozás
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Engedélyezés
•
•

Engedélyezés szabályozásának módosítása, engedélyek
felülvizsgálhatósága az új szabályozások alapján
Hatósági munka fejlesztése
– Jogszabályok összehangolása (átfedések, ellentmondások,
hiányosságok megszüntetése)
– A fizikai megvalósítást irányító szabványok felülvizsgálata
– Többletfeladatok (pl. engedélyek felülvizsgálata, monitoring)
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
– Egységes jogértelmezés, gyakorlat kialakítása a különböző
hatóságoknál

•

Ellenőrzés, szankcionálás szigorítása
– Felügyelőségek ellenőrzési munkájának javítása
– Az önkormányzatoknál felügyeleti ellenőrzési kötelezettség előírása
a vízkivételekre 500m3/év alatt, talajterhelési kiszabás
adatszolgáltatási kötelezettsége
– Illegális vízhasználatok felderítése – kifehérítése vagy korlátozása
– A környezetvédelmi, természetvédelmi jellegű támogatások
felhasználásának szakmai ellenőrzése (beleértve az AKG
támogatásokat is)
3

2009. október 1.

Információk biztosítása
• Információs rendszerek fejlesztése
–
–
–
–

Adatkezelés fejlesztése,
központi adatbázisok integrálása,
adat karbantartás,
engedélyezéshez szükséges adatgyűjtés,
adatfeldolgozás fejlesztése

• Monitoring rendszerek fejlesztése
– A monitoring rendszer megfelelő kialakítása,
működtetése alapvető VKI követelmény
– Jelenleg komoly hiányosságok vannak, ezért az
Intézkedési Program egyik markáns eleme lesz
a monitoring fejlesztés
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Vizsgálatok
• Környezeti Hatásvizsgálat
• Stratégiai környezeti vizsgálat
Új fejlesztések hatásának vizsgálata

• Környezeti felülvizsgálat
Kezdeményezés ott, ahol több kibocsátó,
nem ismert a terhelést okozó
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Új fejlesztések
• VKI: A célok elérése kivételes esetben
meghiúsulhat a felszíni víztest fizikai jellemzőiben
vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében
bekövetkezett új változások, illetve új emberi
tevékenységek (pl. nagy infrastruktúrális
projektek) hatására.
• Igazolni kell, hogy nincs jobb megoldás, ez
elsőrendű közérdek, és/vagy a környezet és a
társadalom számára a VKI célkitűzéseinek
teljesítésével elérhető előnyöket felülmúlják az
emberi egészség terén bekövetkező új változások
vagy módosulások, valamint az emberek
biztonságának megőrzésében vagy a fenntartható
fejlődésben jelentkező előnyök
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Vizsgálatok szerepe az új
fejlesztések engedélyezésében
• Követelmények jogszabályi szintű rögzítése
• A programok, tervek illetve beruházások döntési
és engedélyezési rendszerbe illesztése
• Az SKV, KHV eljárásban a VGT szempontok
érvényesülésének biztosítása (konkrét
szabályozási javaslat az OVGT-ben).
• Eredmény: Minden program, projekt esetében
igazolni kell a VKI követelményeinek való
megfelelést, illetve a mentesség indoklását
részletesen a társadalom bevonásával kell
elvégezni.
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KHV módosítási javaslat
koncepciója
• Jó állapotot elérő változat kidolgozása
• Ha ez a változat csak aránytalanul magas
költségekkel valósítható meg, akkor
részletes elemzéssel szükséges kimutatni,
hogy a projekt célja valóban kiemelkedően
fontos emberi igényt elégít ki, és ennek
nincs egy másfajta, a környezet
szempontjából kedvezőbb megoldása.
• A megvalósítható változat a jó állapotra
vonatkozó változat egyszerűsítéseivel
dolgozandó
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Képességfejlesztés
1.
2.
3.
4.

