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Vízhiány elleni védekezés jogszabályi háttere

Jogszabályi háttér:

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről

Forrás biztosítás:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

• Ágazati célfeladatok
• 5. az aszály elleni kárelhárítási tevékenység ellátására

Beavatkozások elszámolási rendje:

OVF 71/2020. számú utasítás a vízkár-elhárítási tevékenységek kiadásainak 
elszámolási rendjéről

Központi Költségvetési Forrásból biztosítandó egyéb védelmi tevékenységek:

• Árvíz védelem
• Belvíz védelem
• Helyi vízkár elleni védelem
• Jégkár elleni védekezés 
• Vízminőség védelem



Beavatkozások elrendelése, költségek 
jóváhagyásának menete

• Általános Védelmi Tervek elkészítése 2021. december

• Körzeti Védelmi Tervek elkészítése 2022. december

• Vízhiány kezelő körzetek 84 db

• Súlyponti aszály monitoring állomások

• Fokozat elrendelés (VIZIG) I-II-III és rendkívüli fokozat (HDIs)

• Vízhiány elleni intézkedés kérelmezése (VIZIG)

• Intézkedés elrendelése vagy elutasítása (OMIT)

• VIZIG Elszámolás OVF felé

• OVF elszámolása BM felé

• Beavatkozások költségeinek jóváhagyása (BM)

• Támogatói Okirat kiadása (BM)

• Címszintű beszámoló elkészítése és megküldése BM részére (OVF)



Hol és ki tud beavatkozni?

Állami tulajdonú, Vízügyi 
Igazgatóság kezelésében lévő 

rendszerek. 

Öntöző csatornák!
Kettős üzemű csatornák!

Tározók!
Holtágak!

Öntözőrendszerek és egységek

Nem Állami tulajdonban lévő, vagy 
Nem Vízügyi Igazgatóság 

kezelésében lévő rendszerek.

Nem közérdeket ellátó 
létesítményeken történő 

beavatkozások.

Nemzeti Park által üzemeltetett 
holtágak, vizes élőhelyek.



Hol és ki tud beavatkozni ?

Állami tulajdonú, Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő rendszerek 

Beavatkozásért felelős: Vízügyi Igazgatóság  
Forrás: 13/2020. (V. 5.) BM rendelet szerint és mértékig

Forrás túllépés esetén előterjesztés készítése

Egyéb rendszerek

Beavatkozásért felelős: Üzemeltetők, tulajdonosok
Forrás: saját költség!

Ha közérdekű a cél és Vízgazdálkodási Állami feladatból adódó Vízügyi 
Ágazati feladatok ellátása érdekében  (beékelődött rendszerek)
1995. évi LVII törvény
VII. Fejezet
A vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő ingatlanokra vonatkozó rendelkezése 
alapján
22/A. §6
(2) Ha a vízügyi igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján
megállapítja, hogy az öntözővíz továbbítását, a vízelvezetést akadályozó vízfolyásvagy
csatornaszakasz
a) nem állami tulajdonban van,
b) más nyomvonalon történő elvezetéssel nem váltható ki,
c) használata a mezőgazdasági vízszolgáltatásban vagy az aszálykár, vízkár
elhárításában közérdekű célú, valamint
d) rendeltetésszerű használatához állami vízgazdálkodási fejlesztés szükséges,
kezdeményezi a terület tulajdonjogának az állam javára történő 
megszerzését.



Vízgazdálkodási szempontból a prioritási sorrend.

Mezőgazdasági vízellátás biztosítása ?

Már ahol lehet és az alap főművi csatornarendszer 
rendelkezésre áll. Felszíni víz utánpótlás vagy 
felszín alatti vízpótlás? 

Ivóvíz, technológiai hígító víz, ipari vízellátás 
biztosítása? 

Termál csurgalék vizek és tisztított szennyvizek 
hígító víz biztosítása?

Ökológiai vízpótlás? 

Vizi ökoszisztéma fenntartása a 
cél vagy a turisztika vonzerejének 
a biztosítása?
Mocsárvidék ökoszisztéma 
fenntartása vízszállító 
rendszerekben vagy a megfelelő 
vízmennyiség szállítása?

1995. évi LVII törvény
15§
a) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató 
tevékenységgel járó,
c)6 állatitatási, haltermelési,
d) természetvédelmi,
e)7 öntözési,
f)8 gazdasági,
g)9 egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú)
vízhasználat.



Ha tudunk együtt gondolkodni a védekezés és beavatkozás 
során, akkor a fejlesztés és üzemeltetés során is sikerülni fog?

A Duna-Tisza közi homokhátság vízhiányos 
ökológiai állapotának javítása, helyreállítása 
projekt. 

Duna-Tisza csatorna rekonstrukciós terv hossz-
szelvény.

Harangodi víztározó üzemeltetése

Nagykálló várostól északi irányban, Kállai-főfolyás 
21+200-24+000 km szelvényei között elterülő, 125 
ha területű tározó, mely max. 1,2 millió m3 víz 
betározására alkalmas.

Ideiglenes tározó cél a téli és tavaszi csapadékok 
betározása, majd a vízhiányos időszakban a alsó 
kapcsolódó rendszerek vízpótlása. 

Jelenleg a 40-45 cm átlagos vízmélység és 282.000 
m3 vízmennyiség leeresztése korlátozás alá került.

Fenntartási munkát nem lehet elvégezni a vízborítás 
miatt, valamint a víz minősége meddig biztosítható?  



Köszönöm a figyelmet


