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• A víz egy megosztott de véges erőforrás

• A víz a gazdasági javak egyike, amelyet 

fenntarthatóan kell kiaknázni

• A vizek védelme szükséges az emberi élethez és 

egészséghez, de a biodiverzitás megőrzéséhez és 

az ökoszisztémák egészségéhez is

• Hosszú távon csak az egészséges ökoszisztémák 

biztosítják a fenntartható vízhasználatok 

kielégítését 

Az EU vízügyi politikájának célja a fenntartható 

vízhasználatok megvalósítása

Alapvetés



Víz Keretirányelv

A 2000/60/EK irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek 
meghatározásáról a víz politika területén (VKI)

A Víz Keretirányelv célja 2015-re (ill. 2021-re, 2027-re) a vizek jó 
állapotának elérése

A hatótényezők azonosítása után a monitoring alapján értékelni kell az 
állapotot és annak függvényében intézkedéseket kell meghatározni. 

2009. december 22-re el kellett készíteni az első stratégiai tervet az ún. 
„Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet”

2010-2015 között (6 év alatt) végre kellett hajtani a VGT-ben leírt 
Intézkedési Programot, minden intézkedés megvalósítását legkésőbb 
2013-tól el kellett indítani. 

2015 végéig felül kellett vizsgálni az első tervet, az intézkedési 
programot és végrehajtását értékelni kell.
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Helyzetelemzés módszere



A vízgyűjtő elv

• Minden felszíni, felszín 
alatti, átmeneti és parti 
vízre vonatkozik

• A vízgyűjtő terület illetve 
a víztest a tervezési és 
intézkedési alapegység

• A vízgyűjtőn minden 
vizekre gyakorolt hatásra 
vonatkozik



A VKI céljai

• A vizek állapota nem romolhat

• 2015-ig el kell érni a vizek jó állapotát (kivételek 
lehetségesek 2027-ig illetve természetes okokból tovább is)

• Felszíni vizek: 
– Jó kémiai és ökológiai állapot

– Elsőbbségi szennyezőanyagok kibocsátásának folyamatos csökkentése

– Elsőbbségi veszélyes szennyezőanyagok kibocsátásának 
megszüntetése

• Felszín alatti vizek: 
– Jó kémiai és mennyiségi állapot

– Szennyezőanyagok kibocsátásának megelőzése ill. csökkentése

– Minden jelentős szennyezés-növekedési trend megfordítása

• Társadalmi részvétel a tervezésben

• Nemzetközi együttműködés a határon átnyúló vízgyűjtőkön



Nemzetközi 
vízgyűjtők 
Európában



Víz Keretirányelv célkitűzéseinek integrálása a többi 
ágazat politikájába
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Útmutatók a VKI végrehajtásához
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Nemzetközi együttműködés (I)

• Határvízi kapcsolatok: az együttműködés 
minden viszonylatban jól kialakult, de a 
döntéshozatal hosszadalmas és nehézkes, a 
kétoldalú adatcsere néhol akadozik

• A VKI elvei szerint az információcserétől el 
kéne jutni a közös probléma feltáráson át a 
határon átnyúló, költséghatékony 
intézkedésekről való közös döntésekig – ez 
utóbbi még nem valósult meg

• SKV, KHV határon átterjedő ügyekben nem 
túl hatékony eddig



Nemzetközi együttműködés (II)

• Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR)
• Közös előrejelzés, monitoring
• Duna szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv
• Közös intézkedési terv csak a nemzeti intézkedések 

összessége
• Nagy különbségek az országok között
• Magyar elnökség 2019-ben

• Duna Stratégia 
• Magyar vezetés a vizes prioritás területeken (vízminőség, 

környezeti kockázatok)
• Nemzetközi projektek – növelik a közös módszerek 

elterjedését

• Budapest Water Summit, ENSZ Víz Magas Szintű 
Panel – diplomáciai jelentőségük mellett segíthetnek 
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) 
elérésében



Vízminőség, ivóvízbiztonság

VKI 7 (3) cikk: védeni kell a jelenlegi vagy jövőbeli 
emberi fogyasztásra szánt víz kitermelésére kijelölt 
víztesteket, akár védőterületekkel, azért, hogy 
elkerülhető legyen az állapotromlás illetve 
csökkenhető legyen a ivóvíztisztítás szintje. 