K+F, innováció
Oktatás, szakképzés
Szemléletformálás
Pénzügyi ösztönzés (pl.víztakarékos
eljárások alkalmazásának ösztönzése)
5. Demonstrációs projektek
6. Tájékoztatás, nyilvánosság
–
–

Adatok elérhetőség biztosítása minden szinten
A teljesítmény értékelése (ún. naming and
shaming)
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Szemléletformálás
• Vízügyi igazgatóságok munkatársainak
képzése minden szinten
• Közreműködő hatóságok, önkormányzatok
szakembereinek képzése (pl.
mezőgazdaság)
• Szaktanácsadás fejlesztése (ÖBKI, MME
stb.)
• Tervezők felkészítése
• PR, tájékoztatási tevékenység folytatása
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A teljes költségmegtérülés
érvényesítése
• A VKI nem kategórikus: 2010-ig
figyelembe kell venni a teljes
költségmegtérülés elvét, be kell
számolni a megtett és tervezett
intézkedésekről
• Egyéb szempontok: VKI céljai, helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági
körülmények, intézkedések
finanszírozhatósága
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Vízszolgáltatások, víz használatok
és a költségmegtérülés
•

Nem minden vízhasználat vízszolgáltatás, vita az EU-ban az értelmezésről
–

–

Vízszolgáltatások:
•

Ivó- és ipari vízellátás

•

Szennyvízelvezetés és tisztítás

•

Mezőgazdasági vízszolgáltatások (öntözés, halastavak)

•

Vízienergia termelés

Vízhasználatok (Magyar eddigi álláspont: a nem gazdasági, közösségi vízhasználatok)
•

Árvízvédelem

•

Belvízvédelem

•

Vízelosztás és vízkormányzás

•

rekreáció

•

folyó- és tó szabályozás

•

Csak a szolgáltatásokra vonatkozik a teljes költségmegtérülési követelmény,

•

A vízhasználatok esetében nem követelmény a teljes költségmegtérülés, esetükben is a
szabályozási eszközökön keresztül jelezni kell a használó felé, hogy költséget okoz.

•

Ugyanakkor a rendszerek összetettsége miatt egy-egy elem önmagában nem szabályozható.

•

VKI-tól függetlenül is szükséges a területi vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás tevékenységének
szembesítése a megváltozott társadalmi igényekkel. Tisztázni kell, hogy mi a vízhasználatok
elvárt célja és mértéke. A finanszírozást az igényekkel összhangban lehet kialakítani.
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A víz közgazdasági költségeinek fő
összetevői a VKI értelmezésében
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Készlet költségek: a készletek
szűkössége esetén a jelenlegi
használatnál jövedelmezőbb
vízfelhasználás meghiúsulásából
fakadó veszteség.

- VKJ ?? Az elosztási
módszereink nincsenek
felkészülve a szűkösség
kezelésére

Környezeti költségek: a
vízhasználat (vagy a víz terhelése)
miatt a víz jó ökológia állapotában
bekövetkező romlás költsége

Környezetterhelési díjak
alkalmazása, víz- talaj
terhelési díj, szennyvíz
bírság

Pénzügyi költségek: a vízhasználat
megvalósításához szükséges
infrastruktúra költsége - működés,
fenntartás, pótlás, megújítás

A működés, fenntartás,
pótlás, megújítás
érvényesítése az
13
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A VKI költség megtérülés szemlélete
• A VKI a költségmegtérülés fogalomkörében
definiálja a fenntartható vízhasználat feltételeit. - A
meg nem jelenített költségek vezetnek a vizek
állapotának szükségtelen mértékű terheléséhez.
• A költség megtérülés érvényesítése információt
közvetít (erre szolgálnak a gazdaság szabályozási
eszközök):
– a vízhasználatok által a közösség számára okozott, a
termelési költségeik között egyébként meg nem jelenő
gazdasági hatások (költségek) megjelenítése. Cél a
közösség oldalán felmerülő költségek fedezetének
megteremtése, vagy a költség felmerülésének
megelőzése – érdekeltség kialakítása az alkalmazkodás
megvalósítására
– a tevékenységük közvetett pozitív közösségi hatásokkal
jár. Cél e hatások fenntartása vagy bővítésének
ösztönzése.

