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Bevezetı
Az élıvizek, fıleg az édesvizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is
járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági
értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetıségeket kínál. Ez az
erıforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövıben is mindenkinek
jusson tiszta ivóvíz és tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak a folyók és tavak,
erıfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért.
Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek”
(továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelezı az ebben elıírt
feladatok végrehajtása.
A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti
víztestek „jó állapotba”1 kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz
tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a
megfelelı vízmennyiséget is.
A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy
belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelésrıl,
ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztésérıl. A különbözı elképzelések
összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett területen mőködı érdekcsoportok
(gazdák, ipari termelık, horgászok, turizmusból élık, erdészek, természetvédık, fürdık
mőködtetıi, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt
vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban.
A kitőzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek jó ökológiai, vízminıségi és mennyiségi, valamint a
felszín alatti vizek jó minıségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat.
E célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyőjtı-gazdálkodási terv foglalja össze,
amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként születik meg.
A terv egyrészt tartalmazza majd az összes szükséges háttér-információt (mely víztestekrıl van
szó, jelenleg milyen állapotban vannak, milyen problémák jelentkeznek, ennek milyen okai
azonosíthatók), továbbá, hogy milyen környezeti célkitőzéseket tőzhetünk ki és ezek eléréséhez
milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzıkre van
szükség.
A VGT nem kiviteli terv, hanem a vizek állapotát feltáró és annak „jó állapot”-ba hozását
megalapozó koncepcionális és stratégiai terv. Célja az optimális intézkedések átfogó
(mőszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, amely meghatározza
az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve elindíthatók a megvalósítást
szolgáló programok.

1

Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából
indul ki. Akkor tekinthetık a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés)
használt vizek minısége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektıl függı természetes
élıhelyek mőködését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai
és kémiai (vízminıségi) állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig. Ettıl az
általános környezeti célkitőzéstıl csak részletes társadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidı
indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitőzések tehetık.
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Vízgyőjtık és víztestek jellemzése

A Víz Keretirányelv meghatározása szerint a “Vízgyőjtı” egy olyan földterületet jelent, amelyrıl
minden felszíni lefolyás vízfolyások, folyók, esetleg tavak sorozatán keresztül egyszerő, tölcsér
vagy deltatorkolatnál a tengerbe folyik. A vízgyőjtıterület alatt azt a vízválasztókkal
körülhatárolható területet értjük, amely az összegyülekezı, és a lefolyó vizekkel az adott vízfolyást,
vagy tavat, illetve felszín alatti vízgyőjtı esetében forrást táplálja.
A hatékony társadalmi véleményezés érdekében elıször 42 tervezési alegységi terv készül,
amelyek alapján elıször a részvízgyőjtık, végül az országos terv összeállítása történik.
A „Rábca és Fertı” tervezési alegység (lásd 1-1 ábra) Magyarország és a Duna (közvetlen)
részvízgyőjtı észak-nyugati határán, a Szigetköz és a Rába között helyezkedik el. Két tájegységen
(Hanság, Rábaköz) a Répce és a Rábca folyók vízgyőjtıjét, illetve a Fertı tó magyarországi részét
foglalja magában.
A Hanság két legtávolabbi pontja közötti távolság K-Ny irányban 55 km, míg É-D irányban 17 km.
A lápvidéket leíró tanulmányok 57 ezer hektárban adják meg kiterjedését. A Hanságtól délre, a
Répce és a Rába között a Rábaköz síkja terül el. Ez a Kisalföld süllyedékének délre kiöblösödı
folytatása.
1-1 ábra:

