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A hazai Kultúrmérnöki Intézmény megszervezője, az Országos 
Vízépítési Igazgatóság első vezetője. Az első magyar vízjogi  
törvény (1885. évi XXIII. törvénycikk) megalkotója. Tevékenysége 
adta meg a keretet a polgári fejlődéshez szükséges vízgazdál-
kodáshoz, és indította el a hazai vízgazdálkodást az integrált 
irányba mutató fejlődés útján. 

A N E M Z E T I  V Í Z S T R AT É G I A  
N É VA D ÓJ A :

A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv  

elfogadásáról a kormány 1110/2017 (III. 7.) Korm. számon hozott határozatot

A határozat megtalálható:  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200914.335971

A Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) teljes anyaga magyar nyelven megtalálható: 

http://www.kormany.hu/download/6/55/01000/ 
Nemzeti%20V%C3%ADzstrat%C3%A9gia.pdf#!DocumentBrowse
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1. BEVEZETÉS

A Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) – a Nemzeti Vízstratégia – a magyar 
vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő közép-
távú intézkedési terve, a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. 
(III. 12.) Korm. rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia. 

A KJT célja a társadalom és a víz viszonyának a feltárására támaszkodva intéz-
kedések megfogalmazása, hogy
 a világot fenyegető vízválságot hazánk elkerülhesse, annak már

mutatkozó jelei ellen időben megtehesse a szükséges intézkedéseket,
 őrizzük meg a vizet a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással

nem pótolható feltétele és a gazdaság erőforrása,
 hatékonyan, a gazdaságot támogatóan éljünk a kínálkozó előnyeivel,
 kellő biztonságban legyünk fenyegető káraitól.

A KJT feladata a vizek kezelésével és állapotával kapcsolatos célok kijelölése, 
az ezek eléréséhez szükséges intézkedések, feladatok azonosítása, valamint 
a végrehajtás feltételeinek és módjának a meghatározása. A víz közcélúsága 
és kiszolgáltatott helyzetünk miatt hazánkban hagyományosan igen nagy az 
állami felelősség és feladatvállalás. Kiemelkedően fontos tehát, hogy a folya-
matok kézben tartására szakmailag alkalmas, erőforrásokkal kellően ellá-
tott, konjunkturális hatásoktól mentes, stabil vízügyi intézményrendszerünk 
legyen . 

A KJT hatóköre az ország teljes területén minden vízzel kapcsolatba kerülő 
tevékenység . 

Kiindulópontja, hogy nincsen önmagáért való vízgazdálkodás, a vízgazdálkodás 
szolgáltatás a társadalom és a gazdaság igényeinek a kielégítésére. Ezért a KJT 
a meglevő fejlesztéspolitikát megalapozó stratégiákban (pl. Nemzeti Vidékstra-
tégia, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, EU Duna Régió Stratégia stb.), illetve 
a fejlesztési keretekben (Széll Kálmán Terv, Magyary Zoltán Közigazgatás-fej-
lesztési Program, Nemzetpolitikai Stratégia, Új Széchenyi Terv, Irinyi Terv stb.) 

megfogalmazottakra építkezve azok kielégítését célozza, továbbá  a társadalmi 
és ágazati igényeknek – az ágazati programokon keresztül (pl. Nemzeti Környe-
zetvédelmi Program, Semmelweis Terv, Nemzeti Közfoglalkoztatási Programok) 
– a vízzel kapcsolatos lehetőségekhez való illesztését szorgalmazza.

A KJT különösen fontosnak tartja a természetes folyóvizek védelmét és azok 
természetes állapotának megtartását, valamint a mezőgazdaság vonatkozásá-
ban a természeti adottságokhoz jobban igazodó tájgazdálkodás megvalósulá-
sát, így ezek tekintetében a természetvédelem és ökológia igényeihez igazodó 
vízgazdálkodási keretrendszert vázol fel. Mindez összhangban van a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programmal, a Nemzeti Vidékstratégiával, illetve a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Stratégiával. A KJT továbbá felhívja a figyelmet a meg-
újuló energiák hasznosítására, konszenzusban a Nemzeti Energiastratégia által 
megfogalmazott célokkal.

A KVASSAY JENŐ TERV KAPCSOLÓDÁSA MÁS STRATÉGIÁKHOZ, PROGRAMOKHOZ

Fejlesztések keretét megadó államigazgatási, kormányzati struktúra fejlesztési tervei
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2. A KVASSAY JENŐ TERV (KJT)
SZÜKSÉGESSÉGE, KIHÍVÁSOK

Földünk édesvízkészlete állandó, de ha egy főre vetítjük, a fogyás drámai. Az 
elmúlt negyven évben a 13 ezer köbméter/fő/év globális átlag 5 ezerre csök-
kent. A népesedési folyamatok és a klímaváltozás globális vízválsággal fenye-
getnek, rendkívüli kihívás elé állítva a vízzel való gazdálkodást. Ennek elkerülé-
sére, tompítására szorgalmazzák a világ jelentős szereplői1 a közös cselekvést 
a víz ügyeiben . 

Az ENSZ-ben 2015 szeptemberében elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok 
között2 a víz kiemelt hangsúlyt kap 2030-ig, a következő területeken: 
 a vízminőség javítása a szennyezés csökkentése, a veszélyes anyagok és

kemikáliák lerakásának megszüntetése, illetve kibocsátásuk minimalizá-
lása révén, valamint a nem tisztított szennyvíz jelenlegi arányának meg-
felezése és az újrahasznosított víz arányának növelése,

 a vízhatékonyság növelése minden ágazatban, a vízkivétel és -szolgáltatás
fenntarthatóvá tétele a vízhiány problémájának kezelése érdekében,

 integrált vízgazdálkodás megvalósítása minden szinten, megfelelő
esetben beleértve a határokon átívelő együttműködést is,

 a vízi ökoszisztémák védelme, beleértve a hegyeket, az erdőket, a vizes
területeket, a folyó- és állóvizeket, valamint a felszín alatti vízadókat,

 a nemzetközi együttműködés kibővítése és a fejlődő országok kapacitás-
fejlesztéseinek támogatása a vízzel és szanitációval kapcsolatos tevé-
kenységekben és programokban,

 a helyi közösségek részvételének támogatása és erősítése a vízgazdál-
kodás és a szanitáció javítása érdekében.

A KJT ezeket a célokat is szem előtt tartja a hazai célok megfogalmazása során .

1 Lásd Ferenc pápa Laudatio’si kezdetű enciklikájának II. A víz problémája c. fejezetét is.

2 A víz dedikált megjelenése a Fenntartható Fejlődési Célok között nagy részben köszönhető a 
2013-ban lezajlott Budapesti Víz Világtalálkozónak, a magyar vizes szakma és diplomácia sikerének. Vízválság Fokvárosban, 2018
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A számos további kihívás közül kiemelkednek a következők:
 A vízproblémák jelentős részének kiváltó oka a hagyományos vízgaz-

dálkodáson kívüli. A megoldásukhoz ma már nem elegendőek a hidro-
technikai eszközök, hanem ágazatközi együttműködés, a társadalmi
tudatosság növelése és az értékrend kedvező irányú befolyásolása
szükséges.

 A vízgazdálkodás meghatározó kihívása a területhasználati módok válto-
zása (pl. a birtokszerkezet megváltozása; arra alkalmatlan, vízjárta terü-
letek művelésbe vonása; a városiasodás; a folyóink medrének árvízszin-
tet növelő használata; a vizekkel szembeni fokozódó rekreációs igények
stb.).

 A biológiai sokféleség megőrzésében rendkívüli jelentőségű a vizes
élőhelyek szegényedésének, az ökoszisztéma-szolgáltatások további
hanyatlásának a megállítása.

 A víz mint gazdasági erőforrás – termelési tényező – alacsony kihasz-
náltsága hazánkban.

A Duna vízgyűjtőjének országaival és a határos országokkal való operatív 
együttműködésnek megvannak a hagyományos intézményes alapjai. Regioná-
lis tekintetben nemcsak vállalt kötelezettség, hanem saját viszonyaink miatt 
is fontos érdekünk az EU vízpolitikájának érvényesítése, amit három felisme-
rés határoz meg.
 Az elmúlt másfél évszázad súlyos károkat okozott Európa vizeinek álla-

potában, különösen a vízi élővilágban, ezért létszükséglet a romlás meg-
állítása, illetve a helyreállítás, a kielégítő mennyiségű és jó minőségű víz
biztosítása.

 Az elmúlt évek nagy árvizei súlyos károkat okoztak egész Európában.
A kezelésük csak akkor lehet hatékony, ha az közösen, a közös vízgyűjtők
egészére kiterjedően történik.

 A tagállamok között a fentieket illetően összehangolt, egységes, moni-
toringon és terhelés-hatáselemzésen alapuló problémaazonosításra,
összevethető intézkedési tervekre van szükség. Ezt szolgálja a Víz
Keretirányelv3, valamint az Árvízkockázat Kezelési Irányelv4 . 