• A forrásnál kell csökkenteni a szennyezést a 
költséghatékonyság miatt – több tisztítás 
nagyobb ráfordítást igényel és magasabb 
vízszámlával jár 

• Vízbázisok és távlati vízbázisok
• Szennyezés-előrejelzésre lenne szükség például 

a parti szűrésű kutaknál



Vízminőség, szennyező anyagok

• Környezetminőségi határérték Irányelv (Environmental Quality 
Standards/Priority Substances Directive (2008/105/EC)

• Települési szennyvíztisztítási Irányelv (Urban Waste Water Treatment 
Directive (91/271/EEC)

• A legújabb eredmények szerint (VGT2) 5-6 elsőbbségi veszélyes 
anyag okoz csak gyenge állapotot nagy számú (ezernél több) 
víztesten (Hg, PAH-ok, pBDE-k, cink)

• Gondot jelentenek a települési szennyvíztisztítókba bekerülő új vegyi 
anyagok (emerging pollutants) és a diffúz forrásokból származó 
kibocsátások, amelyeket nehéz mérni. Hasonló a helyzet a 
szennyezőanyag keverékekkel, amelyeknek a hatásai is ismeretlenek 
a legtöbb esetben

• Vegyi anyagok ezreit használják az iparban, gyógyszereket, 
hormonokat, mikroműanyagokat, PFOS-t, nem lehet előre 
megmondani, hogy mi jelenhet meg és mi lehet a keverékek hatása, 
a települési szennyíztisztítók pedig nincsenek felkészülve zeeknek az 
anyagoknak a tisztítására



Veszélyes létesítmények

• Ipari kibocsátási Irányelv (2010/75/EU)
• SEVESO Irányelv a baleseti veszélyek kezeléséről 

(96/82/EC)

• Egyes szomszédos országokban a felhagyott 
bányák illetve a veszélyes üzemek nem 
megfelelő üzemeltetése okoz határon átterjedő 
vízszennyezéseket

• A nem megfelelő kommunális hulladék gyűjtés 
ugyancsak felszíni vízszennyezéseket okoz, főleg 
műanyag és mikroműanyag szennyezést – tiszai 
PET Kupa már 6 éve



Vízmennyiségi előírások a VKI-ban?

Az Európai Uniós Szerződés
192.2(b) pontja szerint az európai 

szintű intézkedések a víz 
mennyiségével való gazdálkodással 
kapcsolatban általában egyhangú 
döntést igényelnek a Tanácsban



Árvizek

2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről
Lépései: előzetes árvízkockázat értékelés; árvízkockázat térképezés, 
árvízkockázat-kezelési tervek készítése és intézkedések végrehajtása. 
Elvei a megelőzés, védelem és készültség. Előrejelző és riasztó 
rendszerek kulcsfontosságúak (időelőny)

Kapcsolat a VKI-val: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízkockázat-
kezelési tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét 
képezik. A VKI környezetvédelmi célkitűzéseire tekintettel fel kell 
használni a közös kapcsolódási pontok és előnyök kölcsönös lehetőségét, 
biztosítania kell a hatékonyságot és az erőforrásokkal való hatékony 
gazdálkodást

Probléma: többlet vizet gyorsan leengedni vagy megtartani más célokra? 
Egyre inkább az kerül előtérbe, hogy ahol lehet, tartsuk meg a vizet, akár 
természetes módszerekkel is, adjunk vissza teret a folyóknak.



Vízvisszatartás, hatékonyabb felhasználás, 
újrahasznosítás támogatása

VGT1: 
„szürke infrastruktúra” 

támogatása

VGT2: 
„zöld infrastruktúra” támogatása



Rajna 2020 / Lazac 2020

• Ökológiai folytonosság visszaállítása
• Árterületek újra aktiválása az ökoszisztémák 

helyreállításával
• Cél: lazac, mint jelölő és vízminőség 

indikátor faj  visszatérése Baselbe 2020-ra
• Integrált megközelítés:vízminőség, 

vízmennyiség (árvízvédelem) és 
ökoszisztémák javításának egységes 
kezelése

• VKI: jó ökológiai állapot elérése
• 1990 óta több, mint 9000 lazac tért vissza a 