1. fejezet

A tervezési terület – Rábca és Fertı alegység
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1.1 Természeti környezet
A vízgyőjtı természeti adottságai alapvetıen meghatározzák a tervezési területen lévı víztestek
környezetét. A víztest állapotértékelése, a „jó állapot” meghatározása, a környezeti célkitőzések, a
mőszakilag lehetséges intézkedések mind függenek a természet adta lehetıségektıl. A vízgyőjtıgazdálkodási tervezés elméletben, külsı körülményektıl mentes, vízválasztókkal lehatárolt
vízgyőjtıkön történik, azonban a gyakorlatban politikai és igazgatási határokat is figyelembe kellett
venni a tervezési területek meghatározásakor. Így e fejezetben uralkodóan a tervezési terület
természeti tulajdonságai találhatók meg, de a határokon átnyúló hatások figyelembe vételével.
A tervezési terület természetföldrajzi témájú átnézeti térképe az 1-1 térképmellékletben található.
1.1.1 Domborzat, éghajlat
A 123,7 km hosszú magyar Répce-Rábca szakasz hazai vízgyőjtı területe 2677 km2. A vízgyőjtı
teljes nagysága 4816 km2.
A Répce folyó völgye morfológiai szempontból középhegységi (500-900 mBf.), dombvidéki (200500 mBf.), táblás (150-200 mBf.) és síksági (150 mBf. alatt) tájra osztható. A Répce völgye
akkumulációs ártérré alakult régi folyások fattyúágaival és morotváival. A Répce 200 m-es
tengerszint feletti magasságban éri el hazánkat, és a Rábca 107,62 m magasságban ömlik a
Mosoni-Dunába. A hazai vízgyőjtı teljes egészében 110 és 250 m közötti síkvidék.
A Hanság felszíne sík, átlagos tengerszint feletti magassága 113-117 m. A sík felszínt csak a szél
által kialakított kisebb dombok, a gorondok törik meg. A gorondok 2-3 méterrel magasabbak a
környezetüknél, és elsısorban a Hanság peremi részein fordulnak elı. A felszín a peremektıl a
medence belseje felé általában enyhén lejt. A Pomogy-Fertıd kaputól Gyır irányába szintén
enyhén lejt a terület.
1-1 táblázat: Az alegységre jellemzı domborzati viszonyok
Alegység területén

Duna részvízgyőjtın

Magyarországon

Legalacsonyabb pont
tengerszint feletti magassága

104 mBf.

76 mBf.

75 mBf.

Legmagasabb pont tengerszint
feletti magassága

556 mBf.

924 mBf.

1014 mBf.

144.8 mBf.

166,1 mBf.

148,2 mBf.

Terület átlagos tengerszint
feletti magasság

Az alegység területe mérsékelten hővös, mérsékelten száraz éghajlatú. Az évi napsütéses órák
száma 1900 és 1950 óra/év között alakul. Nyáron 760 óra körüli, télen kb. 180 óra
napfénytartamra lehet számítani.
Az évi középhımérséklet 10,0-10,5 °C körül alakul, a vegetációs i dıszaké eléri a 16,0 °C-ot (a
kalászosok vegetációs idıszakára 12,5 °C). A 181 napon át tartó, 10 °C közép hımérsékletet
meghaladó idıszak április 13-14 és október 14 közé esik. A fagymentes idıszak hosszának sokévi
átlaga április 18-tól október 19-21-ig tart. A legmelegebb napok hımérsékleti átlaga 33,0-34,0 °C,
a leghidegebbeké -15,0 és -15,5 °C közötti.
Az évi csapadékösszegben a nyugati és a keleti területek között határozott, de nem túl nagy
különbség mutatkozik. Ennek megfelelıen nyugaton a csapadékösszeg 630 mm/év, keleten pedig
590 mm/év. A vegetációs idıszakban nyugaton 390 mm, keleten 350-360 mm csapadék jellemzı
(a kalászosok vegetációs idıszakára 200-250 mm/év). A 24 órás csapadékmaximum 77,7 mm,
amit Tızeggyármajornál mértek. A hótakarós napok száma a sokévi átlag alapján 40-42 nap. Az
átlagos maximális hó vastagsága 26 cm.

