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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 tartoz ó

tevékenység tervezését megel ızıen elvi vízjogi engedély 
kérhet ı,

Elvi vízjogi engedély:
Az építtetı által a tervbe vett vízgazdálkodási cél 

megvalósításának általános mőszaki megoldásának 
lehetıségeit, 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 csatornamő vállalatok által 

szolgáltatott ivóvízért, illetve a vállalatok kezelésében lévı csatornamő
használatáért kell fizetni (településenként különbözı)

Talajterhelési díj
Vízterhelési díj
A díjak alapjául szolgáló f ıbb jogszabályok
• 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmőves ivóvízellátásról és a 

közmőves szennyvízelvezetésrıl
• 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi 

vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú közüzemi 
csatornamő használatáért fizetendı 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 kiboc sátót terheli, 

aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet vég ez. 
Vízterhelési díjat a felszíni vizeket szennyez ı, a kibocsátó
vízjogi engedélyében, ennek hiányában a törvény 2. s zámú
mellékletében meghatározott anyag (vízterhel ı anyag) 
kibocsátása után kell fizetni.

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

felhasznált vizet újrahasználja és a használat során nem terheli a 
befogadót

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

• az elvezetett csapadékvíz mennyisége után
• a nehézfémek csoportjába tartozó vízterhelı anyag kibocsátása után, 

amennyiben a kibocsátó által alkalmazott technológiából adódóan az 
ilyen típusú vízterhelı 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 közmőrıl 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 mőszakilag 
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 megfigyelı objektumban a talajjal kapcsolatban 
lévı 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 
követı hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében 
mért értékeket.



Talajterhelési díj

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

• az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt 
a talaj , valamint a felszín alatti víz mennyiségi, 
minıségi védelmére használhatja fel , mint pl. 
csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem, a 
települési monitoring kialakítása és mőködtetése, a 
tartós környezetkárosodások kármentesítése, a 
potenciális és a tényleges szennyezıforrások
szennyezésének megelızı, illetve utólagos mőszaki 
védelme.



Bírságok
Vízvédelmi bírságot fizet, aki 
• nem készít önellenırzési 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 elıírt határidıre.



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 

együttmőködést tanusít a károk enyhítésében
– 2X: ha kívülálló észleli a szennyezést, de a kibocsátó

közremőködik a kárenyhítésben
– 3X: kibocsátó haladéktalanul bejelentette, de nem mőködik 

közre a kárenyhítésben
– 5X: kibocsátó a bejelentési és kárenyhítési kötelezettségének 

nem tett eleget



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

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekr ıl 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, 

vízminıségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási 
határértékek (területi határértékek ) (pl. Balaton és vízgyőjtıje, egyéb 
védett területek, idıszakos vízfolyás, általános védettségi kategória 
befogadói)

• A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezıanyag tartalmának 
küszöbértékei

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



Vízgyőjtı-gazdálkodás
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgy őjtı-gazdálkodás egyes szabályairól
• vízgyőjtı gazdálkodási tervek
• környezeti célkitőzések
• a vízgyőjtı jellemzıi 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:
• vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegységek
• a vízgyőjtı-gazdálkodási terv tartalma
• felszíni vizek tipológiája



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

szembeni védelmérıl)
27/2006 (II. 7.) kormányrendelet a vizek mez ıgazdasági eredet ő

nitrátszennyezéssel szembeni védelmér ıl
Célja: A vizek védelme a mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni 

védelme, a vizek meglévı nitrátszennyezettségének csökkentése
• az Európai Közösségeknek a vizek mezıgazdasági forrásból származó

nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 91/676 EGK tanácsi irányelvével 
összeegyeztethetı szabályozás

• akcióprogram: 2002. január 1. - 2013. december 31.
• a magyarországi nitrátérzékeny területek településsoros jegyzéke
• a "trágyázás jó mez ıgazdasági gyakorlatának " a gazdálkodók által betartandó

szabályai
• a nitrátérzékenység mellett prioritásként kezeli a hígtrágyás technológiával üzemel ı

állattartó telepek trágyatárolóira vonatkozó követelményeket
27/2006-os korm.rend. hatálya kiterjed: a mezıgazdasági tevékenységet folytatókra, 

valamint azokra a mezıgazdasági tevékenységekre, amelyek a felszíni és felszín 
alatti vízre hatással vannak, illetıleg lehetnek

