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MHT Vándorgyűlés Debrecen, 2016.07.

Felszíni vizek kémiai minősítése
Már  az 1800-as évek elején jelentkeztek a vízminőséggel szorosan összefüggő gondok (tömeges járványok),
melynek oka a talajvízbe jutó híg szennyvíz miatti fertőzések, a felszíni vizek oxigénháztartásának
felborulása. Igény lett a vizek kémiai összetételének ismerete.

A XX. sz. második felétől a felszíni vizekben folyamatos az ún. klasszikus vízkémiai komponensek
monitoringja.
Monitoringot alátámasztó jogszabályi háttér alakulása:

• 31/1962. (V. É. 18.) sz. OVF utasítás
• 1968. törzshálózati mintavételi pontok kijelölése
• 1970-es évek: további vízügyi ágazati előírások
• 1983. KGST szabvánnyal harmonizáló MSZ-10-172/1-83
• 1994. MSZ 12.749 sz. szabvány
• 1995. évi LIII. trv. a környezet védelmének ált. szab-iról
• 31/2004. (XII. 30.) KvVM rend.
• 10/2010. (VIII. 18.) VM rend.

A felszíni vizek minőségének megítéléséhez folytonos adatsorok (rendszeres vizsgálatok) szükségesek.
A 31/1962. (V. É. 18.) sz. OVF utasítás szerint létrejön a vízminőségi figyelő és jelentés hálózat.
Az országos vízminőségi törzshálózat kialakítása 1968-72 között történt meg.
1968-tól havi egyszeri, majd 1970-től havi kétszeri gyakoriságú minőségi vizsgálat folyik. Az értékelés
elkészítéséhez szükségessé vált egy minősítési rendszer:
 1983-94 között 3 osztályos a minősítés, külön még nem osztályoztak az egyes komponens csoportok

szerint.

 1994-től már komponens csoportok szerint (MSZ 12.749 sz. szabvány alapján) történik  az 5 osztályos
minősítés.

1990-es évek elején a technikai fejlődés és szakmai elvárások növekedésével, új komponensek vizsgálatára
alkalmas készülékeket széles körben alkalmazták már a rutin vizsgálatokban is, a metodikák számának
nagymértékű növekedése.
A monitoringok komponensköre számos szerves mikroszennyező csoport és fém mérésével bővült.
2005-től kialakul a VKI előírásai szerinti monitoring.

A monitoring komponenskörének bővülését az alábbi táblázat foglalja össze:

Évszám Vizsgált komponensek

1968
Levegő-, víz hőm., pH, vez.kép., átlátszóság, BOI5,  old. O2, lúgosság, össz. kem, Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4

2-, NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, oldott Fe, fenol index, ANA, olaj,
össz. leb. anyag

1969 oldott Mn,
1970 S index
1975 olaj
1977 KOIps, KOICr

1994 a-klorofill, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, Hg, Zn, Al, össz. P, össz. β, szerves mikroszennyezők
2000 TOC, alga, makrovegetáció, zooplankton, makrogerinctelenek
2004 AOX
2005 makrofita, perifiton, fenéklakó gerinctelenek
2006 elsőbbségi veszélyes anyagok (ún. 33-as lista)
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2005. évig a felsorolt komponensekkel folyamatosan bővült a monitoring program, majd 2006. évtől
fokozatosan a VKI előírásai szerinti monitoring program került megvalósításra.
A fent említett jogszabályok alapján évente megtörténtek az előírás szerinti mintavételek és vizsgálatok.

Baranya- és Somogy megye mintavételi helyei és a mintaszámok alakulása:

2005. 2006. 2007. 2008. Napjaink
Vízf. Mintasz Vízf. Mintasz Vízf. Mintasz Vízf. Mintasz Vízf. Mintasz

Országos törzsh. 16 398 16 365 - - - - - -

Regionális törzsh. 17 339 15 300 - - - - - -

Lokális törzsh. 40 396 24 263 - - - - - -

Term.véd-i ter. 5 20 2 8 - - - - - -

VKI monitoring 16 64 92 263 83 926 91 1130 ~70 ~900

Összesen 94 1217 149 1188 926 1130 ~900

Kémiai komponenscsoportok szerinti osztályba sorolása

Az MSZ 12749:1993 szerinti osztályok:
 A csoport. Oxigénháztartás jellemzői (+ TOC + szaprobitási index)
 B csoport: Nitrogén és foszfor háztartás jellemzői (+ klorofill-a)
 C csoport: mikrobiológiai jellemzők (coliform)
 D csoport: Mikroszennyezők és toxicitás

o D1 alcsoport: Szervetlen mikroszennyezők (nehéz fémek)
o D2 alcsoport: Szerves mikroszennyezők (fenol, ANA, UV olaj)
o D3 alcsoport: Toxicitás
o D4 alcsoport: Radioaktív anyagok (összes béta)

