
Hazai és uniós specialitások és aktualitások 
a felszíni és felszín alatti VKI monitoringban 

Zagyva Tünde Andrea 
vízkészlet-gazdálkodási referens, 

ökológus 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

VVGYF 
zagyva.tunde.andrea@ovf.hu 

 
 



Az előadás főbb témái 

Felszíni és felszín alatti vizes VKI monitoring 

• Európai Uniós és hazai jogi alapok 

• FAVI monitoring elemei 

• FAVI monitoring működése 

• VGT-1 felülvizsgálat: az Európai Bizottság ex-
ante feltételei a Magyar Kormány felé 

• Előrelépések a VGT-2 során 

• Tervek, a fejlesztés irányai 

 



A VKI célkitűzései 
• a vízi és vizes élőhelyek állapotának védelme, 

romlásának megakadályozása,  
• a fenntartható vízhasználat elősegítése a 

hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével, 
• a vízminőség javítása a szennyezőanyagok 

kibocsátásának csökkentésével, veszélyes anyagok 
fokozatos kiiktatása 

• a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos 
csökkentése, és további szennyezésük 
megakadályozása, 

• az árvizek és aszályok kedvezőtlen hatásainak 
mérséklése 
 



Veszélyes anyagok 

kibocsátása 
Ivóvíz irányelv 

Fürdővíz szabvány 

Természet-védelem 

(NATURA 2000) 

EU Víz Keretirányelv 

2000. december 22. 

Települési 

szennyvíz-

elhelyezés  

Mezőgazdasági 

nitrátszennyezés 

elleni védelem 

Felszín alatti vizek védelme 

Árvíz 

irányelv 

Az EU Bizottság különböző Szakterületi Igazgatóságai  2008-tól a 
szakágazati Irányelvek összehangolt működését kezdeményezték 



Társadalmi 

részvétel 
(14. cikk) 

Környezeti célok 

(4. cikk) 
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programok  
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Hiányfelmérés 
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program 

megvalósítás 

A Monitoring-tervezés helye a 
VKI végrehajtásában 

Újrainduló VGT-ciklus: 
VGT-3: 2021-ig 
VGT-4:2027-ig 



FAVI monitoring  
EU-s és hazai jogi alapok 

• Európai egységes szabályok szerinti monitoring 
• 2000/60/EK Víz Keretirányelvhez (VKI) és a felszín alatti vizek szennyezés és 

állapotromlás elleni védelméről 2006/118/EK leányirányelvhez kapcsolódó 
hazai jogszabályok 

• 91/676/EGK Nitrát Irányelvhez (NI) kapcsolódó  hazai rendeletek 

• A 98/83/EK Ivóvíz Irányelvhez kapcsolódó hazai rendeletek 

• Kétoldalú Határvízi egyezmények 

• Hazai monitoring rendelet: 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti 
vizek vizsgálatának egyes szabályairól 

• 2007-ben indult: Állapotértékelési (feltáró) monitoring –  

• EU VKI FAV „jelentési” monitoring (VGT-1, VGT-2) : 

~ 3500 pont/év 

• Résztvevők: BM, OVF, VIZIG-ek;  Kormányhivatalok   
 KTF Mérőlaborjai,  MFGI 

Forrás: Bagi Márta, OVF 



A felszín alatti monitoring szervezeti rendszere 

Forrás: VGT-2, 4.4.ábra 



 



 

Forrás: Szurdiné Veres Kinga, Maginecz János, OVF 



FAVI EU VKI jelentési monitoring rendszerének 
átdolgozása 2016-2017 

• „Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv – 2015” projekt (VGT2) 
vízminőségi állapotértékelési megállapítások (háttér és küszöbértékek, és 
víztest és vízbázisok minősítése, trendvizsgálatok, stb.)   

• Új felügyeleti monitoring pontok kijelölése hiányos víztesteken,  

• A VGT2 víztest és vízbázis minősítései – átdolgozott 
operatív monitoring: 

a) Víztesteken diffúz szennyezés, (nitrát, ammónium) a víztest 20%-át 
meghaladja (kockázatos, gyenge) 

b) Víztesteken trendvizsgálatok, alapján növekvő trendet állapítottak meg 
(kockázatos, gyenge) 

c) Vízbázisok védőterületein, a szennyező paraméterek  megjelölésével 
(kockázatos, gyenge) 

d) Felszín alatti vízből származó szennyeződés hatása felszíni vízfolyásokra 
illetve  FAVÖKO miatt kevés kút kijelölése 

e) KEPOP 1.1.0 projekt kútfelújítások és újrafúrásokhoz köthető változások 

Forrás: Bagi Márta, OVF 



Forrás: Szurdiné Veres Kinga, Maginecz János, Bagi Márta, OVF 

2017: 
Vízszintmérés:  
1730 állomás 
Hozammérés:     
121 állomás 

Kémiai 
monitoring  
kutak: 
2017: 2037 db 

Problémák:  Kutak 
megrongálódása/ 
betömődése, 
kiszáradás-elmaradt 
mintavétel, belvíz, 
szélsőséges időjárás 



4 féle feltáró monitoring program 
839 db állami (KH-KTF, VIZIG) + 

1235 db engedélyes 
 

S1: sérülékeny külterületi – évente kétszer alapkémia, hatévente 
peszticidek és nehézfémek 