• nitrátszennyezés szempontjából érzékeny területeket elsıdlegesen 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 Települ ési Szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási Megvalósítási Programról

A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek 
közmőves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, 
illetıleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, 
legkésıbb

• a) 2008. dec. 31-ig: terhelés > 10 000 LE* , külön jogszabály által kijelölt érzékeny 
területeken , a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejő 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 minısített területeken: szennyvíz győjtıhálózat üzembe 

helyezése a rendelete hatályba lépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító
telepre vezetésének és megfelelı tisztításának biztosításával lehetséges.

*LE = Lakosegyenérték



Nemzetközi megállapodások a vízr ıl
• Európai Víz Charta (Európa Tanács, Strasbourg 1948) a víz fontos, érték, 

meg kell ırizni, védeni, nemzetközi együttmőködés stb.
• Ramsari Egyezmény (Irán 1971):

nemzetközi jelentıségő vizes élıhelyekrıl, elsısorban természetvédelmi 
céllal

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

• 1973 London: Nemzetközi egyezmény a hajókról származó szennyezés 
megelızésérıl

1994 Szófia: Egyezmény az együttmőködésrıl 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 történı
átültetése



• Vízjogi engedély
• Vízkészlet járulék
• Rendkívüli vízszennyezési- és csatornabírság

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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41. Lecke

Vizeink öntisztulása



• Öntisztulásnak (természetes tisztulásnak) nevezzük azt 
az emberi beavatkozás nélkül végbemenı folyamatot, 
amely az élıvizekbe kerülı szennyezıanyag tartalom 
csökkenését vagy eltőnését eredményezi.

• Bonyolult folyamat, amely
– fizikai (keveredés, ülepedés) 
– kémiai (oxidáció, koaguláció, stb.) és 
– biokémiai (fotoszintézis, mineralizáció) 

részfolyamatokból áll.
• A legnagyobb szerepe ebben a folyamatban a biokémiai 

folyamatoknak van, melyek keretében a vízi 
ökoszisztémában levı mikroszervezetek (baktériumok, fito-
és zooplanktonok, gombák, protozoák), részben saját 
testük felépítéséhez használják fel a szervetlen 
tápanyagokat, és a biodegradálható szerves 
szennyezıket, részben mineralizálják ezeket.

Öntisztulás



Az aerob 
folyamatoknál 
oxigénigényes 

mikroszervezetek 
vesznek részt a holt 

szervesanyagok
lebontásban, a 

végtermékek, a szén-
dioxid, és a víz mellett 
elsısorban szulfátok,

és foszfátok

A szervesanyagok körforgalma

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A vízfolyások
öntisztulása viszonylag 
gyorsan és rövid 
áramlási szakaszon 
játszódik le, ha elég 
nagy a szennyezıanyag 
hígulásának mértéke, 
és elegendı az oldott 
oxigén a lebontó
szervezetek részére.

• A szennyezés hatására 
a vízfolyás mentén 
megváltozik a vízi 
ökoszisztéma faji 
összetétele, csökken az 
oldott oxigén 
koncentrációja, és a 
BOI értéke. 

A szennyezések terjedése

Forrás: Hefop 3.3.1.



• Szennyvízbevezetés hatásai 
a befogadó folyóvízben, 
azonnali elkeveredés 
feltételezésével

• 1 oldott oxigén; 2 szerves 
anyag (pl. KOI-ben); 3 összes 
oldott só; 4 
szennyvízgombák; 5 
baktériumok; 6 protozoák; 7 
ammónia; 8 foszfát; 9 nitrát; 
10 algák; 11 szennyvízfauna; 
12 köztes fauna; 13 tiszta vízi 
fauna;

A szennyvíz komponensek terjedése

Forrás: Hefop 3.3.1.



Az aerob öntisztulási 
viszonyok jellemzésére 
alkalmazzuk.
Streeter-Phelps javasolta 
a bevezetését, amely a 
szervesanyagok
mineralizálásához
elhasznált oxigén
mennyiségének és a 
vízben felvett oxigénnek
az eredıje 

Az oxigénvonal 

Forrás: Hefop 3.3.1.