 E csoport:Egyéb jellemzők (pH, fajl. el. vez.kép., Fe, Mn)

A minősítés elvégzéséhez legalább havi gyakorisággal végzett vizsgálatok 90%-os tartósságú adatai
szükségesek. A minősített adatok osztálybesorolásának megnevezése és az osztály színkódja az alábbiak
szerinti:

Osztályok: I. kiváló jelölés: kék
II. jó zöld
III. tűrhető sárga
IV. szennyezett piros
V. erősen szennyezett fekete

A minősítések eredményei évente a fenti színkóddal megjelölve térképi módon is ábrázolásra kerültek. A
2000. évi minősítési térképet az alábbi ábra szemlélteti:
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Az Európai Közösség a múlt század hetvenes éveinek közepétől a vizeket védő jogszabályok sorozatát
léptette hatályba, a vizek állapota azonban nem javult a kívánt mértékben, sőt egyes esetekben tovább
romlott. Ezért a kilencvenes évek elején elkezdték keresni, hogyan lehetne jó állapotba hozni az európai
vizeket. A kilencvenes évek közepére megszületett az Európai Unió új Víz Politikája és ennek
végrehajtásához - közel öt évig tartó viták során - kidolgozták és 2000. december 22-én hatályba léptették a
Víz Keretirányelvet.

A 60/2000/EK Víz Keretirányelv (1.cikk)  tartalmazza a VKI általános célkitűzéseit:
1.  a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,
2.  a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével,
3.  a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,
4.  a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük

megakadályozása,
5.  az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése.

VKI konkrét célkitűzései:
• Felszíni víztestek jó ökológiai és jó kémiai állapota (vagy potenciálja)
• Felszínalatti víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapota

„Jó állapot” jelentése:
- a víz tisztasága
- a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapota
- a megfelelő vízmennyiség

Határidők:
• 2015 – 2021 – 2027 – 2027+

Az ország EU-hoz való csatlakozásával párhuzamosan megkezdődött az EU-s előírásoknak megfelelő
monitoring kialakítása.
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A 60/2000/EK Víz Keretirányelv 8. cikke tartalmazza a felszíni vizek állapota, a felszín alatti vizek állapota
és a védett területek monitorozásával kapcsolatos követelményeket.
VKI elvárás: víztestek állapota minden vízgyűjtőn összefüggéseiben áttekinthető legyen, módszerekre
minimális teljesítmény kritérium előírások.

A régi (MSZ 12749:1993 szerinti) monitoring rendszer több lépésben, drasztikusan átalakult. Változtak a
mintavételi helyek és a vizsgált komponensek köre.
A VKI előírásai szerinti monitoringban az ún. klasszikus vízkémiai komponensek lényegesen kisebb
hangsúlyt kapnak, a fizikai- és kémiai paraméterek közül főképp a biológiát támogató komponensek (oxigén-,
nitrogén-, foszfor háztartás) mérése folytatódott, a biológiai- és az elsőbbségi veszélyes anyagok (szerves
mikroszennyezők és fémek) vizsgálata kerül előtérbe.

VKI szerinti monitoring elemei:
- biológiát támogató kémiai komponensek
- biológiai komponensek
- elsőbbségi- és egyéb veszélyes anyagok

Az EU a VKI keretében többszintű monitoring rendszerek működtetését várja el a tagországoktól. A felszíni
víztestek monitorozását úgy kell kialakítani, hogy a víztestek állapota minden vízgyűjtőn összefüggéseiben
áttekinthető legyen. A monitoring magában foglalja a víz minőségére nézve minden indikatív paraméter
meghatározott gyakoriságú megfigyelését, a kapott adatok rögzítését és tárolását, valamint a víztestek
ökológiai állapotának értékelését és minősítését.

A VKI V. melléklete a felszíni vizekre három monitoring típust ír elő: felügyeleti, operatív és vizsgálati
monitorozást.

