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Kedves Olvasó!

A kiadvány, melyet a kezében tart, röviden bemutatja azokat a lépéseket, amelyeket ma-
gyarországnak meg kell tennie az elkövetkezõ években vízkészleteinek megóvá-
sa, a fenntartható vízhasználat biztosítása, valamint a vízhez kötõdõ élõvilág 
védelme érdekében. elsôsorban azoknak szól, akik nem a vizekkel közvetlenül fog-
lalkozó szakemberek, azonban munkájuk vagy hétköznapi életük során – akár egyszerû 
vízhasználóként – kapcsolatba kerülnek a vízzel, ezáltal érinteni fogják ôket a most meg-
határozott és a jövôben kidolgozandó feladatok, intézkedések.
A vizek védelmét, a vízhasználatokat és a vízgazdálkodás többi elemét – összefoglaló-
an a vízpolitikát – magyarországon és az egész európai unióban átfogóan a víz 
keretirányelv (2000/60/eK irányelv) szabályozza. ez a jogszabály – tulajdonkép-
pen az európai unió vízpolitikáját tartalmazó törvény – 2000. december 22-én 
történt hatálybalépése óta a tagállamok közös végrehajtási utasításává vált és egy pa-
radigmaváltással új alapokra helyezte a korábbi uniós szintû, vizekre vonatkozó egye-
di szabályozásokat, a hagyományos vízgazdálkodást és vízvédelmet. 

miben is nyilvánul meg ez a paradigmaváltás?

Megnyilvánul abban, hogy minden korábbi vízpolitikától eltérôen elsô helyen deklarálja, 
hogy:  „a víz más termékektõl eltérõen nem kereskedelmi termék, hanem örök-
ség, amelyet ennek megfelelõen óvni, védeni és kezelni kell.”  erre a vezérfonalra 
került fel az európai Unió vizekkel kapcsolatos legmagasabb szintû jogszabályának min-
den további elôírása és ebbôl fakad szabályozási kötelezettsége is.

2000. december 22. óta csak olyan vízzel kapcsolatos tevékenységek folyhat-
nak a tagállamok szintjén, amelyek ezen örökség tiszteletben tartásával biz-
tosítanak meglévõ és jövõbeni vízhasználatokat és jövõbeni fejlesztéseket. en-
nek betartására és ellenôrzésére a keretirányelv rögzítette a „jó vízállapot” fogalmát, 
amelytôl való eltérés csak nagyon kivételes esetekben megengedett, és az ilyen beavat-
kozások társadalmi-gazdasági szükségességét konkrétan és ellenôrizhetôen bizonyítani 
kell. ráadásul ezek a vízhasználatok és fejlesztések nem kerülhetik meg és nem hagyhat-
ják figyelmen kívül a vízhez kötôdô élôvilág „vízhasználatát” és természetes fejlôdését 
szolgáló vízigényét sem. Az ember létébôl fakad a felhatalmazás (és egyben felelôsség) a 
vízzel mint természeti elemmel való mindenre tekintettel lévô gondoskodó és mérlegelô 
tevékenységre.  ezt a szellemiséget közvetíti e közös törvény minden paragrafusa.

és ez a paradigmaváltás a fenntarthatóság záloga.

A Víz Keretirányelv elôírja, hogy az eU minden tagállama készítsen – a vizeinek termé-
szetes gyûjtôhelyéül szolgáló területekre, a vízgyûjtôkre – ún. vízgyûjtõ-gazdálkodási 
terve(ke)t, amely összefoglalja a vízgyûjtôn található vizek állapotfelmérése alapján 
azokat a szabályozásokat, programokat és intézkedéseket, amelyek biztosítják a vizek 
jó állapotának elérését. a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv tehát nem kiviteli és nem ága-
zati terv, hanem a vizek jó állapotát célként kitûzô és e környezeti célkitûzés elérését 
megalapozó, több szakterületet integráló stratégiai terv. Átfogóan – szabályozási, 
mûszaki és társadalmi-gazdasági szempontból – ismerteti az ehhez szükséges intézke-



déseket, beleértve azokat az intézményi feladatokat is, amelyek alapján folytathatók, il-
letve elindíthatók a jó állapot megvalósítását szolgáló programok.
Tudjuk, hogy a jövô vízpolitikájának végrehajtása – e paradigmaváltás jegyében – nehéz 
és sok érdekkel ütközô rögös út. de azt is tudjuk, hogy a vízzel foglalkozó szakértôk szá-
mára nem ismeretlen út. A Víz Keretirányelv elôírásainak végrehajtása – már a stratégiai 
tervalkotás idôszakában is – sok tudomány és szakterület mûvelôjét összekovácsolta. 
Példa nélküli a vízzel foglalkozó szakértôk körében az az intenzív vita, egymás ismerete-
inek cseréje, véleményének részleges vagy teljes elfogadása, amely a mérnökök és ter-
mészettudósok, állami tisztségviselôk és civil szervezetek között folyt.  
És e munka csak most kezdôdött el! 
A folytatás sikere az együttmûködôk kezében van.

Budapest, 2010. április 22. 

Kóthay lászló

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

vízügyi szakállamtitkár
Magyarország eU vízigazgatója

dr. Váradi József

Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi igazgatóság
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A VíZ KereTirÁNyelV: 
eUrÓPAi ÖssZeFOgÁs A ViZeKÉrT

A víz minden földi élet alapja, az emberi civilizáció kialakulását és máig tartó fejlôdését 
is megalapozó, a jövôben is nélkülözhetetlen természeti erôforrás.

Ugyanakkor ijesztô, de tény, hogy a Földön található víznek alig 3%-a édesvíz, és 
ennek is csupán töredéke hozzáférhetô számunkra. Jelenleg a világon mintegy 1 milli-
árd ember él biztonságos ivóvízellátás nélkül, de ennek többszöröse azok szá-
ma, akik a legalapvetõbb vízszolgáltatások nélkül élnek.

A Föld vízkészletének megoszlása

   Földi vízkészlet aránya
óceánok és tengerek 97.2% 
édes víz   2,8%            édes vízkészlet aránya
sarki jég és gleccserek 2.14%            76.4%
Felszín alatti víz  0.645%            23.0%
vízfolyások, tavak  0.009%            0.3%
talajnedvesség  0.005%            0.2%
légkör   0.0009%            0.09%
élõlények  0.0001%            0.01%

Az európai Unión belül a vízigény és a vízkészletek rendelkezésre állása közötti
egyensúly felborulása több, elsôsorban nyugat-európai tagállam számára lett fejlôdést 
akadályozó körülmény. 

A túlhasznált és túlhasznosított folyók, a süllyedô vízszintû tavak és felszín alatti víz-
tartók a különbözô forrású szennyezésekkel tovább terhelve nem csak az emberi víz-
használatok korlátozását eredményezte, de olyan mértékû biológiai degradációt is ered-
ményezett, amely visszafordíthatatlannak tûnik. Az eNsZ 2004. évi Környezetvédelmi 
Programjának összefoglaló kiadványa európa édesvizeirôl (Freshwater in europe, UNeP-
deWA, 2004) megállapítja, hogy „az európai vizes élôhelyek több, mint fele napjainkra 
eltûnt és a megmaradtak mintegy 25%-a továbbra is potenciálisan veszélyeztetett”. 

a folyamatot tehát most, még idõben kell megállítani!
a nagy kérdés az, hogy hogyan?

1.
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európa vizeinek tápanyagterhelése

európa fõbb vízfolyásainak vízkészlet-kihasználtsága
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1.1. Az új vízpolitika

Ma már tudjuk, hogy a több évtizedes kizsákmányoló és a továbbiakban nem fenntart-
ható gyakorlatot nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni.

A probléma kezelésének kidolgozása 12 évet vett igénybe 1988-tól 2000-ig, az eU Víz 
Keretirányelv megjelenéséig. ez alatt az idô alatt számos eU-miniszteri találkozót hívtak 
össze a negatív hatások kiküszöbölése érdekében, e tárgyalások egyre inkább az integ-
rált problémamegoldás irányába, azaz a felszíni, felszín alatti vizek, valamint a mennyi-
ségi és minôségi kérdések együttes kezelése felé haladtak.

ez az integráció 1995-ben teljesedett ki, amikor az európai Unió Bizottsága az eU Parla-
menthez és a Tanácshoz intézett közleményt fogadott el a vizes élôhelyek ésszerû hasz-
nosításáról és megôrzésérôl, rámutatva a vizes élôhelyeknek a vízkészletek védelmében 
betöltött fontos szerepére.

A döntés végül 1996-ban született meg, amikor a Bizottság azt a feladatot kapta az eu-
rópai Tanácstól (az eU csúcsszerve, a legfôbb döntéshozó testület) és a Parlamenttôl, 
hogy az európai vízpolitika kereteit meghatározó tanácsi irányelvet alkosson. ezt a 
döntô eseményt nevezhetjük a Víz Keretirányelv fogantatásának. 

Az egységes vízpolitika mintegy 5 éves kidolgozása során a hangsúly a víz védelmére 
és fenntartható használatára került a vízgyûjtõk határain belül. 
A vízgyûjtô határokon, mint kereten belül a két egyenrangú feltétel (védelem és 
használat) egyidejû kezelése a lényege a vízgyûjtô-gazdálkodási tervezésnek, azaz 
stratégiaalkotásnak.

A stratégiai tervezésnek több olyan kötelezô elemét is elôírta az irányelv, ami a legtöbb 
tagállamban, így Magyarországon sem volt gyakorlat.

így kötelezõvé vált a stratégiai tervezés folyamatában 

a   társadalom bevonása az érdekeltek véleményeinek figyelembevétele,
a   vizek állapot fenntartó és/vagy javító intézkedéseinek folyamatos egyez-
tetése és
a   periodikus jelentéstételi kötelezettség a vizek állapotának változásáról.

sajátossága a stratégiai tervezésnek, hogy a vizek állapotát azok jelentõs és önál-
lóan jellemezhetõ szakaszain, térrészein keresztül vizsgálja és értelmezi – ez egy 
vízfolyás, állóvíz vagy felszín alatti víztartó reprezentatív része, a tulajdonképpeni víz-
test – elkerülve így, hogy a tervkészítésre kötelezett ország minden vize monitorozva és 
minôsítve legyen, ami nemcsak lehetetlen, hanem értelmetlen is lenne. A víztestek ál-
lapotának vizsgálatába, értékelésébe új elemként behozza a vizek élõvilágának moni-
torozását is, hiszen a folyók és tavak jó állapota, védettsége és így hasznosíthatósága 
nem fenntartható az élôvilág jelenlétének hiánya vagy degradációja mellett. A biológiai 
monitoring mellett az irányelv figyelme kiterjed olyan veszélyes – döntôen szintetikus 
– méreganyagok rendszeres mérésére is, amelyek kis dózisban is az élôvilág pusz-
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tulását eredményezhetik. ez utóbbiak mérését az is indokolja, hogy a vizek medre – de 
a felszín alatti víztartók is – a gravitációs erô hatására minden mozgásra képes anyagot 
magukba gyûjtenek, raktározzák és/vagy feloldják. 

ne felejtsük, a víz a legáltalánosabb oldószer!

1.2. A Víz Keretirányelv 

Az új vízpolitika az európai Unió 2000/60 eK számon, 2000. október 23-án elfogadott 
ún. Víz Keretirányelvében foglaltak végrehajtásával valósul meg.

a víz keretirányelv 2000. december 22-én lépett jogerõre és hatályba az eU tag-
országaiban. Az európai Unióhoz való csatlakozásunk óta (2004. május 1.) magyaror- 
szágra nézve is kötelezõ az ebben elõírtak végrehajtása. 
a víz keretirányelv általános célja a vizek jó állapotának elérése 2015-ig (indo-
kolt esetben legkésôbb 2027-ig), és a jó állapot hosszú távú fenntartásának biz-
tosítása. ez a célkitûzés a felszíni vizekre (folyók, patakok, tavak) és a felszín alatti víz-
készletekre egyaránt vonatkozik. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz 
tisztaságát jelenti, hanem a megfelelô vízmennyiséget, valamint a vizek és víztôl függô 
élôhelyek minél zavartalanabb természeti állapotát is. 
Fontos, hogy a vizek jó állapotának megõrzése és a társadalom fejlõdését, lé-
tét, életminõségét biztosító vízszükséglet hosszú távon is fenntartható kielégí-
tése egyszerre valósuljon meg. e két cél együttes elérése csak látszólag ellentmon-
dásos. A minél természetesebb állapotban megôrzött folyók és tavak, és a rendelkezés-
re álló vízmennyiséghez alkalmazkodó vízhasználat mielôbbi elterjedése a záloga annak, 
hogy a jövô generációk vízszükséglete is elérhetô költséggel kielégíthetô legyen. 

a víz keretirányelv tételesen idézett céljai a következôk:

Megakadályozni a vízi és a vizektôl függô szárazföldi ökoszisztémák és vizes  
élôhelyek további romlását. Védeni és javítani állapotukat;
Támogatni a rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott  
fenntartható vízhasználatot;
Fokozottan védeni és javítani a vízi környezetet a veszélyes és mérgezô anyagok  
bevezetéseinek fokozatos csökkentésével és megszüntetésével;
Biztosítani a felszín alatti vizek (talajvíz, parti szûrésû víz, rétegvíz, termál- és  
karsztvíz) szennyezettségének fokozatos csökkentését, megakadályozni továb-
bi szennyezésüket;
Hozzájárulni az árvizek és aszályok hatásainak mérsékléséhez.  