A folyók oxigénháztartásában Phelps szerint

• aktívák
– az oldott oxigénfelvétel a vízfelületen keresztül történt 

direkt diffúzió révén 
– oldott oxigénfelvétel a vízi növényzet fotoszintézis 

tevékenysége következtében 

• passzívák
– felszíni víz természetes szennyezıdése (erózió) 
– a szennyvizek által okozott közvetlen szennyezés 
– a fenékiszap aerob, de fıleg anaerob bomlásból 

származó közvetett szennyezıdés 

Az oxigénháztartás jellemzése



• A biológiai feler ısödés (magnifikáció) az a jelenség, melynek 
során bizony zsírban oldódó vegyületek egy alacsonyabbrendő
élıszervezetben felhalmozódnak és a táplálékláncban a
magasabb trofikus szinten lévı elıszervezetek számára 
táplálékot szolgáltatnak az elıszervezetek révén. Az adott 
vegyület a magasabb rendő szervezetekben feldúsul, vagyis 
akkumulálódik, így a koncentráció egyre nagyobb lesz a 
tápláléklánc csúcsa felé.

• A biológiai felerısödés fontos szerepet játszik bizonyos 
szennyezı anyagok felvételében, és így a víz 
szennyezettségének csökkenésében. Vannak azonban olyan 
toxikus nehézfémek, radioaktív anyagok, peszticidek, amelyek 
felhalmozódása az élı szervezetekben nem kívánatos, mert egy 
kritikus érték felett toxikussá válnak.

Biológiai feler ısödés (magnifikáció)



Ülepedés
• A vízfolyások öntisztulásában fontos szerepet játszó

folyamat az ülepedés. A lebegı hordalékok 
kiülepedését jelenti, amelyek szerves, és szervetlen 
összetételőek is lehetnek. Ezek felületére a lebegés 
közben különbözı toxikus szennyezı anyagok is 
adszorbeálódhatnak, amelyek a leülepedés során a 
keletkezı fenékiszapban akkumulálódnak és ott 
potenciális szennyezı anyagként vannak jelen, mivel 
bármikor felkeveredhetnek. Hullámverések, fenékkotrás 
vagy árvízek során visszakerülhetnek a vízbe, ahol 
komoly másodlagos szennyezést okozhatnak.



Az ülepedés sebességét a Stokes törvény határozza meg 
a következık szerint

A törvény a Reynolds szám (Re) < 1 esetben érvényes.
Az ülepedési sebesség

ahol
g – a gravitációs gyorsulás cm•s-1

ρ1 – a szemcse sőrősége g•cm-3

ρ2 – a közeg sőrősége g•cm-3

r – a részecske sugara cm
η – a közeg viszkozitása g•cm-1•s-1

Ülepedési sebesség



• Általában egy nagyobb vízhozamú, illetve tömegő és viszonylag 
nagyobb sebességő vízfolyásban kis mennyiségő szennyezı
anyag rövid idı alatt hígul, kis koncentráció alakul ki, így a 
biodegradáció során és vízi élılények által felhasznált oxigén 
rövidebb idı alatt megújul.

• Ha ezek a vízfolyások szennyezı anyagokkal túlterheltek, és a 
hígulás illetve biodegradáció mértéke lecsökken, egy száraz 
idıszakban, vagy nagyobb vízkivétel (öntözés, hőtıvíz) hatására
megemelkedik a hımérséklet, az oldott oxigéntartalom, pedig
lecsökken.

• Egy másik probléma, hogy a hígulással kapcsolatban bizonyos 
szintetikus anyagok kis koncentrációban is toxikus hatásúak, így 
a víztömegben szétoszolva károsak lehetnek a vízi élet és az 
emberi egészség szempontjából.

Hígulás



• Az öntisztulás összetevıi
• Az oxigénháztartás jellemzése
• Magnifikáció, hígulás, és ülepedés

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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42. Lecke

A vízfolyások szennyvíz-
terhelhet ısége



• A szennyvíz-terhelhet ıség valamely vízfolyás 
meghatározott szelvényében a határkoncentráció és a 
mértékadó vízhozam szorzataként kapott határérték 
(g•sec-1).