1. fejezet
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A Fertı tó környezetében a nagy nádas felületek párologtatásának hatására sajátos mikroklíma
alakul ki.
1.1.2 Földtan, talajtakaró
Az alegység geológiai szempontból a fı szerkezeti törésvonaltól, az ún. Rába-vonaltól nyugatra
elterülı terület, amelynek vízzáró tulajdonságú kristályos alaphegysége van. Az alaphegységet
helyenként szigetszerően devon dolomit-mészkı alkotja. Ez jó vízvezetı képességő, azonban zárt
tárolónak tekinthetı. Ide tartozik a kiemelt devon rögre települt Bük-fürdı és a rábasömjéni
sólepárló.
A devonra nagy sótartalmú vékony miocén üledék települt, amely hidraulikai kapcsolatban áll a
lefedett devon összlettel.
A miocén fölött északkeleti irányban vastagodó pannon üledéket találunk. A medence területét
nagy vastagságban (500-1000 m) gyengébb víztároló képességő alsó-pannon, jó víztároló
képességő felsı-pannon és nagy mennyiségő vizet tároló kavicsos pleisztocén üledékek töltik ki.
1-2 ábra:

Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés a tervezési alegység területén
0,3%
1,3%

21,4%

5,3%
6,4%

5,2%
2,1%
1,0%
3,1%

53,9%

feltöltés
vastag finom kızetliszt, agyag
vastag durva kızetliszt
vastag homok
vastag kavics

finom kızetliszt, agyag
durva kızetliszt
homok
kavics
metamorfit

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000
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1-2 táblázat: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés a tervezési alegység területén
1-2 Rábca és Fertı alegység
2
km

Kızettípus
feltöltés

86

vastag finom kızetliszt, agyag

145
8

vastag durva kızetliszt
vastag homok

176

vastag kavics

58
1483

finom kızetliszt, agyag
durva kızetliszt

36

homok

589

kavics

142

metamorfit

27

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000

Az alegységen a felsı 10 m-ben található fedıkızet képzıdmények között uralkodnak a laza
üledékes kızetek, a „kemény” kızetek részaránya nem éri el a 15 %-ot sem. Legelterjedtebb a
finom kızetliszt, agyag.
Magyarország egyik legfontosabb természeti erıforrása a talaj. A termıtalaj bio-geokémiai
körfolyamatokat meghatározó környezeti elem, a biológiai produkció legmeghatározóbb alapja és
egyben helye. A talaj - típusra jellemzı puffer képessége alapján - közvetve hozzájárul a felszín
alatti vízkészletek, földtani képzıdmények védelméhez, az azokat érı terhelés csökkentéséhez.
1-3 ábra:

Jellemzı talajtípusok aránya az alegység területén
12%
4%

38%

35%

11%
Barna erdıtalajok

Csernozjom talajok

Láptalajok

Öntéstalajok

Réti talajok

Forrás: TAKI, AGROTOPO
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1-3 táblázat: Jellemzı talajtípusok aránya az alegység területén
1-2 Rábca és Fertı alegység
2
km

1-2 Rábca és Fertı alegység
%

Kızethatású talajok

10

0,4

Barna erdıtalajok

944

35

Láptalajok

327

12

Csernozjom talajok

293

11

Talajtípus

Szikes talajok
Réti talajok
Öntéstalajok

9

0,3

1052

38

118

4

2

Forrás: TAKI, AGROTOPO

Az alegység területét jellemzıen réti talaj és barna erdıtalaj borítja, de a Hanság területén
elıfordulnak öntés- és láptalajok is.
1.1.3 Vízföldtan
A geológiai felépítésnek köszönhetıen az alegység felszín alatti vizekben igen gazdag, a kisalföldi
részeken jó vízbeszerzési lehetıségek vannak. Nagyobb mélységekbıl magas hımérséklető
termálvíz nyerhetı, ami kedvezı adottság.
A Fertı tó melletti, peremi területen lévı karsztos képzıdmények szintén jó vízadók.
Az áramlási viszonyokra jellemzı, hogy az alegységen belül markánsan elkülöníthetı, eltérı
rezsimjellegő területek találhatók: a Fertı-medence, Hanság kiáramlási régiók, amit a felszín alatti
víztestek lehatárolása meg is jelenít.
Az alegység területére esı, védıidommal rendelkezı sérülékeny vízbázisok:
•