• Milyen költségeket okoz a víz felhasználása és
milyen szabályozó eszközök vannak jelenleg
14
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A VKI problémák Magyarországon
•

Meglévő gazdaságszabályozási eszközök elvben lefedik
–

Felszíni vizek szennyezése veszélyes anyagokkal

–
–
–

Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések (pontszerű)
Felszín alatti vizek szennyezése
Ivóvíz vagy élelmiszer előállítás céljára használt felszín alatti vizek nem megfelelő minősége,
illetve veszélyeztetettsége
Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának változásai

–

•

A szabályozó eszközök nem kezelik, de a gazdasági szegmensükre elvben
kiterjeszthetőek
–
–

•

Gazdaságszabályozási eszközök nem kezelik, a használók felé nincs költség
visszajelzés
–
–

•

Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága szabályozottságuk és árvízvédelmi
létesítmények miatt
Vizes élőhelyek állapotának befolyásoltsága belvízvédelmi tevékenység és aszály hatására

Műszaki előírásokkal hatékonyabban kezelhető
–
–

•

Vízfolyások és állóvizek vízjárásában bekövetkező változások
Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések (diffúz)

A használt termálvizek által okozott vízminőségi problémák vízfolyásokban
Vízi élőlények hossz menti mozgásának korlátozása vízfolyásokon

Tervezett nagy vízgazdálkodási projektek által okozott hidromorfológiai
változások
15
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A VKI célokat segítő gazdaságszabályozó
eszközökre vonatkozó javaslat
1. A Vízkészlet járulék célhoz rendelése
2. A Vízkészlet járulék differenciálásának felülvizsgálata –
ágazati helyett készletszempontú meghatározás
3. Ahol a víztest igénybevételi korlátját meghaladja a vízkivétel,
a korlátos készlet verseny elvű elosztása
4. A vízvédelmi zónák kialakítását az agrár támogatások (AKG)
orientálásával segítő területhasználati kvóta rendszer
bevezetése
5. A duzzasztások kapcsán azonosított problémák
felszámolását a megújuló energiaforrásból termelt villamos
energia kedvezményes átvételi árának feltételéül szabni
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Amire nem ad választ a VKJ jelenlegi
rendszere
• A jelenlegi rendszer a készlet bőség feltételezésére épül
(a VKJ rendeletben explicit: az új igényeket lehetőség
szerint bővítéssel kell kielégíteni).
• Hiányoznak:
• A korlátos készletek elosztásának szabályai
– a nagyobb gazdasági össztermék biztosítása érdekében – (készlet
költségek megfizettetése)
– a kialakult túlhasználat csökkentésének megoldása

• A tényező szűkösségéből fakadó érték megosztása a
készletet birtokló állam és a felhasználó között.
• Ezen kérdések megválaszolásához elkerülhetetlen a
vízhasználók differenciált értékteremtő képességének a
figyelembe vétele. (Ez az, amit VKI költségmegtérülési
szempontja is érvényre juttat).
18
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A Vízkészlet járulék módosítására
vonatkozó javaslat
• A járulék a vízgazdálkodás felügyeletéhez és
szabályozásához szükséges forrásokat biztosítsa ne a költségvetés általános bevétele legyen
• A járulék mértékek tükrözzék a szűkösség mértékét
és a vízhasználatok felügyeleti igényét
• Az igénybevételi korlátokat meghaladó használat
esetén új elem: hozzáadott érték alapú elosztási
szabályok alkalmazása
• A jelenlegi rendszert kiegészítő elem (a készlet
költség) megfizettetéséből származhat tényleges
bevételt jelentő közösségi forrás.

19
2009. október 1.

