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• „Dátumok”

• VGT3 rövid ismertetése (szakmai és területi fórumok

alapján – anyagok: https://vizeink.hu/online-tarsadalmasitas/ )

• Beérkezett vélemények (?)

Vázlat

https://vizeink.hu/online-tarsadalmasitas/
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• VGT3 I. vitaanyag publikálása: 2020.12.22.

• VGT3 II. vitaanyag publikálása: 2021.05.28.

• Társadalmi véleményeztetés 2021.05.29 - 09.15-ig (az utolsó

üzenet 09.28-án érkezett be

• VGT3 online területi és tematikus fórum: 2021.08.30-09.09.

• VIZIG-ek - projektes „összehangolás”

• A VGT3 kézirat átdolgozása a társadalmi észrevételek alapján

(2021.10.30.)

• TVT/RVT ülések a területi vélemények értékelése céljából 2021.

október-november

Az eddigiek..
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• VGT3 vitaanyag felterjesztése BM-be tárcaközi egyeztetéshez

(2021.10.30.)

• VGT3 Stratégiai Környezeti Vizsgálat elkészítése (ehhez: SKV

társadalmi véleményeztetése 2021.08.31-ig megtörtént 6 db

vélemény érkezett)

• VGT3 és SKV 2021.11.30-ig OVT/OKT elé terjesztés

• VGT3 kormány-előterjesztés elkészítése (VGT3 rövid változat)

és felterjesztés Kormánynak: 2021.12.01.

• VGT3 végleges, elfogadott változat publikálása 2021.12.22. (VKI

határidő)

• WISE jelentés elkészítése VGT3 adatbázisból (2022.03.22.)

• Online VGT3 adatbázis és térinformatikai megjelenítés:

2022.03.31., amelyek egyben az alegységi/részvízgyűjtő online

tervek is

Főbb dátumok
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• Cél a „jó állapot”:

• A vízió: Európa minden felszíni és felszín alatti vize,

továbbá vízhez kapcsolódó védett területe eléri a jó

állapotot

• A vizeket fenntartható módon hasznosítjuk az ökoszisztéma

igényeinek figyelembe vételével

• A vízzel kapcsolatos minden irányelv végrehajtása,

nemzetközi egyezmények betartása mellett

• Integrált szemléletű vízgazdálkodás valósul meg

(szakterületek és vízgyűjtő)

• Kockázatokat kezelése megfelelő

• 6 évente felülvizsgálat, folyamatos értékelések

VGT3
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• Felülvizsgálatok, módszertan módosítása ahol szükséges

• Csökkent a felszíni víztestek száma (minimálisan, működési

területet érintően – -1 db)

• Erősen módosított víztestek kijelölésének módszertana

változott (mentességek!)

• Felszín alatti víztesteknél nincs változás

• Küszöb és háttérétékek módosítása, finomítása

(állapotértékelés)

VGT3 – 1. fejezet
A vízgyűjtők jellemzése
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• Jellemzően felülvizsgálatok, aktualizálás

• Ivóvízkivételek vízbázisa

• „Halas vizek”

• Tápanyag és nitrát érzékeny területek

• Üdülési célra kijelölt „fürdőhelyek”

• Élőhelyek vagy állatfajok védelmére kijelölt területek

• DE! Új Ivóvíz Irányelv (H.i.: 2023.01.12.)

• Hálózati vízszivárgás felmérése, infrastruktúra javítása

• Vízbázisok - nem csak ivóvíz, hanem élelmiszerellátás -

védőterületeinek fokozott védelme, célirányos intézkedésekkel

(kockázatértékelést követően, potenciális/releváns

szennyezőanyagok alapján)

• Adatok hozzáférhetősége (szolgáltató-hatóság -> VKI adatok;

felhasználók -> szolgáltatói adatok)

• Vízhez való hozzáférés biztosítása (egykutas vízművek)

VGT3 – 2. fejezet
Védett területek
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VGT3 – 3. fejezet
Emberi tevékenységből eredő 

terhelések és hatások

• Problémák felsorolása: JVK

• Emberi tevékenységek (vízminőség, vízhiány)

• Inváziós fajok

• Klímaváltozás – aszály!