• Értéke a különbözı vízminıségi komponensek 
megengedett illetve számítható határértékeit ıl,

• a folyó öntisztuló képességét ıl, 
• a jellemzı vízhozam viszonyoktól ,
• valamint a vizsgált szelvény fölötti szakasz terhelési 

viszonyaitól függ. 
• A szennyvíz-terhelhetıség szempontjából elsısorban az 

oxigénháztartás komponensei bírnak jelentıséggel.

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége



• A cél az oxigénvonal alapján történı szennyvíz
terhelhetıség meghatározása az alábbi
összefüggés alapján:

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége

Forrás: Hefop 3.3.1.



• ahol
• S0 – a vízfolyás teljes biokémiai oxigénigénye a 

szennyezı forrás alatt, g•m-3

• Dmax – az elıírt minimális oldott oxigéntartalomhoz 
tartozó maximális oldott oxigénhiány, g•m3

• D0 – telítettségi állapothoz képest mutatkozó oldott 
oxigénhiány a vizsgált folyamat elején, g•m3

• k1 – szervesanyag lebomlási állandó, l•d-1

• k2 – oxigénfelvételi állandó, l•d-1

• q – a fotoszintézis tényezıje, g•m-3•d
• p – a fenékiszap tényezıje, g•m3

• k3 – a lebegıanyag-kiülepedés sebességi állandója, l•d-1

• k4=k1+k3

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége (Smax)



• A szennyvíz-terhelhetıség határkoncentrációja (S0 max) 
ismeretében meghatározható – az oldott oxigénviszonyok 
alapján – a szennyvíz-terhelhetıség tényleges értéke g•sec-1-
ben. 

• A viszonyokat érzékelteti az ábra amely a terhelhetıség 
határhelyzetét szemlélteti. 

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége

Forrás: Hefop 3.3.1.



• Eszerint az 1-2 vízfolyásszakasz 1 jelő
szelvényében az oxigénvonal alapján 
meghatározható terhelhetıséget – a 
vízhozam viszonyokat is figyelembe véve 
– az alábbi összefüggés adja:

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége

Forrás: Hefop 3.3.1.



ahol
• Tgo

12 – az 1-2 vízfolyásszakasz teljes biokémiai 
oxigénigénnyel kifejezett terhelhetısége, oldott 
oxigénre el ıírt határérték alapján számítva az 1 jelő
szelvényben

• Qj01, Qj12 – a 0-1, illetve 1-2 vízfolyás szakasz jellemzı
vízhozama, 

• Somax
01, Somax

12– a 0-1, illetve 1-2 vízfolyásszakasz – az 
Smax összefüggés segítségével számítható – szennyvíz-
terhelhetıségi határkoncentráció, g•m3

• k01 – lebomlási állandó értéke a 0-1 vízfolyásszakaszon, 
l•d-1

• t01 – a víz folyási ideje a 0-1 vízfolyásszakaszon Qj
01 

esetén, napban

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A szennyvíz-terhelhetıség meghatározását fentiekben az oldott oxigén 
viszonyokon keresztül vizsgáltuk. Más szóval az oldott oxigénre írtuk elı
a határértékeket és ennek függvényében az oxigénvonal segítségével 
határoztuk meg a biokémiai oxigénigény maximális értékét. Eljárhatunk 
azonban úgy is, hogy közvetlenül a biokémia oxigénigényre (BOI5) írunk 
elı határértéket.

• A terhelhetıség határhelyzetében az 1-2 vízfolyásszakasz 1 jelő
szelvényében a biokémiai oxigénigény alapján meghatározható
terhelhetıséget – vízhozam viszonyokat is figyelembe véve – most az 
alábbi összefüggésbıl határozhatjuk meg:

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége

Forrás: Hefop 3.3.1.



• Tgb
12 – az 1-2 vízfolyásszakasz biokémiai 

oxigénigénnyel kifejezett terhelhetısége, 
BOI5 határérték alapján számítva az 1 jelő
szelvényben g•s

• Chb
01, Chb

12 – BOI5 határérték, g•m3

A vízfolyások szennyvíz-terhelhet ısége



• A vízfolyások szennyvíz terhelhetısége
• Az oxigénvonal szerepe
• Az oldott oxigén számbavétele

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


