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Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (stratégiai) környezeti vizsgálatának elkészítése az 

öntözési fejlesztésekre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területére 

 

Tematika egyeztetés 

 

1. Tervezési feladat 

Jelen tematika egyeztetés olyan Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (továbbiakban: 

VKGTT) készítésére vonatkozik a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területére, mely 

meghatározza a felszíni és felszín alatti vízkészlet jelenlegi állapotát, az öntözés céljára 

rendelkezésre álló szabad vízkészletet, megbecsüli a várható öntözési igényeket, feltárja az 

igények és lehetőségek közötti kapcsolatot. Az igények és lehetőségek eltérése esetén azok 

feloldására lehetőségeket javasol oly módon, mely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 

2000/60/EK irányelve (a továbbiakban: VKI) 4. cikk (7) bekezdése és az Európai Parlament 

és a Tanács 1305/2013/EU rendelet (a továbbiakban: EMVA) öntözéssel kapcsolatos 

beruházásokról szóló 46. cikk szempontjainak. 

 

2. Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv célja 

A terv célja a 2014-2020 fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztéseket szolgáló vízjogi 

engedélyek kiadásának stratégiai megalapozása. Azaz olyan öntözési kontingensek 

meghatározása felszíni és felszín alatti víztestekre, amelyeknek nincsen jelentős hatása a 

környezetre, alapvetően a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotára. 

Ezzel meghatározhatók az EMVA által támogatható engedélyezési keretek, amelyek esetén a 

jó mennyiségi állapotú víztestek nem romlanak le, vagy a jónál rosszabb állapotú víztestek 

esetében összességében sem jelentős hatásúak az új vízkivételek.  

Amennyiben az előrelátható és reális öntözési vízigények meghaladják az előzőekben 

meghatározott problémamentes kontingenst, annak a vízkivételi mennyiségnek a 

meghatározása, amelynek már ugyan jelentős hatása van a környezetre, de a VKI 4. cikk (7) 

bekezdés szerinti mentesség alkalmazása mellett nem jelenti a 2000/60/EK Víz Keretirányelv 

megsértését.  

 

3. Lehetséges fejlesztési irányok, vizsgálandó változatok 

Vizsgálandó változatok: 

0)  A jelenlegi helyzet, azaz a „0” változat, ami nem igazi változatot, hanem a kiinduló-, 

azaz az alapállapotot jelenti. (Ennek elemzésére azért van szükség, mert a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv felülvizsgálatában (VGT2) szereplő értékelések, melyeket 

kiindulási helyzetként kezelünk a VKGTT-ben, erre az állapotra vonatkozik.) 

1)  A már 2016-ban beadott, elfogadott fejlesztési igények kielégítése megtörténik. Ez 

a „0” változathoz hasonlóan már egy elfogadott fejlesztési változatott, de még nem 

meglévő helyzetet jelent, mivel döntően a kiadott elvi és létesítési vízjogi 

engedélyeken alapszik. (Elemzése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy 

a VGT2-ben szereplő értékelésekhez képest jelentenek-e az új vízkivételek változást.) 
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2)  A területileg illetékes Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) által 2027-re 

előrejelezhető maximális öntözővíz igény felmérése megtörténik, a vízmérleg 

meghatározásra kerül és az igényeket kielégítik. Ennek elemzésével meg kell 

állapítani, hogy a tervezett vízkivételek miatt várható változások igénylik-e a VKI 4. 

cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálat és mentesség alkalmazását. Amennyiben igen a 

mentesség társadalmi, gazdasági szempontból indokolható-e. 

3)  A TIVIZIG által 2027-re előrejelezhető maximális öntözővíz igény kielégítése 

megtörténik megfelelő és nem aránytalan költségű hatáscsökkentő intézkedések 

megvalósításával. Ebben a változatban a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti 

vizsgálat alapján megállapítandó, hogy a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti 

mentesség alkalmazandó, illetve alkalmazható-e. (A hatásmérséklés történhet 

vízmegtakarítással a jelenlegi vízhasználatoknál, vízvisszatartással és tározással, 

vízpótlással külső vízbázisból, illetve víztestből, a kiadott engedélyek 

felülvizsgálatával, az engedély nélküli vízkivételek visszaszorításával, egyéb, 

alternatív műszaki és jogi megoldásokkal.) 

A 2. és 3. változat igazából vagylagos, hiszen a vízigény mindkét esetben hasonló csak az 

egyik változat környezeti szempontból megfelelő. Valójában a 3. változat az egyetlen 

reálisnak tekinthető változat, amely egyben megfelel a Víz Keretirányelv előírásainak is. 

 

4. Országhatáron átterjedő jelentős, káros hatások felmerülésének vizsgálata 

A VKGTT csak olyan kontingenseket határozhat meg, mely országhatáron átterjedő hatása 

nem lehet jelentős. Tekintve, hogy a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség 

alkalmazásának is feltétele, hogy a hatás tartósan nem veszélyeztethet másik víztestet a VKI 

4. cikk (8) bekezdése
1
 szerint.  