A változásokra való reagálás hazai szükségességét, a klímaváltozás és a víz-
válság fenyegetését jelzik:
 az 1998 óta eltelt 18 évben nagy folyóinkon 9 alkalommal vonult le rekordo-

kat döntő árhullám, holott a megelőző 50 évben mindössze kétszer történt
ilyen,

 a szélsőséges vízhiányok gyakoribbá váltak, például 2015-ben a Rába, a
Hernád, a Sajó, a Szamos, a Tisza, a Sebes-Körös döntött negatív rekordot,
elérve vagy alulmúlva az eddig észlelt legkisebb vízállást, és további 6
folyó 20 cm-en belül megközelítette az eddigi legkisebb vízszintet, közte
a Duna több szelvényében,

 fokozódik a térségi vízszétosztás szükségessége a vízhiányos területekre
(pl. vízátvezetés a Tiszából a Körös-völgybe, a Tisza-tó üzemeltetése a
Tisza élő jellegének a fenntartása és Szolnok vízellátása érdekében, a
Velencei-tó vízpótlása a felette levő tározókból, a Szigetköz vízpótlása),

 gyakoribbá váltak a rendkívüli hevességű, viszonylag kis területre kiterjedő
villámárvizek (pl. 2010, Észak-Magyarország, 2015, budapesti vízözön),

 felszíni és felszín alatti vizeink jelentős része nem éri el a VKI által megkö-
vetelt „jó” állapotot.

3 2000/60/EK irányelv a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a vízpolitika területén.

4 2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről.
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a vízgazdálkodás korszerűsítését szolgáló technológiai fejlesztéseket, 
befektetéseket. A konkrét célok között szerepel annak előmozdítása, 
hogy minden ember férjen hozzá a tiszta ivóvízhez, javuljon a vízfel-
használás hatékonysága, a vízbázisok védelme, kapjon lendületet a víz-
ügyi innováció, és váljon általánossá a határokon átnyúló vízgazdálko-
dási együttműködés. Magyarország számára azért fontos a részvétel a 
testületben, mert ezzel erősítheti a globális vízdiplomáciában betöltött 
szerepét, valamint lehetőséget ad a vízgazdálkodási gondok megoldá-
sára is.

Napjainkban a víz jelentősége egyre jobban felértékelődött, ezért is elsődleges 
fontosságú, hogy a vízgazdálkodás területén növekedjék az állami szerepválla-
lás, és ez segítse elő a szakemberállomány bővülését (ennek jó példái a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemen induló vízgazdálkodási képzések), tudományos 
és tervező műhelyek jöjjenek létre, szoros kapcsolat álljon fenn a vízvédelmi és 
a vízkárelhárítási jellegű adatbázisok között, valamint legyen aktív kapcsolat a 
természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a vízgazdálkodás között.

Ezt az elmúlt évek intézkedései nyomán az alábbiak mutatják: 
 A víz megjelenik az Alaptörvényben a nemzet megóvandó közös örök-

sége részeként, a nemzeti vagyon részeként, és létfeltétele a nemzet
közös örökségét képező többi elemnek, rendszernek. A vizek és a vízi
létesítmények tulajdonjogának közösségi tulajdonban maradását a két-
harmados, nemzeti vagyonról szóló törvény garantálja. Megszületett
a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, és ennek nyomán észszerű
szolgáltatási méretek alakultak ki. Érzékelhető a jó irányba való elmoz-
dulás a hazai finanszírozás tekintetében, ideértve a növekvő fenntartási
források biztosítását a központi költségvetésben.

 A kormány hathatós szerepvállalásával jelentős hidrodiplomáciai sikere-
ket értünk el. Ilyen például a víz kiemelt témája a 2011-es EU-elnökségünk
idején, a Duna Stratégia kezdeményezése és a végrehajtásában betöl-
tött koordinátori szerepünk, a Budapesti Víz Világtalálkozó (2013-ban
és 2016-ban), az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak kidolgozásában
és elfogadtatásában való szerepünk, aktív részvételünk a párizsi klíma-
csúcson, az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Program elnöki tisztsége
(2016), Víz Világtanács kormányzótanácsi tagsága (2015 óta), az ENSZ
EGB határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és
használatáról szóló egyezmény elnökségének ellátása (2015–2018) vagy
az újra erősödő és kormányzatilag támogatott vízipari export.

 Magyarország az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és a Világ-
bank felkérésére 2016-tól szerepet kap a Vízügyi Elnöki Testületben,
amelynek feladata, hogy szemléletváltáshoz segítse a világot, inspirálja

Stratégiai jelentőségű, hogy a KJT-t olyan időszakban fogadta el a 
kormány, amikor a víz kiemelkedő nemzeti jelentősége beágyazó-
dott a nemzetpolitikába, és így erre támaszkodva a vízgazdálkodás 
és a vízügyi igazgatás jelentősége növelhető. 
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további növekedésével számolhatunk, ami a vízválság fenyegetésének egyik fő 
okozója. Magyarország is érzi a klímaváltozás vizekre gyakorolt hatásait, ezért 
fontos szerepe van a megelőzésnek a mezőgazdaság, az agrotechnika, az ipar 
és a vízgazdálkodás kérdései integrált kezelésének, amelyek a kormányzati fel-
adatmegosztás alapján több tárcát érintenek.

3. ADOTTSÁGOK,
LEHETŐSÉGEK ÉS KONFLIKTUSOK

Vízföldrajzi adottságainkat egyrészt jelentős viszonylagos előnyök, másrészt 
ezzel egy időben nagymértékű kiszolgáltatottság jellemzi, amely a Kárpát-me-
dence páratlan vízrajzi egységében, illetve politikai határokkal való megosztott-
ságában gyökerezik. Országunkban az egy főre jutó vízkészlet az egyik leg-
nagyobb a kontinensen, ugyanakkor a csapadékból származó saját felszíni 
vízkészletünk a legkisebb. Felszíni vízhálózatunk az igényekhez képest ritka. 
Jól megfigyelhető, hogy a szociálisan elmaradott, szegénységgel sújtott térsé-
gek általában egybeesnek azokkal a területekkel, ahol nehezebb a vízhez való 
hozzáférés (például Nógrád, Somogy, Baranya dombvidéki, aprófalvas terüle-
tei). Kiváló minőségű és bőséges felszín alatti vizekkel rendelkezünk mind ivó-
vízellátási, mind gyógyászati és üdülési célra. E téren a túlhasználat helyenként 
már mutatkozó jelei okoznak konfliktust. Sekély tavaink komoly idegenforgalmi 
potenciált jelentenek, megőrzésük nemzetgazdasági, egyszersmind nemzeti 
értékmegőrzési feladat. Nagy területű, értékes vizes élőhelyeink vannak, de a 
vizeink ökológiai állapota (főként a felszínieké) közepesnek mondható, elmarad 
az elvárt „jó állapottól”. Ennek a megoldásában kiemelkedő szerepe lesz a víz-
gazdálkodási beavatkozások és a természetvédelem közötti konfliktusok felol-
dásának.

A medencejelleg miatt az árvizek által fenyegetett területeink aránya Európá-
ban a legnagyobb. Termőföldjeink közel fele belvízjárta, amiben az adottsá-
gainkon túl szerepe van a kedvezőtlen földhasználatnak és agrotechnikának 
is. Az ország klimatikus adottságai miatt nagy az aszályveszély. A csapadék 
szeszélyes eloszlása növeli a mezőgazdaság kockázatait, ami jelentősen csök-
kenthető az egyben hozamnövelést is jelentő öntözéssel. Az öntözés haszna 
viszont csak akkor biztosított, ha az az agrotechnika integráns része. Ezért az 
ágazati munkamegosztás tekintetében a vízügy feladata a vízkészletek bizto-
sítása és igény szerinti helyre vezetése. Az öntözés (a víz kijuttatása a földre, a 
növényhez) az üzemi-mezőgazdasági vízgazdálkodás dolga. A vízgondok első-
sorban az Alföld középső tájain halmozódnak. A klímaváltozással a szélsőségek 
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A közüzemi szennyvízcsatorna-bekötéssel rendelkező lakások aránya 77% 
(2014), a csatornázás felzárkózóban van a vízellátáshoz. A szennyvíztisztítás 
fejlesztése révén a közcsatornán elvezetett szennyvizek döntő többsége bioló-
giai tisztítás után kerül a befogadókba. Ugyanakkor a kisvízfolyásokba és csa-
tornákba vezetett tisztított szennyvizek rontják a vizek minőségét, pedig ezek 
készletnövelő hatása elemi kívánalom lenne. A befogadók állapota, terhelése 
sok esetben rosszabb, mint a szennyvíztisztítóból érkező vízminőség, függet-
lenül attól, hogy van-e az adott befogadó felett más engedélyes kibocsátó, 
így kiemelt fontosságú a befogadók illegális terhelésének feltárása. A csator-
nahálózatok kiépítésével együtt a talajokat mentesítjük a korábbi szikkasztá-
sos terheléstől. Konkrét, már programozott feladatot jelent a még hátralevő 
vízminőség-javító feladatok végrehajtása, a Nemzeti Települési Szennyvízel-
vezetési és -tisztítási Megvalósítási Program ütemes befejezése, valamint az 
ivóvízbázisok biztonságba helyezése. Kiemelt fontosságú a szennyvíziszapok 
rendezett elhelyezésének, lehetőség szerinti hasznosításának a megoldása. 
Jelenleg a leggazdaságosabb és ökocentrikus felhasználási mód az iszapok 
mezőgazdasági elhelyezése. A víztakarékosság elve, hogy a háztartásba belépő 
vizet minél többször felhasználjuk, ez pedig a szennyvízkeletkezés helyén a leg-
gazdaságosabb. E kérdéskörben hangsúlyos az ún. szürkevizek (új víz) környe-
zeti ártalmak nélküli hasznosítása, elsősorban mezőgazdasági vízhasználat, 
öntözés céljából.

