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VGT2 intézkedési program

Terhelés/beavatkozás típusok: 

•Pontszerű szennyezések

•Diffúz szennyezések

•Vízkivételek és átvezetések

•Vonalvezetés, meder, part módosítása 

•Tározók, duzzasztók, gátak, zsilipek

•Vízjárás módosítása 

•Védett területeket érő terhelések

•Egyéb terhelések

Intézkedési csomagok: 

• Szennyvíz-, csapadékelvezetés, 

• Diffúz szennyezés csökkentése 

• Fenntartható vízhasználatok megvalósítása

• Szabályozottság csökkentése

• Átjárhatóság helyreállítása

• Vízvisszatartás, üzemeltetés módosítása

• Vízbázisok, élőhelyek, fürdőhelyek védelme

• Speciális intézkedések 

8 csoporton belül 59 féle terhelés 36 csomagon belül 160 intézkedés  

• DPSIR módszer

• Az irány jó -> a problémára/szennyezésre van megoldási javaslat



VGT2 intézkedési program II.

• Problémák (pl.) – célirányos, de általános:

• „2.1 A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános 
szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken”

• 92 víztestből 92-re előírva

• 6.5 Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése és 
megtartása fenntartási munkák keretében

• 92 víztestből 92-re előírva

• Ennek analógiájára „működik” a többi eset is - minden intézkedés elő lett írva, ha arra 
láthatóan szükség van az adott víztesten

• Ezek indokoltak a jó állapot eléréséhez, de sokszor forrás nincs!

• Nagyon sok esetben ágazatok közötti összefogásra lenne szükség!

• Számos kisebb-nagyobb eredmény

(tápanyagterhelés csökk., de algavirágzás!, monitoring)

• Konkrét beavatkozás szinte csak KEHOP-hoz kapcsolódó (folyamatban)



KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 – A Víz Keretirányelv előírásai szerinti 
állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése

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

„VGT3 Projekt”



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)

• 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



Felülvizsgálati elvek

• Víztest kijelölésben csak javítások, nem átalakítás (pl. Balaton közvetlen 
alegységnél -1 víztest – Vázsonyi-Séd)

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

• DPSIR alkalmazása szükséges, terhelés-hatáselemzési módszerekben legfeljebb 
finomítás

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

• Környezeti célkitűzéseknél a mentességek alkalmazása (és igazolása) –
azaz: a „4.x cikkek” megfelelő használata!!



Felülvizsgálat I. – Víztestek felülvizsgálata

Térinformatikai állomány javítása

1. Új vízhálózathoz igazítás (nyomvonal)

2. Topológiai hibák javítása 

3. Vízgyűjtő lehatárolás javítása

1.

2.

3.



Felülvizsgálat II. – Időszakosság

• Jelenleg (1984. évi szabvány):

• Állandó vízfolyás: az a vízfolyás, amelyben az év nagyrészében mozog a víz.

• Időszakos vízfolyás: az a vízfolyás, amelyben az év kisebb részében mozog a víz.

• Jelenleg folyik egy új módszertan kidolgozása, egzaktabb meghatározással –
lefolyás-pangó víz-kiszáradás tartóssága (?)

• Vízkészlet-gazdálkodási értelemben (jelenleg):

• Állandó

• Mesterséges hatásra állandó

• Időszakos

• Mesterséges hatásra időszakos

• A kategóriák tovább bontása indokolt, ami mentességként is alkalmazható lesz

• + EU kritika: túl sok a „szakértői becslés”, így a megbízhatóság/adatforrás is 
változik (napi/rendszeres/eseti mérés, stb..)



• KEHOP alapján átdolgozva, érinti: KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 (monitoring), 
valamint KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 (módszertan)

• Jelentősebb változások a hidromorfológiai értékelésnél, az összes többinél 
apróbbak – inkább csak finomítások

• Ehhez kapcsolódóan folyamatban a monitoring hálózat optimalizálása is (-> 
időszakosság, mint mentesség!)