Feltáró: információk gyűjtése az egyéb monitoring programok tervezéséhez, a hosszú távú változások
értékeléséhez, a víztestek állapotának jellemzéséhez.
Operatív: kockázatos helyzetű víztestek állapotának javítására tett intézkedések hatásának nyomon követése.
Gyakorisága: elegendő adatot nyújtson a víztest megbízható értékeléséhez. Mindenképpen mérni kell ott,
ahol a prioritási listán szereplő szennyezőanyag-terhelés jelen van.
Vizsgálati: határérték túllépések, illetve az állapotváltozások ismeretlen okainak és a rendkívüli
szennyezések mértékének és hatásainak vizsgálata. További célja az információgyűjtés azokon a
víztesteken, ahol nem működik még operatív monitoring. Ez a típusú monitoring hajtandó végre havária
jellegű szennyezések előfordulása esetén is. A különféle rendkívüli szennyezések esetén egyedileg kerül
kidolgozásra és alkalmazásra.

Felszíni vizek fizikai-kémiai komponenseinek monitoringja

Magyarország – elhelyezkedése miatt – alapvetően érdekelt abban, hogy a Duna nemzetközi
vízgyűjtőkerületben (azaz a teljes Duna-medencében) mielőbb teljesüljenek a VKI célkitűzései, többek
között a jó ökológiai állapot elérése.

Ökológia állapotot meghatározzák: biológia összetevők + fizikai - kémiai komponensek + specifikus elemek
(fémek) + hidromorfológiai tényezők
Ökológiai állapot támogató fizikai - kémiai komponensek minősítése négy elemcsoportra történik:

• oxigén háztartás jellemzői és szerves terhelés,
• növényi tápanyagok,
• sótartalom
• savasodási állapot (pH).

Jogharmonizáció Magyarországon:
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv: vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szól.
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A VKI-ben foglalt tagállami kötelezettség teljesítése érdekében készült az alábbi két jogszabály:
 a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII.30.)

KvVM rendelet, amely a felszíni vizek állapotára vonatkozó jellemzők VKI követelményeinek
megfelelő megfigyelésének (monitorozásának) rendjét szabályozza,

 valamint a VKI mellékleteivel összhangban született a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet, amely a
felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szól.

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
Víztestekről, vizes élőhelyekről és a minősítés céljából végzendő tevékenységről rendelkezik.
A 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet hatálya kiterjed:

1. az ország határait átszelő vagy alkotó víztestekre;
2. a határon belül található felszíni víztestekre, az ezektől közvetlenül függő vízi ökoszisztémákra;
3. vizes élőhelyekre;
4. a felszíni víz és környezeti állapota minősítése céljából történő:

- megfigyelő tevékenységre
- adatgyűjtésre
- adatszolgáltatásra
- állapotértékelésre
- ezeket végző szervezetekre.

A 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a vizsgálandó paraméterek listáját, és
azok mérési gyakoriságát.
Feltáró monitoring programban vizsgálandó és pl. a tápanyag és szervesanyag miatt bizonytalan helyzetű
vízfolyások esetén az operatív monitoring programban vizsgálandó komponenseket és azok gyakoriságát
foglaltam össze táblázatosan.

Feltáró monitoring
Operatív monitoring

táp- és szervesanyag miatt
bizonytalan v.f.-ok esetén

Minőségi elem Gyakoriság
 (éven belül)

6 éves cikluson
belül

Gyakoriság
(éven belül)

6 éves cikluson
belül

Fitoplankton 4 Évente 4 évente

Makrofita 1 Évente 1 évente

Fitobenton 2 Évente 1 évente

Makrozoobenton 2 Évente 1 évente

Halak 1 6 évente 1× - -

Alapkémia 12 Évente 4 évente

Elsőbbségi anyagok 12 6 évente 1× - -

Egyéb veszélyes
anyagok 12 6 évente 1× - -

Alapvető fizikai - kémiai paraméterek:
 hőm., pH, fajl.el.vez.kép., lúgosság

 O, N, P háztartás elemei

 a-klorofill
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 elsőbbségi anyagok (2000/60/EK irányelv X. mell.)

 egyéb veszélyes anyagok (2013/39/EK irányelv II. mell.)

Elsőbbségi anyagok: a 2000/60/EK irányelv X. melléklete szerinti listában szereplő anyagok

Egyéb veszélyes anyagok: 2013/39/EK irányelv II. melléklete szerinti listában szereplő anyagok pl.:
növényvédőszerek, PAH-ok, nehézfémek, illékony halogénezett vegyületek, DDT, aldrin, dieldrin, endrin,
isodrin, széntetraklorid, tetraklór-etilén, triklór-etilén, Cu, Cr, Zn, Ni, As, cianid

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet
A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának
szabályairól szól.