S2: sérülékeny belterületi - évente kétszer alapkémia, hatévente 
ipari szennyezőanyagok és peszticidek 

S3: védett rétegvíz – évente alapkémia, hatévente 21/2002. KöViM 
rendelet szerinti felmérés  

S4: termálvíz – hatévente alapkémia  
               

FAVI Kémiai Monitoring-2017 

Forrás: Bagi Márta, OVF 



FAVI Kémiai Monitoring-2017 

4 féle operatív monitoring program 
298 db állami + 121 db engedélyes 

 
• O1: évente kétszer az alapkémia paraméterek 
• O2: évente négy mérés alapkémia paraméterekre az 

ivóvíz-termelő objektumoknál, kivéve a felszíni szennyezéstől 
bizonyítottan védett vízadókat szűrőző objektumokat (21/2002. (IV. 25.) KöViM 
rendelet 2. § k) pontja szerint), amelyeknél O1 program szerint mért mintavételi 
helyek. 

• O3: évente egyszer peszticidek és alapkémia paraméterek az O1, 
vagy O2 programban meghatározottak szerint. 

• O4: alifás klórozott szénhidrogénekre 1/év  
     és alapkémia paraméterek az O1, vagy O2 programban  

       meghatározottak  szerint  (államiban nincs 2017-ben) 

 

Forrás: Bagi Márta, OVF 



Vizsgálandó kémiai paraméterek új 
komponensekkel 

• 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosította a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. számú mell. 4. 
pontját, ami kiegészült a nitritekkel és az összes foszfor vagy 

foszfátokkal 

• Valamennyi állomáson kötelező a 15+2 db rutin paraméter  

oldott oxigén, pH, fajlagos elektromos vezető-képesség, 
nitrát, ammónium, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, 
klorid, szulfát, KOI és lúgosság, továbbá a hidrokarbonát és a 
karbonát, illetve új paraméterként a nitrit és ortofoszfát mérése),  

 valamint vízhőmérséklet és nyugalmi vízszint  

 vagy mintavételi vízhozam mérése 

Forrás: Bagi Márta, OVF 



Európai Bizottság-FAVI monitoring észrevételek 

• Trend vizsgálat: a VGT1 keretében a megfelelő mennyiségű adat 
rendelkezésre állásának hiánya miatt csak 5 anyagra készült trend 
vizsgálat; a trend vizsgálatot a többi – FAV irányelvben található - 
szennyezőanyagra is el kell végezni 

– VGT2: NH4+, NO3-, Cl-, SO4-, EC, Pb, Hg, Cd, DO, pH, szerves 
vízkémiai komponensek és peszticidek 

• VGT1-hez képest előrelépés szükséges a felszín alatti vizektől függő 
ökoszisztémák szennyeződésére irányuló monitoring, értékelés 
terén, és a szakértői véleményezés túlsúlyának visszaszorítása 
érdekében  

– VGT2: új monitoring pontok kijelölése hiányos víztesteken  

• sekély felszín alatti víz monitoring sűrítése szükséges a 
mezőgazdasági terhelés mértékének megfelelő arányban (NiD 
jelentés, 2012) 

– KEPOP 1.1.0 projekt kútfelújítás, új kutak létesítése 

Forrás: Gaul Réka, BM 



Ex ante feltételek és KEHOP-1.1.0 projektek 
FAV minőségi elemei 

6 évenkénti alapállapot felmérés elvégzése a FAV 
VKI monitoring állami üzemeltetésű pontjaira: 

- nehézfémek (As, Cd, Pb, Hg, …) 

- peszticidek (triazinok, klórpeszticidek) 

- szerves mikroszennyezők (pl. tri-, tetraklór-
etilén, …) 

 

Forrás: Gaul Réka, BM 



KEHOP 1.1.0 projekt „Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás 
hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring 

fejlesztés” pályázat. 9. projektelem  

Elvégzendő feladatok Kémiai monitoring kút (db) 

Vegyes kútfelújítások, kúttisztítás, 

rongálás helyreállítása  
32 

Továbbfúrás, mélyítés ugyanabban a kútban 1 

Melléfúrásos felújítás (ugyanazon a 

területen) 
19 

Új kút új helyen a tömedékeltek 

helyett 
14 

Új kút nitrát monitoring bővítésre 
(EU elvárás) 

27 
Meglévő tönkrement  
kutak  tömedékelése 

13 

    

Összesen: 106 
Forrás: Bagi Márta, OVF 



VKI FEVI monitoring: EU-s és hazai jogalapok 

• Alapja: 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) 8 (1.cikk), V. , X. melléklet: 
vizsgálandó paraméterek, minimális gyakoriság 

• Egyéb kapcsolódó Irányelvek: 
– 2008/105/EK EQS irányelv a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról  
– 91/676/EGK Nitrát Irányelvhez (NI) kapcsolódó 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet és a 