• Értékelés még folyamatban, módszertan anyagai a végleges terv mellékletét 
képezik majd

Felülvizsgálat III. – Állapotértékelés



• Minősítése lehet: jó - jó, de gyenge kockázata – gyenge

• 1. háttérérték meghatározása, felülvizsgálata;
2. küszöbérték meghatározása („határérték”), felülvizsgálata;
3. megfordítási pont meghatározása, felülvizsgálata. Def.: 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendeletben). Efelett kockázatos állapot.

• Mennyiségi állapot: vízmérleg teszt, süllyedési teszt, felszíni víz teszt, FAVÖKO 
teszt, intrúziós teszt

• Minőségi állapot: diffúz teszt, vízbázis teszt, felszíni víz teszt, (intrúziós teszt)

Állapotértékelés I. – FAV (felszín alatti vizek)



• Vízmérleg teszt (utánpótlódás megfelelősége)

• FAV-ból történő éves, átlagos vízkivétel nem haladhatja meg a hosszú távú átlagos 
utánpótlódást és a hosszú távú ökológiai hozam igények különbségét

• Süllyedési teszt (milyen mértékű vízszint-süllyedés történt)

• Kellő számú adatnál végzik csak, kimutatható-e szignifikánsan csökkenő vízszint (trend)

• Felszíni víz teszt (források, FAV táplálás hozamcsökkenése hat-e vízfolyás 
ökológiájára)

• Kisvízi hozam tartósan ne legyen kevesebb, mint a minimális ökológiai vízmennyiség

• FAVÖKO teszt (vizes és magas talajvízállástól függő ökoszisztémák állapota)

• felszín alatti víztől függő vízi és szárazföldi ökoszisztémák vízigénye (környezeti vízigény) 
kielégítődik-e, illetve a „FAVÖKO” milyen állapotban van (jó-tönkrement)

• Intrúziós vizsgálat (mennyiségi igénybevétel okoz-e minőségi változást)

• Mennyiségi terheléssel érintett területen a vízminőségi paraméterek összevont értékei (pl. 
átlag, medián) alapján

Állapotértékelés II. – FAV mennyiségi állapotértékelés



• Vízbázis teszt (ivóvíz termelő kútnál, valamint ezek monitoring kutjainál 
különböző paraméterek vizsgálata)

• A termelt víztest állapota gyenge minősítésű, ha a szennyezett kút vagy kutak együttes 
termelése meghaladja a víztest termelésének 3,5 %-át, illetve jó, de gyenge kockázata, ha a 
termelés 1 és 3,5 % közé esik.

• Diffúz szennyezettség (diffúz nitrát és ammónium, ortofoszfát, peszticid)

• A szennyezettség (szennyezett terület kiterjedés) meghaladja-e a víztest területének több mint 
20%-át

• Intrúziós teszt (minőségi vonatkozása)

• Felszíni víz teszt (minőségi vonatkozása)

• FAVÖKO teszt (minőségi vonatkozása)

Állapotértékelés III. – FAV minőségi állapotértékelés



• Minősítése lehet: kiváló - jó - mérsékelt - gyenge - rossz

• EQR (környezetminőségi arány), EQS (környezetminőségi határérték) számítása

• Víztestek csoportosítása az értékeléshez (új elem!)

• Ha a minősítendő víztesten nem történt mérés, akkor a minősítést a felvízi, vagy alvízi víztest 
mérési eredményei alapján végezhetjük el. Költséghatékony, de csökkenti a megbízhatóságot.

• Ökológiai állapot:

• Biológiai: fitobenton, fitoplankton, makrofita, makrozoobentosz, halak

• Fiziko-kémiai: savasodási állapot, sótartalom, oxigénháztartás, tápanyag 

• Hidromorfológiai

• Kémiai állapot:

• Veszélyes anyagok (terhelés-kockázatelemzéssel meghatározva, hogy adott
VT-n mi a releváns veszélyes szennyezőanyag)

Állapotértékelés IV. – FEV (felszíni vizek)



• Minősítés alapja az ún. reach

• Értékelés a terepi bejárások, felmérések alapján

• Vízfolyás: morfológiai (M), átjárhatósági (Á), hidrológiai értékelés (H) különböző
paraméterei (db)