A víziközművek avulása (például a hálózat 250 éves kicserélési ciklusa) az 
elmaradt rekonstrukció fedezetének sürgős megteremtését igényli rekonst-
rukciós alap létrehozásával. Az elavult víziközművek működtetésének fenn-
tarthatósági hiányosságai sürgős megoldást igényelnek. A kellő működési for-
rások, a rekonstrukciók fedezetének rendelkezésre állása, a még hátralévő 
fejlesztések végrehajtása elemi feltétele a kiegyensúlyozott víziközmű-ellá-
tásnak és a felszín alatti vízkészlet takarékos, hatékony hasznosításának, a 
vízválság elkerülésének.

A SZAKTERÜLETEK

A települési vízgazdálkodás érinti legközvetlenebbül a lakosságot, a háztartá-
sokat. Az ivóvízellátás teljes körűnek tekinthető (minden településen rendelke-
zésre áll közüzemi ivóvízellátás, a lakosság mindössze 2%-a nem jut vezetékes 
ivóvízhez). A szolgáltatott ivóvíz minősége döntően kielégíti a közegészség-
ügyi követelményeket és biztonságot, a szolgáltatók kellően felkészültek, hogy 
üzemzavar esetén is biztosítsák az ellátást. Kedvezőtlen, hogy főként az észak- 
és dél-alföldi régióban a kutak vize geológiai eredetű szennyező komponense-
ket is tartalmaz, a kitermelt vizek tisztítást igényelnek. Az elsődleges veszélyez-
tető komponensektől (arzén, bór, fluorid, nitrit és ammónium) való mentesítésre 
Ivóvízminőség-javító Program zajlik, megvalósítása a KEHOP 2014–2020 uniós 
költségvetési ciklusban folytatódik. 

A települési csapadékvíz-gazdálkodás (benne a vízvisszatartás és 
vízhasznosítás) megoldása, különösen a csapadékok hevességének 
növekedése miatt, szakmai, intézményi és finanszírozási tekintetben 
egyaránt egyre súlyosabb kihívás.
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az állami tulajdonban lévő művek vagyonkezelését, fenntartását és üzemel-
tetését a központi költségvetési szervként működő vízügyi igazgatási szer-
vezet látja el.

Sajátos ellentmondás, hogy nem a termőhelyi adottságokhoz, illetve igények-
hez igazodik az öntözési lehetőségek kiépítettsége. Legalább 400 ezer hektár 
öntözéséhez elegendő vízkészlet áll rendelkezésre, de alig 100 ezer hektárt 
öntöznek. Ezen belül az öntözésre berendezett, vízjogilag engedélyezett terüle-
teknek évenként mindössze 20-50%-án van öntözéses gazdálkodás. Ugyanak-
kor a vízszegény területeken problémákat (például ökoszisztémák károsodását) 
okozhat a készletek túlhasználata. Ezek elkerüléséhez (is) szükséges a gondos, 
tudományos alapokon álló vízkészlet-gazdálkodás helyreállítása. 

A területi vízgazdálkodás több, szakmailag sajátos szakterületet fed le 
(árvízmentesítés és árvíz elleni védekezés, síkvidéki vízrendezés, belvíz elleni 
védekezés, dombvidéki vízrendezés; mezőgazdasági vízgazdálkodás; térségi 
vízszétosztás, folyógazdálkodás, vízi utak, vízenergia-hasznosítás). Ezek alap-
infrastruktúrája jórészt kiépült, de nem hasznosításorientáltak, defenzív jel-
legűek és rugalmatlanok (különösen a klímaváltozás fényében). Vissza-visz-
szatérően milliárdokat fordítunk árvíz- és belvízvédekezésre, ugyanakkor 
elszenvedjük az aszályok ugyancsak milliárdos kárait. Ezért az egységes víz-
gazdálkodás keretében a vízelvezetés (árvizek és belvizek elvezetése) és a 
vízhasznosítás összekapcsolása szükséges a vízvisszatartás eszközeivel (és 
ennek részeként a vizes élőhelyek rehabilitációjával és fejlesztésével, tekin-
tettel arra, hogy a biológiai sokféleség megőrzésében rendkívüli jelentősége 
van a vizes élőhelyek szegényedése, az ökoszisztéma-szolgáltatások további 
hanyatlása megállításának), ami egyben a vízválság elkerülésének legjelen-
tősebb eszköze is (és amihez a térségi vízszétosztás létesítményeinek bővítése 
és az okszerű területhasználat kell hogy kapcsolódjék). 

Az agráriumban az elmúlt két és fél évtized változásaihoz való alkalmazkodás 
gondjai háttérbe szorították a területi vízgazdálkodást, különösen a gazdák 
összefogását, a helyi kezdeményezéseket. Erre is visszavezethető, hogy az 
elmúlt években az állam növelte szerepét a területi vízgazdálkodásban: a 
vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő összes vízilétesítmény hossza ma 
már több mint 41 ezer km – mindebből a vízitársulatoktól átvett forgalomké-
pes állami tulajdonú csatorna 28 472 km –, amely megoszlik: belvízcsator-
nára (21 731 km), öntöző- és kettős működésű csatornára (4326 km), kisvíz-
folyásra (14 989 km), szivattyútelepekre és vízkormányzó műtárgyakra. Így 

A területi vízgazdálkodás elmúlt évtizedeinek kiemelkedő sikere az 
1998 óta rendre rekordokat döntő árvizek elleni sikeres védekezések 
műszaki irányítása. Ugyancsak korszakos siker az új Tisza-völgyi árvé-
dekezési doktrína (a Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése – VTT) kidol-
gozása, de kedvezőtlen, hogy az eredetileg elképzelt komplexitással 
szemben egyoldalúan árvízvédelmi célokra szűkült a megvalósítása. 
A továbblépés egyik legfontosabb feladata a nagyvízi medrek rendbe-
tétele, a nagyvízi mederkezelési tervek érvényesítése és következetes 
végrehajtása, mert ennek hiányában nincs esély az árvizek emelkedé-
sének megakadályozására. 
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A VIZEK projekt (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Mezőgazdasági Vízhasználat Informá-
ciós és Ellenőrzés Keretrendszer (VIZEK) kialakítása”) keretében kialakításra 
kerül egy üzemszerűen működő, az öntözéshez kapcsolódó beruházási dön-
téseket támogató, az öntözéses gazdálkodás és a szárazművelés lehetőségét 
talajtani, ökológiai, vízügyi, gazdaságossági szempontból komplexen elemző 
alkalmazás modellje. A kialakított modell által lehetővé válik az adott területre 
vonatkozó előzetes öntözési igény relevanciájának felmérése, az igényt gátló 
tényezők feltárása, az öntözési beruházás nagyságrendjének és jövedelmező-
ségének jellemzése. 

A kiépülő rendszer megfelelő alapot szolgáltathat majd a fejlesztési programok 
és a támogatási rendszerek kidolgozásához.

Az átfogó, a települési és a területi vízgazdálkodást egyaránt szolgáló szak-
területi feladatok között az egységes monitoring, adatbázis és tervezési rend 
hiánya korlátozza a vízkészletekkel való pontos és fenntartható gazdálko-
dást, valamint a vízkészletek állapotának értékelését. A vízzel való gazdálko-
dás szemléletváltásának elemi feltétele (i) a tudományos megalapozottság, 
(ii) a megvalósításhoz a kutatásban gyökerező innováció, (iii) a napi működés-
nek pedig a tudományos szolgáltatások megléte. Az újjáépítendő kutatásnak 
komplexnek kell lennie, a hidrológiai alapoktól a hidroökonómiáig kell terjed-
nie, és egyben jelentős szerepet kell vállalnia az ország még mindig számot-
tevő, de kiaknázatlan hidrológiai potenciáljának feltárásában és hasznosítá-
sában. 