A Víz Keretirányelv nagyon sajátos törvény, tartalmában és terjedelmében is eltér a 
megszokottaktól.  Feladatokat fogalmaz meg, a feladatok végrehajtásához mód-
szertani elõírásokat ad, a feladatokat végrehajtását határidõkhöz köti és végül a 
végrehajtást kötelezõ jelentések adásán keresztül ellenôrzi. A feladatok elmaradása, 
tartalmi elégtelensége vagy a határidôk be nem tartása a törvény megszegését jelenti, 
amelyet az európai Unió szankcionál.
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A Víz Keretirányelv megfogalmazása szerint a szankciók hatékonyak, arányosak és elri-
asztóak lesznek.

a víz keretirányelv határidõs és jelentéskötelezett feladatai a következõk:

2003 – A Víz Keretirányelv elôírásainak hazai jogszabályokba történô  
átültetése

2004 – A vízgyûjtôk lehatárolása és jellemzôinek leírása (vizeket érô 
terhelések, azok hatása(i), a vízgyûjtô(k) gazdasági értékelé-
se)

2006 – A Víz Keretirányelv elvárásainak megfelelô monitoring hálózat 
létrehozása

2008 – A vízgyûjtô-gazdálkodási terv(ek) elsô változatának bemuta-
tása

2009 – A vízgyûjtô-gazdálkodási terv(ek) elkészítése és közreadása a 
tervezett  intézkedési programokkal

2010 – A vízzel kapcsolatos szolgáltatások teljes költségtérítésének 
elérése

2012 – Az intézkedési programok elindítása, jelentés a teljesítés 
elôrehaladásáról 

2015 – Az elsô vízgyûjtô-gazdálkodási tervezési ciklusban vállalt kör-
nyezetvédelmi célok teljesülése, az elsô tervezési ciklus zárá-
sa és a második vízgyûjtô-gazdálkodási terv(ek) elkészítése az 
elsô árvízi kockázatkezelési tervvel együtt

2021 – A második vízgyûjtô-gazdálkodási terv ciklus zárása
2027 – A harmadik vízgyûjtô-gazdálkodási terv ciklus zárása, a kör-

nyezetvédelmi célok teljesülésének befejezése

mint a feladatokból látható a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv/stratégia készítése 
csak egy, – de a legfontosabb megalapozó – tevékenység a sok közül. 

A tervben új, nem szokványos elemek is kötelezôen helyet kell kapjanak, mint pl.: a ha-
tárokon átnyúló problémák, azaz a „nemzetközi vízgyûjtõ-szintû problémák” kezelé-
se és az összes érdekelt bevonásával végzett stratégiaalkotás, azaz a „nyílt tervezés”.
Az elôbbinél – mivel a víz nem ismer politikai, csak vízgyûjtô határokat – a szomszéd 
országokkal való közös feladat-végrehajtás koordinációja tagállami szomszédság 
esetén kötelezô, nem tagállam esetén pedig elvárt.

Az utóbbinál a „nyílt tervezés” lényege, hogy az érintettek, vagyis a társadalom a 
kezdetektôl bevonásra kerül a tervezésbe is. ily módon a vizek állapotát egy olyan cse-
lekvési terv mentén javíthatjuk, amelybe az érintettek szempontjai beépültek, ezért 
társadalmilag elfogadott, és hozzájárul a fenntartható fejlôdéshez. A Víz Keretirányelv 
céljai így a társadalmi-gazdasági szempontokkal és igényekkel összehangolva valósul-
hatnak meg.
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vitafórum az érdekeltekkel a tervezés során

a víz keretirányelv fontos eleme a „vízgyûjtõ szemlélet”.
ez azt jelenti, hogy egy-egy folyót vagy tavat nem önmagában kíván az új stratégia sze-
rint kezelni – védelem és fenntarthatóság –, hanem szerves egységként kezeli a vízfo-
lyást, az állóvizet, a felszín alatti víztartó réteget, valamint azt a hozzájuk tartozó terü-
letet (vízgyûjtôt), ahonnan a lehullott csapadékvíz a tavak, folyók medrébe összegyûlik, 
vagy ahonnan a felszín alatti vízkészlet táplálkozik. 

a vizek állapotát természetesen alapvetõen befolyásolja a vízgyûjtõ területen 
folyó emberi tevékenység. 

A vízgyûjtô terület és a vízminôség kapcsolatát jól mutatja Magyarországon a 
Balaton példája, ahol a folyamatosan növekvô szennyvízterhelés és az intenzív 
mezôgazdálkodás a vízgyûjtô vízfolyásainak elszennyezéséhez vezetett. emiatt 
a tó vízminôsége a nyolcvanas évek elejére kritikus állapotba került. A parti te-
lepülések csatornázásának, a szennyvizek megtisztításának és kivezetésének a 
vízgyûjtôrôl, valamint a mûtrágya- és növényvédôszer-használat jelentôs visz-
szaesésének köszönhetôen az ökológiai változások kedvezô irányba fordultak, 
ma már a vízminôséget újra a korábbi jó állapot jellemzi.

A vízgyûjtôszintû hatás a felszín alatti vizek esetében is érvényes. Például a hazánk-
ban mûködô gyógyfürdôk vízkivételei befolyásolják az alattuk elterülô termálvízkészle-
tek mennyiségi állapotát. Mindezeket azért fontos tudnunk, mert a Víz Keretirányelvben 
kitûzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó ökológiai, vízminôségi 
és mennyiségi állapotának elérése érdekében nem csupán a vizek közvetlen környeze-
tében, hanem a teljes vízgyûjtô területen is szükséges vizsgálatokat végezni, a hatáso-
kat elemezni, és ha kell, a megfelelô lépéseket megtenni. 
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1.3. A magyar vízgyûjtô-gazdálkodási tervezés

Ahhoz, hogy a Víz Keretirányelvben megfogalmazott új vízpolitika végrehajtható legyen, 
minden tagországnak, így Magyarországnak is meg kellett terveznie saját stratégiáját. 
ez a vízgyûjtô-gazdálkodási tervekben lett lefektetve, amelyek a Víz Keretirányelv elô-
írásainak megfelelôen egységes tartalmi elemekkel készültek.

az európai unió minden tagállama számára elõírta, hogy 2009 végéig készítsen 
vízgyûjtõ-gazdálkodási tervet, amelyben összefoglalja mindazt, amit a felszíni 
és felszín alatti vizek védelme és a vízhasználat fenntarthatóvá tétele érdeké-
ben tenni kíván 2015-ig, és az azt követõ 12 évben. 

A „vízgyûjtô-gazdálkodási tervek” egy-egy tengerbe torkolló folyó vízgyûjtôjére 
(így pl. Fekete-tengeri betorkollása miatt a duna vízgyûjtôjére is) vonatkoznak, 
és összességében a tagállamok teljes területét lefedik. A több országot érintô, 
nemzetközi vízgyûjtôk – amilyen például az elôbb említett duna – tervét a 
vízgyûjtôn osztozó országok közösen készítették el. ennek megfelelôen hazánk 
szakemberei részt vettek a duna teljes, 19 országot érintô vízgyûjtôjére készí-
tett terv összeállításában. ez a terv a www.icpdr.org honlapon érhetô el. 

magyarország vízgyûjtõ-gazdálkodási terve a duna-medence magyarországi 
részét fedi le.

Azért, hogy a határokon átnyúló részvízgyûjtôk teljes területükben illeszthetôk, és a he-
lyi jelentôségû intézkedések is megfelelô hangsúllyal megjeleníthetôek legyenek, vala-
mint hogy a társadalmi egyeztetés is érdemi legyen, az ország négy részvízgyûjtõre 
(duna, tisza, dráva, balaton) és 42 tervezési alegységre lett felosztva.

magyarország elhelyezkedése a duna-medencében

A fekete szaggatott vonal a Duna-medence területét jelzi
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magyarország részvízgyûjtõ területei

Az országos terv mellett ezekre a kisebb területi egységekre is készültek vízgyûjtô-
gazdálkodási tervek. ezek természetesen összhangban vannak az országos tervvel, csak 
részletesebben kitérnek az adott területet érintô problémákra és intézkedésekre. 

magyarország vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezési alegységei
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A négy részvízgyûjtô és a 42 alegység tervei is letölthetôk a www.vizeink.hu honlapról, 
vagy elérhetôek a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknál. 

az országos vízgyûjtõ-gazdálkodási terv foglalja össze azokat az intézkedése-
ket és programokat, amelyek végrehajtása szükséges a víz keretirányelvben 
kitûzött cél – a vizek jó állapotba hozása és a jó állapot fenntarthatóvá téte-
le – eléréséhez. 

Az intézkedések nagyon sokfélék, a gazdaság számos területét érintik, végrehajtásuk-
ban a kormány, a minisztériumok és az állami intézmények mellett a települési önkor-
mányzatoknak, a vállalkozóknak és a gazdálkodóknak is részt kell venniük. A megvalósí-
tókat a belátás és az érdekek egyaránt úgy kell vezéreljék, hogy partnerként ösztönzöt-
tek legyenek a feladatok végrehajtásában. Éppen ezért a tervezés során minden érintett 
számára biztosított volt a lehetôség, hogy a vizek jövôjével és a tervezett intézkedések-
kel kapcsolatos véleményét, javaslatát, elképzelését elmondja, és így azok beépülhes-
senek a tervbe.

Néhány jellemzô példa a szükséges intézkedésekre:

Mûvelési ág vagy mûvelési mód megváltoztatása egyes területeken (pl. megfelelô  
támogatási rendszer mellett az eddigi mezôgazdasági gyakorlat felváltása 
környezetkímélô módszerekkel);
Állattartó telepek esetében a trágyatárolás, valamint az elhelyezés korszerûsítése  
megfelelô támogatással;
Kibocsátási határértékek szigorítása, engedélyezési eljárások átalakítása, más  
jogszabály-változtatások, az önkormányzatok részére támogatási rendszer az 
átalakításhoz;
A víztakarékosság és az elôvigyázatosság elvének érvényesítése, a vízkészletek  
túlhasználatának megakadályozása, a fenntartható vízhasználatra vonatkozó 
részletszabályok megalkotása (a mederben hagyandó vízhozam, igénybevéte-
li korlátok alkalmazásának szabályai, vízmegosztásra vonatkozó eljárások, prio-
ritási sorrend stb.); 
Mederrehabilitáció kis és közepes vízfolyásokon, nagy folyók szabályozottságá- 
nak csökkentése a funkciók (pl. árvízvédelem, halgazdálkodás, belvízlevezetés) 
mérlegelésével vagy elsôdlegességének fenntartásával; 
Vízi mûtárgyak (pl. zsilipek, átemelôk, csatornák) üzemeltetésének felülvizsgá- 
lata, módosítása.

Érdemes tudni, hogy a tervezés legkisebb egységei a víztestek, amelyek közül a fel-
színieket – idetartoznak a folyók, patakok, erek, csermelyek, csatornák stb. mint vízfo-
lyások, továbbá tavak, tározók stb. mint állóvizek – a Víz Keretirányelv szigorú elôírásai 
szerint kell besorolni természetes, erõsen módosított vagy mesterséges kategóri-
ába. ezek a kategóriák a célkitûzéseket és az ezek alapján meghatározott intézkedése-
ket is befolyásolják. 

Az országos tervben 869 vízfolyás és 213 állóvíz felszíni víztest, továbbá 185 fel-
szín alatti víztest került kijelölésre. ezek a víztestek magyarország vizeinek – a 
több, mint 9500 vízfolyásnak, a több, mint 3500 tónak és a 185 felszín alatti víztartóban 
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található vizeknek – reprezentatív szakaszai és térrészei, amelyek jól jellemzik a ma-
gyarországi vízállapotokat. ezeken a víztesteken végrehajtandó intézkedések javítják a 
magyarországi vizek állapotát vagy kedvezô esetben fenntartják azok jó állapotát. 

a tervben tehát ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedések jelennek meg. 

az országos vízgyûjtõ-gazdálkodási tervet és az abban elõírt intézkedési prog-
ramokat kormányhatározat tartalmazza. A tervben lefektetett feladatok, intézkedé-
sek végrehajtását legkésôbb 2012. december 22-ig el kell kezdeni. a megvalósítást az 
európai unió ellenõrzi.

A Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv intézkedéseinek végrehajtása jelentôsen hozzájárul – a vi-
zek állapotának javításával és/vagy fenntartásával – a környezeti és természeti állapotok 
javulásához és a gazdasági, társadalmi fejlôdéshez. sok térségben egyenesen az egyik 
kitörési pontot jelentheti. (Például a dráva-részvízgyûjtôn az ökoturizmus fejlesztése.) 

hany-tündérfátyol 
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MAgyArOrsZÁg ViZei A 
VíZ KereTirÁNyelV TÜKrÉBeN

Az intézkedések indoklásához, jobb megértéséhez szükséges röviden bemutatni Magyar-
ország vizeinek jelenlegi állapotát, az emberi tevékenység hatásait és az ezekbôl faka-
dó jelentôs problémákat. röviden összefoglaljuk a problémák kezelésének lehetôségeit 
is, azaz a Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervben megfogalmazott, a vizek állapotának javítását 
szolgáló cselekvési irányokat és intézkedési programokat.

2.1. Magyarország vizei

2.1.1. Sajátosságok
Magyarország teljes területe a duna vízgyûjtôhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence 
mélyén fekszik, ezért nagyobb folyóink közül a Zala, Zagyva-Tarna és Kapos kivételével 
vízfolyásaink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni vízkészletünk 95%-a külföldi 
eredetû. A hazánkban gyülekezô vizek 24 vízfolyásból érkeznek Magyarországra, és há-
rom folyó, a duna, a Tisza és a dráva útján távoznak az országból. 
Hazánk medence jellegének köszönhetôen a folyók vízjárása szélsôségesnek mondha-
tó, amit a Kárpát-medence idôjárási szélsôségei tovább fokoznak. Az árvizek kialakulása 
elsôsorban a vízgyûjtôk határainkon túli részén lehulló csapadéknak a következménye. 
Átlagos árvizek 2-3 évente, nagy árvizek 5-6 évente fordulnak elô. Nem véletlen, hogy a 
mai napig fenntartják a leginkább árvíz-veszélyeztetett területek védelmi kiépítettségét, 
ami természetesen az egykori árterek idôszakos vízborítottságának hiányát is jelenti. 

2.

árvízzel veszélyeztetett területek és védvonalak
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A Víz Keretirányelv végrehajtásának egyik legsajátosabb magyar és tagállami szinten el-
várt célja az egykori árterek részleges visszaállítása az élôhelyvédelem és az azokon ki-
jelölt természetvédelmi területek fenntarthatósága érdekében – természetesen a védel-
mi funkció biztosításával. A visszaállítás hozzájárulna az árvizek és aszályok hatásainak 
mérsékléséhez, amely a Víz Keretirányelv tételes céljainak egyike – a vizektôl függô öko-
szisztémák védelme mellett.