Rajna vízgyűjtőre, a lehetséges ívóhelyek
20%-a újra elérhető



Aszály és vízhiány
EU Közlemény (Communication): 2007 majd ennek 
felülvizsgálata 2012-ben

• Tagállamok fele problémaként vetette fel az aszályt a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervében, de nincs mindenhol aszálykezelési terv

• Az aszály már most, legalább regionálisan illetve szezonálisan gondot 
jelent mindenhol Európában, és ez a klímaváltozással várhatóan 
rosszabbodni fog: SE déli részén is volt aszály, míg AT felszín alatti 
vízkészletei egyes területeken csökkentek.

• ES: egyes régiókban a kitermelhető víz több, mint 80%-át a 
mezőgazdaság használja, és aszályos időszakokban konfliktusok 
keletkeznek a vízhasználatok között – súlyos a vízhiány. Nálunk ez 
még nem jellemző, de a klímaváltozás miatt lehet, hogy érdemes 
felkészülni hasonló helyzetre a jövőben – biztonsági kockázatot 
jelenthet, ha a víz konfliktusforrás lesz szektorok vagy akár országok 
között, főleg egy alvízi országnak.



Mezőgazdaság

• Vízhasználó és szennyező ágazat, de döntő szerepe van 
vizek kezelésében is

• Közös Agrárpolitika
• A II. vh után a termelés növelésére jött létre
• A területalapú támogatások növelik a 

földkoncentrációt és ezzel az intenzív gazdálkodást, 
megakadályozzák a kevésbé alkalmas területek 
kivételét a termelésből

• A vízvisszatartáshoz viszont terület kéne
• A szennyezésért a fogyasztó 3X fizet: a támogatásokkal, 

az étellel és a környezet megtisztításakor
• Európa legyen a világ éléskamrája? Ez a megfelelő 

megközelítés a migráció csökkentésére?



Területi tervezés

• Hosszú távú tervezés: vízigényt a 
kínálathoz kell alakítani 
• pl. hűtővíznél – erőműnél 

biztonsági kérdés
• Pl. erdőirtás árvíznél 

• Klímaváltozás: minden eddig 
említett problémát súlyosbít



Lehetőségek a megfelelő 
vízmennyiség biztosítására

• Körkörös gazdaság
• Víztakarékosság 
• Vízárpolitika
• Víz újrahasznosítás
• Vízvisszatartás
• vízmérleg számítás, ökológiai vízigény 

meghatározása – közös metodika 
alapján akár a nemzetközi vízmegosztás
tekintetében is használható lenne



Víztakarékosság lehetőségei 
Európában

• 40% vízfelhasználás megtakarítás lehetséges
• Pusztán technológiai fejlesztéssel
• További csökkentés érhető el a társadalmi illetve 

termelői szokások megváltoztatásával
• Vízszolgáltatási infrastruktúra: a lehetséges megtakarítás 

a mai kitermelés 33%-a
• Mezőgazdaság: 43% megtakarítási lehetőség

• Nagyobb hatékonysággal – 15% - 60% 
• Az öntözési gyakorlat megváltoztatásával (30%), 
• Az aszálynak jobban ellenálló növények 

termesztésével (akár 50%)
• A kezelt szennyvíz újrahasznosításával (kb. 10%)

• Ipar: a becsült megtakarítás 15 - 90% lehet, átlagosan
43%

• Turizmus: 80-90% megtakarítás lehetséges



Konklúzió

• A megelőzésre és a forrásnál történő beavatkozásra 
kell helyezni a hangsúlyt

• A stratégiai tervezés az érdekeltek bevonásával 
kulcsfontosságú

• Integrált szemlélet nélkül nem tudunk vízgyűjtő 
szintű komplex problémákat megoldani

• Elengedhetetlen a szakmai és politikai szintű 
párbeszéd a felvízi országokkal – ebben ki lehet 
használni a VKI-ban rejlő lehetőségeket is

• Őrizzük meg a természeti értékeinket, 
biodiverzitásunkat, bánjunk a vízzel fenntartható 
módon, használjuk a természet adta megoldásokat is







Köszönöm a figyelmet!