A jövő vízgazdálkodásának legnagyobb szakmai kihívása, hogy 
miként legyen megelőző, és miként tegyen szert rugalmas esz-
közökre. Ez az évszázados „létesítményes” (hard) vízépítés mellett 
a vízigényt és vízkibocsátást is szabályozó, a területhasználatot 
befolyásoló integrált (soft) vízgazdálkodás. Ennek legfontosabb 
eleme a szakmaiság, a tudományra támaszkodó előrelátás, tehát 
az ehhez szükséges eszközrendszer újrateremtése minden tekin-
tetben élvezzen elsőbbséget. A megoldás irányába mutatna egy 
kutatóhálózat létrehozása, amely innovatív szemlélettel és integ-
ráltan kezeli a vízgazdálkodás, valamint a mezőgazdaság és az ipar 
kérdéseit. 
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Ennek a jelentősége a védekezések irányításában és szervezésében mutatko-
zik meg, valamint abban, hogy az állami szervek közül a vízügyben dolgozik a 
legtöbb (évszaktól függően 15–20 ezer fő) közfoglalkoztatott. Fontos azonban 
kiemelni az igazgatóságok humánerőforrás-helyzetét, mivel a nyugdíjba vonuló 
és a vízügyi igazgatóságoktól elkerülő szakemberek helyébe igen nehéz megfe-
lelő szakmai ismerettel rendelkező mérnököket felvenni. A minőségi munkaerő 
elvándorlását meg kell akadályozni, és ösztönözni kell a pályakezdő fiatalok víz-
ügyi ágazatban való elhelyezkedését, megtartását és előmenetelét – hasonlóan 
a más közalkalmazotti ágazatokban megkezdett folyamatokhoz –, összességé-
ben erősíteni kell a vízügyi ágazat felé az évtizedeken átnyúló szakmai-ágazati 
elkötelezettséget . 

A 2016. évi költségvetés örvendetes előrelépést jelentett a létszámhelyzet 
rendezésében, ugyanis ennek keretében 222 fővel már bővült a vízügyi igaz-
gatóságok szakmai állománya, ez azonban elsősorban a vízügyi szakmai irá-
nyítást végző személyzet létszámának rendezését jelentette.

AZ INTÉZMÉNYEK

A mezőgazdasági vízgazdálkodás (az öntözővíz-szolgáltatás és vízkormányzás 
kivételével), a földtani közeg (a föld mint környezeti elem) védelme, a talajvéde-
lem, illetve a környezet komplex védelme (stratégiai környezeti vizsgálat, elő-
zetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati enge-
délyezés) a Földművelésügyi Minisztériumhoz, a terület- és vidékfejlesztés a 
Miniszterelnökséghez tartozik. 

A víziközmű-fejlesztés és működtetés szakterületi szabályozása a BM feladata, 
a víziközmű-szolgáltatás elkülönült szabályozási feladatait (gazdasági és szol-
gáltatási szabályozás) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) látja el. A MEKH a szolgáltatási 
tevékenység hatósága. A víziközmű-szolgáltatás többségében az önkormány-
zatok felelőssége, amit ténylegesen gazdasági társaságok látnak el.

Az ivó- és fürdővíz közegészségügyi vonatkozásai az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma alá tartoznak. 

A területi vízgazdálkodást vízügyi igazgatási szervek – a 12 vízgyűjtőre 
szervezett területi vízügyi igazgatóságok – látják el. Az igazgatósá-
gok feladata az állami művek kezelése, ideértve az ár- és belvíz elleni 
védekezést, valamint a vízminőségi károk elhárítását is. Szervezettsé-
gük, területgazda szerepük, kreativitásuk  kiemelkedő. 

A vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításért és a 
vízvédelemért a Belügyminisztérium felel, szervezetileg a Közfoglal-
koztatásért és Vízügyért Felelős Helyettes Államtitkárság. Az állam 
operatív központi feladatait az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
(OVF) végzi. 
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irányító Miniszterelnökség felelősségi köréhez tartozóan. A vízvédelmi moni-
toringfeladatok szakmai irányítása ugyanakkor a BM-hez tartozik. Ugyancsak 
ez a hatósági mérőhálózat látja el a vízügyi és vízvédelmi hatóságok és igazga-
tási szervek egyéb vizsgálati igényeinek kielégítését.

 A vízgazdálkodás jogszabályi háttere a fenti megosztottságot tükrözi, ami a víz 
minőségének és mennyiségének egymástól való szétválasztásában jelenik meg.

A települési vízgazdálkodás területi kulcsszereplői az ellátásért felelős önkor-
mányzatok, valamint a víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságok. Ezen a 
területen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiak-
ban: Vksztv.) teljesen új helyzetet teremtett, a törvény által beindított folyamatok 
révén az új, korszerű fogalmi rendszerre alapozva kialakult a víziközmű-szolgál-
tatás stabilitást ígérő struktúrája. A korábbi mintegy 400, többségében nem gaz-
daságos üzemméretű üzemeltető társaságból a törvény előírásainak érvénye-
sítésével igen rövid idő alatt mára 41 lett (benne az 5 állami tulajdonú regionális 
vízmű-társasággal), a szolgáltatásban tapasztalt fennakadások nélkül. Mindez 
olyan sajátos magyar víziközmű-szolgáltatási modellt eredményezett, amely 
joggal keltett nemzetközi érdeklődést. Másfelől viszont az egyre komolyabb 
munkaerő- és szakemberhiány, a kedvezőtlen árviszonyok, az adók és egyéb 
hatások révén a szektor elérte hatékonyságnövelési mozgásterének határát.

Állami szerepvállalás növelése szükséges a már meglévő, évi 4,5 milliárd Ft 
összegű lakossági víz- és csatornaszolgáltatás vissza nem térítendő támoga-
tása mértékén felül.

A katasztrófavédelmi igazgatóságok vízügyi és vízvédelmi szakterületén mind-
összesen 221 fő az engedélyezett létszám. A vízjogi engedély iránti kérelmek 
és a szakhatósági közreműködések jelentős száma (2015-ben összesen 17 600 
vízügyi hatósági döntés és 10 300 szakhatósági állásfoglalás került kiadásra), 
továbbá a vízvédelmi feladatkörnek a környezetvédelmi hatóságoktól a víz-
ügyi szakterülethez kerülése (2015-ben 6700 vízvédelmi határozat született) a 
hatósági feladatok növekedéséhez vezetett. 

Az állami felelősségű vízvédelmi monitoringfeladatokat a megyei kormányhi-
vataloknál működő környezetvédelmi laboratóriumok látják el, a környezet-
védelemért felelős Földművelésügyi Minisztérium és a kormányhivatalokat 

A vízügyi és vízvédelmi területi szintű hatósági feladatokat a jog-
szabályban kijelölt 12 megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igaz-
gatóság látja el, kivéve a jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat. Az 
elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságok illetékességi területe két 
kivétellel egybeesik a vízgyűjtőre szervezett vízügyi igazgatóságok 
területével, szervezetileg a vízügyi igazgatóság székhelye szerinti 
megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz tartozik. A másodfok a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 
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4. CÉLOK ÉS IRÁNYOK

A KJT 2030 JÖVŐKÉP

A vízgazdálkodás szakmaisága és a vízgazdálkodásban érintettek igényeinek 
összehangoltsága biztosítja a következő célok egyidejű elérését:
 Minden vízhasználónak elégséges egészséges víz áll rendelkezésére, egy-

forma eséllyel, a vízpotenciálunk hatékony kihasználása és a vizek kártéte-
lei elleni intézkedések harmóniában vannak a természeti adottságokkal.

 Ebből is következően a hazai hasznosítható vízkészletek mennyisé-
gének és minőségének a javítása a jó állapot eléréséig megtörténik, a
víz mint a természeti rendszerek létezése, működése alapfeltételének
megóvása biztosított, majd ennek fenntartási feltételei a változó körül-
mények között is adottak lesznek.

 A vizek okozta károk megelőzése kerül előtérbe a mai védekezés helyett,
az emberi élet védelme és a nemzeti vagyon kockázathoz igazított mér-
tékű megóvása, a vízgazdálkodási rendszerek és a területhasználati
módok összehangolt átalakítása úgy, hogy a víz káros bősége a vízhiány
mérséklésére legyen fordítható.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK

A fenntarthatóságot támogató társadalmi rend két alapeleme: az értékrend 
es az intézményi rend .5 Ezt az alapelvet szem előtt tartva, a KJT a következő 
négy értékrendi és három intézményi jellegű súlyponti feladatot határozza meg.

1. Vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása, a gazda-
ságtámogató vízgazdálkodás érdekében.

2. Kockázatmegelőző vízkárelhárítás.
3. A vizek állapotának fokozatos javítása a fenntartható jó állapot eléré-

sére.

5  Nemzeti Fenntarthatósági Keretstratégia NFFT 2013

4. Minőségi víziközmű-szolgáltatás és minőségi csapadékvíz-gazdálko-
dás elviselhető fogyasztói teherviselés mellett.

5. A társadalom és a víz viszonyának a javítása (mind egyéni, mind gazda-
sági, mind döntéshozói szinten).

6. A tervezés és irányítás megújítása.
7. A vízgazdálkodás gazdasági szabályozórendszerének újjászervezése.

A hosszú távú célok részletes bemutatását a 7.2 fejezet, az ehhez kapcsolódó 
beavatkozásokat, intézkedéseket a 8.2 fejezet, táblázati formában a hosszú 
távú és a középtávú célokat, illetve a hozzárendelt feladatokat a 10. fejezet 
tartalmazza.

