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39. Lecke 

A vizek védelmének szabályozása  



A vízvédelem feladatai 
A vízvédelem a vízgazdálkodás egyik fontos feladatát képezi, ezért rá elsősorban a 

vízgazdálkodási törvény előírásai vonatkoznak (1995. évi. LVII. Törvény, Vgtv)  

 

- Vízkészlet gazdálkodás, vízbázis védelem - vízjogi engedélyezés, takarékosság 

- Vízkielégítési sorrend árszabályozás, bírságok 

- 2005 gazdasági eszközök a vízrajzi tevékenység körében 

- Állami tervezésben- támogatáspolitika, árpoiltika, vízgyűjtő gazdálkodási terv 

- Hatósági árak – a körny. védelem költségeire is kiterjednek- használó fizet elv 

- Felszíni vizek minőségvédelme 

- Felszín alatti vizek minőségvédelme 

- Vízgyűjtő gazdálkodás szabályairól  

- Speciális vízvédelmi előírások 

- Föld és víz együttes védelme     

 



A vízvédelem feladatai 
• a vízminőség rendszeres vizsgálata, értékelése és 

minősítése,  

• azoknak a műszaki beavatkozásoknak a 
végrehajtása, amelyeknek segítségével elérhető a 
megfelelő vízminőség (lényegében ezt nevezzük 
szűkebb értelemben vízminőség-szabályozásnak),  

• s végül a vízminőség-védelem sajátos formája a 
rendkívüli vízszennyezések elleni védekezés vagy 
vízminőségi kárelhárítás, amit részben a vízminőség-
szabályozás területén alkalmazott, részben pedig 
különleges módszerekkel lehet végrehajtani.  

 



Speciális vízvédelmi feladatok 

• Vízminősítés  
– Érzékszervi  

– Klasszikus 

– Biológiai 

– Bakteriológiai 

• Vízbázis védelem 
– Felszín feletti vízbázisok 

– Felszín alatti vízbázisok 

• Vízminőség-szabályozás (szennyvíz tisztítás) 

• Vízkészlet szabályozás 

• Vízminőségi kárelhárítás (a víz szennyezőanyagainak kivonása) 

• Vízvédelmi tervezés 

• Vízi ökoszisztémák védelme 

• Jogalkotásban való részvétel 



A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben 

• A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti 
vizekre, azok készleteire, minőségére és 
mennyiségére, a felszíni vizek medrére és 
partjára és a víztartó képződményekre 

• A vizek természetes hozamát, lefolyását, 
áramlási viszonyait, medrét és partját csak a vízi 
életközösségek megfelelő arányainak 
megtartásával és működőképességük 
biztosításával szabad megváltoztatni. 

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL  



• A víz – mint alapvető életfeltétel és korlátozottan 
előforduló erőforrás – kitermelésének és 
felhasználásának feltételeit vízkészlet típusonként a 
területi adottságoknak megfelelően, igénybevételi 
határérték figyelembevételével kell megállapítani. 

• A vízigények kielégítésének sorrendjéről külön törvény 
rendelkezik. 

• A környezet igénybevétele – így különösen a 
vízviszonyokba történő beavatkozások – esetén 
gondoskodni kell arról, hogy a víz, mint tájalkotó tényező 
fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág 
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek 
hasznosíthatóságát biztosító mennyiségi és minőségi 
körülmények ne romoljanak. 

 

A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben 
1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL  



Az alábbi vízkészleteket fokozott védelemben kell részesíteni: 

a) ivóvízellátást biztosító, 

b) az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló, 

c) a természet védelme szempontjából jelentős, 

d) az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt vizeket 

A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek 
bevezetése – megfelelő kezelést követően – csak olyan módon 
történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, 
minőségi megújulását nem veszélyezteti. 