• M: mederszelvény (4), vegetáció (4), vízfolyás és ártér kapcsolata (1)

• Á: keresztirányú művek, műtárgyak jelenléte (1)

• H: vízkivételek és bevezetések hatása, tározók hatása, átvezetések (4 db), duzzasztó hatás (1), 
csúcsra járatás (1)

• Állóvíz: morfológiai (M), átjárhatósági (Á), hidrológiai értékelés (H) különböző 
paraméterei (db)

• M: meder jellemzői (2), part jellemzői (1), vegetáció jellemzői (4)

• Á: átjárhatóság (1)

• H: táplálás/vízmérleg (1), vízjárás/vízszintingadozás (1), vízhasználatok (1)

Állapotértékelés V. – Hidromorfológia



Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (JVK)

• Az elkészült dokumentumok vitaanyagai elérhetőek:

www.vizeink.hu

• Véleményezési határidő: 2020. 06. 22. 

• Beérkezett vélemények fel-, bedolgozása (VIZIG): 2020. 09. 25.

• Elfogadtatás a Vízgazdálkodási Tanácsokkal (határozattal): 2020.12.05

http://www.vizeink.hu/


Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések II.

• Struktúrája érdemben nem változik:

• 1. Bevezető (új elem)

• 2. Tervezési alegység leírása

• 3. Jelentős emberi beavatkozások (csak alegységnél)

• 4. Jelentős vízgazdálkodási kérdések

• DE! megjelenik külön fejezetben a horizontális (ágazatokon átnyúló) problémakör is

• Kérdések/Problémák: Hangsúlyok eltolódtak (klímaváltozás!), de emellett új 
elemek is megjelentek, melyek jelenleg még nem feltétlenül minősülnek 
jelentősnek (pl. mikroműanyagok)

• Jelentősen rövidebb, általánosabb (az országos anyag)



Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések III.

• Felszíni vizek

• Felszíni vizek, vízkivételek

• Szervesanyag-terhelés

• Tápanyagterhelés

• Veszélyesanyag-terhelés

• Mikroműanyag-szennyezés

• Inváziós fajok megjelenése

• 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…)

• Horizontális kérdések (pl. víziközmű szektor, erózió és kisvízfolyások)



Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések IV.

• KDTVIZIG felelős:

• 1-11 Sió alegység

• 1-12 Kapos alegység

• 1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony alegység

• 1-14 Velencei-tó alegység

• 4-2 Balaton közvetlen alegység

• 4 Balaton részvízgyűjtő

• KDTVIZIG érintett:

• 1-4 Marcal alegység

• 1-5 Bakony-ér és Concó alegység

• 1-6 Által-ér alegység

• 1-9 Közép-Duna alegység

• 1-15 Alsó-Duna jobb part alegység

• 1 Duna részvízgyűjtő



JVK Balaton részvízgyűjtő I.

• Általánosan igaz: ami nem területspecifikus (országos) probléma, az itt is 

megjelenik

• Felszíni és felszín alatti szerves- és tápanyagszennyezések

• Mezőgazdasági művelés (pl.: szőlő), tisztított szennyvíz-bevezetések (Balatonba 

közvetlen csak kettő: Kővágóörs-Pálköve és Balatonszepezd üdülőtelepe)

• Özönfajok megjelenése

• Mezőgazdaság, vagy VIZIG fenntartásból eredő élőhelyzavarás

• Egyéb behurcolás, bevándorlás, vagy szándékos betelepítés (Hévízi-tó elfolyója, halastavak)

• Hidromorfológiai változások (De!! „funkció”!)

• Hossz- és keresztirányú átjárhatóság

• Hidrológiai változások (vízszintartás, vízvisszatartás, halastavak)

• Hordalékegyensúly változása, tágabban értelmezve erózió

(medermélyülés, feltöltődés)



JVK Balaton részvízgyűjtő II.