A Vízkészlet járulék
kiszámításának változása
• Készlet szempontok szerint differenciáljon
(jelenleg nem csak ezt teszi)
– A felszíni vizek igénybevétele esetén
szezonálisan differenciált mértékek
– A használat és elhasználás közötti differencia
figyelembe vétele

• Az ágazat szemléletű kulcsok megszüntetése
– helyette: csak közcélú és gazdasági célú
vízkivételek megkülönböztetése
– A nullás kulcsok megszüntetése
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A vízhasználatok követésének problémái
• Növekvő illegális használatok
• Probléma az adatszolgáltatás teljeskörűségével

A felszíni vízmennyiség a villamosenergia termelés víz mennyiséget nem tartalmazza
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A korlátosság megjelenése I.
• VKI minősítés –mennyiségi
szempontok a vízmérleg tesztek
alapján

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt
megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján
az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, valamint a terv környezeti vizsgálatának
elkészítése (TED [2008/S 169-226955]) - 2/7. FÜGGELÉK -Felszín alatti vizek mennyiségi
állapotának meghatározása
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A korlátosság megjelenése II.

• A rendelkezésre álló készletek
(lehetőségek) és a felhasználási
igények közötti
kiegyensúlyozatlanság
• Csoportosítás:
– Problémás – szabad készletek /
hasznosítható készletek aránya
kisebb, mint 10%, vagy negatív
– Elővigyázatos – az előző arány
10-25% között van, és/vagy a
hasznosítható / utánpótlódás arány
magas

• A növekvő igények kielégítése
hosszabb távon problémát
okozhat
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Miért piaci alapú megközelítés?
Ki csökkentesen és mennyit?
• Fűnyíró elv – nincs tekintettel a meglévő különbségekre és
azokkal, akik korábban hatékonyság javító intézkedéseket
hoztak.
• Önkéntes vállalások – a készletgazdálkodónak rendelkeznie
kell az értékeléséhez szükséges információkkal, aminek
komoly költsége lehet.
• A kitermelés jogosultságának egymás közötti
forgalmazása. A szükséges csökkentés arányának fokozatos
elérése (egy hosszabb átmeneti időszak alatt lépésről
lépésre). Mindenkire nézve kötelező, de aki nem tudja saját
technológiájának fejlesztésével elérni, az vásárolhat
kitermelési jogot attól, aki túl tudta teljesíteni a
kötelezettséget.
• A kitermelés lehetőségének aukciója, a készlet gazdálkodó
meghirdeti a leköthető mennyiséget, a kitermelési kvóták
elosztása a beérkezett ajánlatok sorrendbe állítása alapján
történik. (A gazdasági tevékenységek kiszámítható működése
érdekében az átmeneti időszak alatt fokozatosan növekedik
az az arány, amit a bázis időszak felhasználásából e
rendszeren keresztül kell biztosítani. Ez lehetőséget biztosít a
24
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A készletek korlátosságának kezelése
• A mennyiségi okokból kockázatos vízbázisok esetében
– Meg kell határozni a közösségi (alapvető lakossági ellátás) és
a gazdasági célra elkülönítendő mennyiséget
– A gazdasági célra felhasználható készlet elosztásában
fokozatosan teret adni a termelési tényező verseny elvű
biztosításának
– Ezt a folyamatot meg kell előznie információ szolgáltatásnak
és technikai segítség nyújtásnak a víz, mint termelési tényező
megfelelő értékeléséhez és a felhasználás racionalizálásához

• A többi vízbázis esetében akkor szükséges a
megelőző felkészülési folyamatot elindítani, ha a
használat növekedése valószínűsíti az igénybevételi
korlát meghaladását
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Az elosztás folyamata
• A prioritást élvező készlet mennyiségek lehatárolása
– Ivóvíz szükséglet – lakosság szám és átlagos fogyasztás
figyelembe vételével
– Állami gyógyellátás gyógyvíz készlete
– Gazdasági célú felhasználás (beleértve a fenti két szolgáltatás
allokált készlet feletti igényét)
– A jelenlegi használók jogosultságának forgalomképessé tétele

• A módszer hatókörének definiálása
– A kereskedési rendszeren keresztül beszerzendő kitermelési
jogosultság aránya nem szükséges, hogy 100% legyen
– Biztosíték a piacszerkezet fenntartására – pl a maradék
hozzáférési hányad jogosultsága csak egy csomagban
ruházható át – a koncentráció megelőzése
– Hosszabb időszakra vonatkozó jogosultságok, csúsztatott
lejáratok