240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet  
– A 98/83/EK Ivóvíz Irányelvhez kapcsolódó rendeletek-felszíni ivóvízbázisok védelme 
– Nemzetközi információcsere (77/795/EEC) 
– 76/160/EEC Fürdővíz irányelv és a kapcsolódó 78/2008 (IV.3) Korm.rendelet 
– 2006/44/EK Halas vizek irányelv kapcsolódó 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 
– 2500 km2-nél nagyobb vízgyűjtők kifolyási szelvényei, nagy tavak 

• Nemzetközi Egyezmények: 
– Duna-védelmi Egyezmény (1994) 
– Kétoldalú Határvízi egyezmények 

• Hazai vonatkozó rendeletek: 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín 
vizek vizsgálatának egyes szabályairól, 220/2004. (VII.21.) Korm.rend. a 
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

• Résztvevők: ME, BM, OVF, VIZIG-ek,  Kormányhivatalok  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályok Mérőlaborjai 



VKI monitoring-programok 
(VKI V. melléklet) 

• Feltáró monitoring 
– A víztestek állapotértékeléséhez szükséges információ 

biztosítása  

– Későbbi monitoring programok tervezésének megalapozása 

– A hosszútávú természetes és antropogén hatások okozta 
állapotváltozás (trendek) kimutatása 

– Határvizi mérések 

– Nemzetközi információcsere (77/795/EEC) 

• Operatív monitoring 
– Kockázatosság igazolása 

– Intézkedési tervek előkészítése, beruházási tervek szakszerű 
megalapozása (a kockázatosság okainak tisztázásával, illetve 
az egyes emberi beavatkozások hatásainak pontosításával) 

– Az intézkedések hatékonyságának értékelése 

• Vizsgálati monitoring 
– Ismerethiány vagy váratlan esemény 

– Védett területek speciális monitoringja 

– Rendkívüli szennyezések kivizsgálása 

 

Alapmonitoring 
 Feltáró monitoring 
 Interkalibrációs és 

referencia-helyek 
vizsgálati program 

 Nemzetközi 
egyezmények 

 EU jogszabályok 
 Kiemelt területek 

speciális 
monitoringja 



VKI monitoring-helyek 
kiválasztása (2007) 

• Feltáró monitoring 
• Nemzetközi interkalibráció 
• Nemzetközi (TNMN) és határvízi egyezmények szerinti monitoring 
• Egyéb EU irányelv: ivóvíz, halas vizek, fürdővíz, nitrát-irányelv, 

információcsere 
• 2500 km2 -nél nagyobb  vízgyűjtőjű víztestek 
• Referencia-helyek 
• Speciális monitoring (Szigetköz, Dráva, Tisza-tó, Balaton,  Kis-Balaton, 

Velencei-tó) 

• Operatív monitoring 
• Reprezentatív víztestek kockázati csoportonként és víztest kategóriánként, 

mintaterületi elv alapján  
• A kockázat-elemzés felülvizsgálatának eredményeire alapozva:  
  szerves kockázat: BOI, KOI, makrogerinctelen indexek  
  tápanyag kockázat: ö-N, ö-P, fitoplankton, klorofill-a  
  veszélyes anyag kockázat: releváns anyag 
  hidromorfológiai kockázat: indikatív paraméter 

• Vizsgálati monitoring 
• Védett területek speciális monitoringja 
• Rendkívüli szennyezések kivizsgálása 



Alapmonitoring komponensek, gyakoriságok (2007) 
Paraméterek Gyakoriság

Hidromorfológiai monitoring 6 évenként 1x

Vízhozam (folyók) Napi mérés (folyók)

Vízmérleg
Napi (vízállás), havi/kétheti 

(vízmérleg)

Azonosító adatok (lokalitás, tervezési 

rész- és alegység,víztípus) 1/6 év

Hidromorfológiai adatok (morfológiai 

adatok, hidrológiai adatok JKV-minta 

szerint) 1/6 év

Emberi tevékenységekre vonatk.inf. 

(kockázatosság típusa, főbb hidromorf. 

beavatk. jellege, szennyvízbevezetés, 

szennyezőforrástól való távolság ) 1/6 év

Biológiai minősítési elemek

Fitoplankton ápr-szept: 6 (ha az a-klorofill >10 

mg/m3 folyókon)

Fitobentosz 2/év

Makrofita 1/év

Makrogerinctelen 2/év

Halak 1/év

Fizikai-kémiai és kémiai elemek

Oxigén háztartás jellemzői és tápanyagok: 

Oldott oxigén, Oxigén tel., BOI5,KOIcr, 

TOC, NH4-N, NO2-N, NO3-N, Össz.N., 

PO4-P, össz.P, klorofill-a, összes 

lebegőanyag, vez.kép, pH, 

vízhőmérséklet, átlátszóság (csak tavak)

12/év

Általános jellemzők: anionok, kationok, 

keménység, össz.oldott anyag, lúgosság+ 

MSZ 12749

4/év

A VKI ún. 33-as listáján szereplő ún. 

veszélyes anyagok (fémek esetén víz, 

lebegőanyag, üledék)+ Duna-

vízgyűjtőspec.anyagok (réz, cink, króm, 

arzén)

12/év, 6 évenként 1x



Makro-

gerinctelenek 

Fitobentosz 

Halak 

Fitoplankton 

Operatív-monitoring: melyik biológiai minősítési 
elem milyen terhelésre érzékeny? 