A vízszennyezettségi határértékek általános alkalmazási szabályai:
1. A felszíni víz jó kémiai állapotának eléréséhez és megőrzéséhez az 1. mellékletben meghatározott

környezetminőségi, valamint a jó ökológiai állapot eléréshez a 2. mellékletben meghatározott
vízminőségi  határértékek betartását biztosítani kell.

2. A vízszennyezettségi (a környezetminőségi és a vízminőségi határértékek együtt: vízszennyezettségi
határértékek) határértékeknek való megfelelés időpontját úgy kell meghatározni, hogy a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben a víztestre meghatározott környezeti célkitűzés elérésének idejére a felszíni víz
jó állapota teljesüljön.

3. A vízszennyezettségi határértékeknek való megfelelését az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott
előírások szerint kell ellenőrizni.

A 2015-ben felülvizsgált 1. sz. melléklet tartalmazza az elsőbbségi- és egyéb veszélyes anyagok felszíni
vizekre meghatározott környezetminőségi határértékeit (EQS [µg/l]), amit a 2008/105/EK irányelv határozott
meg.
A kémiai minősítés is a EQS értékeken alapszik, fajtái:

• AA - EQS : éves átlagértékre
• MAC - EQS : maximálisan megengedhető koncentrációra vonatkozó

A teljesség igénye nélkül néhány, a DDVIZIG területére jellemző víztest típus határértékét kiragadva
(10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez 2. melléklet (részlet))

Fizikai-kémiai
jellemzők (mérték

egység)

Hegyvidéki és
dombvidéki

kisvízfolyások (3, 5, 9
típusok)

Dombvidéki közepes
vízfolyások és nagy

folyók (6, 7, 10
típusok)

Duna hazai szakasza
(23, 24, 25 típusok)

pH 6,5-9 6,5-9 6,5-8,5

Oldott oxigén (mg/l) >7 >7 >7

BOI5 (mg/l) <3,5 <4 <3

KOIcr (mg/l) <20 <25 <15

NH4-N (mg/l) <0,2 <0,3 <0,2

Összes N (mg/l) <4* <4 <3

PO4-P (mg/m3) <50**
<100*

<50**
50-100 <80

Összes P (mg/m3) <100**
<200*

<100
<200 <150

2013/39/EK irányelv
Az EU-s vízpolitika fontos joganyaga.

Főbb elemei:
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• 12 új anyag került a listára, környezetminőségi határértékkel
• változott egyes „régi (33-as lista)” anyagok elsőbbségi veszélyes anyag besorolása
• változott egyes „régi” anyagok esetén a határérték
• a vízben kevéssé oldódó anyagokat biótában, jellemzően halban kell vizsgálni
• trend monitoring üledékből
• a PBT (perzisztens, bioakkumulatív, toxikus) anyagokra vonatkozó eredmények elkülönítetten is

megjeleníthetők a VGT2-ben

A 2005-2007. évi vízkémiai és biológiai adatok alapján elvégzett VKI minősítések szerint a víztestek
jelentős része kockázatosnak bizonyult. A kémiai kockázatosságot főleg a tápanyag-terhelés eredményezi,
amit leginkább a foszfor okoz.
Ennek oka lehet többek között a vízfolyásokba vezetett tisztított szennyvizek, a belterületekről lefolyó
szennyezett vizek, valamint a mezőgazdasági művelésből származó diffúz terhelés.
A jó ökológiai állapot eléréséhez az előbbi szennyezések mértékét kellene jelentősen csökkenteni, ami a
szennyvíztisztító hálózatok fejlesztésével.

Felszíni vizek minősítési rendszerének sémája

Ökológiai állapotértékelés típus-specifikus referencia állapotokhoz viszonyítva
Mesterséges és erősen módosított víztesteknél a cél a „maximális/jó ökológiai potenciál”, ahol a referencia a
hasonló természetes víztest, de engedmény a víztest funkciójának megtartása
Kémiai állapotértékelés meghatározott küszöbértékek alapján
 Állapotértékelés az „egy rossz, mid rossz” elv szerint történik
Az integrált állapotértékelés végeredménye 5 osztályos besorolás

Egy víztestet akkor kell jó kémiai állapotúnak minősíteni, ha a környezetminőségi szinteket előíró egyéb
közösségi jogszabályokban megállapított valamennyi környezetminőségi szint elérése teljesül az adott
víztestre. Ha ez akár csak egyetlen anyagra nem teljesül, akkor a víztestet úgy kell minősíteni, mint ami nem
éri el a jó kémiai állapotot.
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Az ökológiai állapotértékelés végeredményét a biológiai minősítés határozza meg. Ha a fizikai-kémiai
állapot rosszabb értéket mutat, mint a biológiai minősítés eredménye, akkor az előbbi határozta meg az
ökológiai állapotot.