A Kárpát-medence jellem-
zôje a csapadék egyenet-
len eloszlása. Az ország 
keleti, ugyanakkor a nap-
sütéses órák magas száma 
miatt itt a legmagasabb a 
párolgás. ez növeli a sú-
lyos aszály kialakulásának 
valószínûségét, ami jelen-
leg általában 2-3 évente 
fordul elô. Magyarorszá-
gon – európa déli, délke-
leti részéhez hasonlóan – 

még nem beszélhetünk általános vízhiányról, bár nem ritkák az aszályok, illetve gyakori 
a korábban vízjárta területek szárazabbá válása vagy kiszáradása. A vízminôségi gondok 
csak tovább nehezítik a helyzetet. emellett az is szembetûnô, hogy környezetünkben 
mennyire megváltozott a természetes vizek, vizes élôhelyek képe. A folyók, patakok, ta-
vak, holtágak, lápok jelentôs átalakuláson mentek keresztül az ember környezetalakí-
tó munkájának következtében, ami mind az emberi életminôség, mind a természetes 
élôhelyek romlásával jár együtt.

sajátos hidrológiai „hun-
garikum” a belvíz, amely 
az európai országok több-
ségében ismeretlen prob-
léma. A mély fekvésû és
így magas talajvizû, több-
nyire lefolyástalan terüle-
tek csapadékos idôszak-
ban hosszú idôre össze-
függô „tengerré” változ-
tatják síkvidéki területe-
ink nagy részét, veszé-
lyeztetve a településeket, 
az infrastruktúrát és a 
mezôgazdaságot.

A síkvidéki belvízelvezetô rendszerek kiépítése és mûködtetése nemcsak az emberi ja-
vak védelmét, hanem e területek víztôl függô ökoszisztémáit is kell, hogy szolgálják.

belvízi elöntés az alföldön

szikes puszta
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A mérlegelt, megfelelô vonalvezetésû és üzemrendû belvízgazdálkodás, a legmélyebben 
fekvô és e helyzetébôl fakadóan vizes ökoszisztéma természetes kialakulására alkalmas 
térrészek jövôbeni megvédése – kivéve, ha az emberi javak védelme ezt nem engedi  – 
vízállapot-javító hatású. Az így meg nem csapolt talajvíz és az el nem vezetett csapadék 
visszatartása aszálycsökkentô hatású is.

Nagy tavaink közül a Balaton jellegzetes sekély tó, amely érzékenyen reagál – többek kö-
zött – a vízháztartás alakulását befolyásoló meteorológiai tényezôk változásaira. A Bala-
ton vízminôsége kiemelt jelentôségû – és jelenleg jó. A tó állapota az 1980-as években 
jellemzô vízminôséghez képest igen sokat javult, de elsôsorban diffúz eredetû táp-
anyagterhelését tovább kell csökkenteni, hogy a kedvezôtlen vízminôségû idôszakokat 
el lehessen kerülni  A Fertô-tó különleges természeti értéket képviselô bioszféra-rezer-
vátum, ramsari terület és nemzeti park is. A jó állapotú tó problémáit a természetes el-
öregedési folyamatokkal járó jelenségek okozzák.  A Velencei-tó egyik része növényzet-
tel benôtt, nádas-lápi terület természetvédelmi oltalom alatt, a másik nyílt vizes terület 
fürdési, rekreációs funkcióval. Problémái a betorkolló vízfolyáson érkezô szerves- és 
tápanyagterhelésre vezethetôk vissza. Nagy tavaink között kell megemlíteni a Tisza-tót, 
amely valójában tározó (Kiskörei-tározó). A többfunkciós feladat ellátása érdekében fel-
duzzasztott Tisza (energiatermelés, vízkészletátadás a vízhiányos Körös-völgybe, öntö-
zési igények kielégítése, ökológiai vízigény biztosítás) mint tó Kiskörétôl Tiszavalkig tel-
jes kiterjedésében természetvédelmi terület. 

A felszíni vizek mellett ugyanolyan jelentôséggel bírnak hazánk vízgazdálkodásában a 
felszín alatti vízkészletek. Hazánk ivóvízellátása 96%-ban ezekre a készletekre támasz-
kodik, ami különleges körülmény európában. Bár a lakosság vezetékes vízellátása kö-
zel 100%-os, a csatornázottság szintje sajnos elmarad ettôl, fokozva a vizek szerves- és 

belvízzel veszélyeztetett területek
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tápanyagterhelését. A csatornahálózatba bekötött lakások aránya országosan 75% kö-
rüli, a városokban jellemzôen ennél magasabb, míg a falvakban, a veszélyeztetett víz-
folyások, tavak és talajvizek közelében alacsonyabb. A gyógyturizmus alapjául szolgáló 
termálvízkészleteink jelentôsek, de ez a nemzeti kincs nagyon érzékeny a túlhasználatra, 
amely nem alapvetôen a termálvíz mennyiségi hozzáférésének csökkenésében nyilvánul 
meg – bár ez a mennyiség fokozatosan süllyedô vízszintek mellett megvalósulva nem 
fenntartható –, hanem inkább a hôfok és a semmivel nem pótolható gyógykomponensek 
csökkenésében, arányainak megváltozásában.

Összefoglalva megállapítható, hogy hazánkban még találhatók természet-kö-
zeli állapotú folyószakaszok, kis vízfolyások, tavak és vizes élõhelyek, amelyek 
tõlünk nyugatabbra már gyakran hiányoznak. ezeket az értékeket hosszú távon 
is meg kell õrizni, ugyan úgy, mint a felszín alatti édesvízkészletünket, mely vi-
lágszinten is jelentõs.

2.1.2. Felszíni vizek
A vízfolyásokat és állóvizeket (összefoglalóan a felszíni víztesteket) a Víz Keretirány-
elv három kategóriába sorolja: ezek a természetes, az erõsen módosított és a mes-
terséges víztestek. 

természetesnek tekintjük azo-
kat a vizeket, amelyek alapvetô 
jellemzôit jelentôs emberi bea-
vatkozás nem változtatta meg.
Jellemzôik nagyon eltérôek lehet-
nek, hiszen más egy nagy folyó, 
mint például egy hegyvidéki pa-
tak természetes állapota.

erõsen módosítottnak azo-
kat a természetes úton kiala-
kult vizeket tekintjük, amelyek 
valamilyen emberi (fizikai) be-
avatkozás miatt nagyon meg-
változtak az eredeti, típusuk-
nak megfelelõ természetes 
állapothoz képest, és ez a 
változás az azt létrehozó tár-
sadalmi igény (pl. öntözés, 
árvízi biztonság) jelentõs sé-
relme nélkül nem szüntethetõ 
meg. 

a szalajka-patak a bükkben



22 MAgyArOrsZÁg ViZei A VíZ KereTirÁNyelV TÜKrÉBeN

ilyenek például a folyók 
duzzasztógátak feletti sza-
kaszai, a különbözô célok ér-
dekében létrehozott völgy-
zárógátas tározók, vagy a
jelentôs arányban burkolt 
medrû vízfolyások (például
a patakok belterületi szaka-
szai). Ugyanakkor az erõ-
sen módosítottság nem 
jelent minden esetben 
káros tevékenységet és 
hatást. ilyen a tisza kis-
köre feletti, duzzasztott szakaszán létrehozott tisza-tó, amelynek mind a négy 
medencéje natura 2000 terület, sõt az egyik, a tiszavalki-medence ramsari 
védett terület is.

mesterségesnek azokat a vizeket nevezzük, amelyeket az ember valamilyen hasz-
nálati cél érdekében vagy következményeként hozott létre, például halastavak, 
öntözô- és belvízelvezetô csatornák, bányatavak. ilyen például a Balaton vízminôségének 
védelmében létrehozott Kis-Balaton is.

 
a természetes vízfolyásoknál és állóvizeknél a jó ökológiai és kémiai (vízmi-
nõségi) állapot elérése a cél.1 A jó állapot a víz típusától függôen eltérô, például 
más ökológiai kritériumok vonatkoznak egy dombvidéki kis vízfolyásra, mint egy síkvi-
déki nagy folyóra. 

Fontos tudni, hogy a víz keretirányelv az erõsen módosított és a mesterséges 
vizeknél is elõírja a jó kémiai (vízminõségi) állapot elérését és fenntartását. 
Ugyanakkor, a használati funkciók fenntartása mellett figyelmet kell fordítani az ezekben 
a vizekben kialakult élôvilág védelmére is. Mivel azonban ezek a vizek az emberi haszná-
lathoz lettek igazítva, csak a jó ökológiai állapothoz hasonló körülmények létrehozása a 
cél, amit „jó ökológiai potenciálnak”2 nevezünk.

1 Az ökológiai állapot minõsítése 5 osztályos skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz) a 
víztípusra jellemzô, az emberi szennyezésektôl, hatásoktól mentesnek tekinthetô ún. referen-
cia- (ideálisnak tekintett) állapothoz viszonyítva történik. A kémiai minôsítés ezzel szemben csak 
kétosztályos (jó, vagy nem éri el a jót), attól függôen, hogy megfelel-e a környezetminôségi ha-
tárértékeknek. A VKi elfogadhatónak, és így célnak a legalább jó állapot elérését tekinti. A jó ál-
lapothoz mind ökológiai, mind kémiai szempontból legalább jó besorolás szükséges. A jó állapot 
az ideálishoz (kiválóhoz) képest csak kismértékû eltérést enged meg.

2 A mesterséges és az erõsen módosított állapotú víztestek esetén a minôsítés kiindulási 
alapja a maximális ökológiai potenciál, amely egy hasonló természetes állapotú víztest re-
ferenciaállapotából, vagy a víztest fenntartandó funkciójából vezethetô le, és a potenciálisan 
elérhetô legjobb állapotot jelenti. Az osztályba sorolás itt is ugyanolyan skálán történik, mint a 
természetes vizeknél.

az erõsen módosított szinva-patak miskolc belterületén
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2.1.3. Felszín alatti vizek
a felszín alatti vizek esetében „víztestnek” az egy víztartó rétegen belül leha-
tárolható, bizonyos tulajdonságai alapján különállónak tekinthetõ részt nevez-
zük. A felszín alatti víztestek általában nagy kiterjedésûek. (Például az egész Észak-
Alföld alatt egyetlen termál víztest terül el, az itt mûködô fürdôket ez táplálja.) 

Hazánkban összesen 185 felszín alatti víztest került kijelölésre, amelyek sok 
esetben területi átfedésben, egymás alatt vagy felett, egymástól vízzáró réte-
gekkel elválasztva helyezkednek el. A felszín alatti vizeket a földfelszíntôl szá-
mított mélység, a vízhômérséklet és a tároló kôzet alapján sorolták típusokba. 
így külön vizsgálható a felszínhez közeli talajvíz állapota, a mélyebben fekvô 
rétegvizek és a termálvizet adó legalsó rétegek, illetve a mészkôhegységekben 
található karsztvizek.

a felszín alatti vizeknél a jó mennyiségi és a jó kémiai (vízminõségi) állapot el-
érése és fenntartása a cél.3

2.1.4. Védett területek
A Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv külön figyelmet fordít az úgynevezett „védett területek-
re”, ahol a védettség miatt gyakran speciális elôírásokra és intézkedésekre van szükség. 
ilyen területek a következôk:

ivóvízkivételek védõterületei,   amelyekbôl eddig 3 felszíni és 716 felszín alat-
ti és ivóvízbázis védôidomát, illetve védôterületét határozták meg, vagy a meg-
határozás folyamatban van. ez az ivóvízbázisok 40%-át jelenti, azonban az 
összkapacitáshoz viszonyítva a teljesítés közel 90%-os. 395 közcélú sérülé-
keny ivóvízbázis esetén további, 2013 végéig végrehajtandó feladatot jelent a 
megfelelô védôidomok és védôterületek meghatározása.
tápanyag- és nitrátérzékeny területek,   vagyis olyan területek, ahol korlátoz-
ni kell – kiemelt jelentôségük és érzékenységük miatt – az esetlegesen a vizek-
be jutó növényi tápanyagok, mûtrágyák és szerves trágyák mennyiségét. (ilyenek 
nagy tavaink – Balaton, Velencei-tó és Fertô-tó – vízgyûjtô területei, a bányata-
vak környéke, a sérülékeny vízbázisok védôterületei, a települések belterülete, 
az állattartó telepek környéke.) A nitrátérzékeny területek jelenleg az ország te-
rületének 46,4%-át teszik ki.
természetes vizeken kijelölt fürdõhelyek, strandok   az emberi egészség vé-
delme érdekében. (Jelenleg 266 potenciális fürdôhelyet tartanak nyilván, ezek 
túlnyomó többsége nagy tavaink vízpartján (a Balatonon 154, a Velencei-tavon 
9, a Tisza-tavon 4 strand), 32 pedig folyók mentén található.
élõhelyek és fajok védelmére kijelölt területek,   ahol a víz állapotának 
megôrzése vagy javítása a terület védelmének fontos tényezôje, ideértve a kap-
csolódó NATUrA 2000, ramsari és más védett természeti területeket;

3 A felszín alatti vizek minôsítése mennyiségi és minõségi szempontból történik, és a víztest 
állapotának minôsítését a kettô közül itt is a rosszabbik határozza meg. ez az ún. „egy rossz, 
mind rossz” elv érvényesítése, ami azt jelenti, hogy a különbözô tesztek közül egyetlenegy nem 
megfelelô is elegendô az adott szempontból gyenge állapotú minôsítéshez. A felszín alatti vizek-
nél a minôsítés kétosztályos: jó és gyenge.
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oshonos halak életfeltételeit biztosító vízfolyások   (jelenleg 7 kijelölt patak 
vagy folyószakasz az országban, a galla-, a szinva-, a Tapolca-patak, a rába, a 
Tisza, a Keleti-fôcsatorna és a Hármas-Körös egyes szakaszai).

a víztestek mint a vízgyûjtô-gazdálkodási tervezés alapegységei állapotának javulá-
sát a jó állapotot elérõ víztestek száma jelzi. az állapotjavító intézkedések az 
egyes víztestekre irányulnak, azonban a beavatkozásokat nem mindig közvetle-
nül folyón vagy tavon, hanem sokszor azok közelebbi vagy távolabbi környezetében 
– a vízgyûjtõn – kell végrehajtani. gyakran egyetlen intézkedés pozitív hatása több 
víztesten is érzékelhetô. Utóbbira példaként említhetô a mezôgazdasági mûvelési gya-
korlat megváltoztatása (pl. kevesebb mûtrágya és növényvédôszer kijuttatása), ami egy-
szerre gyakorol pozitív hatást a közeli vízfolyásokra és a talajvíz minôségére.