Makrofita 

 
Hosszirányú  

átjárhatóság, 

Toxikus anyagok 

 

Tápanyagterhelés, 

Tározás, duzzasztás 

Szerves terhelés, 

Kotrás, burkolat,  

Keresztirányú elváltozások 

Toxikus anyagok 

Tápanyag- 

terhelés, 

Kotrás, burkolat 

Tápanyag- 

terhelés, 

Kotrás, burkolat 
Monitoring- 

tervezés 2007 

Szakirodalmi adatok, 
más EU országok 
tapasztalatai, hazai 
szakértői vélemények 
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Operatív monitoring, komponensek és gyakoriságok (2007) 

Operatív monitoring 

Kockázati típus Komponensek Gyakoriság 

Tápanyag- és szervesanyag 

szerint  kockázatos 

Fiziko-kémiai komponensek Folyók Tavak 

Oxigén-háztartás és tápanyagforgalmi 

mutatók 12/év  12/év  

Anionok, kationok, összes oldott szerves 

anyag 4/év 4/év 

Biológiai elemek Folyók Tavak 

Fitoplankton 

4/év (ha a-klorofill >10 mg/m3) 4/év 

Fitobentosz 
1/év 

nincs vizsg. 

Makrofita nincs vizsg. 1/év 

Makrogerinctelenek 1/év: márc-ápr kisvízfolyások, aug-szept 

közepes és nagy folyók nincs vizsg. 

Veszélyes anyag szerint 

kockázatos 

Kémiai komponensek Folyók Tavak 

Elsőbbségi szennyezőanyagok VKI X. 

melléklet 

12/év, csak a határértéket meghaladó 

szennyező anyagokra nincs alprogram 

Biológiai elemek Folyók Tavak 

Makrogerinctelenek 2/év nincs alprogram 

Hidromorfológiailag 

kockázatos 

Fiziko-kémiai komponensek Folyók Tavak 

Oxigén-háztartás és tápanyagforgalmi 

mutatók 

a biológiai mintavétellel párhuzamosan: 

4/év a biológiai mintavétellel párhuzamosan: 4/év 

Biológiai elemek Folyók Tavak 

Hosszirányú átjárhatóság akadályozása 
Halak: 1/év 

Fitoplankton: 4/év, fitobentosz: 1/év, Makrofita: 

1/év, Makrogerinctelenek: 1/év 

Völgyzárógátas átfolyásos tározók, 

duzzasztás, vízgazdálkodás Fitoplankton: 4/év, fitobentosz: 1/év 

Keresztszelvény menti elváltozások, 

szabályozás 
Makrogerinctelenek:1/év, Halak: 1/év 

Kotrás, burkolat Makrofita: 1/év, Makrogerinctelenek: 1/év 



Felszíni vizes VKI monitoring program- 2007 

Feltáró monitoring programok:  
Tavak:     HUSWPS_1LW    (21 hely) 
Folyók:    HUSWPSW_1RW (121 hely) 
 

Operatív monitoring programok: 
 
Tavak:     HUSWPO_1LWNO (tápanyag kockázat)                    (21 hely)                         

 HUSWPO_1LWHM  (hidromorfológiai kockázat)       (19 hely) 

                                                            összesen 32 helyen 
 
Folyók:   HUSWPO_1RWPS (veszélyes anyag kockázat)        (76 hely) 
  HUSWPO_1RWNO (tápanyag kockázat)                   (177 hely) 
  HUSWPO_1RWHM (hidromorfológiai kockázat 1.)  (112 hely)

 HUSWPO_2RWHM (hidromorfológiai kockázat 2.)  (204 hely) 
   HUSWPO_3RWHM (hidromorfológiai kockázat 3.)  (196 hely) 
   HUSWPO_4RWHM (hidromorfológiai kockázat 4.)   (71 hely) 

                                                            összesen 307 helyen 

Vizsgálati monitoring programok: csak az elve 

 
Monitoring vizsgálati helyek összes száma: 
 338 db folyó, 46 db tó 



VKI monitoring jelentés  
(2007. áprilisban megküldve az EU Bizottságnak) 

 

 
- Óvatos hosszú távú (jelentési) kötelezettség felvállalása 

- Területi szervek „vállalásai” alapján (hatósági mérőhálózat, 
VITUKI labor, KÖVIZIG-ek) 

- VKI kötelező előírásai (pl. gyakoriság) 

- Egységes alprogram kritériumok 

- Korábbi rendszer részleges megőrzése (mintavételi helyek) 

 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza részletesen 
- 2009 április: EU Bizottság jelentése a monitoring programokról: 

Magyarország dicséretet kapott a monitoring-terv szerkezetére, 
de „nem elegendő sűrűségű a monitoring hálózat” 



Felszíni vizes VKI monitoring programok - 2009 
(VGT -1 adatok) 

Feltáró monitoring (surveillance) programok:  
 Tavak:   HUSWPS_1LW    (21 hely) 
 Folyók: HUSWPSW_1RW (126 hely) 
 
Operatív monitoring programok:  
 Tavak:   HUSWPO_1LWNO  (Tápanyag- és szerves anyag kockázat)  

      HUSWPO_1LWHM (Hidro-morfológiai kockázat)   
  (összesen 36 helyen, 28 víztesten) 

