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2. A V2. A Vííz keretirz keretiráányelv cnyelv céélja, lja, 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

Az EU Az EU VVííz Keretirz Keretiráányelvenyelve (2000/60/EK ir(2000/60/EK iráányelv) nyelv) 
2000. december 22. l2000. december 22. léépett hatpett hatáálybalyba

CCéélkitlkitűűzzéései:sei:
MegakadMegakadáályozza a vizek lyozza a vizek áállapotllapotáának romlnak romláássáát vt véédi di éés s 
javjavíítja a vtja a víízkzkéészletek szletek áállapotllapotáátt
A vA víízkzkéészletek hosszszletek hosszúú ttáávvúú vvéédelmdelméével elvel előősegsegííti a ti a 
fenntarthatfenntarthatóó vvíízhasznzhasznáálatotlatot
VVéédi di éés javs javíítja a vtja a víízi kzi köörnyezet rnyezet áállapotllapotáátt
CsCsöökkenti a felszkkenti a felszíín alatti vizek szennyezn alatti vizek szennyezéésséétt
MMéérsrséékli az kli az áárvizek rvizek éés aszs aszáályok hatlyok hatáásaitsait

A VKI legfontosabb cA VKI legfontosabb céélja: a vizek jlja: a vizek jóó áállapotllapotáának elnak eléérréése se 
20152015--ig ig 



2. A V2. A Vííz keretirz keretiráányelv cnyelv céélja, lja, 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

SajSajáátosstossáágai:gai:
NehNehééz z éés bonyolult olvasms bonyolult olvasmáányny
A vA víízgazdzgazdáálkodlkodáás teljes ters teljes terüületletéére re 
vonatkozvonatkozóóan tartalmaz elan tartalmaz előőíírráásokatsokat
Fogalomrendszere Fogalomrendszere 
ÖÖkolkolóógiai szemlgiai szemlééletelete



2. A V2. A Vííz Keretirz Keretiráányelv cnyelv céélja, lja, 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

RRéészlet a Vszlet a Vííz Keretirz Keretiráányelvbnyelvbőől:l:
(1)(1)

 
A vA vííz mz máás terms terméékektkektőől eltl eltéérrőően nem kereskedelmi en nem kereskedelmi 
termterméék, hanem k, hanem öörröökskséég, g, amit ennek megfelelamit ennek megfelelőően kell en kell 
óóvni, vvni, véédeni deni éés kezelnis kezelni

(2)(2)
 

Ennek az irEnnek az iráányelvnek a sikere a Knyelvnek a sikere a Köözzöösssséég g éés a s a 
tagtagáállamok szintjllamok szintjéén, valamint a helyi szinten folyn, valamint a helyi szinten folyóó

 szoros egyszoros együüttmttműűkkööddéésen sen 
éés a ts a táársadalom rsadalom ––

ide ide éértve a vrtve a víízhasznzhasznáállóókat is kat is ––
bevonbevonáássáán mn múúliklik



2. A V2. A Vííz Keretirz Keretiráányelv cnyelv céélja, lja, 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

Fogalmak meghatározása:

felszfelszííni vni vííztest:ztest: a felsza felszííni vizek kni vizek küüllöönnáállllóó, jelent, jelentőős eleme s eleme 
((íígy pgy pééldldáául a tul a tóó, t, táározrozóó, v, víízfolyzfolyáás, folys, folyóó, patak, csatorna) , patak, csatorna) 
vagy ezek egy rvagy ezek egy réésze, szakasza;sze, szakasza;

mestersmestersééges vges vííztestztest:: emberi tevemberi tevéékenyskenyséég g 
eredmeredméényeknyekéént lnt léétrejtrejöött felsztt felszííni vni vííztest; ztest; 

ererőősen msen móódosdosíított vtott vííztestztest:: olyan felszolyan felszííni vni vííztest, ztest, 
amely az emberi tevamely az emberi tevéékenyskenyséégbgbőől eredl eredőő

 
fizikai hatfizikai hatáásoksok

kköövetkeztvetkeztéében jellegben jellegéében lben léényegesen megvnyegesen megvááltozott, ltozott, éés s 
amely amely íígy szerepel a vgy szerepel a víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervbensi tervben

felszfelszíín alatti vn alatti vííztestztest:: a felsza felszíín alatti vn alatti vííz tz téérben rben 
––

 
kküüllöön jogszabn jogszabáály szerint ly szerint ––

 
lehatlehatáárolt rrolt réésze;sze;