• Finanszírozási szempontok – a szektor semlegesség mértéke
• A kereskedési rendszerben kialakuló árak támpontul
szolgálnak a közösségi készlet hatékonyság javító
intézkedéseihez
26
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Ahol jelenleg nincs költség alapú
•

•

A szabályozó eszközök nem kezelik, de a gazdasági szegmensükre elvben kiterjeszthetőek
–

Vízfolyások és állóvizek vízjárásában bekövetkező változások

–

Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések (diffúz)

Gazdaságszabályozási eszközök nem kezelik, a használók felé nincs költség visszajelzés
–

Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága szabályozottságuk és árvízvédelmi létesítmények miatt

–

Vizes élőhelyek állapotának befolyásoltsága belvízvédelmi tevékenység és aszály hatására

• A diffúz és pontszerű tápanyagterhelés fele-fele arányban
játszik szerepet. Sem a műszaki előírások betartatása
(ellenőrizhetetlen), sem a műtrágya (input) adóztatása (nem
arányos a tényleges terheléssel) nem hatékony.
• Okozati lánc a hidromorfológiai alapú problémák
kialakulásában, amelynek figyelembevétele nélkül nem lehet
költség-hatékonyan megoldani a fent kiemelt problémákat.
–
–
–
–

Területhasználat arányai a vízgyűjtő felső szakaszán
Vízelevezetési szükséglet
Levezetési, kiöntési paraméterek
Előírt levezetési kapacitások fenntartása – területhasználat
alkalmazkodása a vízfolyások mentén.
– A jó ökológiai állapothoz szükséges hely hiányzik a vízfolyások
mentén és az egykori árterületükön
28
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Ahol jelenleg nincs költség alapú
• A területi vízgazdálkodási rendszer összetett közösségi és
magán funkciókat betöltő rendszer:
– Vízkár elhárítás (belvíz védelem kül- és belterületen) – víz
használat
– Öntözés – víz szolgáltatás
– Ökológiai vízpótlás – víz használat
– Egyéb felszíni vízigények – víz szolgáltatás

• A területhasználók felé nem jelenik meg a jelenlegi művelési
ág arányok melletti fenntartás költsége – nincsenek
ösztönözve a kevésbé érzékeny művelési ágak és művelési
módok alkalmazására
• A területi vízgazdálkodási rendszer fenntartói, igények
hiányában nem tudnak alkalmazkodni.
• A hatások kialakulásának forrásoldali csökkentése érdekében
a művelési ágak arányain szükséges módosítani a folytonos
fedettséget biztosító használatok kiterjesztésével
• Kérdés: az ösztönzés megteremtésének eszközrendszere.
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A művelési ág váltás vízgyűjtő
szintű szempontjainak kezelése
• A Keretirányelv megalapozó munkái tették egyértelművé,
hogy a vizek terhelhetősége korlátot szab a szántó művelési
ág által egy vízgyűjtőn elfoglalható terület arányának. És ez a
korlát minden tájtípusunk esetében alacsonyabb, mint a
szántó művelési ág jelenlegi aránya - még ha ezeken a
területeken be is tartják a jó mezőgazdasági gyakorlat
előírásait.
• E kiinduló helyzetből következik, hogy a szántó gazdálkodás
egy lehetőség, amely lehetőség azáltal áll elő, hogy a
vízgyűjtő más területhasználói nem ezt a (rövid távon
legjövedelmezőbb) gazdálkodási formát valósítják meg.
• Kérdés, hogy hogyan dönthető el, mely területeken érdemes
szántóföldi gazdálkodást folytatni, mely területeken
tartózkodni attól és mi a kompenzációnak az optimális
mértéke és formája, amellyel ez utóbbi csoport
alkalmazkodását biztosítani érdemes.
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•

A VKI célok elérése szempontjából a folytonos növényborítást
biztosító területhasználatok arányának alakulása a döntő.