 Folyók: HUSWPO_1RWPS (Veszélyes anyag kockázat)           
      HUSWPO_1RWNO (Tápanyag- és szerves anyag kockázat)      
      HUSWPO_1RWHM(Hosszirányú átjárhatóság akadályozása)   
      HUSWPO_2RWHM (Völgyzárógátas átfolyásos tározók,  
     duzzasztás, vízgazdálkodás)  
      HUSWPO_3RWHM (Keresztszelvény menti elváltozások,  
     szabályozás)   
      HUSWPO_4RWHM (Kotrás, burkolat) 

   (összesen 470 helyen, 390 víztesten) 
FEVI monitoring vizsgálati helyek összes száma: 
  561 db (442 víztest- 869 víztestből) folyóvíz,  
  59 db (43 víztest- 213 víztestből) állóvíz 
Vizsgálati monitoring programok: 
rendkívüli szennyezés esetén 

 



VGT-1 felülvizsgálat: VKI monitoring 
• VKI 8. cikk 
• 2013.06.25: VGT-1 Európai Bizottsági felülvizsgálat, 

Kétoldalú tárgyalás 
• Európai Bizottsági észrevételek: 

– tipológia biológiai validációja 
– referencia-feltételek kidolgozása (hidromorf., területhasználat, 

fizikai-kémia) 

– országosan kevés monitoring-pont 
– sok adathiányos, szürke víztest  
– monitoring struktúra jó, szükség van a monitoring fejlesztésére 

(forrás, kapacitás-hiány megoldásra): 
• Halas monitoring hiánya 
• Hiányos kémiai monitoring 
• Bióta monitoring hiánya 
• Vízgyűjtő-specifikus szennyezők bővítése 

– állapotértékelés megbízhatóságának növelése 



Magyarország vállalásai (2014-2016) 

• 1121/2014. (III.6.) Korm. határozatban vállalta a Bizottság ex-
ante feltételeinek teljesítését 

•  adathiányok csökkentése: 

– VKI kompatibilis adatforrások bevonása 

– Adathiányok pótlása kiegészítő monitoringgal  

 (KEOP-7.9.0/12-2013-0007) 
• bióta monitoring (285 pont) 

• kiegészítő kémiai monitoring (57 pont, 35 vegyület, 8+2 minta) 

• Kiegészítő VKI  halmonitoring vizsgálatok (420 helyen) 

• felszín alatti vizek kiegészítő kémiai monitoringja (319 kút: fémek, szerves 
szennyezők) 

• emisszióprofil meghatározása az EU által megadott veszélyes anyagokra 
(11 kommunális és ipari tiszító kibocsátása 2013/39/EU irányelv szerint) 

– Új VKI monitoring adatok (2008-2012): 

• 546 új mintavételi hely, 102 VGT-1-ben adathiányos víztesten 

• Folyó víztestek 41%, állóvíztestek 20%-ról van adat 

• 285 új mintavételi helyen történt erősen módosított és 
mesterséges víztesteken adatgyűjtés 

– Vízgyűjtő-specifikus szennyezők meghatározása  

 (emisszió-leltár alapján) 

 



Víztestek csoportosítása 

546 új mvhely, 

102 

adathiányos vt 

a VGT-1ben 

VGT-2: 1279 pont, 
863 vt, vt-ek 

80,1%-a  



Magyarország vállalásai  
(2014-2016) 

• állapotértékelés megbízhatóságának növelése: 

– Nemzetközi ökológiai interkalibráció: 11 
élőlénycsoport módszere lett interkalibrálva 2008-
2016 között (magas megbízhatóság) az ECOSTAT 
munkacsoporton belül működő GIG-ekben 

– Értékelő rendszerek fejlesztése (VGT-2) 

• Halas minősítő rendszer kidolgozása 

• Referencia-feltételek kidolgozása 

• Egységes megbízhatósági kritériumrendszer 
kidolgozása 

• Ellenőrzési folyamat kidolgozása az integrált 
minősítéshez (biológiai-kémiai minősítés 
különbsége esetén) 



VKI monitoring fejlesztése (2014-2016) 
 Szakmai koncepció kidolgozása  
 VKI monitoring állomáslista: vízrajzi és fizikai-kémiai, kémiai, 

biológiai helyek összevetése 
 Monitoring terv 
 Véleményeztetés a területi szervekkel VIZIG koordinációval  
 Monitoring rendszer térképi felülvizsgálatának koordinációja az 

állapotértékelés eredményére alapozva 
 Alapmonitoring 

 monitoringpontok, gyakoriságok felülvizsgálata 
 új pontok kijelölése adathiányos víztesteken 
 Halas kiegészítő monitoring (2015) 

 Operatív monitoring 
 monitoringpontok, paraméterek, gyakoriságok 

felülvizsgálata 
 hidrológiai-morfológiai adatok ellenőrzése a 

monitoring pontokon/közelében 
 Vizsgálati monitoring javaslat: 

 Early warning rendszerek, baleseti szennyezések 
 Specifikus felmérések: 1-1 vizsgálandó problémakörre 