2. A V2. A Vííz Keretirz Keretiráányelv, cnyelv, céélja lja 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

Legfontosabb hatLegfontosabb hatááridridőők:k:
2000. december 22.ˇ

Hatálybalépés
2003. december 22.ˇ

A VKI átültetése a nemzeti jogrendbe
Vízgyűjtőkerületek azonosítása és a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kijelölése

2004. december 22.ˇ
Emberi tevékenységek környezeti hatásainak elemzése
Víztestek kijelölése és jellemzése
Védett területek nyilvántartása 
Gazdasági elemzés

2006. december 22.ˇ
Új monitoring üzembe állítása
A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés ütemtervének és 
munkaprogramjának nyilvánosságra hozatala



2. A V2. A Vííz Keretirz Keretiráányelv cnyelv céélja, lja, 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

§§  Az EU VKI Az EU VKI ááttüültetltetéése magyar jogszabse magyar jogszabáályokba:lyokba:

A VKI elA VKI előőíírráásait tartalmazsait tartalmazóó rendeletek:rendeletek:
219/2004. (VII. 21.) 219/2004. (VII. 21.) KormKorm. rendelet a felsz. rendelet a felszíín alatti vizek vn alatti vizek véédelmdelméérrőőll
220/2004. (VII. 21.) 220/2004. (VII. 21.) KormKorm. rendelet a felsz. rendelet a felszííni vizek minni vizek minőősséége ge 

vvéédelmdelméének szabnek szabáályairlyairóóll
221/2004 (VII. 21.) 221/2004 (VII. 21.) KormKorm. rendelet a v. rendelet a víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáás egyes s egyes 
szabszabáályairlyairóóll
30/2004 (XII. 30) 30/2004 (XII. 30) KvVMKvVM rendelet a felszrendelet a felszíín alatti vizek vizsgn alatti vizek vizsgáálatlatáának nak 
egyes szabegyes szabáályairlyairóóll
31/2004 (XII. 30.) 31/2004 (XII. 30.) KvVMKvVM rendelet a felszrendelet a felszííni vizek megfigyelni vizek megfigyeléésséének nek éés s 
áállapotllapotéértrtéékelkeléésséének egyes szabnek egyes szabáályairlyairóóll















2. A V2. A Vííz Keretirz Keretiráányelv, cnyelv, céélja lja 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

Monitoring programok beindMonitoring programok beindííttáásasa
FeltFeltáárróó monitoring:monitoring: a nem kocka nem kockáázatos vzatos vííztestek ztestek 
minminőőssííttéésséének igazolnek igazoláása sa 
OperatOperatíív monitoring:v monitoring: a kocka kockáázatosszatossáág igazolg igazoláása sa éés a s a 
vvííztestek minztestek minőőssííttéésese
VizsgVizsgáálati monitoring:lati monitoring: az intaz intéézkedzkedéési programok si programok 
megalapozmegalapozáássáát szolgt szolgáállóó kiegkiegéészszííttőő mméérréések vsek véégrehajtgrehajtáása sa 
VVéédett terdett terüületekre vonatkozletekre vonatkozóó kiegkiegéészszííttőő monitoring:monitoring:

IvIvóóvvíízkivzkivéétellel tellel éérintett vrintett vííztestekztestek
VVéédett termdett terméészet terszet terüületet letet éérintrintőő kockkockáázatos vzatos vííztestekztestek

HatHatááridridőő: 2006. december 22.: 2006. december 22.



