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VGT3 projekt

Adat- és tudásbázis:
• klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

• természeti katasztrófák megelőzéséhez

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 2000/60/EK irányelv  (Víz Keretirányelv) előírása szerinti 
hatévenkénti felülvizsgálata 

VKI-ban előírt határidők:

2018.12.22-ig ütemterv és munkaprogram √

2019.12.22-ig Jelentős Vízgazdálkodási Problémák vitaanyag

Féléves társadalmi egyeztetés

2020.12.22-ig VGT3 vitaanyag

2021.12.22-ig elfogadott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

2022.03.22-ig WISE jelentés

KEHOP-1.1.0-15-2016-00008

100%
támogatási intenzitás



VGT3 Projektelemek

• 1. projektelem: VGT módszerek felülvizsgálata és VGT3 elkészítése
– Módszerek felülvizsgálata, gyakorlatiasabbá tétele

– Előírt ütemezés szerint országos és rész-vízgyűjtő tervek készítése víztestenkénti 
adatlapokkal

– SKV készítése és társadalmi véleményezés

– Területi „tervek” on-line adatbázisban elérhető víztest adatlapok tetszőleges 
csoportosítással (alegység, VIZIG, megye, modellterület)

• 2. projektelem: Vízkészlet-gazdálkodási metodika és modell kidolgozása a 
felszíni és felszín alatti vizekre
– Modellezés végrehajtása (folytatása) 108 vízgyűjtőre

– Integrált Vízkészlet-gazdálkodási Országos Terv elkészítése

– SKV és társadalmi véleményezés

• 3. projektelem: A vízjárási szélsőségek és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás kérdésének vizsgálata
– Klímakockázat elemzés

– Aszály kockázatkezelési és adaptációs intézkedések meghatározása

• 4. projektelem: Egységes VGT térinformatikai adatbázis és megjelenítő 
rendszer létrehozása



Víztestek felülvizsgálatát elkezdtük
• Térinformatikai állomány javítása

1. Új vízhálózathoz igazítás

2. Topológiai hibák javítása

3. Vízgyűjtő lehatárolás javítása

Topológiai hibák tömkelege

Vízfolyások mind módosultak

1.

2.

3.



Főbb felülvizsgálati elveink

• Víztest kijelölésben csak javítások, nem átalakítás

• Víztest adatlapok és on-line VGT kereső felület 
(rendszerterv készítése folyamatban, FAV adatlap 
kész, FEV és védett területek adatlap folyamatban)

• DPSIR alkalmazása szükséges, terhelés-hatáselemzési 
módszerekben legfeljebb finomítás

• Hidromorfológiai értékelés új alapokon, többi 
elemnél csak pontosítás a KEHOP-1.1.0 projekt 
alapján

• Környezeti célkitűzéseknél a mentességek 
alkalmazása (és igazolása)

• Több integrált vízgazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás



Vízkészlet-gazdálkodási Munkacsoport 
2019. évi tevékenysége

1. Felszíni vízkészlet-gazdálkodási módszertan többszöri 
véleményezése, 

2. Felszíni vízkészlet-gazdálkodási módszertan 
tartalomjegyzék készítése és véleményezése

3. Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási módszertan 
tartalomjegyzék javaslat készítése és véleményezése

4. Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási módszertan két 
elemének véleményezése
• A felszín alatti vízgazdálkodást támogató regionális - szubregionális

modellezések módszertani segédlete, „cook-book” formában
• Mennyiségi Igénybevételi Határérték (Mi) meghatározására 

vonatkozó modellezési irányelvek 

A módszertanok kidolgozása a VIZITERV Environ Kft. VGT3 projektbeli 
feladata  



A fogalmakat jól kell használni és fordítani

WATER SHORTAGE 
(magyarul: vízhiány)

DROUGHT 
(magyarul: aszály)

WATER SCARCITY 
(magyarul: vízhiány)

VKI 4. cikk (6) bekezdés
kivételes helyzet: tartós aszály

VKI 4. cikk (7) bekezdés
közérdekű fejlesztés

Vízhiánymérséklő 
beavatkozások

Aszálykezelési 
intézkedések

például 
műszaki intézkedés: 

vízpótlás

más VKI 
feltételek



Vízfolyások/állóvizek időszakossága

• 28/2004 KvVM rendelet, 2. és 
4. sz. melléklete

• 220/2004. (VII.21.) Korm. 
rendelet 

• 219/2004. (VII.21.) Korm. 
rendelet 

• 147/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet 63. § (1) 

1 Kvázi állandó lefolyású 
2 Lefolyó – Pangó jellegű
3 Változékony-Lefolyó jellegű
4 Pangó
5 Változékony-Pangó jellegű
6 Változékony
7 Esetenként lefolyó
8 Epizodikus



JVK tartalma és struktúrája

I. Bevezető

II. Magyarország helyzete a Duna medencében

III. Magyarország hosszútávú vízgazdálkodási céljai

IV. Jelentős vízgazdálkodási kérdések

V. Kitekintés • Felszíni vizek
• Felszíni vizek, vízkivételek
• Szervesanyag-terhelés
• Tápanyagterhelés
• Veszélyesanyag-terhelés
• Mikroműanyag-szennyezés
• Özönfajok megjelenése - bioszennyezés
• Hidromorfológiai beavatkozások
• Álló- és folyóvizek vízszintjeinek és vízhozamának szabályozási kérdései

• Felszín alatti vizek
• Felszín alatti vizek minőségi változásai (kémiai terhelés)
• Felszín alatti vizek mennyiségi változásai (terhelések)

• Vízminőséget is befolyásoló mennyiségi kérdések
• Aszály és vízhiány
• Árvízi és belvízi kockázati kérdések
• Egyéb terhelések (közlekedés, rekreáció, vízkormányzás…)

• Jövőbeni infrastruktúra-fejlesztések hatásainak vizsgálata



JVP2 felépítésének harmonizálása

1. Pontszerű szennyezések

2. Diffúz szennyezések

3. Vízkivételek és átvezetések

4. Morfológiai módosítások (hosszirányú és keresztirányú)

5. Vízjárás módosítása

6. Egyéb terhelések

7. Átfogó problémák

Kiegészítő problémafelvetések 2014-hez képest:

• Szennyvíz kérdés (tisztított szv. és szv.iszap felhasználás) 

• Meder berágódás, hullámtér feltöltődés és invazív növényzet

• Új generációs növényvédőszerek, talajdegradáció

• Aszály (gyakoriság, súlyosság, időtartam) 

• Hódgátak

• Hordalék utánpótlódás



Köszönöm a figyelmet!