(pl.: monitoring pontok reprezentativitás vizsgálata a 
víztesten, hidro-morfológiai beavatkozások (pl.: kotrás, 
duzzasztás) hatásának vizsgálata, termálvíz hatása, 
ökológiai vízigény) 

Párhuzamosan: Ágazati 
átszervezések, VGT-2, 
Nitrát-Jelentés, Nemzetközi 
interkalibrációs 
kötelezettségek teljesítése 



VKI monitoring programok, gyakoriságok 
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Fitoplankton 
évente 

6 
évente 

6 
3 évente 

4 
3 évente 

4  
3 évente 

4  
3 évente 

4   

Makrofita 
évente 

1 
évente 

1 
3 évente 

1 
3 évente 

1  
3 évente 

1    
3 évente 

1 

Fitobenton 
évente 

2 
évente 

2 
 

3 évente 
1 

 
3 évente 

1 
 

3 évente 
1 

  

Makrogerinctelen 
évente 

1 
évente 

2  
3 évente 

1 
3 évente 

2 
3 évente 

1   
3 évente 

1 
3 évente 

1 

Halak 
6 évente 

1 
6 évente 

1 
 

6 évente 
1 

6 évente 
1 

 
3 évente 

1 
 

6 évente 
1 

 

Hidrológia 
évente 

365 
évente 

365 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3évente 

12 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3 évente 

4 

Morfológia 
6 évente 

1 
6 évente 

1 
 

6 évente 
1 

  
6 évente 

1 
6 évente 

1 
6 évente 

1 
6 évente 

1 

Folytonosság  
6 évente 

1 
    

6 évente 
1 

6 évente 
1 

6 évente 
1 

6 évente 
1 

Alapkémia 
évente 

12 
évente 

12 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3 évente 

12 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3 évente 

4 
3 évente 

4 

Elsőbbségi 
anyagok 

6 évente 
12 

6 évente 
12 

        

Elsőbbségi anya-
gok közül a rele-
váns szennyezők 

    
3 évente 

12 
     

Egyéb veszélyes 
anyagok  

6 évente 
12 

6 évente 
12 

        

Egyéb veszélyes 
anyagok közül a 

releváns 
szennyezők 

    
3 évente 

12 
     

 Forrás: VGT-2, 4.3 táblázat 



Hidromorfológiai minősítési elemek 
Hidromorfológiai jellemző Vizsgált paraméter 

Hidrológiai viszonyok  

az áramlás mértéke és dinamikája (vízfolyás) 
Vízjárás 
Van-e a vízmélységet és a sebességet jelentősen befolyásoló 
duzzasztott szakasz?  

az áramló víz mennyisége és dinamikája (állóvíz) 
Vízmérleg 
Van-e a vízmélységet befolyásoló vízszintszabályozás? 

tartózkodási idő (állóvíz) 
Van-e a természetes vízforgalmat befolyásoló emberi 
tevékenység? 

kapcsolat a felszín alatti víztestekkel (vízfolyás és 
állóvíz) 

Középvízszint változása medermélyülés vagy duzzasztás 
miatt 
Feliszapolódás (meder kolmatációja). 

A folyó folytonossága (vízfolyás) 
Hosszirányú átjárhatóság  
Keresztirányú átjárhatóság (hullámtéri és mentett oldali 
holtágak és mellékágak vízellátottsága) 

Morfológiai viszonyok  

a folyó mélységének és szélességének 
változékonysága (vízfolyás) 
a tó mélység változékonysága (állóvíz) 

Nagy folyók esetén a folyó szabályozottsága 
Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a kisvízi 
meder meanderezése, valamint a meder hosszmenti 
változékonysága 
Tavak esetében a mélység területi változékonysága 

a mederágy mérete, szerkezete és anyaga 
(vízfolyás és állóvíz) 

Fedettség és benőttség (a vízfelületet borító és víz alatti 
növényzet együttesen) 
Meder anyaga 
Feliszapolódás/feltöltődés mértéke 
Medermélyülés mértéke kotrás nélkül (csak vízfolyás) 
Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a kisvízi 
meder méretei és a középvízi meder partjának meredeksége 
Tavak esetén a medermélyülés jellege 
Tó méretei (felülete és kerülete, hosszúsága és szélessége) 

a parti sáv szerkezete (vízfolyás) 
a tópart szerkezete (állóvíz) 

Ártér/hullámtér/puffersáv szélessége és állapota, 
kis és közepes vízfolyások, tavak esetén a típusra jellemző 
növényzónák megléte 

 

Forrás: VGT-2, 4.1 táblázat 



Fizikai-kémiai és kémiai minősítési elemek 

Általános fizikai-kémiai elem Vizsgált paraméter 

Hőmérsékleti viszonyok hőmérséklet 

Oxigén ellátottsági viszonyok 
oldott oxigén, kémiai oxigénigény (KOI), biológiai oxigénigény 
(BOI5) 

Sótartalom fajlagos elektromos vezetőképesség 

Savasodási állapot pH, lúgosság 

Tápanyag viszonyok 
orto-foszfát ion, összes foszfor, ammóniumion, nitrátion, 
szerves nitrogén, összes nitrogén, a-klorofill  

Átlátszóság (csak tavaknál) Secchi átlátszóság 

Egyéb vizsgálandó elem  Vizsgált paraméter 

Duna-vízgyűjtő specifikus anyagok réz, cink, króm és arzén 

 