2. A V2. A Vííz Keretirz Keretiráányelv, cnyelv, céélja lja 
vvéégrehajtgrehajtáásasa

2007. december 22.2007. december 22.
A jelentA jelentőős vs víízgazdzgazdáálkodlkodáási problsi probléémmáák azonosk azonosííttáásasa

2008. december 22.2008. december 22.
A vA víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási terv elssi terv elsőő vvááltozatltozatáának nak 
nyilvnyilváánossnossáágra hozatala gra hozatala 

2009. december 22.2009. december 22.
VVíízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási terv ksi terv köözzzzééttéétele a miniszttele a minisztéérium rium 
hivatalos lapjhivatalos lapjáábanban
IntIntéézkedzkedéési program kidolgozsi program kidolgozáásasa

2010. 2010. 
KKööltsltséégg--visszatvisszatéérrüülléés elvs elvéének nek éérvrvéényesnyesííttéésese

2012. december 22.2012. december 22.
IntIntéézkedzkedéési program vsi program véégrehajtgrehajtáássáának megkezdnak megkezdéésese

2015. december 22.2015. december 22.
Vizek Vizek „„jjóó áállapotllapot””--áának elnak eléérréésese



3. V3. Víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáás tervezs tervezééss

Alapdokumentumok:Alapdokumentumok:
221/2004 (VII. 21.) 221/2004 (VII. 21.) KormKorm. rendelet a v. rendelet a víízgyzgyűűjtjtőő--
gazdgazdáálkodlkodáás egyes szabs egyes szabáályairlyairóóll
EU VEU Vííz Keretirz Keretiráányelve (2000/60/EK irnyelve (2000/60/EK iráányelv)nyelv)

MagyarorszMagyarorszáágnak rgnak réészt kell vennieszt kell vennie
a Duna va Duna víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervsi tervéének nek 
kkéészszííttéésséében (4.ben (4.§§))
TervezTervezéés fs főő

 
terterüületi egysleti egyséége: ge: „„vvíízgyzgyűűjtjtőő

 
kerkerüületlet””

MagyarorszMagyarorszáág szg száámmáára a ra a „„vvíízgyzgyűűjtjtőő
 

kerkerüületlet””: : 
a Duna teljes va Duna teljes víízgyzgyűűjtjtőő

 
terterüületelete

MagyarorszMagyarorszáág tervezg tervezéési tersi terüülete  a Duna teljes lete  a Duna teljes 
vvíízgyzgyűűjtjtőő

 
terterüületelete



3. V3. Víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáás s 
terveztervezééss

MagyarorszMagyarorszáágon vgon víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervet si tervet 
kell kkell kéészszííteni:teni:

Az orszAz orszáág egg egéész tersz terüületletéérere
4 r4 réészvszvíízgyzgyűűjtjtőőre:re:

1. a Duna v1. a Duna víízgyzgyűűjtjtőőjjéének Magyarorsznek Magyarorszáágon a Dungon a Dunáához hoz 
kköözvetlenzvetlenüül csatlakozl csatlakozóó rréészszéérere
2. a Dr2. a Drááva va ééss
3. a Tisza Magyarorsz3. a Tisza Magyarorszáágra esgra esőő rréészszéérere
4. a Balaton v4. a Balaton víízgyzgyűűjtjtőőjjéére re ééss

17 v17 víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervezsi tervezéési rsi réészegysszegyséégregre
41 v41 víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervezsi tervezéési alegyssi alegyséégregre



VVíízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáás tervezs tervezéési si 
rréészegysszegyséégekgek

1-1

4-2

4-1

3

1-3

1-4

1-6

1-2

1-5

2-4

2-5

2-3

2-2

2-1

2-6

2-7

1-7

11--1 Duna jobb part a nyugati orsz1 Duna jobb part a nyugati orszáághatghatáár r éés a Mosonis a Mosoni--Duna Duna 
torkolata ktorkolata kööztzt

11--2 Duna jobb part Mosoni2 Duna jobb part Mosoni--Duna Duna éés a s a DDöömmöösisi

 

MalomMalom--patak patak 
torkolata ktorkolata kööztzt

11--4 Duna jobb part a 4 Duna jobb part a TassiTassi--zsiliptzsiliptőőll

 

a da dééli orszli orszáághatghatáárigrig

3. Dr3. Dráávava

44--2 Zala2 Zala

44--1 Balaton 1 Balaton 
kköözvetlenzvetlen

11--3 3 KaposKapos

11--5 Ipoly5 Ipoly
11--6 Duna jobb part 6 Duna jobb part DDöömmööss

 