A VÍZZEL VALÓ GAZDÁLKODÁS 
SZEMLÉLETVÁLTÁSÁNAK A SAROKPONTJAI

A vízgazdálkodás komplexitásának, a szinergiák kihasználásának bizonyított 
érvényesítése legyen a feltétele a vízgazdálkodási beavatkozások jóváhagyá-
sának és finanszírozásának (a víz egyszerre környezeti elem és erőforrás, a cél 
ezek kölcsönhatásban lévő tervezési környezetének megteremtése).

A mérlegelt védelem és a differenciált biztonság lehetővé tétele és alkal-
mazása, ideértve azt is, hogy az állam által garantált vízbiztonságtól eltérőt 
teremthessenek maguknak az érintettek a helyi erőforrások felhasználásával, 
továbbá az objektumvédelem eszközrendszerének fejlődését, illetve ennek 
támogatását is.

Fenntartható és finanszírozható, a költségvetési lehetőségekkel összhangban 
lévő állami szerepvállalás, a központi és a helyi erőforrások ráfordítási ará-
nyainak újragondolása. A lehatárolható (helyi jelentőségű) vízgazdálkodási fel-
adatok megvalósításáról a helyiek döntsenek, megvalósításában és üzemelte-
tésében részt vállaljanak.

Az új szemléletű fejlesztést szolgálják a nemzeti fejlesztési költségvetési 
keretek is, hogy a vízgazdálkodási fejlesztésekkel a hasznosítási feltételek 
bővüljenek, illetve egyidejűleg előnyös területi és vidékfejlesztési változások 
jöjjenek létre.
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A VÉGREHAJTÁS FŐ FELTÉTELEI 

 Az integrált vízgazdálkodás feltételeinek a megteremtése, országos víz-
gazdálkodási tervezési rendszer kialakítása a helyi sajátosságok figyelem-
bevételével. A vízgazdálkodás és a vízvédelem nem kezelhető különállóan, 
továbbá az egységes vízgazdálkodási szempontokat integrálni kell más 
szakterületi (mezőgazdaság, energia, közlekedés) politikákba is. Koordinált 
interdiszciplináris kutatóhálózat és egységes adatbázis létrehozása szük-
séges, amely az integrált vízgazdálkodás innovációjának és működtetésének 
egyaránt megbízható bázisa. Észszerű adatgyűjtés és az adatbázisokhoz 
való szabályozott hozzáférés megteremtése.

 Megtartó erejű és ösztönző foglalkoztatáspolitika kialakítása, az oktatás 
és képzés teljes vertikumának figyelembevételével (a szakmunkásképzés-
től a szakgimnáziumokon át a felsőfokú képzésig és továbbképzésig). A vízi-
közmű-szolgáltatás gazdasági fenntarthatóságának biztosítása. 

A vízmérnöki létesítmények bővítésének már jól látszódnak a határai, nem lehet 
például a gátakat a végtelenségig emelni. Alapvető feladat tehát a társada lom 
és a víz viszonyának az alakítása, a vízigény-szabályozás (ideértve az árvíz-
védelmi igényeket, a művelés visszahúzódását belvízjárta területekről, a tele-
pülések fejlesztése és a vízgazdálkodási lehetőségek összhangját is). Ebben 
kardinális szerepe van a társadalommal folytatott párbeszédnek.

A vízzel való gazdálkodás szemléletváltásának feltétele a tudomá-
nyos megalapozottság, a megvalósításhoz a kutatásban gyökerező 
innováció, a napi működésnek pedig a tudományos szolgáltatások 
megléte. Az újjáépítendő kutatásnak a hidrológiai alapoktól a hid-
roökonómiáig kell terjednie, és vállaljon jelentős szerepet az ország 
még mindig számottevő kiaknázatlan hidrológiai potenciáljának a fel-
tárásban, hasznosításában. 
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5. INTÉZKEDÉSEK
ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

FEJLESZTÉS 2014–2020

A KEHOP és a VP végrehajtása elindult (a finanszírozható projekteket a 4. mel-
léklet sorolja fel). Szakmai súlypontjai az alábbiak: 

A KEHOP 1. prioritási tengelyében (a klímaváltozás hatásaihoz való alkal-
mazkodás) területi vízgazdálkodási fejlesztési feladatokra 2016 őszén 
271,93 milliárd Ft állt rendelkezésre. A kiemelt projektek súlypontjában a 
Tisza-völgyi vízgazdálkodás fejlesztése, ezen belül is az ár- és belvízvédelem, 
továbbá a Duna közvetlen árvízvédelmi fejlesztései 2007-ben megkezdett prog-
ramjainak folytatása áll. A nagytavainkat érintő fejlesztések célja a vízkészletek 
fenntartható gazdálkodásának javítása a szükséges infrastrukturális feltételek 
biztosításával. 

A KEHOP 2. prioritási tengelye a települési vízellátást, szennyvízelvezetést 
és -tisztítást szolgálja 273,72 milliárd Ft keretösszeggel (2016. őszi adat). 
A  2016. évi Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) 72 ivóvízminőség-javító projektnek 53,53 
milliárd Ft értékben, 97 szennyvízelvezetési és -tisztítási projektnek 220,19 
milliárd Ft értékben biztosít finanszírozási lehetőséget. A KEHOP ÉFK további 
módosításai során újabb projektek jelenhetnek meg.

 A tervszerű rekonstrukciók, a fenntartás és az üzemeltetés forrásainak
biztosítása.

 Nemzetközi aktivitásunk erősítése (ideértve a határvízi együttműködést is),
az állam ez irányú szerepének növelése, ami mind a szellemi, mind vízipari
exportunk növekedéséhez vezethet, és jelentősen hozzájárulhat a globális
vízpolitikai térben való szerepvállalásunkhoz.

 A részfeladatok ütemezése során élvezzenek elsőbbséget a súlyponti fel-
adatokat egyaránt szolgáló, kiemelt szakterületi és térségi vízgazdál-
kodási kérdések, különösen: a vízkészletekkel való gazdálkodás korszerű
eszközeinek és feltételeinek a megteremtése, az öntözési igények kielégí-
tését szolgáló, vízkormányzást támogató vízhiány- (aszály-) monitoring és
előrejelző rendszer létrehozása, a folyók nagyvízi vízszállító képességének
a helyreállítása és stabilizálása a nagyvízi mederkezelési tervekben foglal-
tak szerint a térségi vízgazdálkodási-vízszétosztó rendszerek kérdésének
kezelése (a Balaton idegenforgalmi fejlesztésének biztonságát szolgáló
vízszint-emelés feltételeinek a megteremtése, a dunántúli karsztvízszintek
visszaemelkedésével előálló veszélyeztetés megszüntetése, lehetőleg a víz-
bőség hasznosításával, a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási
Rendszer működtetésének a feltételei, a Homokhátság vízháztartásának a
helyreállítása.).

A közvetlen vízgazdálkodási fejlesztések fő forrásait a 2014–2020 
közötti időszakban a KEHOP és a VP fejlesztései adják, összesen 
713 Mrd Ft keretösszeggel. Ez 319 Mrd Ft-tal kevesebb, mint az előző 
fejlesztési ciklusban rendelkezésre álló 1032 Mrd Ft, így a szűkösebb 
forrás nyomatékosabban felhívja a figyelmet 2014–2020-as időszak-
ban megvalósítandó projektek megfelelő előkészítésére, a társadalmi 
hasznosság, a sorrendiség és szükségesség fokozott mérlegelésére. 
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hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, továbbá csökkentse a 
mezőgazdasági vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a mezőgaz-
dasági vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával 
és egyszerűsítésével. 

A finanszírozási lehetőségekkel akkor lehet maximális eredményt elérni, ha a 
fejlesztéseket integrált szemlélettel, koordináltan hajtanák végre. Az integ-
rált területi megközelítés, a komplex projektek és a más operatív progra-
mokkal való kapcsolat rendkívül fontos a vízgazdálkodásban, ezért javasolt 
a KEHOP-on belül a természetvédelmi és a vízgazdálkodási projektek össze-
hangolása. Fontos lehetőség az egyes operatív programok közötti szinergiák 
kihasználása, különösen a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában.

A minőségi megvalósítást veszélyezteti a műszaki ellenőrzésre fordítható 
mindössze 1%-os beruházási hányad. Szakterületünkön nem reális a 2%-os 
területkisajátítási részarány sem. 

A fejlesztések megvalósítását követően a működtetés és fenntartás költ-
ségigénye a beruházás mintegy 3-5%-ára tehető, tehát a hazai működtetési 
forrás 21-35 Mrd Ft-os bővítése szükséges. Ennek hiányában az EU-s projektek 
ellenőrzött működtetési kötelezettsége „elszívja” a forrásokat a meglevő léte-
sítmények amúgy is szűkös működtetése és fenntartása elől, tovább növelve a 
rekonstrukciós nyomást.