2.2. Vizeink jelenlegi állapota
       a Víz Keretirányelv vizsgálati szempontjai szerint

Vizeink állapotát több szempont együttes figyelembevételével határozták meg. ezek a 
felszíni vizek esetében az ökológiai és a kémiai állapot, a felszín alatti vizeknél a mennyi-
ség és a kémiai állapot. Az ökológiai állapot meghatározásához a mederformát és a víz 
áramlási viszonyait, néhány fizikai és kémiai jellemzôt (pl. hômérsékletet, oldottoxigén-
mennyiséget, vezetôképességet, pH-t, szerves és tápanyagokat) és az eU által kijelölt, öt 
vízi élôlénycsoport (algáktól a halakig) jelenlétét kellett megvizsgálni. A vizek minôségét 
(kémiai állapotát) többszöri mintavétellel és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésével ha-
tározták meg. A vizsgálatok az emberre vagy más élôlényekre veszélyes kémiai elemek 
és vegyületek jelenlétének ellenôrzésére irányultak, melyekre a VKi és más uniós szabá-
lyozás is különös figyelmet fordít.4 

A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát a termelô- és figyelôkutakban mért vízszintek 
többéves adatsorai, illetve vízmérleg- és vízszintsüllyedési tesztek alapján határozták 
meg. Vizsgálták emellett a felszíni vizekkel kapcsolatban álló és a felszín alatti vizektôl 
függô, ezek mennyiségi viszonyaival kapcsolatban álló élôhelyek (pl. lápok, sekély ta-
vak, patakok) állapotát is. A felszín alatti vizek kémiai állapotát a szennyezettség terü-
leti kiterjedése, valamint az ivóvízellátásra és az ökoszisztémára gyakorolt hatás alap
ján értékelték. ezen túlmenôen vizsgálták a szennyezôanyag-koncentráció alakulásá-
nak tendenciáját is.

A jelenlegi állapot felméréséhez elvégzett vizsgálatokat a jövôben rendszere-
sen megismétlik, a mintavételek sûrûségét és módszereit pedig fejlesztik, hogy 
a vizek állapotának változása minél jobban nyomon követhetô legyen. A Víz 
Keretirányelv úgy rendelkezik, hogy egy víztest összesített állapotát a vizsgált 
paraméterek közül mindig a legrosszabb eredmény alapján kell meghatároz-
ni. Ha például egy vízfolyásban a vízminôség jó, de az ökológiai állapot nem 
megfelelô, akkor azt a vízfolyást nem lehet jó állapotúnak tekinteni, és intéz-
kedni kell állapotának javítása érdekében. 

4 A kémiai állapotértékeléshez vizsgálandó veszélyes anyagok listáját a Víz Keretirányelv, valamint 
a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérôl szóló 2006/118 eK irányelv 
rögzíti.
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A következô ábrák vizeink jelenlegi állapotát mutatják be a vízfolyások, állóvizek és a 
felszín alatti vizek egységes, európai szintû módszertanon alapuló minôsítésének ered-
ménye alapján. A felszíni vizeknél az egyes minôsítési osztályokba tartozó vizek arányát 
– kizárólag a jobb közérthetôség érdekében – itt nem a kijelölt víztestek száma sze-
rint mutatjuk be, hanem a vízfolyások össz-hosszához, illetve az állóvizek összes víz-
felületéhez viszonyítva, az egyes minôsítési osztályok arányát ezek alapján ábrázolva. 
így a nagyobb folyók és tavak, például a duna vagy a Balaton kiemelt jelentôségükének 
megfelelô súllyal szerepelnek az összesítésben.

vízfolyások ökológiai minõsítése5

a vízfolyások hossza arányában

5 Az osztályozás a természetes víztesteknél az ökológiai állapotra, az erôsen módosított és mester-
séges víztesteknél az ökológiai potenciálra vonatkozik.

vízfolyások kémiai állapota a kijelölt
veszélyes anyagok elõfordulása alapján

állóvizek ökológiai minõsítése5

az állóvizek felületének arányában
állóvizek kémiai állapota a kijelölt

veszélyes anyagok elõfordulása alapján 

Felszín alatti vizek minõségi állapota
a víztestek darabszáma arányában

Felszín alatti vizek mennyiségi állapota
a víztestek darabszáma arányában 
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a bemutatott eredmények tükrözik a jó állapotot el nem érõ, beavatkozást 
igénylõ víztestek nagy arányát, ami ugyanakkor az elôírások szigorúságát is jelzi. Az 
is látható, hogy ismereteink a vizek állapotáról sok helyen még nem minden szempont-
ból kielégítôek. a legnagyobb adathiány a vizekben elõforduló veszélyes anya-
gok mérése terén mutatkozik. sok a bizonytalanság az ökológiai minõsítéshez 
szükséges biológiai felmérések esetében is, bár ezek egy része mesterséges víztes-
tekre vonatkozik, ahol értelemszerûen korábban nem folytak ilyen típusú vizsgálatok. A 
módszerek alkalmazásának rutinja még nem alakult ki sem nálunk, sem az eU többi tag-
országában.

a rendelkezésre álló adatok hiányában nem mondható meg teljes biztonság-
gal minden víztestre, hogy milyen állapotban van az adott víz. ezekben az ese-
tekben – az elsõ 2015-ig tartó tervezési ciklusban – a javasolt intézkedések az 
ismert káros hatások mérséklésére irányulnak. eközben pedig a mérési háló-
zat és gyakoriság, vagyis a monitoring-rendszer fejlesztésével jelentõsen javí-
tani kell az adathiányt.

2.3. A vizek állapotával kapcsolatos
       legjelentôsebb problémák és okaik

Míg Nyugat-európa vizeit a gazdasági fejlettségbôl fakadó túlhasználatok és a kemikáli-
ák okozta vízszennyezések, dél-európát az aszályfenyegetettség vízhiánya és a tározó-
építések jelentôs hidromorfológiai elváltozásai veszélyeztetik, a magyarországi vizek 
állapotát döntõen két jelentõs hatás befolyásolja. az egyik a vizeket közvetlenül 
vagy közvetetten érõ szennyezések, a másik azok a funkcionális mûszaki be-
avatkozások, amelyek a vizek hidrológiáját, a medrek (víztartók), partok, hul-
lám- és árterek morfológiáját – az ország síkvidéki és sok helyen lefolyástalan, illet-
ve árvíz-veszélyeztetett helyzetébôl fakadóan – megváltoztatták.
Az emberi hatások mellett az éghajlati változások (aszályveszélyeztetettség) is hozzá-
járulnak egyes problémás helyzetek kialakulásához. 

2.3.1. Felszíni vízfolyások és állóvizek
a vízfolyások és állóvizek nem megfelelõ állapotáért leggyakrabban az emberi 
tevékenységek tehetõk felelõssé, úgymint: 

a vizeket érõ szennyezések   (pl. mûtrágyák, növényvédô szerek, nehézfémek és 
más vegyi anyagok, közvetlen szennyvízbevezetések);
a természetes vízjárást és mederformát megváltoztató beavatkozások   
(pl. duzzasztógátak, árvízvédelmi töltések, kanyarok átvágása, parti növényzet 
átalakítása, folyómederbe épített mûtárgyak);
a nem minden esetben fenntartható vízhasználatok   (vízkivételek öntözési, 
ivó, ipari, fürdôzési, halászati vagy más céllal); 
a nem megfelelõ területhasználatok   (kedvezôtlen mûvelési ág és mûvelési 
mód).
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ezen emberi tevékenységek mellett az éghajlati változások (pl. csapadékhiány) 
is jelentõsen hozzájárulnak problémás helyzetek kialakulásához, így a víztõl 
függõ élõhelyek állapotának leromlásához is. 

A vizek állapotának javításához meg kell ismerni a nem megfelelô állapot okát, és azt 
kell orvosolni, oly módon, hogy a társadalmi szükségletek és vízhasználati igények to-
vábbra is fenntartható módon kielégíthetôk legyenek.

Tápanyag- és szervesanyag-terhelés
Magyarországon – és a duna teljes vízgyûjtôjén – jelentôs vízminôségi és ökológiai 
problémát okoz a növényi tápanyagok (foszfor, nitrát) és a különféle szennyvizekkel a 
vizekbe jutó szerves anyagok nagy mennyisége. A szervesanyag-terhelés oxigénhiány-
hoz, a növényi tápanyagterhelés az állóvizek, tározók és nagyobb vízfolyások esetében 
tápanyag-feldúsuláshoz és eutrofizációhoz (algák és vízinövények túlszaporodásához, 
mesterséges feltöltôdéshez) vezetnek, ami veszélyezteti a vízhasználatot, és a termé-
szetes életközösségek átalakulásához vezet. 

A vizekbe kerülô tápanyagok és 
szerves anyagok egyrészt pont-
szerû forrásokból származhat-
nak, például települési szenny-
vizekbôl, állattartó telepekrôl, ha-
lastavakból. Fontos tudni, hogy
a tisztított szennyvizek bevezeté-
se is okozhat problémát, ugyanis 
a szennyvíz-tisztítás során nem 
történik meg minden szennyezô 
anyag eltávolítása. Alapesetben 
csak a biológiailag jól lebontha-
tó szervesanyag-tartalom csök-

kentése a cél. A tápanyagok (nitrát, foszfor) eltávolításához további technológiai lép-
csôk beiktatása szükséges, növelve ezáltal a beruházási és mûködési költségeket. egyes 
anyagok pedig egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis hatékonysággal távolíthatók el a 
szennyvíztelepeken (pl. gyógyszer-maradványok).

A tisztított szennyvíz bevezetését az élôvizekbe nem szennyezésnek, hanem terhelés-
nek nevezzük. ez azt jelenti, hogy a vizek természetes öntisztuló képessége szempont-
jából plusz terhet jelent, de ha mennyisége az elôírt határérték alatt marad, akkor nem 
okoz tartós, jelentôs elváltozást a vízminôségben. Csak abban az esetben jelent orvoso-
landó problémát, ha a befogadóként szolgáló vízfolyás vízhozama nem elegendô a be-
vezetett szennyvíz megfelelô felhígulásához.

tápanyag-feldúsulás következtében algásodó állóvíz
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A tápanyagterhelés má-
sik típusa az úgynevezett 
diffúz (térben szétszór-
va jelentkezô, nem egy for-
rásból származó) szennye-
zés. ennek egyik oka, hogy 
a domb- és hegyvidékeken 
az esô bemossa a vízfolyás-
okba a talaj felsô rétegét, 
amellyel tápanyag (trágya)
és növényvédô vegyszerek 
maradványai is a vizekbe ke-
rülnek. A talaj lemosódásá-
hoz és vizekbe jutásához a 

nagy területû tarvágásokat végzô erdôgazdálkodási gyakorlat is hozzájárul. síkvidékeken 
jellemzôen a földeken megálló belvíz elvezetésével kerülnek a vizekbe a mûvelés során 
kijuttatott növényi tápanyagok és növényvédô szerek.

Egyéb szennyezések, veszélyes anyagok

A veszélyes vegyi anya-
gok, például a nehézfé-
mek, az olaj és egyéb 
szerves mikroszennyezôk 
folyókba kerülése a víz-
minôséget már igen kis
koncentrációban is jelen-
tôsen rontja.

ilyen szennyezések elsô-
sorban az ipari szenny-
víz-kibocsátók számlájára 
írhatók, de ezek a telepü-
lési szilárd hulladékban, a közutak mentén és a városi porban is elôfordulnak, és onnan 
a csapadékvízzel lemosva az élôvizekbe juthatnak. 

ezek a vízszennyezések számos esetben (akár haváriaként, akár folyamatos szennyezés-
ként) a határainkon túlról is érkeznek (lásd például a 2000. évi cianid-szennyezést). 

Ugyan a vizek minôségét közvetlenül nem befolyásolja, de kedvezôtlen jelenségnek 
ítélhetô a részben szintén a határon túlról eredô úszó háztartási szemét megjelenése.

Az energiaiparban használt hûtôvizek visszaengedése az élôvizekbe a magas hômérséklet 
miatt okozhat zavart a vízi élôvilágban. Ugyanez igaz a termálfürdôk elhasznált vizére is, 
ahol a hôterhelés mellett sokszor a befogadó vizétôl jelentôsen eltérô, magas ásványi-
anyag-tartalommal is számolni kell.

szennyezést okozó állattartó telep

Úszó háztartási szemét a Felsõ-tiszán
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Módosított mederforma, vízjárás és partok
Az emberi tevékenység okozta ökológiai hatások másik jelentôs csoportja a vízfolyás-
ok és tavak medrében és partjain végzett fizikai beavatkozásokhoz kapcsolódik. ide tar-
toznak a vízerômûvek, duzzasztók és más mûtárgyak, amelyek vízfolyás mentén mó-
dosítják a vízfolyás korábbi áramlási viszonyait, akadályozzák a halak és más élôlények 
vándorlását a folyókban, kedvezôtlenül megváltoztathatják a part menti területek víz-
ellátottságát. 

A kis vízfolyásainkon épült völgyzárógátas tározók esetében az jelent gondot, 
hogy a kisvízi idôszakokban gyakran a minimálisan szükséges vízmennyiséget 
sem engedik le a vízfolyás alsó szakaszára. Ugyancsak ebbe a problémakörbe 
tartozik – elsôsorban valamilyen funkció vagy használat miatt, például belvíz-
elvezetés vagy öntözés – mesterségesen létrehozott kisvízfolyásoknál a hasz-
nálat fenntartását segítô, de az élôvilág számára nem elég változatos, egyenes 
vonalvezetésû, szabályos, trapéz alakú mederforma kialakítása. Mivel min-
den víztér/víztest potenciális élôhely is, a mesterséges vagy erôsen módosí-
tott vízfolyások – funkciójuk megtartása mellett – átalakíthatók a természetes-
hez közelítô, a korábbinál kedvezôbb életfeltételeket biztosító vízfolyásokká. 
Az ökológiai állapotjavítás helyett ekkor beszélhetünk az ökológiai potenciál ja-
vításáról, ami a Víz Keretirányelv az elôbbivel egyenértékû elvárása. 

Nagyobb folyóinknál elsôsorban az árvízvédelmi és hajózhatósági okból vég-
zett folyószabályozási munkák (kanyarok átvágása, mesterséges parterôsítés, 
kotrások, mûtárgyak és árvédelmi töltések építése) befolyásolják a vizek ter-
mészetes élôvilágát. A település- és vagyonvédelmi okokból épült árvízvédel-
mi töltések kényszerûen elszakították a folyót egykori természetes árterétôl, és 
megakadályozzák a mentett oldali holtágak és más vizes élôhelyek természe-
tes vízutánpótlását. A védelmi funkció megtartása azonban elsôdleges, ezért a 
megoldásokat ennek figyelembevételével kell keresni. speciális mûszaki meg-
oldásokkal (pl. mentett oldali vízkivezetéssel) itt is lehet eredményt elérni a 
jó ökológiai potenciál érdekében. Jó példája lehet ennek az Új Vásárhelyi Terv 
többfunkciós tározóépítési programja a Tisza mentén.  

A jó ökológiai állapot szempontjából hátrányos a parti sáv átalakítása is. Jellemzô prob-
léma, hogy a kisvízfolyások, ill. a rekreációra használt tavaink bizonyos parti sávjain 
szinte teljesen hiányzik a természetes parti növényzet, sôt sok helyen a szántóföldek 
egészen a vízpartig húzódnak.

