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• Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv):

a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő 

keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú 

intézkedési terve

• A települési szennyvizek kezeléséről szóló 

91/271/EGK irányelv: 

a 2000 lakosegyenérték (LE) feletti 

agglomerációk szennyvízelvezetésének és 

–tisztításának megvalósítása, továbbá 

korszerű iszapkezelés és hasznosítás, 

valamint a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi 

elhelyezése

• 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet:

A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk 

településeinek fejlesztési feladatai –

derogációs kötelezettségek

TELEPÜLÉSI VÍZKÖZMŰ SZAKTERÜLETI CÉLOK, DEROGÁCIÓ



KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM 

(KEHOP)

KEHOP-2. prioritás 
támogatás kerete 410,25 Mrd Ft

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, 

szennyvízkezelés fejlesztése

2015. II. 

félévtől

2018. év 

végéig

Szállítói 

előleg

(Ft)

Támogatási 

előleg

(Ft)

Szállítói 

finanszírozás

(Ft)

Utó-

finanszíroz

ás

(Ft)

Összesen

(Ft)

KEHOP-2.2. 97 008 106 882 32 763 105 097 24 799 217 203 720 387 269 155 290 816 451

Szennyvízelvezetés és –tisztítás (KEHOP 2.2.)
támogatás kerete 274,94 Mrd Ft



REKONSTRUKCIÓS IGÉNY 



VÍZIKÖZMŰ REKONSTRUKCIÓS ALAP

Pályázatot nyújthatott be 

•Ellátásért felelősök

•Víziközmű-szolgáltatóval együttesen
konzorciumban

1,5 milliárd forint értékben 

• 30 % önrész, 70 % vissza nem térítendő 
támogatás

• Legalább 10 millió, legfeljebb 100 millió Ft támogatás



A VÍZIKÖZMŰVEK

ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE

Pályázati lehetőség 

• Támogatási cél az energia takarékosság fokozása és az 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése

• Kedvezményezettek: víziközmű-szolgáltatók

Támogatható tevékenységek köre 

•5-10 %-os megtakarítást eredményező berendezések 
cseréje

•energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, 
technológiák alkalmazása, továbbá megújuló energetikai 
beruházások

5 milliárd forint értékben 

• 50 % önrész és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatás

• A megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó 
beruházás a teljes támogatási igény 20 %-a



A FENNTARTHATÓ VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER 

Víziközmű
rekonstrukciós 
útmutató készítése 
JASPERS 
segítségével

„A víziközmű-
szolgáltatással 
kapcsolatos 
szemléletformálás
” megnevezésű 
felhívás. (KEHOP-
2.1.7.)

Nemzeti 
Beruházási Terv 
készítése (2021-
2027-es  
finanszírozási 
ciklus 
előkészítése)

Innovatív 
megoldások 
(energiahaté-
konyság, 
víztakarékosság, 
CO2 kibocsátás)

Fenntartható 
és 
versenyképes 
víziközmű-
szolgáltatás 
feltételeinek 
megteremtése



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