•

A folyamat célterületei domb és hegyvidéken az erózió veszélyes
területek, míg a síkvidéken a belvíz veszélyes szántó területek, ahol
a folytonos növény borítás biztosításával összekapcsolódik a belvíz
elvezetési igény megszűntetése.

Forrás: A vízgyűjtő‐gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) 4. táblázat, 35. oldal – Vízgyűjtőgazdálkodási tervek
készítése c. projekt, 2009 június.
*
Feltételezve, hogy a jelenleg kijelölt nitrát‐érzékeny területek nem csökkennek, további egyeztetést igényel (legkésőbb 2011‐ig a következő
időszakra vonatkozó Nitrát‐Akcióprogram kidolgozásának keretében)
**
ebből az országos becslés alapján mintegy 80 %‐ban szántó‐erdő konverzió, illetve 20 %‐ban szántó‐gyep konverzió javasolt tájökológiai
szempontok alapján.
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***

jelenleg érvényben lévő térkép szerinY értékek, az ÁrvízkockázaY Irányelv szerinY kijelölés e\ől el fog térni.

****

a VGT‐ben az intézkedések tervezésének befejezésekor véglegesíthető, egyeztetéseket is igényel.
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•
•
•

•
•
•

A kormányzat rögzíti a folytonos borítást biztosító területhasználati formák
minimális és a szántó művelési ág maximális arányát. Ez az arány különböző
a sík, domb és hegyvidéki területek vízgyűjtői esetében.
Az a gazdálkodó, aki folytonos borítást biztosító művelést folytat,
jogosultságot (lehetőséget) teremt a szántó művelés folytatásához.
Annak a gazdálkodónak, aki e feltétel rendszerben szántó művelést akar
folytatni, rendelkeznie kell vagy saját magának a tájegységi aránynak
megfelelő folytonos borítást biztosító területtel (tehát saját jogon biztosítja a
szántóművelés lehetőségét), vagy ha nem, vagy csak részben rendelkezik
vele, az eltérés mértékében meg kell vásárolnia azt.
A vásárlásokra rendszeres, a mezőgazdasági támogatások ciklusához
igazodó aukciók adnak lehetőséget.
A kötelezettség hosszú távú, fokozatosan növekvő arányú bevezetése
biztosítja az érintettek számára az alkalmazkodás és a területi
együttműködések kialakításának lehetőségét.
A folyamat egésze során pedig a legjobb adottságú területek választódnak ki
a legproduktívabb termelési formákra.
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• A javasolt szabályozó eszköz kiegészíti a jelenlegi támogatási
rendszert
• Közvetíti a tájegység (vízgyűjtő) szintjén értelmezhető
szempontokat, amelyeket már figyelembe véve tudnak a
gazdálkodók dönteni arról, hogy milyen támogatási formát
vesznek igénybe az agár-politika nyújtotta lehetőségekből.
• Az eszköz szektor semlegesen működtethető, azaz nem jár
pénzkivonással. A gazdálkodók között valósít meg
újraelosztást.
• A tájszerkezet tervezett arányának a fokozatos beállásával a
rendszert tovább lehet fejleszteni az állam által elismert és
szükségesnek tartott (a területhasználat arányától és
művelési gyakorlatától függő) ökológiai szolgáltatások iránti
közösségi (állami) kereslet megjelenítésére és
beszerzésének (területi allokációjának) megvalósítására.
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Ökológiai szempontok
érvényesítése vízierőművek esetén
• VKI szempontból a legfontosabb problémák a CIS
egyeztetések alapján:
– 1. A hosszirányú átjárhatóság
– 2. Az ökológiai szempontokból elfogadható áramlás
biztosítása és a
– 3. Csúcsra járatásnak a kérdésköre.

• A haza vízierőművek számára 5MW alatt a
2001/77/EK alapján a megújuló energiaforrások
kedvezményes átvételi árát alkalmazzák
• Javaslat: Integrálandóak a VKI szempontjai a
309/2007 es kormányrendelet feltételei közé.
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