A minőségi állapotot érintő intézkedési javaslatok
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Megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása
Alapintézkedések:
1. Ivóvízminőség szabályozása + Ivóvízminőség-javító Program
2. Vízbázisok védelme: a VKI-nak megfelelő hazai szabályozás + a
sérülékeny ivóvízbázisokra vonatkozó program
További, általánosan alkalmazott intézkedések
• Kistérségi és regionális rendszerek (természetes vízminőségi problémák
esetén, de előnyös készlethiányos területeken is. Éghajlatváltozás!!)
• Sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése (diagnosztika,
védőterületek kijelölése, veszélyes szennyezőforrások felszámolása egyéb intézkedések keretében - prioritás)
• Ivóvízbiztonsági terv elkészítése és a tervben meghatározott biztonsági
intézkedések megvalósítása
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Felszín alatti vizek szennyezésekkel szembeni általános
védelme
Települések és pontszerű szennyezőforrások
Alapintézkedések:
• Szennyvíz elhelyezési irányelvnek megfelelő hazai szabályozás
+ A szennyvízprogram csatornázási része
• Hulladék elhelyezésre vonatkozó irányelv, hazai szabályozás
+ Hulladékprogram (megelőzés  közvetett hatás)
• Az EU felszín alatti vizek védelmével foglakozó irányelvei és az ennek
megfelelő 219/2004 Korm. rend. további előírásai (megelőzés és a károk
felszámolása)
+ Kárelhárítási tervek, + Kármentesítési Program
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Felszín alatti vizek szennyezésekkel szembeni általános
védelme
Települési és pontszerű szennyezőforrások
További, általánosan alkalmazott intézkedések
• A nem kötelezően csatornázott településekre vonatkozó megoldások:
csatornázás, zárt emésztők, egyedi szakszerű elhelyezés, településszintű természetközeli elhelyezés (utóbbiak mennyiségi szempontból is
kedvezőek)
• Bekötések számának növelése
• Csatornarekonstrukció
• Belterületi jó gyakorlat: állattartás, növénytermesztés, csapadékvízelvezetés, közterület fenntartás)
• Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja
• Utak vasutak vízelvezető rendszerének szakszerű kialakítása
• Megfelelő kútkiképzés, szabálytalan kutak rekonstrukciója
• Illegális tevékenységek visszaszorítása
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Felszín alatti vizek szennyezésekkel szembeni általános
védelme
Mezőgazdasági eredetű szennyezőforrások
Alapintézkedések:
• A Nitrát Irányelvnek megfelelő hazai szabályozás
+ Nitrát Akcióprogram (állattartótelepek korszerűsítése –
folytatás, nitrát-érzékeny területeken tápanyag-gazdálkodás nitrátérzékeny területek felülvizsgálata)
• Peszticid Irányelv és a hazai szabályozás
További, általánosan alkalmazott intézkedések:
• Művelési ág váltás nitrát-érzékeny területeken (ahol egyébként is
indokolt, illetve a tápanyag-felesleg megszüntetése nem reális).
• Szakszerű kútkiképzés, szabálytalan kutak rekonstrukciója
• Monitoring, adatszolgáltatás erősítése
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Gyenge kémiai állapotú felszín alatti víztestek jó állapotba
hozása
A felsorolt alapintézkedések és általánosan alkalmazott intézkedések
elegendőek (?) a jó állapot eléréséhez.
Időpontok:
Vízbázisok esetén 2015.
Diffúz terhelések esetében:
• nitrát-érzékeny területek módosítása 2012-től
• települési hatások (szennyvízelhelyezés és hulladéklerakók:
folyamatos)
• egyéb települési diffúz források csökkentése (jó gyakorlat):
2012-től
A javulás mértéke kérdéses (lehet, hogy csak 2015 után… monitoring)
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