A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a 
használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek 
átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg 
készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa 
meg, öntisztulását ne veszélyeztesse 

A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben 
1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL  



A vizek hasznosításával összefüggő 

szennyezések mérséklése 
• A természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres 

ellenőrzése  

• Ahol lehet meg kell akadályozni a vízszennyezést 

• A vizek védelmét, illetve szabályozását szolgáló vízilétesítmények 
létesítése és működtetése 

• A vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzése, 
csökkentése, illetve elhárítása 

• A vizek medrének és a vízilétesítmények vízvédelmi célú karbantartása, 

• A vizek monitorozása, állapotuk folyamatos értékelése 

• Az emberi beavatkozások hatásának elemzése a felszíni és felszín alatti 
vizek állapotára   

• A vízhasználatok gazdasági elemzése, 

• A vízkészletek ésszerű használatára ösztönző jogi és közgazdasági 
eszközrendszer kialakítása 

 

 

 

 



A vízvédelem EU-s rendszere  
Vízügyi keretirányelv 60/2000  

• Jusson elegendő ivóvíz, és a gazdasági igények is kielégítésre kerüljenek, 
fontos a vízi környezetvédelem, az árvíz és aszálykárok mérséklése 

- Vízminőségi és imissziós normák meghatározása ivó- és fürdővizekre 

- Egyes kibocsátókra vonatkozó előírások 

- mezőgazdaságban- nitrát irányelv,  

- növényvédőszer irányelv,  

- települési szennyvízkezelés  

- Kapcsolódó szabályozási területek 

- vizes élőhelyek védelme,  

- szennyvíziszap hasznosítás és 

- hulladékgazdálkodás 

 



A felszíni vizek védelme 
• 220/2004( VII.21) rendelet 

– Hatálya 

• Mindenki, aki vízszennyezést okoz, szennyvizet bocsát ki, 

•  felszíni víz, közmű ipari csatorna, szennyvíztisztító 

– Általános szabályok  

• Határértékekhez viszonyít, ahol erre nincs lehetőség ott a  BAT (Best Available 
Technique) a mérvadó  

• Engedélyköteles: kibocsátó létesítmény bővítése, fejlesztése, működés 
megkezdése 

• Vizek jó ökológia állapot referenciaértékek 

• Összehangolt környezeti tervezés 

• Kibocsátások megszüntetése I. lista, csökkentés II. lista 

• Tervezésnél –érdekeltek bevonása 

– Határértékek 

• Kibocsátási 

• Technológiai- BAT (Best Available Technique) a szennyvíztisztításban és a 
kibocsátásban. 

• Területi- ha több hatása miatt általános határérték nem határozható meg, ekkor 
egyedi engedélyben koncentráció és küszöbérték meghatározása 

• Szennyezettségi ( az öntisztulási szint túllépése) 



A felszíni vizek védelme  
• Engedélyezés 

– Közvetett kibocsátás esetén mellékelni kell: 

•  meglévő engedélyt, a befogadó nyilatkozatát, 

•  a kibocsátó anyagait és mennyiségét 

– Kiadható amennyiben:  

• A határértéket betartja, a határérték nem változik 

• szennyvízcsökkentési terv vagy beruházás készül 

• Ellenőrzés 

• Önellenőrzés - terv alapján- ha nem tartja be- vízvédelmi bírságot fizet 

• Objektívebb kötelezettségek, jobban ellenőrizhető 

• Bírságok 

• Vízszennyezési bírság : C-D mellékletben ( I. lista) felsorolt anyagok 
kibocsátása esetén 

• Vízvédelmi bírság: önellenőrzési terv be nem tartása 

• Csatorna bírság: közvetett kibocsátás esetén határérték túllépés 

• Mértéke függ  

• a szennyezést jelzi, és közreműködik – alap bírság 

• nem jelzi, de közreműködik - 2x-es 

• jelzi, de nem működik közre -3X-os 

• nem jelzi, és nem működik közre - 5X-ös bírság.  