Forrás: VGT-2, 4.2 táblázat 



VGT-2 változások az ökológiai állapotértékelésben 

• Felülvizsgált víztest-kijelölés, tipológia biológiai validációja 
• Ökológiai állapotértékelés: 

– Referencia-feltételek meghatározása (abiotikus, biotikus) 
– 5 osztályos hidromorfológiai minősítés (MSZ EN 14614:2005, MSZ EN 

16039:2012 szerint) 
– Felülvizsgált, 5 osztályos fizikai-kémiai határértékek 
– Új stresszor-specifikus, interkalibrált biológiai módszerek, felülvizsgált 

határértékek az új monitoring-adatok alapján (folyók: FB, MF, MZB), állóvizek: FP, 
MF, MZB, nagy folyók: FP, MZB, Hal  

– Új szikes állóvizes indexek: FP, FB 
– Új stresszor-specifikus halas index-folyók, nagy folyók 
– Fizikai-kémiai és biológiai ellenőrzési folyamat kidolgozása 

• Tapasztalatok, előrelépések:  
• adathiány csökkent VGT-1-hez képest,  
• szükséges a relevancia és időszakosság figyelembevétele vízfolyásokon  
 (VGT-2-ben: nam-ként jelent meg-részletes információ szükséges a további 
 tervezéshez),  
• MF, FB adatok ellenőrzésére volt szükség  
 (KEHOP 1.1.0: továbbképzés,  Jelentés BM, ME: erőforrások biztosítása) 
• adatbázis-problémák megoldása szükséges  
 (Fejlesztési terv kidolgozása: 2017 jan.) 



• Szerves –és fémanalítikai műszeres fejlesztések: új 
műszerek 2015-ben, 5 KH labor, kalibrálás, mérések területi 
elosztásának koordinációja 

• Erőforrás-hiány: +biológus+technikus létszám, +mintavevő 
autó KH területenként a reprezentatív időszakban történő 
mintavétel biztosításához (felmérés:2016, jelentés BM, ME 
felé 2016) 

• Operatív monitoring-üzemeltetők végezzék (szabályozás 
szükségessége, jelentés: BM) 

• VIZIG és KH labor egyidejű mérések összehangolása 
szükséges, együttműködés kárelhárítás esetén (KH végzi a 
méréseket, a minősítésről és a beavatkozás 
szükségességéről a vízügyi hatóság dönt)- javaslat: külön 
megbeszélés a területi egyeztetések ügyében, jelentés: BM 

 

VKI ágazati monitoring 
fejlesztés szükséges 



FEVI VKI átmeneti monitoring 
(2016-2017) 

• Alapelvek: 
– Alapmonitoring átnevezés: Többcélú monitoring, komponensek és gyakoriságok 

a célprogramok szerint kialakítva (31/2004 (XII.30.) KvVM rendelet feltáró 
pontjain) 

– Feltáró, Határvízi, TNMN pontok: évente, Nitrát-tervezet új pontok: 656db-4évre 
elosztva- csak tápanyagforg.mutatók, eutrofizációra érzékeny biológiai elemek 
(Nitrát-jelentés 2012, 2016) 

– Kikerülnek a vizsgálatból az interkalibrációs és potenciális referencia-helyek 
– Adathiányos víztestek vizsgálata 
– Operatív monitoring csak az intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére (terv: 

üzemeltetők végzik a jogi szabályozást követően, 8 alprogram felülvizsgálata a 
VGT-2 biológiai elemek stresszor-specifikus jellemzői alapján, pontok számának 
optimalizálása, gyakoriság növelése) 

• Módosítások, kiegészítések (2017): 
– A 2013/39/EK irányelv által vizekre előírt teljes veszélyes anyag komponenskör 

vizsgálata 
– A PAH monitoring üledékből történő végzése évi egy mintából 
– Összes fém mérése a feltáró, TNMN pontokon (és ha lesz állami veszélyes 

anyagos operatív monitoring, azokon a pontokon is) 
– Nitrát-monitoring: nem szikes állóvizek: FP+MF vizsgálat 

 
 



VKI biológiai monitoring-2017 

– VGT-2, 6.1 háttéranyagok: Módszertani Útmutatók 5 élőlénycsoportra 
 (www.vizeink.hu, https://agir.vizugy.hu/vgt2/index.php?p=02_tervezes/18/01/01/03 ) 

– FONTOS: a Módszertani Útmutatók betartása 
• Élőlénycsoportra reprezentatív mintavételi időszak+ mintavétel áradás után min. 4 héttel, 

lehetőleg alacsony vízállásnál 
• Mintavételi gyakoriságok (FP: változás: 4/év: jún-szept) 
• Reprezentatív mintavételi hely választása (víztest, de legalább szakasz szinten) 
• Előírt mintavételi, minta-előkészítési, értékelési módszerrel 

– Feltáró monitoring bővítése (Nitrát-monitoring, adathiány csökkentése, 
megbízhatóság növelése) 