• Vízbázisok védelme

• Gyakori forráshiány a megfelelő védelemre, különösen a sérülékenyeknél, esetleg elmaradt 

kijelölések (ilyen szerencsére egyre kevesebb van, inkább kisebb önkormányzatoknál)

• FAV mennyiségi túlterhelés (tágan értelmezve)

• Talajvízszint süllyedése

• Engedély nélkül létesült kutak nagy száma

• Termálvíz készletek túltermelése (Hévíznél szerencsére nincs!)

• Klímaváltozás

• Csapadékintenzitás növekedése, ugyanakkor aszály és vízhiány!

• Szintén horizontális probléma, nagyobb hangsúly a vízvisszatartáson az elvezetés helyett

• Általános forráshiány („vizes” ágazatokban) -> fenntartási hiányosságok



JVK Balaton részvízgyűjtő III.

• „Állóvizek speciális kérdései”:

• Vízszintszabályozás problémaköre

• Kikötők, stégek és víziállások kérdésköre

• Nádasok helyzete

• Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (vízminőségi problémák – szulfát terhelés, redukció –

foszfor mobilizáció)

• Vízminőség

• Karsztvízszint emelkedése



JVK Balaton részvízgyűjtő IV.

• (Mikro)műanyagszennyezés

• Nálunk szerencsére kevésbé, inkább a nagyobb folyókon jellemző probléma

• Monitoring rendszer hiányosságai

• Nem önmagában, hanem a VGT céljai miatt probléma

• Hódok

• Egyre szélesebb körben terjednek, nem mindenhol probléma (vízvisszatartás!), de több helyen 

nem kívánatos.



JVK vélemények feldolgozása I.

• Határidőre beérkezett vélemények feldolgozása, nyilvántartásba vétele (központi 

– OVF, és igazgatósági szinten is): egyedi azonosító, érintett anyagok

• Tartalmi felülvizsgálat alapján szükség szerinti korrekciók (mely anyagot érinti 

valójában)

• Beérkezett vélemények száma (átfedésekkel):

• Országos: 280 db

• Részvízgyűjtő – Balaton: 10 db

• Alegységek – 1-11 Sió: 8 db

1-12 Kapos: 3 db 

1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony: 7 db

1-14 Velencei-tó: 4 db

4-2 Balaton közvetlen: 10 db

• Ezek egy része csak elfogadó, de többnyire tartalmi észrevétel



JVK vélemények feldolgozása II.

• Feldolgozás: a vélemény (témakörökre/)pontokra bontása, válaszadás, vélemény 

elfogadása (egyedi kód alapján A-E), javítás helye az anyagban; téma szerinti 

csoportosítás

• VIZIG válaszadás: minden pontra kötelezően reagálni kell, de nem kötelező 

elfogadni a beérkező véleményt

• VIZIG álláspont: Az anyag egy problématár, ahol a jelentős kérdések, problémák 

szöveges felsorolása, rövid ismertetése történik. Nem cél egy mindenre kiterjedő 

„végeláthatatlan” dokumentum elkészítése.

• A véleményeket jellemzően legalább részben elfogadtuk, de több kivétel is akadt. 

Ezek többsége (1) inkább intézkedési tervet fogalmazott meg, ami a VGT feladata 

lenne; (2) olyan tartalmi kiegészítés, amit szükségtelennek tartottunk – ; (3) nem 

értünk egyet a probléma fontosságával (azaz véleményünk szerint nem jelentős); 

(4) már tartalmazta az anyag (valamilyen formában)



JVK vélemények feldolgozása III.

• (1) Az anyagnak véleményünk szerint nem célja a megoldási lehetőségek 

felsorolása, így sokszor nem szerepeltek benne. Az ezekkel kapcsolatos 

véleményeket elfogadjuk, szinte mindig egyet is értünk vele.

• (2)-(3) Gyakori kérés volt valaminek a felsorolása (pl. érintett települések, 

kihagyott terhelések/problémák) – ha jelentős pótoltuk, ha nem minősítjük annak, 

akkor kihagytuk.

• (4) Az anyag tartalmazta, így a véleményt csak nyilvántartásba vettük.

• Feldolgozott vélemények táblázatos formában a végleges anyagok mellékleteként.



Köszönöm a figyelmet!