 
 



Felszín alatti vizek védelme Cél:  

– Jó állapot fenntartása 

– Szennyezés csökkentése 

– Hasznosítható készletek fenntartható használata 

– Földtani közeg kármentesítése 

Eszközök:  

– Felszín alatti víztestek kijelölése, 

– Állapotának felmérése, 

– Vízgyűjtő gazdálkodási terv 

– A települési környezetgazdálkodási tervvel összhang  

– Eszközei a környezeti kockázat eseteire is vonatkoznak 

Mennyiségi védelem 

– Tilos- felszíni víz pótlása, felszín eltávolítása, bányászat, mely 10m-re a 
karsztvizet megközelíti 

– Engedélyezhető: vízdúsítás, kitermelt felszín alatti víz visszajuttatása 

Minőségi védelem  

– Tilos I.sz mell- szerinti anyag felszín alatti víz, bányatóba, mélyinjektálással 
történő szennyvízkihelyezés 

– Engedélyezhető kis mértékű szennyezés  kutatási és vízvédelmi célból, kivont 
szénhidrogén helyébe történő mélyinjektálás, bányászati vizek visszatermelése, 
gázok besajtolása  

 



Speciális vízvédelmi előírások 
Agrár-környezetvédelem 

• Szennvíziszapok mg. felhasználása 

– Csak tisztítás után használható 

– A termőképesség és a vízháztartás növelésére 

– Tilos- réten legelőn ,biogazdálkodásban 

– Szőlő és gyümölcsös esetén- míg nem fordul termőre 

• Nitrátszennyezés 

– Tilos a tárgya  vízbe vezetése 

– Talaj- 170kg /év /ha télen 0 

– Hígtrágya-talajtani szakvélemény 

• Növényvédelem 

– Tilos növényvédőszer tárolása Balaton Velencei tó partján 1 km 

szélés sávban, víznyerőhelyeken 

 



A vízvédelem fontosabb rendeletei 

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a 
közműves szennyvízelvezetésről 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról 

232/1996 (XII. 26.) Korm. Rendelet a vizek kártételei elleni védekezés 
szabályairól 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről 

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

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 



A vízvédelem fontosabb rendeletei 

• • 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési 

• szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek 

• és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 

• Fontosabb rendeletek 

• • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi 

• követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

• • 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt 

• vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak 

• életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 

• szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

• • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek 

• védelméről 

• • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek 

• minősége védelmének szabályairól 

 



A vízvédelem fontosabb rendeletei 

• 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek 

• megfigyelésének és állapotértékelésének egyes 

• szabályairól 

• • 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági 

• eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

• • 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizeket 

• szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi 

• határértékeiről és azok alkalmazásáról 

• • 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, 

• természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 

• feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• • 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a 

• földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer 

• (FAVI) adatszolgáltatásáról 



A vízvédelem fontosabb rendeletei 

• • 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési 

• szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek 

• és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 

• Fontosabb rendeletek 

• • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi 

• követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

• • 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt 

• vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak 

• életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 

• szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

• • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek 

• védelméről 

• • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek 

• minősége védelmének szabályairól 

 



• A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben 

• A vizek hasznosításával összefüggő 
szennyezések mérséklése  

• A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 
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40. Lecke 

Vízjogi engedélyek, szankciók, és 

bírságok  



Vízjogi engedély 

 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról 

2. § (1) A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó 
tevékenység tervezését megelőzően elvi vízjogi engedély 
kérhető, 

Elvi vízjogi engedély: 

Az építtető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél 
megvalósításának általános műszaki megoldásának 
lehetőségeit, feltételeit határozza meg, azonban vízi munka 
elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetve 
vízhasználat gyakorlására nem jogosít 



Díjak alapjául szolgáló jogszabályok 
Ivóvízdíj és csatornadíj: a közüzemi víz- és csatornamű vállalatok által 

szolgáltatott ivóvízért, illetve a vállalatok kezelésében lévő csatornamű 
használatáért kell fizetni (településenként különböző) 

Talajterhelési díj 

Vízterhelési díj 

A díjak alapjául szolgáló főbb jogszabályok 

• 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a 
közműves szennyvízelvezetésről 

• 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról 

• 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról (vízkészletjárulék) 

• 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról (vízterhelési díj, 
talajterhelési díj) 

 

 



Vízterhelési díj  
• A vízterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, 

aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez. 
Vízterhelési díjat a felszíni vizeket szennyező, a kibocsátó 
vízjogi engedélyében, ennek hiányában a törvény 2. számú 
mellékletében meghatározott anyag (vízterhelő anyag) 
kibocsátása után kell fizetni.  