A Vidékfejlesztési Programban 2016 őszén 97,62 milliárd Ft állt rendelkezésre 
vízgazdálkodási fejlesztésekre (súlypontban a vízvisszatartással és víztaka-
rékos öntözésfejlesztéssel, valamint a 2000 LE alatti települések szennyvíz-
tisztításával). 2014 és 2020 között is számos nem vízgazdálkodási tárgyúnak 
nevesített, de tartalmilag azt érintő fejlesztés várható, különösen az Országos 
Környezeti Kármentesítési Program (23 milliárd Ft), valamint a természetvé-
delmi és élővilág-védelmi fejlesztések (31 milliárd Ft) keretében. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében támogat-
ható lesz a települési belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, mintegy 25 milliárd Ft 
értékben. 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 
„Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzés Keretrendszer (VIZEK) 
kialakítása (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15) projekt – 4,2 milliárd Ft keretösszeggel 
– átfogó célja, hogy a tényleges mezőgazdasági vízhasználattal, annak tech-
nikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos 
információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, a vízügyi és vízvédelmi 

Vannak olyan feladatok, amelyeket már az elkövetkező években 
(2021-ig) meg kellene valósítani, de a rendelkezésre álló EU-források-
hoz tartozó feltételeknek nem felelnek meg, vagy nem jut rájuk elég 
támogatás. Ilyen körülmények között három irányban javasolt moz-
dulni: a hazai – nemzeti – forrásokat bővíteni, gazdaságszabályozási 
eszközöket alkalmazni és a támogatások hatékonyságát növelni kell. 

A legfontosabb hazai forrásból (is) finanszírozandó feladatok:

 A Dunántúli-középhegységben a karsztvízszint visszaemelke-
dése miatti veszélyhelyzet elhárítása.

 Vízbázisok biztonságba helyezése, kompenzációs intézkedések.
 Víziközmű-hálózati rekonstrukciók.
 Monitoringrendszer fejlesztése és működtetése.
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BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK, INTÉZKEDÉSEK –  
A KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

A KJT-ben előirányzott hosszú távú célok elérésére az alábbi öt fő területen 
szükséges középtávú intézkedések megfogalmazása és végrehajtása:

 A vízgazdálkodás jogszabályi és irányítási háttere. Megalapozza a 
vízgazdálkodás gazdasági szabályozórendszerének újjászervezését, 
a vízügyi tervezőmunka és a szükséges irányítás megújítását, a haté-
konyság növelését.

 A vagyongazdálkodás. A vízkészletek és a vízgazdálkodási rendszerek 
kezelése és üzemeltetése szempontjából kiemelt terület, a vízvissza-
tartás, a vízszétosztás, vizeink jobb hasznosítása és a gazdaságtá-
mogató vízgazdálkodás érdekében szükséges a rendszerek egységes 
kezelése és fenntartása.

 A működtetés (kapacitások, erőforrások). A gazdaságos víziköz-
mű-szolgáltatás, a minőségi csapadékvíz-gazdálkodás, az öntözéshez 
szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű víz biztosítása, a táro-
zók üzemeltetése mind a vizekhez köthető erőforrásaink optimális fel-
használását célozza.

 Hidrodiplomácia és vízipari export. Nemzetközi jelenlétünk, szaktudá-
sunk, a vizek állapotának fokozatos javítása, a fenntartható jó állapot 
elérése nem csak saját érdekünk, jövőnk és környezetünk együttes fel-
adata, nemzetközi kapcsolataink révén, jó együttműködéssel a kitűzött 
célok időben elérhetőek.

 A társadalmi kapcsolatok és értékrend. A társadalom és a víz viszo-
nyának javítása gazdasági és irányítási szempontból is kiemelt jelen-
tőségű, a kapcsolatok feltárására támaszkodva a vízválság elkerülése 
nagyobb biztonsággal történhet.

1. A vízgazdálkodási jogterület elsősorban az integrált vízgazdálkodás felté-
teleinek a megteremtése, egyben a szükséges irányítási (szervezeti) kor-
rekciók megalapozása miatt szorul módosításra. Ezen belül: 
 az állami feladatvállalás és a helyi érdekeltségek helyes arányának a 

kialakítása érdekében törvényi szinten kerüljön meghatározásra a helyi 
jelentőségű közcélú vízgazdálkodási feladatok fogalma, és ezzel együtt 
kerüljön felülvizsgálatra a helyi jelentőségű közcélú vízilétesítmények 
köre, 
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 a települési csapadékvíz-gazdálkodás tekintetében a települési önkor-
mányzatok döntési jogköre lehessen – természetesen a víziközmű-szol-
gáltatókkal való konzultációt követően –, hogy a csapadékvíz-gazdál-
kodást a Vksztv. hatálya alatti víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódva
közüzemi szolgáltató végezze, vagy önkormányzati feladatként a víziköz-
mű-szolgáltatástól teljesen függetlenül az önkormányzat más módon
lássa el. A döntés meghozatala előtt adatgyűjtés és részletes vizsgálatok
elvégzése (díjra, költségelemre, műszaki feltételekre stb.) is szükséges.

 A területi és a települési vízgazdálkodás közötti összhang erősítése (gör-
dülő fejlesztési tervek), valamint az eddigi vízelvezetés-központú gya-
korlat helyett a vízvisszatartásra, a vízhasznosításra, a csapadékvíz-gaz-
dálkodásra koncentráló szemlélet megvalósítása szükséges.

 A tervezés – mint az irányítás eszköze – megújítása érdekében készül-
jenek el az alapvető vízgazdálkodási tervek (vízgyűjtő-gazdálkodási terv,
árvízkockázat-kezelési tervek, nagyvízi mederkezelési tervek) összhang-
jának és hatékony végrehajtásának a biztosítására az országos vízgaz-
dálkodás-fejlesztési terv kidolgozásának és bevezetésének alapelvei.

2. A vagyongazdálkodás korszerűsítése elengedhetetlen előfeltétele a terü-
leti vízgazdálkodás (különösen a vízkárelhárítás), valamint a víziköz-
mű-szolgáltatás kiegyensúlyozott működésének, mert a létesítmények
állapota nehézségeket okoz a közfeladat ellátása során és a lakosság
ellátásának biztonságában. Ennek keretében a lehető legrövidebb időn
belül készüljön finanszírozási stratégia a víziközművek állapotának felmé-
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kai szerepünk megőrzése és további erősítése ebben a folyamatban, erre (is) 
támaszkodva és hozadékaként a vízipari export bővítése. Ezt alapozta meg 
az első, és szolgálja a tervezett, második Budapesti Víz Világtalálkozó is. 

Látni kell azonban, hogy ma hazánkban a vízipari exportlehetőségek is kor-
látosak. Ezért rövid és középtávon a meglévő kapacitásokból a létező legna-
gyobb haszon elérése kell hogy legyen a cél. Hosszú távon a hiányzó kapaci-
tások újjáépítésével, aktív kormányzati támogatással a vízipar Magyarország 
egyik vezető iparágává válhat.

Ezért készüljön hidrodiplomáciai és vízipari exportprogram a konkrét 
célok, valamint a szükséges feltételek és kapacitások meghatározására .

résére és a vízkészlet-gazdálkodási, energetikai, vízveszteségi és infiltrá-
ciós szempontok szerint ütemezett rekonstrukcióra. Továbbra is szükséges 
víziközmű-elemenként és fejlesztési ütemenként a beruházási, felújítási és 
pótlási terv, valamint a fenntartási és üzemeltetési terv megkövetelése.

Ezek végrehajtása feltételeinek hiányában kockázatot hordoz a víziléte-
sítmények működtetése, egyben ez teszi lehetővé a védekezés megelőző 
jellegűvé tételét. Ugyancsak nem halasztható a vízkészlet – mint vagyon – 
definiálása a vagyonkezelői szerződésekben. Ma ugyanis ellentmondás van 
a nemzeti vagyon ingatlanszemléletű nyilvántartása és a víz mint folyama-
tosan, dinamikusan (szochasztikusan) változó készlet jellege között. Ennek 
az ellentmondásnak a feloldása szükséges a napi, gyakorlati intézkedések 
összhangjának a biztosításához: a vizekkel történő gazdálkodással kapcso-
latos előírások, finanszírozási rendszer felülvizsgálata, valamint az érintett 
állami, önkormányzati és egyéb szervezetek, személyek közötti együttmű-
ködés hatékonyságának növelése.

3.  A kapacitások és erőforrások biztosításában feladat:
 A vízügyi igazgatási szervezet és a hatóság humánerőforrás megtartó

képességének, fejlesztésének a biztosítása,
 Koncepció készítése a kutatóhálózat, az egységes adatbázis, valamint

az oktatás rendszerszintű megújítására.
 Települési csapadékvíz-gazdálkodási program és víziközmű-rekonstruk-

ciós program.
 A vízgazdálkodási tervezési rendszer megújításának alapelvei, prog-

ramja.
 A nemzetközi kapcsolatok ápolásához szükséges kapacitások bővítése.