A vízmennyiséget módosító vízhasználatok
Az élôvizek természetes állapotát befolyásolja számos vízhasználat, ami a vízfolyások 
medrében lefolyó víz mennyiségét módosítja. ilyenek például az öntözési, halastó-fel-
töltési, ivóvíz vagy ipari célú vízkivételek. 

ezek különösen a száraz, nyári idôszakban problémásak, amikor a mederben 
amúgy is nagyon kevés víz található. ilyenkor a vízkivételek azt eredményezhe-
tik, hogy nem marad a mederben az élôvilág számára elegendô víz. Az öntö-
zésre pedig jellemzôen éppen ekkor van a legnagyobb szükség, ezért ezeknek 
a szempontoknak az összehangolása az egyik fontos feladat, és itt kerülhet 
elôtérbe a mesterséges víztestek létrehozásának problémája, vagy az erôsen 
módosított állapot fenntartása, illetve létrehozása.
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A belvíz, ez a lefolyástalan, mély fekvésû területeken összegyûlô és hosszabb-rövidebb 
ideig megmaradó víz az Alföld egykori képének fontos eleme volt. A terület vízháztar-
tását, éghajlatát és termôképességét ezek az idôszakos vizek határozták meg. A ritkán 
lakott történelmi idôkben és a XiX. századi gazdasági fellendülés elôtt ez jelentôs sze-
repet töltött be mint tájalkotó és a vizes élôhelyeket megtartó elem. A gabonatermelô 
mezôgazdaság és a településvédelem érdekében kiépített és mûködtetett belvízlevezetô 
csatornahálózat ezt az állapotot a vizes élôhelyek szempontjából, valamint talajvíz-ház-
tartási szempontból kedvezôtlen irányban változtatta meg. A tavaszi víztöbblet vagyon-
védelmi funkciókon túli levezetésével eltûntek a vizes élôhelyek, és növekszik a terület 
vízhiánya. 

Védett természeti területeket érintõ problémák
A védett természeti területek, illetve az ezeken található víztôl függô élôhelyek káro-
sodásának elsôdleges oka a vízhiány, ami az éghajlatváltozás, nem egy helyen a ta-
lajvizet is megcsapoló belvízelvezetés, a táj jelentôs mértékû átalakításának hatásaira 
vezethetô vissza. A korábban vízjárta, de mára a folyóktól elszakított területeken talál-
ható holtágakat és vizes élôhelyeket is a vízutánpótlás hiánya és a különbözô típusú 
szennyezések bevezetése veszélyezteti leginkább. 

Határokon átterjedõ hatások
említést érdemelnek azok a problémák, amelyek a szomszédos országokkal össze-
hangolt cselekvést igényelnek. ilyen például a duna medermélyülése a felsô-dunai 
vízerômûvek természetes hordalékvándorlást akadályozó tevékenysége miatt, a dráva 
és a Mura horvát szakaszán mûködô erômûvek csúcsra járatott mûködtetésébôl faka-
dó káros hatások, a külföldrôl érkezô vízszennyezés a rábán és a Tiszán, vagy a felsôbb, 
határainkon túli szakaszokon épített tározók okozta vízhiány a Körösökön.

2.3.2. Felszín alatti vizek

Általánosságban elmondható, hogy felszín alatti vizeink állapota kedvezõbb, mint 
a felszíni vizeké, viszont a gyenge állapotú felszín alatti víztestek helyreállítása sokkal 
nagyobb erôfeszítést igényel. A jó állapot fenntartását tekintve továbbra is kockázatot 
jelentenek a felszínrôl beszivárgó szennyezések és a – több víztest esetében elôforduló 
– utánpótlódó készleteket meghaladó vízhasználat.

Nitrátosodás és más szennyezések
A felszín felôl érkezô szennyezésekre elsôsorban a karsztvidékek, a talajvíz, a parti 
szûrésû vizek, a sekély rétegvíz vízbázisai érzékenyek. Az egyik legnagyobb probléma a 
felszín alatti vizek nitrátszennyezése. 

A felszín alatti vizek minôségét veszélyeztetô nitrát elsôdleges forrása a csator-
názatlan településeken szabálytalanul elszikkasztott szennyvíz. Ugyancsak ke-
rülhet jelentôs nitrátmennyiség a talajvízbe az állattartó telepek trágyatárolói-
ból, amennyiben nincsenek megfelelôen szigetelve, kezelve (jelenleg a telepek 
több mint 80%-án ez a helyzet). 
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Az intenzív mezôgazdasági termelésben használt mûtrágyák jelentôs diffúz for-
rást jelentenek. A mûtrágyahasználat a rendszerváltást követôen drasztikusan 
lecsökkent, és csak a legutóbbi években mutat újra emelkedést, azonban a ko-
rábban kikerült mennyiség hatása még hosszú ideig érezhetô lesz.

A korábban elszennyezett területekrôl, például az ipari létesítményekbôl és a nem 
megfelelôen szigetelt hulladéklerakókból származó veszélyes anyagok is problémát je-
lenthetnek a felszín alatti vizekre, amíg a terület rekultivációját vagy kármentesítését el 
nem végzik. A balesetszerû szennyezések (pl. kôolajvezetékek mentén) általában csak 
lokális problémát okozhatnak. 

emellett a mezôgazdaságban használt permetezôszerek is bejuthatnak a talajvízbe, és 
a településeken és utak mentén beszivárgó esôvízzel is sok szennyezôanyag kerülhet a 
talajba.

Az ivóvízellátást érintõ problémák
A vízminôség szempontjából különösen az ivóvízbázisok megóvására kell kiemelt hang-
súlyt fektetni, hiszen Magyarország ivóvízellátása 96%-ban a felszín alatti vizekbôl tör-
ténik, ideértve a parti szûrésû vízbázisokat is. Az ország 1754 vízbázisának értékelése-
kor a szakemberek 16-ot szennyezettnek találtak (pl. szekszárd, Fót, Veszprém stb.). A 
fent felsorolt nitrát- és veszélyesanyag-szennyezések a felszín alatti ivóvízbázisokra is 
veszélyt jelentenek. 

A vízbázisok védelmét szolgálja a védôzónák kijelölése és az itt folytatható 
tevékenységek esetleges korlátozása. Védôterületekre a sérülékeny, vagyis az 
esetleges szennyezésektôl természetes úton (földtani rétegek által) nem vé-
dett vízbázisok esetén van szükség. emellett a parti szûrésû vízbázisoknál a fo-
lyó medrében bekövetkezô változások is veszélyeztethetik a jó vízminôséget 
vagy mennyiséget. ilyen például a duna esetében a felsôbb szakaszokon léte-
sített duzzasztómûvek által súlyosbított medermélyülés (bevágódás), a kavics-
kitermelés (mederkotrás) vagy a folyómederbe épített mûtárgyak miatt felisza-
polódott meder. 

Az Alföld egyes részein ezenkívül természetes, geológiai eredetû ivóvíz-minôségi prob-
lémák is ismertek (arzén, ammónium, mangán stb.).

A mennyiségi állapot változásai
A felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotát leginkább a különféle célú vízkivételek 
befolyásolják. A vízkivételek célja elsôsorban az ivóvízellátás, de jelentôs az ipari fel-
használás is, és egyes helyeken a bányászati víztermelés, vagy az öntözés. 

Problémát jelent, hogy nem minden vízkivételrôl vezethetô nyilvántartás. A ha-
tósági ellenôrzés hiánya miatt az illegális vízkivételek és az engedély vagy nyil-
vántartásba vétel nélkül létesített lakossági célra létesített kutakból használt 
víz mennyisége még nagy vonalakban is csak nehezen becsülhetô meg. Az ilyen 
célra létesített kutak száma szakértôi becslés szerint meghaladja az engedé-
lyezettekét.
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Több felszín alatti víztestünk átnyúlik az országhatárokon, így szomszédaink 
is ugyanazokat a vízkészleteket használják. A duna-vízgyûjtô 11 kiemelt 
jelentôségû felszín alatti határokkal osztott víztestjébôl 7 magyarországi.  A 
víztestek állapotát, a vízkivétel mennyiségét (esetleges korlátozását) ilyen ese-
tekben közösen kell meghatározni, ami szintén a Víz Keretirányelv elvárása. 

Ahol bányászati tevékenység folyik, mint pl. a Mátra és a Bükk elôterében, vagy 
korábban a dunántúli-középhegységben, ott gyakran a bányák munkaterület-
ének víztelenítése érdekében a felszín alatti vizeket kiszivattyúzzák, és a felszíni 
vizekbe elvezetik. ez tartós vízszintsüllyedéshez, a tárolt vízkészlet csökkené-
séhez és források elapadásához vezet. A megoldás a bányászati célból kiemelt 
vizek egyéb célú hasznosítása, például az ivóvízellátásban vagy éppen vizes 
élôhelyek rehabilitációját célzó víz biztosításában.

A magas hômérsékletû termálvizek kitermelése folyamatosan növekszik hazánkban. en-
nek oka egyrészt a fürdôkultúra fellendülése, másrészt az egyre jobban elterjedô energe-
tikai hasznosítás (zöldségtermesztô fóliasátrak, üvegházak, középületek fûtése).

A mennyiségi csökkenés, ami a vízhômérséklet és az értékes gyógyösszetevôk csökke-
nésével is jár, szinte valamennyi termálvizet adó víztestnél kimutatható.

A dunántúli és budapesti karsztos termálvizek, valamint az Észak- és dél-Alföld termál-
vizei is veszélyeztetettek a túlhasználat miatt. A jelenlegi és további használatok hosszú 
távú biztosítása érdekében e téren szabályozás jellegû intézkedésekre van szükség.

termálfürdõ miskolctapolcán
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A felszín alatti víztõl függõ élõhelyek leromlása
Ahol a felszín közelében található felszín alatti vizek mennyisége nem elegendô, 
azaz a felszín alatti víz szintje csökken, általában a tôlük függô felszíni élôvilágban is 
megfigyelhetôk a kedvezôtlen változások.  

ilyen lehet a sekély tavak idôszakos kiszáradása, a vizes élôhelyek eltûnése 
vagy a források vízhozamának csökkenése. Mindez különösen, de nem kizá-
rólag a természetvédelmi szempontból értékes területeken (pl. szikes tavak, 
tôzeglápok, NATUrA 2000 területek) jelentôs probléma. 

A felszín alatti víztôl függô vízi és szárazföldi élôhelyek jó állapotához biztosítani 
kell, hogy a megfelelô mennyiségû víz elérhetô legyen számukra. ezen élôhelyek 
fennmaradása a felszín alatti vizek jó állapotának az egyik fokmérôje.

mocsári gólyahír



VKI célok 
(1. cikkely) 

 Az OVGT távlati stratégiai céljai  Intézkedések 

Tisztítatlan, vízminőségi problémát okozó szennyvíz nem kerül a 
vizekbe 

A pontszerű és nem pontszerű forrásból származó tápanyag-
kibocsátások miatt a víztestek állapotát az eutrofizáció nem rontja 

Tápanyag- és szervesanyag-
terhelések csökkentését célzó 

intézkedések 

A szennyezőanyagok 
kibocsátásának 

, a veszélyes 
anyagok kibocsátásainak 

megszüntetésével a 
vízminőség javítása 

Veszélyes anyag okozta szennyezések nem jelentenek veszélyt a 
vizekre, az emberi egészségre és a vizes élőhelyek állapotára 

A felszín alatti vizek 
szennyezésének 

csökkentése és további 
szennyezésük 

megakadályozása 

A felszín alatti vizekbe történő veszélyesanyag-kibocsátások 
megszűnnek, a szennyezőanyag kibocsátások nem rontják a felszín 
alatti vizek állapotát és a múltbeli szennyezésekkel okozott károkat 

felszámolják 

Egyéb szennyezések 
megelőzése, illetve a 

szennyezések kárelhárítása, 
kármentesítése 

A vízfolyások mederben hagyandó vízhozamához alkalmazkodnak a 
használatok 

A felszín alatti vizek használata sehol sem haladja meg a 
rendelkezésre álló hasznosítható vízkészletet 

A fenntartható vízhasználat 
elősegítése a hasznosítható 

vízkészletek hosszú távú 
védelmével A területhasználatok összehangoltak az adottságokkal, figyelembe 

véve az éghajlatváltozás hatásait is 

Fenntartható vízhasználatok a 
vizek mennyiségi védelme 

érdekében 

Ahol ez lehetséges, az árterületeket és a vizes élőhelyeket 
visszacsatolják a folyókhoz és rehabilitálják, ahol nem, ott más módon 

biztosítják a szükséges víz rendelkezésre állását a céloknak 
megfelelően 

Az árvizek és aszályok 
kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése A természeti eredetű haváriák (árvizek, heves záporok, aszály, 
talajerózió) negatív hatásai az életkörülményekre, a tulajdonra és az 

emberi tevékenységekre elfogadható szintre csökkennek 

Vízfolyások és állóvizek 
hidromorfológiai állapotát javító 

intézkedések 

A vizes élőhelyek állapota és változatossága nem károsodik emberi 
beavatkozások miatt 

A védett területek vizektől függő állapotjellemzői legalább annyira 
megfelelnek az előírtaknak, amennyire azt az éghajlatváltozás 

megengedi 

A vizekkel kapcsolatban lévő 
élőhelyek védelme, állapotuk 

javítása 

 

Az emberi beavatkozások okozta hidromorfológiai változások 
jellemzően nem akadályozzák a vízi élővilág vándorlását és 

szaporodását, nem károsítják állapotát 

 

A vizes élőhelyekre és védett 
területekre vonatkozó egyedi 

intézkedések 

Az ivó- és fürdővíz megfelel 
a kapcsolódó irányelv 

követelményeinek. (nem az 
első cikkelyben szereplő cél) 

 Az ivóvíz és a fürdővíz minősége sehol sem jár az egészség 
veszélyeztetésével 

 
 
 

 
Megfelelő ivóvízminőséget, 
fürdővízminőséget biztosító 

intézkedések 

  A víztestek jó állapotúak   

csökkentésével
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A vizek kedvezôtlen állapotát befolyásoló problémák és okok bemutatása után az a fô 
kérdés, hogy milyen lépéseket kell tennie a közigazgatási szerveknek, az önkormányzat-
oknak, a gazdálkodóknak, a vállalkozóknak, azaz a társadalomnak vizeink állapotának 
javítása érdekében. 

A Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv megállapítja, hogy a vizek védelme és fenntartható hasz-
nálata érdekében az alábbi táblázatban foglaltakat kell végrehajtani. A táblázat három 
összehangolt oszlopa – balról jobbra – a Víz Keretirányelv 1. cikkében foglalt célokat 
(VKi célok), a Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervében lefektetett célokat (az 
OVgT távlati stratégiai céljai) és a megteendô intézkedéseket tartalmazza.

valamennyi intézkedés lényege, hogy környezetünket fenntartható módon, 
a lehetõ legkevésbé károsítva használjuk, miközben a társadalmi-gazdasági 
fejlõdést nem gátoljuk. sõt, a különbözõ szempontok és eszközök összehango-
lásával a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv intézkedéseinek megvalósítása számos 
területen hozzájárul a fejlõdéshez. 

vgt céljai és intézkedései 

3.
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A fenti célok megvalósításán keresztül érhetjük el, hogy Magyarország vizei 2015-ig – in-
dokolt esetben 2021-ig vagy legkésôbb 2027-ig – jó állapotba kerüljenek, és a jövôben 
is fenn tudjuk tartani az elért kedvezô állapotot úgy, hogy a társadalmi igények kielégí-
tése természeti és környezeti szempontból fenntartható módon valósuljon meg. lássuk 
tehát, mi a teendô ezeknek a céloknak az elérése érdekében.

3.1. Országos intézkedések

Az elsô Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv a 2015-ig bevezetendô intézkedésekre helyezi a 
hangsúlyt. A 2015. utáni hatéves ciklusokban (2021-ig és 2027-ig) megvalósítandó in-
tézkedések jelenleg csak nagy vonalakban tervezhetôek meg, pontosításra és kiegészí-
tésre a terv hat év múlva esedékes felülvizsgálatakor kerül majd sor. A felülvizsgálatot és 
részletes tervezést megalapozó és elôkészítô feladatok a 2015-ig megvalósítandó intéz-
kedési program nagyon fontos elemei.

A Víz Keretirányelvben elôírt határidô szerint már 2012-re el kell indítani az intézke-
dési program megvalósítását. ez azt jelenti, hogy az egész országra kiterjedõ, ún. 
átfogó intézkedésekkel meg kell teremteni a vizek állapotjavítását célzó beavatkozá-
sokat segítô feltételeket. ennek jegyében

kormányzati szinten kell rögzíteni az közigazgatásra háruló feladatokat,  
meghatározni az intézkedések forrását és a végrehajtási felelõsöket;
felül kell vizsgálni a vizekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, és  
újraszabályozni a víz keretirányelv és a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv 
elõírása szerint;
hatékonyabbá kell tenni a vízzel kapcsolatos hatósági és ellenõrzési te- 
vékenységet;
fejleszteni kell a vízzel kapcsolatos nyilvántartások és adatszolgáltatás- 
ok informatikai rendszerét;
szabályozási intézkedéseket kell hozni a vízi szolgáltatások költségeinek  
visszatérülése érdekében;
biztosítani kell állami és önkormányzati szinten az intézkedések pénz- 
ügyi támogatását;
a legjobb technikák és technológiák alkalmazása érdekében erõsíteni  
kell a kutatási és fejlesztési tevékenységet;
szemléletformálással és képességfejlesztéssel fokozni kell az ún. „víztu- 
datos” gondolkodást.

Az országos intézkedések összességükben valamennyi víztest jó állapotának elérésében 
vagy annak megtartásában hatnak. 
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3.2. Területi intézkedések

Az átfogó intézkedések szükséges elôkészítôi és feltételei a vizeket érintô jelentôs prob-
lémákat kezelô területi intézkedések végrehajtásának. a területi intézkedések kivétel 
nélkül tartalmaznak kapcsolódó mûszaki intézkedéseket.

3.2.1. Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentése
A települési eredetû terhelés csökkentését szolgálja a 2015-ig futó szennyvízprogram. 
Ahol a befogadó terhelhetôsége indokolja, a szennyvízprogramon túlmutató intézke-
dések is szükségesek, mint pl. meglévô szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése, 
természetközeli utótisztítás (pl. nyárfás tisztítás, talajba történô tisztított szennyvízki-
bocsátás), a terhelhetôség szempontjából a jelenleginél kedvezôbb befogadóba történô 
szennyvízátvezetés, vagy a kezelt szennyvíz más környezetkímélô elhelyezése. 

A 2000 lakosnál kisebb települések többségén – amelyek nem tartoznak 
a szennyvízprogram hatálya alá – a keletkezô szennyvizek egy része egye-
di szennyvízkezeléssel is ártalmatlanítható és jelentôs környezetterhelés nél-
kül elhelyezhetô. szórt beépítésû települések esetén ezek a természetközeli 
rendszerek költséghatékonyságuk miatt (alacsony mûködési költség) sokkal 
kedvezôbbek a csatornázásnál. 

A szennyvíztelepekrôl kikerülô szennyvíziszap ártalommentes hasznosításának megol-
dása (mezôgazdasági, energetikai, rekultivációs felhasználás stb.) is kötelezô minden 
üzemeltetô számára.  

A településekrôl származó egyéb szennyezések megelôzése érdekében a régi, megfelelô 
mûszaki védelemmel nem rendelkezô települési hulladéklerakók bezárására és rekultivá-
ciójára mindenütt szükség van. ezzel nemcsak a tápanyagok (foszfor, nitrát), hanem más 
veszélyes vegyületek felszíni és felszín alatti vizekbe történô bejutása is megelôzhetô, 
illetve csökkenthetô. 

További önkormányzati feladat a vizek minôségi és mennyiségi védelme érdekében a 
csapadékvíz-elhelyezés megoldása, ahol szükséges, az összegyûjtött esôvíz átmeneti 
tározásával és szûrésével. 

A felszíni vizek intenzíven mûvelt szántókról származó (diffúz) tápanyagterhelé-
se elsôsorban az erózióra, a belvízbevezetésekre és a parti növényzónák hiányára 
vezethetô vissza. 

Az eróziótól fenyegetett dombvidéki területeken, különösen a kiemelt fontosságú tavak 
és tározók környékén szükséges a mûvelési mód (pl. sávos-szintvonalas mûvelés, talaj-
takarás bevezetése, táblaszegélyek kialakítása) vagy mûvelési ág megváltoztatása (pl. 
erdôsítés, gyepesítés, vizes élôhellyé alakítás). 
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Fás legelõ gyakran magas vízállású területen 

síkvidékeken elsôdleges 
fontosságú feladat a víz-
visszatartás megoldása az
érintettek – célzott támoga-
tásokon keresztül történô – 
érdekeltté tételével. ezzel
egyszerre csökkentjük a 
vízfolyásokba a belvízzel 
bekerülô tápanyag meny-
nyiségét és javítjuk a ta-
laj és a táj vízháztartását.

A vízvisszatartás több módon is megvalósítható: egyrészt a mély fekvésû területek kí-
nálnak természetes lehetôséget a víz megtartására, amelyek így idôvel visszaalakulhat-
nak vizes élôhellyé. Másrészt a kevésbé vízjárta területeken ösztönözni kell a szántóról 
a gyep- vagy erdôgazdálkodásra való áttérést. A kiesô bevétel ilyen esetekben megfelelô 
támogatási rendszereken keresztül kompenzálandó. Ahol ezekre nincs lehetôség, a víz 
tározókba vezetése is megoldást jelenthet.

A tápanyagok természetes bemosódását a vízfolyásokba csökkenti (mind dombvidéken, 
mind a síkságokon) a vízpartokon kialakítandó erdôs, illetve természetes növényzetû sá-
vok (pufferzónák) kialakítása is.

A felszín alatti vizekbe a szántókról beszivárgó nitrát leginkább a felhasznált tápanyag-
ok mennyiségétôl függ. ennek megfelelôen a földekre kihelyezett mûtrágya és szerves 
trágya mennyiségének optimális meghatározása alapvetô eleme a mezôgazdasági „jó 
gyakorlatnak”, amelynek az elterjedését ösztönözni szükséges. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a vizekbe kerülô tápanyag nem hasznosul a termôterületen, ez az intézkedés a gaz-
dálkodó szempontjából költségmegtakarítást is jelent. 

A talajba kerülô nitrát csökkentéséhez az állattartótelepek trágyatárolásának és keze-
lésének a korszerûsítésére is szükség van. A legnagyobb telepeken a Nitrát Akcióprog-
ram keretében ez 2015-ig meg tud valósulni, de a kisebbek esetében várhatóan csak a 
késôbbi években kerül majd sor a korszerûsítésre.

A horgász- és halastavak esetében a halgazdálkodás, a vízminôség-védelem és az öko-
lógia szempontjainak az összehangolása a Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervben elôírt intéz-
kedések célja. ezt az úgynevezett „jó halászati és horgászati gyakorlatok” kidolgozásá-
val és jogszabályban történô rögzítésével lehet elérni. A jó gyakorlatok kidolgozásánál 
figyelembe kell venni a különbözô típusú halas- és horgásztavak elsôdleges funkcióját, 
eltérô tulajdonságait, valamint azokat a további szolgáltatásokat, amelyeket ezek az ál-
lóvizek nyújthatnak. 
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3.2.2. Egyéb szennyezések megelõzése, kárelhárítása
Az ipari létesítményekben keletkezô veszélyes anyagok vizekbe jutását elsôsorban sza-
bályozással, jogszabályban rögzített és folyamatosan ellenôrzött környezetvédelmi ren-
delkezésekkel lehet megakadályozni, illetve csökkenteni. 

Az üzemekre vonatkozó elôírásokban szerepelhetnek az egyes anyagokra vo-
natkozó kibocsátási határértékek, amelyeket be kell tartani. emellett tartalmaz-
hatnak olyan, kötelezôen bevezetendô technológiai újításokat (az „elérhetô 
legjobb technológia” elve alapján), amelyek hozzájárulnak a kibocsátások 
csökkentéséhez, vagy az esetleges balesetek megelôzését szolgálják. A külö-
nösen veszélyes üzemekre − a dolgozók, a lakosság és a környezet biztonsága 
érdekében − további feladatokat ró az úgynevezett seVesO irányelv.6

A korábban elszennyezôdött területek (pl. egykori szovjet laktanyák, régi ipari üzemek, 
vegyszerraktárak, bányák, bezárt hulladéklerakók) számbavétele és a szennyezés fel-
számolása az 1996. óta mûködô Országos Kármentesítési Program keretében történik. 
Fontos, hogy erre a programra a jövôben is rendelkezésre álljanak a szükséges források, 
hiszen ezek a szennyezések, beleértve a még ismeretleneket is, folyamatosan fenyege-
tést jelenthetnek a környezô felszín alatti vízkészletekre.

A felszín alatti vizekre veszélyt jelenthetnek a nem megfelelôen kialakított kutak is, mi-
vel ezeken keresztül a szennyezés a mélyebb, védettebb rétegekbe is lejuthat, veszé-
lyeztetve akár az ivóvízbázisokat is. ezért a kutak kialakításával és mûködtetésével kap-
csolatos ellenôrzést szigorítani kell, érdekelté kell tenni a tulajdonost a bejelentésben, 
a mérésben és a szabályos üzemeltetésben, ezzel párhuzamosan a hatósági ellenôrzést 
is szigorítani kell.

Az utakról, vasúti pályákról elvezetett, nem megfelelôen tisztított vizek ugyancsak prob-
lémát jelenthetnek. A szabályozáson felül az utakról lefolyó és elvezetett csapadék 
megfelelô összegyûjtésével és kezelésével oldható meg a veszélyes anyagok mennyisé-
gének csökkentése. 

A vizek szempontjából veszélyes anyagok közé sorolhatók bizonyos növényvédôszerek 
is. ezek vizekbe jutása ésszerû használattal (ami természetesen gazdasági érdek is) és 
a különösen veszélyesnek ítélt szerek forgalomból történô kivonásával, újakkal történô 
helyettesítésével akadályozható meg. 

ilyen volt például a használatból 1968-ban kivont ddT, ami egyes helyeken még 
évtizedekkel késôbb, jelenleg is kimutatható a talajvízben. e téren az ellenôrzés 
szigorítása és a felszín alatti vizek minôségének folyamatos ellenôrzése (moni-
toring) is szükséges. 

A felszíni vizekre nézve magas hômérséklete és sótartalma miatt terhelést jelenthet a 
használt termálvíz is. A használt termálvizek, amennyiben a befogadó elegendô hígítást

6 Az 1982-ben életbe lépett seVesO irányelv a különösen veszélyes és nagyméretû vegyi üzemek 
mûködését szabályozza. lényege az ipari balesetek megelôzése, ezek kockázatának és esetleges 
káros hatásainak a minimalizálása. Az irányelv szerint a hatálya alá tartozó üzemeknek biztonsági 
vezetési rendszert kell alkalmazniuk, biztonsági jelentést és belsô védelmi tervet kell készíteniük.
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nem biztosít, elôkezelés (elsôsorban hûtés, esetleg sótalanítás, tisztítás alkalmazása 
után) vezethetôk a vízfolyásokba. 

3.2.3. Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotának javítása

A folyók, patakok, állóvizek vízjárását, medrét, parti sávját és az ártereket – társadalmi 
igény miatt – módosító emberi beavatkozások kedvezôtlen hatást gyakorolnak a vizek 
ökológiai állapotára. A Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv meghatározza az ilyen beavatkozá-
sok okozta károk mérsékléséhez és a természeteshez közelítô állapotok helyreállításá-
hoz szükséges intézkedéseket, természetesen a létfontosságú emberi szükségletek (pl. 
árvízi biztonság, ivóvíz) figyelembevétele mellett. 

A fôként a káros mennyiségû víz gyors elvezetésével szembeni igényt szolgáló mester-
séges vízfolyásoknál kialakított, egyenes vonalvezetésû, szabályos, trapéz alakú meder 
nem biztosítja az élôvilág számára szükséges változatosságot. A szükséges intézkedés a 
természetes mederalakulás támogatása vagy szükség esetén földmunkával történô se-
gítése, hogy a rendelkezésére álló területen belül a vízfolyás − a helyi adottságokhoz és 
lehetôségekhez mérten − minél jobban visszanyerje „természetes alakját”, kanyargós-
ságát, változatosságát.