• Nem kell vízterhelési díjat fizetni: 
– a felhasznált vízben levő vízterhelő anyag kibocsátás után, ha a 

felhasznált vizet újrahasználja és a használat során nem terheli a 
befogadót 

• a felhasznált nyers vízben eredetileg is megtalálható vízterhelő anyag 
mennyisége után 

• az elvezetett csapadékvíz mennyisége után 

• a nehézfémek csoportjába tartozó vízterhelő anyag kibocsátása után, 
amennyiben a kibocsátó által alkalmazott technológiából adódóan az 
ilyen típusú vízterhelő anyag kibocsátása kizárt 

• az extenzív módon üzemeltetett halastavak esetén 



Vízkészletjárulék 

• A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési 
engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, 
az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett 
vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni 

• vízhasználó: vízjogi engedély alapján vízhasználatot 
gyakorol vagy vízjogi engedélyben vízkészletet köt le 

• üzemi vízfogyasztó: ivóvizet szolgáltató közműről a saját 
gazdasági célú vízhasználatához településenként évi 
10000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel 

• Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie pl.: 

– visszasajtolt vízmennyiség után 

– 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után 

 



Talajterhelési díj 

 
• fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki 

szennyvíz elvezetést alkalmaz, és a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 

• mentesül a fizetés alól, aki: aki külön jogszabályok szerint 
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve 
egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, és a 
kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által 
létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban 
lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált 
nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik 
komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 
2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését 
követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében 
mért értékeket. 



Talajterhelési díj 

• a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a 
települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi 
önkormányzat - környezetvédelmi alapjának a 
bevételét képezi. 

• az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt 
a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, 
minőségi védelmére használhatja fel, mint pl. 
csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem, a 
települési monitoring kialakítása és működtetése, a 
tartós környezetkárosodások kármentesítése, a 
potenciális és a tényleges szennyezőforrások 
szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki 
védelme. 



Bírságok 

Vízvédelmi bírságot fizet, aki  

• nem készít önellenőrzési tervet felszólításra sem, 

•  vízhasználatáról, szennyvízkibocsátásáról valótlan 
adatot közöl, 

• szennyezéscsökkentési ütemtervét nem készíti el, ill. nem 
a jóváhagyott ütemezés szerint végzi, 

• adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, 

• engedély nélkül kezdi meg tevékenységét, 

• engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett 
változást nem közöl, 

• engedély nélküli szennyvíz bevezetését nem szünteti meg 
az előírt határidőre. 

 



Bírságok 

220/2004. k. r.: Bírságok 

Rendkívüli vízszennyezési bírság és rendkívüli 

csatornabírság: 

• a rendkívüli szennyezések okozása esetén a bírság 
összege: 
– 1X: a kibocsátó haladéktalanul bejelenti, maximális 

együttműködést tanusít a károk enyhítésében 

– 2X: ha kívülálló észleli a szennyezést, de a kibocsátó 
közreműködik a kárenyhítésben 

– 3X: kibocsátó haladéktalanul bejelentette, de nem működik 
közre a kárenyhítésben 

– 5X: kibocsátó a bejelentési és kárenyhítési kötelezettségének 
nem tett eleget 



Kibocsátási határértékek 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező 

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól 

A rendelet a 220/2004. korm. r.-ben meghatározott kibocsátási határértékek 
konkrét értékeit tartalmazza. 

• Technológiai határértékek: települések szennyvízelvezetésére és –
tisztítására vonatkozó technológiai határértékek 

• A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, 
vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási 
határértékek (területi határértékek) (pl. Balaton és vízgyűjtője, egyéb 
védett területek, időszakos vízfolyás, általános védettségi kategória 
befogadói) 

• A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának 
küszöbértékei 

• A befogadóba való közvetlen bevezetésre a hatóság által megállapítható 
egyedi határértékek szennyezőanyagok szerinti legkisebb és legnagyobb 
értékei 

 

 



Vízgyűjtő-gazdálkodás 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

• vízgyűjtő gazdálkodási tervek 

• környezeti célkitűzések 

• a vízgyűjtő jellemzői és az emberi tevékenység környezeti hatásai 

• az ivóvíz kivételre kijelölt víztestek és megkülönböztetett védelem alatt álló területek 