– Folyók:  
• HMWB víztestekről több adat szükséges (az erősen módosítottságot okozó tényező 

hatásának kimutatására) 
• Adathiányos víztestek monitorozása 
• Időszakosság/kiszáradás, rendkívüli körülmények dokumentálása az adatbázisban 
• FP, MZB adatok jó tapasztalatok (1-1 csoportra továbbképzés szükséges) 
• FB, MF adatok megbízhatóságát növelni kell (monitoring, továbbképzés, létszám-növelés), 

– Állóvizek: 
• Kevés adat 
• Adathiányos víztestek monitorozása 

http://www.vizeink.hu/
https://agir.vizugy.hu/vgt2/index.php?p=02_tervezes/18/01/01/03
https://agir.vizugy.hu/vgt2/index.php?p=02_tervezes/18/01/01/03


KEHOP 1.1.0, 10. projektelem – kémiai monitoring 

• A 2015-ben megkezdett kiegészítő monitoring felszíni víz vízfázisa 
vizsgálatának végrehajtása és a kiegészítő monitoringban nem 
vizsgált felszín alatti vizek mintázása és vizsgálata 

• A 2016-ban a KH laborok monitoringtervében elő nem írt, 
2013/39/EK irányelv által vizekre előírt komponensek vizsgálata 

• Üledékvizsgálatok (transzport-modell, módszertan, mérések, 
háttérkoncentrációk) 

• Emisszió-leltár és keveredési zónák (módszertan, anyagforgalom, 
mérés), légköri kiülepedés vizsgálata 

• Csoportosítás módszerének kidolgozása, monitoring optimalizálás 

• Termálvíz-visszasajtolás követése (módszerkidolgozás, mérések) 

• EU-s adatszolgáltatások 

Forrás: Tóth György István 



KEHOP 1.1.0, 10. projektelem –biológiai monitoring 

• Halas VKI monitoring (VGT-3 ciklusra) 

• Terhelés-hatás elemzésekhez, intézkedések hatékony megalapozásához 
(DPSIR) részletes mintaterületi felmérések (himo beavatkozások-
12.projektelem eredményei-BQE korreláció, diffúz terhelés, 
termálvízbevezetés stb.) 

• Ökopotenciál, ökológiai vízigény hazai kidolgozása (adatgyűjtés, 
határértékek, típuscsoportok), időszakos vizek monitoringja 

• Ökopotenciál nemzetközi interkalibrációja 

• Zonáció felmérési módszerének kidolgozása 

• 3 éven keresztül továbbképzések minden élőlénycsoportra, fényképes 
határozási segédletek, kurzusanyagok, kézikönyvek a leggyakoribb és 
nehezen határozható csoportokra 

• minőségbiztosítási rendszer kidolgozása 

• Módszerfejlesztés hiányzó típusokról: állóvizek, szikesek 

• EU adatszolgáltatások 



• Jelenleg „részei”: 
– Vízrajzi monitoring (VGT-2: 1800 vízállás, 520 vízhozam-mérő 

állomás) 

– Morfológiai monitoring (expedíciós felmérések, projektek 
eredményei) 

• Elérhető információk összegyűjtése: 
– Eddigi felmérések eredményei, VGT-2-ben összegyűjtött adatok 

– VGT-2 módszertan (6.4 Háttéranyag), Himo szabványok (EN 15843, 
MSZ EN 14614:2005), ECOSTAT Hymo almunkacsoport 
iránymutatásainak figyelembevétele (mintavételi és értékelési 
módszertan), más ICPDR országok himo monitoring gyakorlatai 

– Tervezés, működési rendszer kidolgozása, monitoring-pontok 
kijelölése, vizsgálat (KEHOP 1.1.0 Kutatás-módszertani és 
monitoring fejlesztési projekt 12. projektelem) 

 

 

VKI hidromorfológiai monitoringtervezés 



Forrás: OVF, Zagyva Tünde Andrea 





Forrás: MTA ÖK, Dr. Ács Éva 



Forrás: MTA ÖK, Dr. Ács Éva 



Dunavirág-Ephoron virgo 
Eszmei érték: 10.000 Ft 

Forrás: MTA ÖK, Szekeres József 



Forrás: OVF, Zagyva Tünde Andrea, 
MTA ÖK, Szekeres József 

Theodoxus danubialis, 
Eszmei érték: 10.000 Ft 

Theodoxus fluviatilis 

Fagotia esperi, 
Eszmei érték: 5.000 Ft Fagotia acicularis,  

Eszmei érték: 5.000 Ft 
Viviparus acerosus 

Anodonta anatina 

Corbicula fluminea 

Corbicula fluminalis 

In
va

zí
v 

fa
jo

k 

Őshonos fajok 



Forrás: MTA ÖK, Szekeres József 

Orconectes limosus 

Invazív 



Forrás: MTA ÖK,  
Szalóky Zoltán 

Kecsege 

Szilvaorrú keszeg 

Magyar bucó, 
Eszmei érték: 100.000 Ft 

Kősüllő Selymes durbincs, 
Eszmei érték: 50.000 Ft 

Domolykó 

Feketeszájú géb 

Invazív fajok 

Őshonos fajok Folyami géb 

Dunai ingola, 
Eszmei érték: 100.000 Ft 

Német bucó, 
Eszmei érték: 100.000 Ft 



 

Köszönöm a figyelmet! 