• Felerősít(het)i a meglévő problémákat (vízhiány,

szélsőségek erősödése – erózió)

• Jövőben elengedhetetlen: társadalom szemléletváltása
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VGT3 – 4. fejezet
Monitoring hálózatok és programok

• Korábbi VGT-kben probléma az adathiány (hiányos hálózat)

• Hálózat felülvizsgálata megtörtént (2020), változó

módszertan (FEV, FAV, Hidromet):

• Hálózat optimalizálása („minőség” és mennyiség)

• ~ bővítése („fehér foltok”)
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VGT3 – 5. fejezet
Vízhasználatok gazdasági elemzése

• Jelenlegi vízhasználat, illetve jövőbeli előrejelzés

• Legnagyobb vízhasználó az ipar, várhatóan tovább fog

növekedni (pl. akkumulátorgyárak), de mezőgazdaság szerepe

jelentős (öntözésfejlesztés)

• Magas hálózati vízveszteség (26% - 2017) [rekonstrukció:

1500 Mrd Ft!]

• Közműolló alacsony (13,8% - 2017)

• A népességcsökkenés erre kedvezően hat, de más hatások

(gépesítés) „kompenzálhatja”

• Vízhasználati és szolgáltatási díjak..
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VGT3 – 6. fejezet
Állapotértékelés

• Probléma főként a biológiai állapot sekély porózus (min.+menny. is!)

• VGT2 -> VGT3

általában javulás számszerűen nincs változás

DE!

26 romlott, 25 javult

sok a jó, de gyenge kockázat
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VGT3 – 7. fejezet
Környezeti célkitűzések

• Mi a cél (T, EM, M), és esetleges mentességek

• VKI 4.4-4.7 cikkek alkalmazásainak vizsgálata (főként 4.6,

4.7 – környezeti hatás és új fejlesztés)

• Határidő, enyhébb cél, időleges romlás, új fejlesztés

• 2027-re legtöbb esetben nem teljesíthető a cél – időbeli

mentesség + területi prioritások

• OP projektek, de bizonytalan a keret és felhasználhatóság
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VGT3 – 8. fejezet
Intézkedési program

• Véghatáridő: 2027. december 22.

• A harmadik vízgyűjtő gazdálkodási terv végrehajtása és a jó

állapot/környezeti célkitűzés elérése minden víztestre

• Áttervezett intézkedési program, más hangsúlyokkal, új

elemekkel általánosabban megfogalmazva (intézkedésen belüli

alintézkedés a konkrétabb -> alkalmazhatóság)

• EM/M esetében „prágai módszer” - a vízgazdálkodási feladat

ellátása mellett kialakítható legjobb vízikörnyezet a cél

• Sokkal hangsúlyosabb az aszály (tartós aszály), ami külön

mentességeket generál (elérhetetlen a korábbi cél)

• Ütemezés sokszor 2027 utáni céllal..

• Jelentősebb szerep a szabályozásnak és szemléletformálásnak, 

ösztönzésnek
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VGT3 – 9. fejezet
Kapcsolódó programok és tervek

• „Mindenféle” nemzeti és ágazati terv és stratégia:

• KJT

• Nemzeti Környezetvédelmi Program

• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia

• …
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VGT3 – 10. fejezet
A közvélemény tájékoztatása és 

társadalmi konzultáció

• Összesen 103 db

• Területi vélemény (vgt3_xxx@xxxvizig.hu) - 43 db

• vgt3@vizeink.hu címre küldött vélemény (+5 db TVT, +3 db

RVT)

• Fórumon elhangzott észrevétel, kérdés, hozzászólás (és válasz)

• Feldolgozott vélemények felülvizsgálata…

mailto:vgt3_xxx@xxxvizig.hu