• a felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a védett területek állapotának monitoringja 

• a vizek használatával kapcsolatos költségek viselése 

• a vízszolgáltatások költség-visszatérülése 

• az intézkedési program 

• a nyilvánosság részvétele és konzultáció 

• tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek 

 

Mellékletek: 

• vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek 

• a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma 

• felszíni vizek tipológiája 
 



Nitrát akcióprogram 
(49/2001. (IV.3.) kormányrendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel 

szembeni védelméről) 

27/2006 (II. 7.) kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

Célja: A vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelme, a vizek meglévő nitrátszennyezettségének csökkentése 

• az Európai Közösségeknek a vizek mezőgazdasági forrásból származó 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676 EGK tanácsi irányelvével 
összeegyeztethető szabályozás 

• akcióprogram: 2002. január 1. - 2013. december 31. 

• a magyarországi nitrátérzékeny területek településsoros jegyzéke 

• a "trágyázás jó mezőgazdasági gyakorlatának" a gazdálkodók által betartandó 
szabályai 

• a nitrátérzékenység mellett prioritásként kezeli a hígtrágyás technológiával üzemelő 
állattartó telepek trágyatárolóira vonatkozó követelményeket 

27/2006-os korm.rend. hatálya kiterjed: a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, 
valamint azokra a mezőgazdasági tevékenységekre, amelyek a felszíni és felszín 
alatti vízre hatással vannak, illetőleg lehetnek 

• nitrátszennyezés szempontjából érzékeny területeket elsődlegesen a vizek 
nitrátszennyezéssel szembeni érzékenysége alapján kell kijelölni, amelyet legalább 
négyévente felül kell vizsgálni 



A kommunális szennyvizek ártalmatlanítása 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási Megvalósítási Programról 

A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek 
közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, 
illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, 
legkésőbb 

• a) 2008. dec. 31-ig: terhelés > 10 000 LE, külön jogszabály által kijelölt érzékeny 
területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával 

• b) 2010. dec. 31-ig: terhelés > 15 000 LE 

• c) 2015. dec. 31-ig: terhelés = 10 000-15 000 LE 

• d) 2015. dec. 31-ig: terhelés = 2000-10 000 LE, a külön jogszabály által kijelölt 
érzékeny területeken 

• e) 2015. dec. 31-ig: a d) pontban foglalt területek kivételével a terhelés = 2000-10 000 
LE 

A 2000 LE alatti, érzékenynek minősített területeken: szennyvíz gyűjtőhálózat üzembe 
helyezése a rendelete hatályba lépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító 
telepre vezetésének és megfelelő tisztításának biztosításával lehetséges. 



Nemzetközi megállapodások a vízről 

 • Európai Víz Charta (Európa Tanács, Strasbourg 1948) a víz fontos, érték, 
meg kell őrizni, védeni, nemzetközi együttműködés stb. 

• Ramsari Egyezmény (Irán 1971): 

  nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről, elsősorbantermészetvédelmi céllal 

• 1972 London: Egyezmény a hulladékkal és egyéb anyagokkal való 
tengerszennyezés megelőzéséről 

• 1973 London: Nemzetközi egyezmény a hajókról származó szennyezés 
megelőzéséről 

1994 Szófia: Egyezmény az együttműködésről a Duna védelmére és 
fenntartható használatára 

• 1996: megalakul a Víz Világtanács: évente átnézik a legfontosabb 
feladatokat + 3 évente világfórumok 

• 1997 Marrakech (Marokkó): I. Víz Világfórum; 2000 Hága: II. Víz Vf.; 2003 
Kiotó: III. Víz Vf., 2006 Mexikóváros: IV. Vf., 2009: Isztambul: V. Víz Vf. 

• 2002: Johannesburgi Konferencia 

• Global Water Partnership (Globális Vízügyi Társulás): nemzetközi hálózat, 
célja az integrált vízgazdálkodás,valamint az elvek gyakorlatba történő 
átültetése 

 



 
• Vízjogi engedély 

• Vízkészletjárulék 

• Rendkívüli vízszennyezési- és csatornabírság 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