Nagyobb folyóknál a meder rehabilitációjára kevesebb lehetôség adódik. Azonban a to-
vábbi mederszabályozás, újabb partvédô mûvek és keresztirányú mûtárgyak (pl. duz-
zasztók) építése – ha található más, alternatív megoldás a folyóhoz kapcsolódó társa-
dalmi szükségletek biztosítására – kerülendô. Az ilyen típusú beavatkozásokra csak a 
szükségesség, a közérdek indoklása, a hatások vizsgálata alapján kerülhet sor, úgy, hogy 

belvízlevezetõ csatorna
szabályos trapézmederrel, 
a partig érõ
felszántott területtel

parti pufferzóna és kanyargós
meder  kialakításával

rehabilitált kisvízfolyás
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a vizek állapota – az ésszerû költségek figyelembevételével – a lehetô legkedvezôbb ma-
radhasson. A hullámtéren belül lehetôséget kell adni a folyónak, hogy minél szabadab-
ban alakítsa a medrét. 

A vízfolyásokon épült duzzasztók és más mûtárgyak (pl. zsilipek) üzemelte-
tését – amennyiben lebontásukat a társadalmi igények nem teszik lehetôvé 
– úgy kell üzemeltetni, hogy a természetes vízjárást minél kisebb mértékben 
változtassák meg. Másrészt hallépcsôk vagy megkerülô csatornák építésével 
a vízfolyás hosszirányú átjárhatóságát feltétlenül biztosítani szükséges a vízi 
élôlények számára.

A folyókat, tavakat, patakokat és belvízcsatornákat is érintô egyik fontos intézkedés 
a parti növényzóna helyreállítása, vagy közelítése a természetes állapothoz. ilyen víz-
védelmi puffersávok kialakítása különösen ott kívánatos, ahol a vízfolyás mentén 
szántómûvelés az uralkodó, és a táblák egész a vízpartig érnek.

a vízparti természetes növényzónák és a kialakítandó 
pufferzóna vázlatos ábrája 

A pufferzónák egyszerre szol-
gálják az ökológiai állapot ja-
vítását és a vízminôség vé-
delmét, mivel a pufferzóna 
növényzete megszûri és rész-
ben „felhasználja” a bemosó-
dó tápanyagokat. Mindezek 
fenntartásának egyidejû biz-
tosítását garantálni kell, úgy, 
hogy a vízszállítás is zavarta-
lan legyen.
Az árvízvédelmi töltések áthe-
lyezésével vagy megnyitásával 
néhány helyen olyan nagyvízi 
meder alakítható ki, amely se-
gíti a hatékonyabb árvízvédel-
met, miközben javítja a vízfo-
lyás ökológiai és vízminôségi 
állapotát, és növeli termé-
szetességét is. Ahol a me-

dermélyülés miatt a hullámtéri holtágak rendszeres kapcsolata a folyóval megszûnt, a 
fômederbôl lehetôség szerint gravitációs úton kell megoldani a holtágak vízellátását, 
mivel ezek Magyarország különösen értékes vizes élôhelyei és tájképi értékei.

3.2.4. Fenntartható vízhasználatok 

Mind a felszíni, mind a felszín alatti vizeknél nagyon fontos az igénybe vehetô vízmeny-
nyiség meghatározása és a vízhasználatok hozzáigazítása ehhez a mennyiséghez. ez 
elsôsorban a vonatkozó jogszabályok és elôírások kidolgozásával, illetve módosításával, 
valamint a betartásukra ösztönzô támogatásokkal és szankciókkal érhetô el. (Amennyi-
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ben ez nem elegendô vagy nem lehetséges, úgy lokálisan vízpótlásról, vízátvezetésrôl 
kell döntést hozni a használat fontosságának függvényében.)

Az elsô feladat e téren a felszíni vizeknél a mederben hagyandó vízhozam, felszín alatti 
vizeknél az úgynevezett igénybevételi határértékek meghatározása az egyes területekre.

A mederben hagyandó vízmennyiség becslésekor a fô szempont, hogy kisvízi 
idôszakban is biztosított legyen az a vízborítottság, illetve sebesség, amely a 
mederbeli ökoszisztémák károsodás nélküli fennmaradásához szükséges. 

A felszín alatti vízkészleteknél az utánpótlódó vízmennyiség és a felszín alatti 
vizektôl függô ökoszisztémák vízigényének meghatározása, valamint a jelenleg 
is engedéllyel kitermelt vízmennyiség a fô összetevôi a vízmérleg számításának. 
A vízkészletek túlhasználatát a csökkenô vízszintek jelzik. A jövôben vízhasz-
nálati, vízkivételi engedélyek csak a vízszintalakulás és a számított vízmérleg 
figyelembevételével adhatók ki. A vízigények kielégítésének jelenleg érvényes 
sorrendjét (vagyis hogy melyik típusú vízhasználó élvez elsôbbséget, ha a víz-
mennyiség korlátozott) a Vízgazdálkodási Törvény rögzíti, amelyben az erre vo-
natkozó szabályok finomítása szükséges. 

A korlátozott készletekkel való gazdálkodás a víztakarékos technológiák és termelési 
módok elterjesztését igényli mind az iparban, mind a mezôgazdaságban. A takarékos 
öntözési módok, a szárazságtûrô növények termesztése és a helyben visszatartott víz 
egyaránt csökkentheti a mezôgazdaság öntözési vízigényét. A vízhasználatért fizetendô 
díjak és járulékok rendszere, esetenként a jó gyakorlatok támogatása szolgál a fenntart-
ható vízhasználatra ösztönzô gazdasági eszközként.

További fontos intézkedések a területi vízvisszatartás, valamint a talajvizet is megcsa-
poló csatornák mûködésének felülvizsgálata és módosítása a káros hatás megszünteté-
se érdekében. emellett szükséges a völgyzárógátas tározók üzemeltetésének módosítá-
sa annak érdekében, hogy a tározó alatti szakasz több vizet kapjon. Alapvetô feladat az 
engedély nélküli vízkivételek feltárása és hatósági eljárásba vonása.

 A termálvizek gazdasági hasznosításának igénye folyamatosan növekszik. ezért a hasz-
nálat hosszú távú biztosítása érdekében szükséges a termálvíz használatára és mennyi-
ségi védelmére vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése. 

legsürgôsebb a termálvíztermelés vízmérôvel történô mérésének és a megfelelô 
adatszolgáltatásnak a bevezetése, valamint a hatósági, szakhatósági feladatok, 
díjak hatékonyabbá tétele. Az energetikai célú (tehát nem szennyezô) haszná-
latot követôen már jelenleg is elôírás a termálvíz visszasajtolása abba a vízadó 
rétegbe, ahonnan kiemelték. 

3.2.5. Megfelelõ ivóvízminõséget biztosító intézkedések

A Víz Keretirányelv az emberi ivóvíz védelmét, megfelelô minôségének biztosítását is 
elôírja, és kötelezôvé teszi az ezt szolgáló intézkedések bevezetését. Magyarországon 
ivóvízellátásunk nagyrészt felszín alatti vízbázisokra épül, ami meghatározza a problé-
mák és a megoldást nyújtó intézkedések jellegét.
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A természetes (geológiai) eredetû, az emberi egészséget befolyásoló vízminôségi 
problémák (pl. ammónium, arzén) kezelésére szolgál a 2001 óta mûködô és várható-
an 2013-ig lezáruló ivóvízminôség-javító Program, amelyet az ivóvíz-szolgáltatók haj-
tanak végre, elsôsorban európai uniós pályázati forrásokból. A program során a kívánt 
ivóvízminôséget vízkezelési technológiák alkalmazásával vagy kistérségi rendszerekhez 
kapcsolódással, másik vízbázisra történô átállással lehet elérni.

Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységbôl származó szennyezések 
megelôzése, a természetes (jó) vízminôség megôrzése. Az ivóvízellátás biztonságának 
növelése érdekében szükséges a vízbázisvédelemre vonatkozó szabályozás továbbfej-
lesztése, amely figyelembe veszi az 1997 óta bekövetkezett, kapcsolódó szabályozáso-
kat, kellôen rugalmas, az elfogadott követelmények betartása megvalósítható. rendezni 
kell a „használó/szennyezô fizet elv” alapján a költségviselési szabályokat. 

A sérülékeny vízbázisok védelmét szolgálja a védôterületek kijelölése és fenn-
tartása, amelyet meg kell elôzzön a védôterület meghatározása (diagnosztikai 
vizsgálatok). A védôterületen folytatható tevékenységek korlátozhatók, ha azt 
a vízbázis védelme érdekében a lakossági vízszolgáltatásért felelôs önkormány-
zat számára a vízügyi hatóság határozatában elôírja.  A sérülékeny vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata jó ütemben halad, azonban a védôterületet kijelölô ha-
tározatok kiadásában nagyon jelentôs lemaradás tapasztalható. ennek gyorsí-
tása érdekében a hatósági tevékenység egyszerûsítésére, a teherviselôk közt a 
terhek ésszerû és méltányos megosztására és a különféle részfeladatokra ren-
delkezésre álló források jobb koordinációjára van szükség.

ivóvízbázis
védõterülettel

ivóvízkezelõ
berendezés
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3.2.6. Vizes élõhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések
A vizes élôhelyek és a különbözô típusú, korábban említett védett területek problémá-
inak kezeléséhez az eddig bemutatott intézkedések mind hozzájárulnak, gyakorlatilag 
megoldják azokat. egyes esetekben azonban további, egyedi beavatkozásokra is szük-
ség lehet.

A területi intézkedések: a folyóvizek medrének rehabilitációja, az árterek 
revitalizációja, a part menti védôsávok kialakítása, a mûvelési ág- és módvál-
tások, valamint a belvízrendszerek módosítása és a vízvisszatartás pozitív ha-
tással vannak a vizes élôhelyekre. A természetközeli állapot helyreállítása a 
mederben, a parton és az ártereken az élôhelyek védelmének, a biológiai sok-
féleség növelésének fontos eszköze.

További, a vizes élôhelyek fenntarthatósága érdekében tehetô egyedi beavatkozás a ter-
mészetvédelmi célú vízpótlás (vízátvezetéssel, vízszintszabályozással) a NATUrA 2000 
és egyéb országosan kijelölt területeken. ide tartoznak olyan nem mûszaki intézkedé-
sek is, mint a vizes élôhely fenntartási gyakorlatának jogszabályi megfogalmazása, a 
víztôl függô élôhelyek kezelési terveinek elkészítése, az ökológiai vízigény paraméterei-
nek meghatározása.

A Víz Keretirányelv szerint a védett területek közé sorolandó természetes fürdôhelyek 
esetében folyamatos feladat a megfelelô, az ÁNTsZ kritériumait kielégítô vízminôség 
biztosítása. 

3.3. Költségek, források, szereplôk

A Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervben az intézkedési programokhoz költségbecslés készült. 
A 2007-2013-ig terjedô költségvetési idôszakban körülbelül 1500 Mrd Ft áll rendelke-
zésre a vizek állapotának javítását célzó munkákra. ennek legnagyobb részét a jelenleg 
is futó szennyvízprogram, a hulladékgazdálkodás, az ivóvízminôség-javító Program, a 
Nitrát Akció-program, a komplex vízvédelmi beavatkozások és az önkéntes területhasz-
nálat-váltások kompenzációja teszi ki. 

A 2014-2027 közötti idôszakban további, összesen mintegy 1300 Mrd Ft-ra lesz szükség 
a kitûzött célok eléréséhez, amibôl a terv szerint 20% a 2014-2015 közötti éveket terhe-
li.  A területi mûszaki intézkedések mellett nagyon fontos az országos átfogó intézkedé-
sek mintegy 70 Mrd forintos költsége (elôkészítô vizsgálatok, jogalkotás, monitoring, in-
formatikai rendszerek, hatósági munka fejlesztése, K+F, képességfejlesztés), amelynek 
mintegy felét már 2015-ig biztosítani szükséges. 

A Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv alapján megvalósuló intézkedések költségeinek fede-
zetét elsõsorban az európai uniótól lehívható támogatások, másodsorban az 
állami költségvetés, harmadsorban pedig az érdekelt magánszektor forrásai 
biztosítják. A vizek jó állapotát legkésôbb 2027-ig kell elérni, ennek megfelelôen egy 
fél és két teljes hétéves költségvetési idôszak uniós forrásaival tervezhetünk (az eU a 
költségvetését mindig hét évre készíti, ebbôl a 2007-2013, 2014-2020 és 2021-2027 
idôszakok érintik a Víz Keretirányelv céljainak megvalósítását).
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Kimagasló a szerepe a jelenlegi és az új agrártámogatási rendszereknek a szükséges 
mûvelési mód- és ágváltás ösztönzésében (pl. szántóból erdô, gyep vagy vizes élôhely, 
illetve extenzív gazdálkodás bevezetése, szintvonalas-sávos mûvelés, tábla melletti sze-
gélyek kialakítása). A megfelelô területhasználattal egyszerre több cél (pl. vízminôség 
javítása, vízbázisvédelem, természetközeli parti sáv, vízvisszatartás a vizek mennyi-
ségi védelme érdekében) eléréséhez is hozzájárulnak a terület tulajdonosai, akiket a 
kiesô bevétel miatt az eU mezôgazdasági támogatásaiból (agrár-környezetgazdasági, 
erdôsítési és más támogatások) kell kártalanítani, vagy átállásukat segíteni. 

A beruházási jellegû projektek (pl. szennyvíztisztítók, egyedi szennyvízelhelyezés lé-
tesítése, korszerûsítése, kármentesítés, mederrehabilitáció, vízpótlás megoldása, 
hallépcsôk építése stb.) a környezetvédelmi és energetikai (KeOP), valamint a regioná-
lis operatív programokból (rOP), illetve ezek utódaiból lesznek finanszírozhatók. Ahhoz, 
hogy a jelenlegi, 2013-ig terjedô idôszak második felében, valamint a 2014-tôl és 2021-
tôl érvényes fejlesztési tervek és operatív programok megalkotásakor a Víz Keretirányelv 
szempontjai a célrendszerben és a kiírásokban hangsúlyosan megjelenjenek, a Víz Ke-
retirányelv végrehajtásáért felelôs miniszter, végsô soron a magyar állam felel.

Az intézkedési programok eltérô mértékben a gazdaság és társadalom összes szereplôjét 
érintik, egyrészt mint megvalósítót, költségviselôt vagy haszonélvezôt, esetleg mindhár-
mat együtt véve. 

A leginkább érintettek, akiknek az intézkedések jelentôs részében megvalósítókként kell 
részt venniük: az önkormányzatok, víziközmû szolgáltatók, az állam (minisztériumok és  
területi szerveik, mint pl. a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok 
igazgatóságai, környezetvédelmi hatóságok stb.), a vízitársulatok és gazdálkodók. egyes 
intézkedések vonatkozásában többek között az ipar, az energiaszektor, a hajózás, a ha-
lászat és horgászat, valamint a hulladékkezeléssel foglalkozók is érintettek.