A specifikus szennyezőanyagok közül Magyarország négy potenciálisan toxikus elemet (oldott cink, réz,
króm, arzén) vont be a vizsgálandó jellemzők sorába.
A minősítés eredményei a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítéséhez is szükségesek.

223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet
A rendelet a területi VIZIG-ek feladatait nevesíti, többek közt a VGT elkészítését is.
A 223/2014. (IX.4.) Korm.r. szerint a vízügyi igazgatóságok feladatai közé tartozik  az állami tulajdonban
lévő vizek és vízi létesítmények, felszín alatti vizek víztartó képződményeinek és a felszíni vizek medreinek
vagyonkezelése, valamint az állami tulajdonú vízi létesítmények  üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése.
Továbbá a vízügyi igazgatóságok a Vgtv.-ben előírtakkal összhangban elemzik és értékelik a vizek állapotát
és védelmének helyzetét.

1155/2016. (III. 31.) Kormány határozat
A VKI-ben foglalt tagállami kötelezettségét Magyarország a 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (VGT-2)
kihirdetésével (melyet a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat tartalmaz) teljesítette.

A VGT a vizek állapotát feltáró és annak „jó állapot”-ba hozását megalapozó koncepcionális és stratégiai
terv.
Célja: az optimális intézkedések átfogó ismertetése
- műszaki
- szabályozási
- gazdasági-társadalmi szempontból

A VGT-2 4. fejezete foglalkozik a monitoring hálózatokkal és programokkal.
Az országos felszíni vizek monitoring pontjainak elhelyezkedését az alábbi térkép szemlélteti:

Vízfolyások vízminősítési eredménye (VGT-2) (Országos)
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A monitoring pontokon vett minták vizsgálati eredményeit elemezve, értékelve elkészülnek a minősítések.
Az alábbi táblázat a vízfolyásokra a támogató fizikai és kémiai jellemzők szerint végzett vízminősítés
eredményét tartalmazza elem csoportonként.

Osztály
Szerves

anyagok, O2

háztartás

Tápanyag-
készlet

Sótar-
talom

Savasodási
állapot

Fizikai-kémiai
minősítés

Kiváló 344 174 409 740 97
Jó 299 331 220 20 351
Mérsékelt 100 165 110 3 206
Gyenge 16 70 20 0 81
Rossz 4 23 3 0 28
Nincs adat 126 126 127 126 126
Összes vizsgált
víztest

763 763 762 763 763

Az ábrán a biológiát támogató fizikai és kémiai komponensek csoportok szerinti minősítése látható. A
fizikai és kémiai jellemzőkre a 2009 – 2012. időszak adataival a vízfolyás víztestek 86 %-át, 763-at lehetett
minősíteni.
A rossz állapotot számos vegyületnek, illetve elemnek az EU által megszabott környezetminőségi (EQS)
határértéknél magasabb koncentrációja okozza, ezek: antracén, diuron, endoszulfán, fluorantén, higany és
vegyületei, kadmium és vegyületei, nonilfenol (4-nonilfenol), ólom és vegyületei és triklór-metán.

Vízfolyások fizikai-kémiai állapota (VGT-2)

A VGT-2 6.1. fejezete tartalmazza a felszíni vizek állapotának értékelését.
Az abban található fizikai-kémiai eredményeket, a víztestek besorolását láthatjuk a két tortadiagramon
országos és DDVIZIG területi bontásban. Az utóbbi területen az adathiány láthatóan nagyobb.

1. kiváló
2. jó
3. mérsékelt
4. gyenge
5. rossz
6. nincs adat (narancs színű)
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Vízfolyások ökológiai állapota

A két tortadiagramon a VGT-1 és VGT-2 időszakában végzett ökológiai minősítés eredménye látható.
Leolvasható, hogy a legrosszabb besorolású és az adathiányos víztestek száma jelentősen csökkent a VGT-2
időszakára.

VGT-1 időszaka VGT-2 időszaka

A fenti tendencia megtartása a rendelkezésre álló humán-, technikai- és anyagi források jó felhasználásával
lehetséges, ami a VGT-3 elkészítéséhez felhasználandó adatok megbízhatóságát is növeli (több, pontos
adat).

Pécs, 2016. július
Gaál Erzsébet