A vízgazdálkodás társadalmilag igazságos finanszírozásának kialakítására 
megfontolandó a vízhasználat révén keletkező bevételek elkülönített keze-
lése és visszaforgatása vízgazdálkodási célokra. Ennek lehetőségét 2017 
végéig célszerű megvizsgálni.

4.  Hidrodiplomácia és vízipari export
Megkezdődött a víz globális és regionális kihívásaival való szembenézés.
Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival, valamint a párizsi klímamegálla-
podással is összefüggésben a korábbinál nagyobb volumenű beruházások,
tudástranszferek vannak készülőben, átalakulóban van az ezt támogató
nemzetközi intézményi és finanszírozási rend. Alapvető érdekünk a vízpoliti-
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5. A társadalmi kapcsolatok és a vízzel kapcsolatos értékrend fejlesztése
érdekében iránymutató az Aarhusi Egyezményből6 fakadó részvételi jogok
megismertetése a társadalommal, hasonlóképpen a köznevelés vízgazdál-
kodási ismeretanyagának felülvizsgálata, a víz- és az oktatáspolitika együtt-
működésének erősítése, továbbá a társadalmi tájékozottságot felmérő kuta-
tások rendszeres elvégzése.

Az operatív kapcsolatok területén: 
 Az érintett nyilvánosság tájékoztatása a vizeink állapotáról, a vízgazdál-

kodási feladatokról, a vízügyi igazgatási tevékenységekről és a víziközmű-
rendszerekről.

 Online hozzáférés lehetőségének megteremtése a vízügyi adatbázisok-
hoz.

 Publikus árvíz- és belvízvédelmi és aszály-előrejelző rendszer kifejlesz-
tése .

 A víztakarékos technológiák és vízfogyasztási gyakorlatok népszerűsí-
tése, az ÚJ VÍZ mint tisztított szennyvíz hasznosításának elterjesztése.

6 Az egyezményt Magyarországon a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 
2001. évi LXXXI. törvény ültette át.
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Területe 93,022 km2

Fekvése az Alpok, a Kárpátok és a Dinári-hegység által határolt  
Kárpát-medencében:

északi szélesség 45
o
48’ - 48

o
35’

keleti hosszúság 16
o
05’ - 22

o
58’

Legnagyobb szélesség K–Ny 528 km

Legnagyobb hosszúság É–D 268 km

Szomszéd országok Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia,  
 Horvátország, Szlovénia, Ausztria 

Államhatárok hossza 2246 km

Magassági adatok

200 m tszf alatt 84%

200–400 m tszf között 14%

400 m tszf felett 2% 

legmagasabb pont 1,015 m tszf

legmélyebb pont 78 m tszf

Földrajzi nagytájak

Síkvidékek

Nagyalföld 50,8 ezer km2

Kisalföld 5,3 ezer km2

Középhegységek

Északi 11,1 ezer km2

Dunántúli 7,2 ezer km2

Dunántúli-dombság 11,4 ezer km2

Alpokalja 7,2 ezer km2

Lakónépesség 9 830 485 fő (2016. 01. 01)

Népsűrűség 106 fő/km2

Aktív népesség 4 518 300 fő

Települések száma

Főváros és városok 346

Községek 2 809

Összesen 3 155

Lakások száma 4 420 296

Földterület összesen 93,034 ezer km2

Termőterület  73,878 ezer km2

Mezőgazdasági 53,464 ezer km2

Erdő 19,395 ezer km2

Gazdaság

Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 3 424 946 HUF (11 052 EUR)

I. MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZI ADATAI

BÉCS POZSONY

ZÁGRÁB

SZLOVÉNIA

H O RV Á T O R S Z Á G

S Z E R B I A

R O M Á N I A

A U S Z T R I A

S Z L O V Á K I A U K R A J N A

M A G YA R O R S Z Á G
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Hazánk a Duna 816 ezer km2 kiterjedésű vízgyűjtő területén, 
a Kárpát-medence nagyrészt síkvidéki területén, a vízgyűjtő 
középpontjában fekszik. 

II. ÁTFOGÓ VÍZRAJZI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI ADATOK
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DUNA

A világ 28. leghosszabb folyója

Európa 2. leghosszabb folyója

A világ legnemzetközibb folyója 17 ország területét érinti

Teljes vízgyűjtő területe 816 ezer km2

Hossza 2 860 km

Ebből Magyarországon 417 km 

Ebből határfolyó Szlovákiával 142 km

Vízhozama torkolati  Budapest

Isaccea 103 fkm 1 646,5 fkm

Észlelt legnagyobb (m3/sec) 20 940 9 200

Számított közepes (m3/sec) 6 320 2 350

Észlelt legkisebb (m3/sec) 350 695

A DUNA  
VÍZGYŰJTŐ 

TERÜLETÉNEK 
ELOSZLÁSA

 Románia

 Magyarország

 Ausztria

 Szerbia

 Németország

 Szlovákia

 Bulgária

 Bosznia-Hercegovina

 Horvátország

 Ukrajna

 Egyéb

29%

12%

10%10%

8%

6%

5%

5%

5%

4%
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A DUNA LEGNAGYOBB 
MELLÉKFOLYÓI MAGYARORSZÁGON

Forrása: Ukrajna

Torkolata: Szerbia

Teljes Magyarországi Tisza részvízgyűjtő

Vízgyűjtő területe (km2) 157 000 46 380

hossza (km) 962 597

közepes vízhozama a belépő határszelvényben 213 m3/sec

közepes vízhozama a kilépő határszelvényben 835 m3/sec

Forrása: Olaszország 

Torkolata: Horvátország

Teljes Magyarországi Dráva részvízgyűjtő

Vízgyűjtő területe (km2) 40 095 8 431

hossza (km) 695 167

közepes vízhozama a belépő határszelvényben 511 m3/sec

közepes vízhozama a kilépő határszelvényben 539 m3/sec

Folyók hossza 2 818 km

Ebből hajózható 1 432 km

Duna 379 km

Tisza 525 km

Vízfelszín 605 km2

Térfogat 2000 millió m3

Parthossz 235 km

Vízfelszín 25 km2

Térfogat 36 millió m3

Parthossz 28,5 km

Vízfelszín 320 km2, ebből 75 km2 magyar területen

Térfogat 413 millió m3, ebből 76 millió m3 magyar területen

Dombvidéki vízfolyások hossza  51 707 km

Megújuló felszíni vízkészlet (sokéves átlag)

külhoni eredetű 109,0 km3

országon belül keletkezik 7,9 km3 

Vízfelhasználás (sokéves átlag) 

felszíni 5,3 km3 

felszín alatti 0,7 km3

TISZA

BALATON

VELENCEI-TÓ

FERTŐ TÓ

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK

DRÁVA

MAGYARORSZÁG NAGYOBB TAVAI
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MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
FOLYÓINAK KÖZÉPVÍZHOZAMA

MAGYARORSZÁG VÍZFORGALMI 
MÉRLEGE 2001–2010

Magyarország, a 
Duna-medencén belül, 

három nemzetközi 
részvízgyűjtőn  

(a Duna közvetlen, 
a Tisza és a Dráva) 

osztozik a szomszédos 
országokkal.

FELSZÍNI VÍZ

Csapadék

FELSZÍN ALATTI VÍZ
V

ÍZH
A

SZN
Á

LATO
K

Evapotranspiráció

Országhatáron belépő 
felszíni víz

Közvetlen felszíni
lefolyás

Beszivárgás 
felszín alatti 
vízadókba

Országhatáron beáramló 
felszín alatti víz

48011

108897

116075

341

53

Országhatáron kilépő 
felszíni víz

Országhatáron kiáramló 
felszín alatti víz

2348

347 134

699

565

5330

4984

Felszíni 
vízkivételekből
visszavezetés

Felszíni vízbe 
vezetett felszín 
alatti szennyvíz

Felszíni alatti vízzel 
táplált ökoszisztémák

Felszíni alatti vízkivételekFelszíni vízkivételek
Kommunális
Öntözés
Állattartás
Ipar
Szolgáltatás, építőipar
Energiaipar, hűtővíz
Vízkitermelés 
(parti szűrés nélkül)

Kommunális
Öntözés
Halastó

Ipar
Szolgáltatás, építőipar

Energiaipar, hűtővíz
Parti szűrés nélkül 

vízkitermelés

Felszíni víz felszín 
alatti táplálás 
(alaphozam)

Felszíni vízkivételekből 
vízelhasználás

Felszín alatti vízkivételekből 
vízelhasználás

163

7889

4611

55900

V
ÍZ

H
A

SZ
N

Á
LA

TO
K

3278

ROMÁNIA

SZERBIA
HORVÁTORSZÁG

SZLOVÉNIA

SZLOVÁKIA

AUSZTRIA

UKRAJNA

814,6
2377,0390,1

178,8

23,6

37,3

27,5

7,5

5,3

124,8

10

10

105,43,028,56,7

20,5

18,7

41,1

68,6

53,3192,0

2035,0

10,0

1,0

0,5

6,5

27,0

502,4

8,6

68,3

39,7

ÖSSZESÍTÉS
Érkező vízhozam 3602 m3/s
Keletkező vízhozam 180 m3/s
Távozó vízhozam 3782 m3/s

A KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ VÍZFOLYÁSOK VÍZHOZAMÁNAK SOKÉVES ÁTLAGA M3/S
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889 vízfolyásszakasz
természetes 348 db
erősen módosított 394 db
mesterséges 147 db

189 állóvíz
természetes 33 db
erősen módosított 124 db
mesterséges 32 db

185 felszín alatti

AZ EU VÍZ KERETIRÁNYELV ELŐÍRÁSA SZERINT LEHATÁROLT VÍZTESTEK

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK TÍPUSAINAK ELOSZLÁSA A RÉSZVÍZGYŰJTŐKÖN 

VÍZRAJZI MONITORINGHÁLÓZAT, ÉSZLELŐHELYEK SZÁMA (DB)

Víztestek típusa Duna  
részvízgyűjtő

Tisza  
részvízgyűjtő

Dráva  
részvízgyűjtő

Balaton  
részvízgyűjtő Magyarország

sekély porózus 23 22 5 5 55

sekély hegyvidéki 12 7 1 2 22

porózus 19 21 5 3 48

hegyvidéki 12 8 1 2 23

porózus termál 2 5 1 0 8

karszt 9 3 1 1 14

termálkarszt 8 4 1 2 15

Összes 85 70 15 15 185

Víztestek típusa Törzsállomás Üzemi állomás

Felszíni 341 2674

Felszínközeli 1547 1054

Felszín alatti (források is) 660 254

Hidrometeorológiai 200  402

III. TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁS –
SZÉLSŐSÉGEK KEZELÉSE

Árvizekkel veszélyeztetett terület 21 207 km3

Árvízvédelmi védvonalak hossza 
Állami kezelésben 4 157 km
Önkormányzati kezelésben 176 km

Árvízi célú tározók: 24 db
Összes térfogat: 1 049 millió m3

Veszélyeztetett érték 32 420 milliárd Ft
Összegzett vagyoni kockázat 202 943 millió Ft/év
Veszélyeztetett lakosság 1,9 millió fő

Elmúlt évek nagy árvizei 

 1998, 1999, 2000, 2001     Tisza

 2002 Duna

 2006 Duna, Tisza

 2010 Tisza, Sajó, Hernád

 2013 Duna

ÁRVÍZVÉDELEM
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NAGYOBB EURÓPAI ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA BELVÍZVÉDELEM

Az ország területének 45%-a belvizekkel veszélyeztetett.

Belvízcsatornák hossza 48 513 km
ebből öntöző és kettős működésű 4 326 km

Szivattyútelepek 
száma 624 db
kapacitása 952 m3/sec 

VÉDETT TERÜLET NAGYSÁGA

ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK HOSSZA

Magyarország

Tisza-völgy

Hollandia

Pó völgye

Ukrajna

Loire völgye

Magyarország

Tisza-völgy

Hollandia

Pó völgye

Ukrajna

Loire völgye

0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000

0 1000 2000 3000 4000 5000
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MAGYARORSZÁG ASZÁLYGYAKORISÁGI TÉRKÉPE (1931–2015)

MAGYARORSZÁG ASZÁLYGYAKORISÁGI TÉRKÉPE (1931–2015)

Aszályos évek 
(PAI >6)

előfordulásának 
gyakorisága 

1931–2015 között
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  Ténylegesen öntözött terület (ha)  Vízjogilag engedélyezett terület öntözésre (ha)

VÍZJOGILAG ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGESEN ÖNTÖZÖTT  
TERÜLETEK ARÁNYA (1990–2014)

Tiszalöki vízlépcső
518,2 fkm

Tiszavasvári
vízbeeresztő
és hajózsilip

Debrecen

H

H

H

H

H

H

H

SK

UK

RO

RO

RO

RO

YU

Szarvas

Békés

Békéscsaba

Sarkad

MAROS
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lá

sz
-
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rü
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t

Csongrád
246,0 fkm

Szeged

Nyu
gati

ví
zb

eere
sz

tő
 zs

ili
p

TI
SZ

A

TI
SZ

A

Ti
sz

a 
tó

Kiskörei vízlépcső
403,0 fkm

Hortobányi
árvízkapu

Békésszentandrási
vízlépcső

Bökényi
vízlépcső

Körösladányi duzzasztó
Biharugrai fenékgát

Fekete-Körös

Elővízcsatorna
Gyula

Törökbecsei vízlépcső
63,0 fkm

vízátvezetés az
Alsó-Tisza vidékre

4,0 m3/s

Békési duzzasztó

Gyulai duzzasztó

40-60 m3/s

54,3 m3/s

18,0 m3/s
Ágota

Hármas-Körös

Kettős-Körös

Fehér-

Körös

Sebes-Körös

Szarvasi-holtág

H
or

to
bá

gy

N
yu

ga
ti

 fő
cs

at
or

na

BerettyóÓ-Berettyó

Horto
bágy-Beretty

ó

főcsatorn
a

Ke
le
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-f

őc
sa

to
rn

a

16,0 m3/s

N
K Keleti ág

N
K 

N
yu

ga
ti 

ág

4,0 m3/s

0,8 m3/s

Bakonszeg
8,0 m3/s
2,0 m3/s

vízfolyás, a szállított 
vízhozammal 

arányos vastagsággal 
ábrázolva

Jelmagyarázat

duzzasztómű, vízlépcső

vízmozgás iránya

VÍZPÓTLÁSOK, VÍZÁTVEZETÉSEK

A TISZA VIZÉNEK ÁTVEZETÉSE A KÖRÖS-VÖLGYBE
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IV. TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS V. INTÉZMÉNYI ADATOK

KÖZÜZEMI IVÓVÍZELLÁTÁS VÍZÜGYEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

TULAJDONVISZONYOK

VÍZZEL GAZDÁLKODÓ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET

Vezetékes vízzel ellátott települések az összes település százalékában 100%

Közüzemi vízhálózatba bekötött lakások száma 4 179 ezer db
Aránya 95%

Háztartásoknak szolgáltatott víz 326 millió m3

Egy lakosra jutó évi fogyasztás 33,1 m3

Vízvezeték-hálózat hossza 65 576 km

Szennyvízgyűjtő hálózattal ellátott települések az összes település 
százalékában 60,2%

Szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások száma: 3 398 ezer db
Aránya 77%

Szennyvízgyűjtő hálózaton elvezetett szennyvíz 502,6 millió m3

Ebből tisztított 482,8 millió m3

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. törvény  a környezet védelmének általános szabályairól
2009. évi CXLIV. törvény  a vízitársulatokról
2011. évi CCIX. törvény  a víziközmű-szolgáltatásról

A magyar jogszabályokban érvényesülnek az EU-irányelvek, 
köztük az alábbiak is: 

1991/271 EGK a települési szennyvíz kezeléséről
1998/83/EK az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről
2000/60/EK a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek  

meg határo zá sá ról
2007/60/EK az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről

A felszíni és a felszín alatti vizek, folyók és tavak, valamint térségi hatású 
vízilétesítmények és a települési vízközművek közösségi tulajdonban vannak, 
részben az állam kizárólagos tulajdonát képezik, részben az önkormányzat 
vagyonába tartoznak (2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról).

A vízgazdálkodásért felelős miniszter: a belügyminiszter és a megbízásából 
eljáró helyettes államtitkár.

Állami operatív vízgazdálkodás irányítója, ideértve a rendkívüli helyzetekben 
(minősített árvíz, belvíz, aszály, vízminőségi helyzetek) az országos műszaki 
irányítást is: Országos Vízügyi Főigazgatóság.
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TERÜLETI SZERVEZETEINK, A 12 VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Települési vízgazdálkodás és víziközművek üzemeltetése:
5 állami regionális vízművállalat
37 önkormányzati tulajdonú viziközmű-vállalat 

HUMÁN ERŐFORRÁS

Vízügyi szakképzés, technikusképzés 9 szakgimnáziumban 

Felsőfokú oktatás 17 intézmény 35 szakán

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGOK MŰKÖDÉSI TERÜLETE ÉS RÉGIÓHATÁROK

Észak-magyarországi 
Vízig.

Felső-Tisza-vidéki 
Vízig.

Tiszántúli Vízig.

Körös-vidéki Vízig.

Alsó-Tisza-vidéki Vízig.

Régióhatár

A vízigazgatóság központja

Közép-Tisza-vidéki 
Vízig.

Közép-Duna-völgyi 
Vízig.

Alsó-Duna-völgyi
Vízig.

Közép-dunántúli Vízig.

Dél-dunántúli Vízig.

Észak-dunántúli Vízig.

Nyugat-dunántúli 
Vízig.

Kiadja: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2018

Felelős kiadó: Somlyódy Balázs

Felelős szerkesztő: Reich Gyula

Kiadványterv, grafika: Imagine Creative Consulting Kft.

Nyomda:    ……..

Borító: Haczai Zoltánné

Fotó: Bátai Gergely, Haczai Zoltánné, Jobbágy Zoltán, Reich Gyula, Szűcs Gábor
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