3.4. Nemzetközi együttmûködések
       a határokon átnyúló problémák megoldása érdekében

Tekintettel arra, hogy hazánk a duna vízgyûjtôjének majdnem a közepén fekszik, szá-
mos olyan jelentôs vízgazdálkodási kérdés van, amelyet csak a vízgyûjtôn osztozó or-
szágokkal együtt tudunk megoldani. ezeket a problémákat a duna vízgyûjtôjére közösen 
elkészített Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv intézkedési programja hivatott kezelni. Alvízi or-
szágként sok tekintetben a felettünk elterülô országoktól függünk, ezért a nálunk észlelt 
problémák egy részét csak nemzetközi együttmûködéssel tudjuk orvosolni. 

A problémák másik részét pedig valamelyik szomszédos országgal, kétoldalú 
együttmûködés keretében kell kezelni, mert az ottani beavatkozás nélkül nálunk sem 
érhetô el a jó állapot. ilyen esetekben fontos kérdés, hogy szomszédunk is hasonlóan 
gondolkodik-e az adott vízfolyás, állóvíz vagy felszín alatti víz tekintetében. Más szavak-
kal, ismeri-e a problémát, mennyire tartja súlyos kérdésnek, továbbá mikor és milyen 
módon tervezi azt megoldani. A kétoldalú együttmûködést az illetékes, a vizekért felelôs 
állami képviselôkbôl álló Határvízi Bizottságok koordinálják. Azokkal a szomszédos or-
szágokkal, amelyek az európai Uniónak is tagjai, ezeknek a bizottságoknak a keretében 
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kell sort keríteni a két ország vízgyûjtô-gazdálkodási terveiben lefektetett intézkedési 
programok összehangolására is.

A legfontosabb problémák, amelyek nemzetközi kezelést vagy a szomszédos országok 
együttmûködését igénylik:

 A duna vízgyûjtô-szintjén az egyik kiemelten fontos feladat a tápanyagterhelés i. 
(nitrát és foszfor) csökkentésének megvalósítása a vízfolyásokban, a végsô be-
fogadó, a Fekete-tenger védelme érdekében.
szintén nemzetközi kérdés a duna medermélyülése a görgetett hordalék hiá-ii. 
nya miatt, ami a felsô szakaszok vízlépcsôi hordalék-visszatartó hatásának és 
a mederbôl történô kavicskitermelésnek az eredménye. Magyarországnak érde-
ke, hogy a hordalékmozgás változásait a következô vízgyûjtô-gazdálkodási ter-
vezési ciklusban már jelenetôs vízgazdálkodási problémaként kezeljék a duna 
vízgyûjtô-gazdálkodási tervében.
A szigetköz rehabilitációja szlovákia együttmûködése nélkül nem képzelhetô el. iii. 
A rehabilitáció kulcskérdése a duna elterelését követô reális vízkészletmegosztás 
véglegesítése. 
A lajta vizének megosztásáról Ausztriával kell megállapodnunk.iV. 
Osztrák intézkedést igényel a rába vízszennyezésének végleges megszüntetése. V. 
erre, valamint a rábán található duzzasztók halak számára átjárhatóvá tételére 
a két ország közös projektet indított.
Az ipoly folyón a nagyszámú tározó vízvisszatartó hatása jelent megoldandó fel-Vi. 
adatot a tározók alatti szakaszokon, ahol ezek hatása a medermélyüléshez is 
hozzájárul. A problémák kezelését egy szlovákiával közösen készítendô lefolyá-
si modell fogja megalapozni.
A Tisza, a Túr, a szamos és a sebes-Körös vízminôségi problémáit jórészt a romá-Vii. 
niából érkezô nehézfémszennyezések okozzák, amit idônként bányabalesetekbôl 
származó további szennyezés súlyosbít. A Tiszán áradáskor gyakori az Ukrajna 
felôl érkezô úszó szemét (kommunális hulladék) is. Magyarországnak nemzetkö-
zi egyeztetésekkel kell ösztönöznie a megoldáskeresést.
A Körösökön és a Maros folyón a legnagyobb probléma a vízkészletek hiánya, Viii. 
és ehhez kapcsolódóan vízminôségi problémák is jelentkeznek. A románia te-
rületén létesített víztározók és más vízhasználatok következtében nem érkezik 
elegendô friss víz a magyar szakaszra. A visszatartott és leengedett vízmennyi-
ségek – várhatóan számunkra kedvezô – módosítására, és ezzel e folyók problé-
máinak a kezelésére romániával több közös projekt is folyamatban van. 
A Maros-hordalékkúp – amelynek egyharmada hazánk, kétharmada románia te-iX. 
rületén helyezkedik el – Magyarország egyik fontos felszín alatti ivóvízbázisa, 
amely mind mennyiségi, mind minôségi szempontból kockázatos állapotú. A 
vízkészlet megosztásának, a térség ivóvíz-ellátási problémáinak megoldását a 
román féllel közösen kell megtalálni.
dráva vízjárását a horvát szakaszon mûködô erômûvek csúcsra járatott üzem-X. 
rendje napi szinten rendkívül ingadozóvá teszi. ehhez a folyó élôvilága nem tud 
alkalmazkodni. Másik probléma a mellékágak és holtágak elszakadása a drávától 
a folyószabályozás és medermélyülés következtében. Mindkét probléma megol-
dása a horvát féllel közös beavatkozást igényel.
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3.5. A célkitûzések elérésének ütemezése

A következô ábrák bemutatják, hogy az intézkedési programok fokozatos megvalósí-
tásával milyen ütemben érhetô el a végsô cél, Magyarország vizeinek jó állapota. A 
Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv hat évre szól, ezt követôen felül kell vizsgálni, az intézkedé-
sek eredményességét értékelni, és új tervet készíteni.

ez okból a jó állapotot elérô vízfolyások, állóvizek és felszín alatti vizek számát is a hat-
éves ciklusoknak megfelelôen ábrázoltuk. Fontos kiemelni, hogy egy-egy intézkedés – 
legyen szó jogszabály-módosításról vagy konkrét mûszaki beavatkozásról – megvalósí-
tásától az eredmény mérhetô megjelenéséig több év is eltelhet, hiszen a pozitív hatás 
kifejtéséhez idôre van szükség. ezért a távolinak tûnô céldátumok nem azt jelentik, hogy 
akkor kell hozzákezdenünk a munkához, hanem azt, hogy akkor arathatjuk le mostani 
erôfeszítéseink gyümölcsét. 

vízfolyások esetén állóvizek esetén

Felszín alatti vizek esetén

a környezeti célkitûzések (jó állapot)
elérésének ütemezése
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a tervezett intézkedések megvalósításának ütemezése 

A program megvalósításának ütemezését – vagyis azt, hogy a víztestek hány százaléká-
ban valósítottuk meg az összes intézkedést a feltüntetett idôpontig, ami a jó állapot el-
éréséhez szükséges – ez az ábra mutatja be. Amint látható, a feladatok nagyobb részét 
2021-ig meg kell valósítani ahhoz, hogy 2027-ig a környezeti célok elérhetôek legyenek, 
hiszen egyes beavatkozások csak hosszabb idô múltán éreztetik pozitív hatásukat.

tõserdõ
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POliTiKÁK, sTrATÉgiÁK, PrOgrAMOK És 
KONCePCiONÁlis TerVeK KAPCsOlATA A 
VíZgyûJTô-gAZdÁlKOdÁsi TerVVel
A Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervet és a vizek vagy vízgyûjtô területük állapotát befolyásoló 
más programokat és terveket össze kell hangolni, oly módon, hogy a vizek állapotát ja-
vító intézkedési program hozzájáruljon a régiók fenntartható fejlôdéséhez, és eközben a 
más ágazatok fejlesztését célzó programok ne akadályozzák meg a vizek jó állapotának 
elérését. ehhez a vizek védelmét és fenntartható használatát célzó stratégiai célokat in-
tegrálni kell más szakpolitikákba is (pl. energia-, közlekedési, mezôgazdasági, halászati, 
regionális fejlesztési és idegenforgalmi politika). 

Az elsô Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv többek között a következô – a vizek állapotát befo-
lyásoló – programokat, terveket, kiemelt projekteket vizsgálta: 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 
Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
Tudomány, technológia és innováció nemzeti és nemzetközi programjai  
európai Területi együttmûködés operatív programok 
liFe+ Program 
A svájci és a Norvég alap 
Nemzeti Civil Alapprogram 
egyéb jelentôs tervek, kiemelt projektek (pl. Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése,  
TeN-T duna hajózhatóság-fejlesztés projekt)

a víz keretirányelv szerint a jövõben az olyan stratégiák, programok, projektek 
vagy beruházások (együttesen: tevékenységek), amelyek a vizek állapotát ront-
ják, vagy megakadályozzák a jó állapot elérését, csak abban az esetben való-
sulhatnak meg, ha 

a megvalósítás elsõrendû közérdek;1. 

a tervezett tevékenység eredményeképpen az emberi egészség és biz-2. 
tonság védelmében vagy a fenntartható fejlõdésben jelentkezõ elõnyök 
felülmúlják a víz keretirányelv céljainak (a jó állapotú vízi környezet) 
elérésébõl adódó elõnyöket; 

mûszaki okok vagy aránytalan költségek miatt az adott közérdekû cél 3. 
nem érhetõ el más, a vizek szempontjából kevésbé káros, de társadalmi 
szempontból elfogadható módon;

4.
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a tervezõk és a beruházók mindent megtettek a káros környezeti hatá-4. 
sok mérséklése érdekében;

a beavatkozás nem gátolja más vizek állapotának a javítását.5. 

a vizek állapotát negatívan érintõ tevékenységek megvalósítása csak a fentiek 
igazolható és egyidejû fennállása esetén lehetséges, a vízgyûjtõ-gazdálkodási 
tervnek ezt részletesen tartalmaznia kell, és szükségességét a hatévenkénti 
vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekben felül kell vizsgálni. 
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MiT TArTAlMAZ És HOl ÉrHeTô el AZ Or-
sZÁgOs VíZgyûJTô-gAZdÁlKOdÁsi TerV
Magyarország elsô, 2009-ben elkészült Vízgyûjtô-gazdálkodási Terve a következô leg-
fontosabb információkat tartalmazza (fejezetek szerinti bontásban):

vízgyûjtok és víztestek jellemzése   Hazánk vízrajza és különféle vize-
inek típusokba sorolása (1. fejezet)
emberi tevékenységbol eredo terhelések és hatások   A külön-
féle vízhasználatokból és más emberi tevékenységekbôl adódó terhelések és 
szennyezések bemutatása, melyek vizeink állapotára káros hatással lehetnek (2. 
fejezet)
védelem alatt álló területek   A vízhez köthetô, természeti vagy gaz-
dasági okok miatt védettnek nyilvánított területek leírása (3. fejezet)
monitoringhálózatok és -programok   Az értékeléshez felhasznált 
adatok forrásai: vizsgálatok és mintavételek típusai, helye és gyakorisága, vagyis 
a monitoringrendszer bemutatása (4. fejezet)
a vizek állapotának értékelése, jelentos vízgazdálkodási  
kérdések azonosítása Vizeink jelenlegi állapotának részletes értékelése 
(ökológiai, vízminôségi és mennyiségi szempontból), vízfolyások, állóvizek és a 
felszín alatti vizek lehatárolható egységeinek osztályba sorolása (5. fejezet)
kÖrnyezeti Célkitûzések   A vízi környezet állapotát érintô általános 
és részletes célkitûzések bemutatása, a nem megfelelô (a jónál alacsonyabb) 
minôsítést kapott vizek esetében az elérendô célállapotok és az ezekhez tarto-
zó határidôk (2015, 2021 vagy 2027) felsorolása (6. fejezet) 
vízhasználatok gazdasági elemzése   A vízhasználatok gazdasági vo-
natkozásainak bemutatása és elemzése (7. fejezet)
intézkedési program   A célok eléréséhez szükséges, 2015-ig megvalósí-
tandó (vagy már jelenleg is futó) intézkedések és programok részletes bemuta-
tása, a 2015 után (2027-ig) megvalósítandó intézkedések és az ezek megvalósí-
tásához szükséges elôkészítô lépések leírása (8. fejezet)
kapCsolódó programok és tervek   További országos programok és 
stratégiai tervek (pl. ÚMFT, ÚMVP) kapcsolódási pontjainak és összefüggéseinek 
bemutatása a Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervvel (9. fejezet)
a kÖzvélemény bevonása   A terv társadalmi vitájának összefoglalója, ki-
térve a konzultáció eredményeképpen végrehajtott módosításokra is (10. fejezet)
éghajlatváltozás   Az éghajlatváltozás várható hatásai a vizekre és a nega-
tív hatások kezelésére javasolt intézkedések összefoglalása (11. fejezet)

Minden fejezethez számos melléklet (adattáblák, digitális térképek) és háttéranyag tar-
tozik, amelyek további részletes információkat és elemzéseket tartalmaznak. 

Az országos Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv stratégiai környezeti vizsgálata (sKV) is elké-
szült, célja a terv környezeti és fenntarthatósági szempontok szerinti vizsgálata, az 
ezeknek való megfelelés elôsegítése, valamint a döntéshozatal hatékonyabbá, átlátha-
tóbbá tétele, felelôsségének erôsítése. 

5.
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Az sKV hozzájárult a terv céljainak, prioritásainak pontosításához, valamint a döntésho-
zatali és tervezési folyamat javításához, különös tekintettel a végrehajtás folyamatára. 
számos tartalmi kérdésben is hozzájárult a terv javításához, például a monitoringrendszer 
fejlesztése, a képességfejlesztés és a védett területek kérdésköre.

Az országos Vízgyûjtõ-gazdálkodási Terv teljes szövege, az egyes fejezeteket kiegészítõ mellékletek és a 
kapcsolódó háttéranyagok, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálat dokumentumai letölthetõek a 
www.vizeink.hu oldalról.

További, az Európai Unió Víz Keretirányelvével kapcsolatos szakmai információk, így maga a Víz Ke-
retirányelv teljes szövege és az eddigi végrehajtási események a www.euvki.hu oldalon találhatók.

A tervet kihirdetõ Kormányhatározat a www.magyarorszag.hu portál Jogszabálykeresõ menüpont-
ján keresztül érhetõ el.
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Képjegyzék:

Fotó címe
Velencei-tó
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tervezés során 
Hany-Tündérfátyol 
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Belvízi elöntés az Alföldön
szalajka-patak a Bükkben
Az erôsen módosított szinva-patak
Miskolc belterületén
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algásodó állóvíz
szennyezést okozó állattartó telep
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Termálfürdô Miskolctapolcán
Mocsári gólyahír
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területtel
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