 

5. Javasolt SKV tematika figyelembe véve a 2/2005. Kormányrendelet 4. mellékletének 

elvárásait 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

1.1. Előzmények, különösen a tematika tartalma, a környezetvédelméért felelős szervek tematikára 

adott véleményének beépítése a környezeti értékelés folyamatába 

1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

1.3. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer 

korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok (mint 

pl. bizonyos ismeretek hiánya, illegális vízkivételek bizonytalan becslése, adathiányok stb.) 

1.4. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására (Ez esetünkben 

elsősorban a 3. tervalternatíva alakulására vonatkozhat.) 

1.5. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 

véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő 

figyelembevétele 

 

                                                 
1
  VKI 4. (8) bekezdés: „A 3., 4., 5., 6. és 7. bekezdés alkalmazása során a tagállam biztosítja, hogy az 

alkalmazás ne zárja ki vagy veszélyeztesse állandó jelleggel ugyanannak a vízgyűjtő kerületnek valamelyik 

másik víztesténél az ebben az irányelvben foglalt célkitűzések teljesítését, és legyen összhangban az egyéb 

európai közösségi környezeti joganyag érvényesítésével.” 
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2. A terv és a kidolgozásakor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok)  

2.1. A terv célja, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése 

szempontjából fontos részeket, a változatok lényege, megkülönböztetésük 

2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal (kiemelt figyelemmel a 

Vidékfejlesztési Programra, a Kvassay Jenő Tervre, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervre; az 

Éghajlatváltozási Stratégiára, az Aszálystratégiára, a Nemzeti Környezetvédelmi Programra, 

stb.) 

A VKGTT alapjául a VGT2-ben lévő állapotjellemzők szolgálnak, a 3. alternatíva 

kialakítását is a VGT2 minősítések indokolják, így ez a kapcsolat meghatározó a tervben. 

2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása. Itt a 3. 

változatot megalapozó hatáscsökkentő intézkedéseket kell ismertetni. 

 

3. A terv, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos 

vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal (Ez a munkarész 

szorosan összefügg a 2.2. fejezettel, itt a kifejezetten az ott releváns tervekben, illetve 

programokban meghatározott célok, ezek rendszerével való kapcsolatot vizsgáljuk 

környezeti és vízgazdálkodási szempontból.) 

3.2. A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben 

3.4.  A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő 

elemei 

3.4.1. A földrajzilag lehatárolt tervezési terület és hatásterület meghatározása és e terület 

azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv megvalósítása 

valószínűleg jelentősen befolyásol (alapvetően az öntözési igénnyel érintett felszíni 

és felszín alatti víztestek lehatárolása) 

3.4.2. A lehatárolt terület környezeti állapot egyéb jellemzői, alapvetően az érintett 

víztestek mennyiségi és minőségi jellemzői (vízkivételi lehetőségek) 

3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák (a már jelenleg is gyenge mennyiségi 

állapotú víztestek meghatározása) és mindezek várható alakulása, ha a terv, illetve 

program nem valósulna meg; 

3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok 

(hatótényezők, hatásfolyamatok) feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, 

tervezett intézkedésekre, amelyek: 

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét (jelen esetben alapvetően vízkivételt) 

vagy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik, 

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek 

közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak; 

3.6. Az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv megvalósítása esetén 

várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése 

3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén jelen esetben különös 

tekintettel: 

3.6.1.1. környezeti elemekre (kiemelt figyelemmel a felszíni és felszín alatti 

vizekre, a talajokra, valamint a felszíni és felszín alatti vizek által 

befolyásolt élővilágra) 
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3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, jelen esetben 

különösen a tájra, tájhasználatra (mező- és erdőgazdaság), a klímára, a 

természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 

3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e 

területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete 

megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének 

lehetőségeire, továbbá 

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, 

valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében 

és területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változásokra 

3.6.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén jelen esetben különös 

tekintettel: 

3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők 

felerősödésére 

3.6.2.2.  környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 

feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására 

3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, terület 

felhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására, 

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 

gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 

3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a 

helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására 

(Ebben a munkarészben a relevanciák vizsgálata fontos. Részletes kifejtés csak a 

releváns hatásoknál szükséges, mely jelen esetben alapvetően a természeti erőforrás 

használathoz, a vízkivételhez kötődik.) 

3.7. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti 

szempontból elfogadható változatok meghatározása. Ahol szükséges a VKI 4. cikk (7) 

bekezdés szerinti vizsgálat elvégzése.  

Jelen esetben az igazi változat értékelést a 2. és 3. változat összehasonlítása jelenti, miután 

ezek számolnak a várható reális igényekkel, és a különbségeket az adja, hogy míg az egyik 

változat VKI szempontjából elfogadható és feltehetően nem igényel VKI 4. cikk (7) 

bekezdés szerinti mentességet (3. változat), a másik, maximális hatású (2. változat) már nem 

feltétlenül fogadható el. 

4.  Javaslatok 

4.1. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások 

elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő 

intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges 

intézkedésekre. Ez elsősorban a 3. változat hatásmérséklő intézkedéseinek bemutatását 

jelenti. 

4.2. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, 

amelyeket a terv által befolyásolt engedélyezési eljárásokban figyelembe kell venni. 

4.3. A terv következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben, 

szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 

 

5. Közérthető összefoglaló  