MalomMalom--

 patak torkolatpatak torkolatááttóól a l a TassiTassi--zsilipigzsilipig

 

éés a s a 
Duna bal part az Ipoly torkolatDuna bal part az Ipoly torkolatááttóól a l a 
KvassayKvassay--zsilipigzsilipig

11--7 Duna bal part a 7 Duna bal part a KvassayKvassay--zsiliptzsiliptőőll

 

a da dééli li 
orszorszáághatghatáárigrig

22--2 Saj2 Sajóó
22--1 Fels1 Felsőő

 
TiszaTisza

22--7 Tisza bal part a H7 Tisza bal part a Háármasrmas--KKöörröös s 
torkolata torkolata éés az orszs az orszáághatghatáár kr kööztzt

22--6 H6 Háármasrmas--KKöörrööss

22--4 Zagyva4 Zagyva

22--5 Tisza jobb part a Saj5 Tisza jobb part a Sajóó

 

éés as a

 
Zagyva torkolataZagyva torkolata

 

kkööztzt





3. V3. Víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáás s 
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3. V3. Víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáás s 
terveztervezééss

3 3 §§ (3) A v(3) A víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási terv elksi terv elkéészszííttéésséérrőőll
a ka köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés vs víízzüügyi miniszter gondoskodikgyi miniszter gondoskodik

Az illetAz illetéékes hatkes hatóóssáágok kgok köözremzreműűkkööddéésséével a vel a 
tervhez:tervhez:
a) vvíízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervezsi tervezéési rsi réészegysszegyséégek terveitgek terveit

az illetaz illetéékes kkes köörnyezetvrnyezetvéédelmi, vdelmi, víízzüügyi gyi éés terms terméészetvszetvéédelmi delmi 
hathatóóssáágok, valamint egygok, valamint egyééb illetb illetéékesskessééggel rendelkezggel rendelkezőő
hathatóóssáágok kgok köözremzreműűkkööddéésséével mvel műűkkööddéési tersi terüületletéén n 
a ka köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés vs víízzüügyi igazgatgyi igazgatóóssáág (Kg (KÖÖVIZIG), VIZIG), 

b) b) a ra réészvszvíízgyzgyűűjtjtőő
 

szintszintűű
 

tervet tervet a miniszter a miniszter ááltal kijelltal kijelöölt lt 
kköörnyezetvrnyezetvéédelmi, vdelmi, víízzüügyi gyi éés terms terméészetvszetvéédelmi hatdelmi hatóóssáágok gok 
kköözremzreműűkkööddéésséével a miniszter vel a miniszter ááltal kijelltal kijelöölt Klt KÖÖVIZIG, VIZIG, 

c) c) az orszaz orszáágos szintgos szintűű
 

tervettervet
 

a Va Víízzüügyi Kgyi Köözpont zpont éés s 
KKöözgyzgyűűjtemjteméények nyek (VKK) (VKK) áállllíítja tja öössze. ssze. 



4. 4. ÖÖsszegzsszegzééss

A VA Vííz Keretirz Keretiráányelv az EU legnagyobb nyelv az EU legnagyobb 
kköörnyezetvrnyezetvéédelmi programjadelmi programja
A vA víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervek ksi tervek kéészszííttéése se 
jelentjelentőős kihs kihíívváást fog jelentist fog jelenti

ÚÚj tervezj tervezéési rendszersi rendszer
IntIntéézmzméények szoros, jnyek szoros, jóól koordinl koordináált egylt együüttmttműűkkööddéésséét t 
igigéénylinyli
A tA táársadalom rrsadalom réészvszvéételteléével kell, hogy megvalvel kell, hogy megvalóósuljonsuljon
2 2 éévvüünk van!!!!!!!! (2008. december 22.)nk van!!!!!!!! (2008. december 22.)



KapcsolKapcsolóóddóó honlapok:honlapok:
www.kvvm.huwww.kvvm.hu
www.euvki.huwww.euvki.hu
www.vizeink.huwww.vizeink.hu

http://www.kvvm.hu/
http://www.euvki.hu/
http://www.vizeink.hu/


KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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