Üzemelı: Balf-gyógyvíz, Balf-ásványvíz, Beled-Páli, Bük Gyógyfürdı, Bük körzeti
vízbázis, Csapod, Csepreg, Csér-Csáfordjánosfa, Ebergıc, Fertıd, FertıdTızeggyármajor, Fertıszentmiklós, Hegykıi Gyógyfürdı, Iván, JánossomorjaHanságliget, Jánossomorja körzeti vízbázis, Kapuvár, Nagylózs, Pusztacsalád,
Rábapordány, Röjtökmuzsaj, Sarród-Fertıújlak vízell. rendsz., Sarród-Nyárliget,
Simaság, Fertırákos, Sopronkıhida, Sopron-Somfalvi galéria, Sopronkövesd,
Szakony, Szilsárkány, Sopronhorpács

•

Távlati: csak a kijelölı határozattal rendelkezı Rábapaty-Csönge-Ostffyasszonyfa
vízbázis nyugati széle esik a vízgyőjtıre

A Csepregi vízbázison még folyamatban vannak a vízbázisvédelmi beruházási munkák,
befejezésük 2011-ben várható.
Lövı, Simaság vízbázisán a vízbázisvédelmi beruházás még nem kezdıdött el, ezek közül
azonban egyik vízbázis sem jelentıs nagyságú.
Beled, Páli, Balf-ásványvíz elızetes védıterület-meghatározását a helyi vízmő elvégeztette.
A geológiai felépítésnek és az átlagosnál magasabb geotermikus gradiensnek köszönhetıen a
mélymedence területeken az alegységen belül kedvezınek tekinthetı a termálvíznyerés
lehetısége. Jelenleg is számos hévízkút található a területen és a turisztika, idegenforgalom iránti

2

Az AGROTOPO az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézetében kiépített térinformatikai alapú Agrotopográfiai
térképsorozat tematikus adataiból kialakított számítógépes adatbázis, amely EOTR szabványos, 1:100000
méretarányú és országos adatokat tartalmaz. Az adott felbontásban homogén agroökológiai egységekhez a
termıhelyi talajadottságokat meghatározó fıbb talajtani paraméterek tartoznak.
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igény növekedésével megnıtt az érdeklıdés a hévízbeszerzés iránt is. A vízgyőjtın Bük, Szeleste,
Hegykı, Abda, Csorna, Kapuvár, és Petıháza térségében történik termálvízkivétel.
1.1.4 Vízrajz
Az alegység vízrajzi viszonyait jelentısen befolyásoló Rába ezen a területen alsó szakasz jellegő
volt egészen Gyırig. Erre mutatnak fattyúágai és a jelenleg is belıle kiágazó Kis-Rába. A Rába
szabályozásáig a Ragyogóhídnál és az alatta kiömlı árvizek egészen a Fertı-Hanságig jutottak,
és annak vízszintjét emelték.
A Hanság sajátos vízrendszert képez a hozzá szervesen kapcsolódó Fertı tóval, a Hanságot
tápláló folyókkal és a Dunával.
Az alegység fı vízfolyása a Rábca, amely a Répce és a Kis-Rába összefolyásával (Oslitól északra)
keletkezik. Összegyőjti a Hanság, a Rábaköz és a Fertı tó irányából érkezı vizeket, és ezeket a
Mosoni-Dunába vezeti.
Az Ikva, amely a vízrendezések elıtt a Fertı tó vizét táplálta, a Hanság nyugati határán,
Tızeggyármajornál torkollik a Hanság-fıcsatornába. A Hanság-fıcsatorna, amely a Fertı tó
vízszintszabályozását, a dél-hansági belvízelvezetı csatornák vizeinek elvezetését, valamint a
talajvizek pótlását szolgálja, Rábcakapitól északra ömlik a Rábcába. A kisebb vízfolyások közül
megemlítendı a Keszeg-ér, amely Gyırsövényháztól északra torkollik a Rábcába.
Magyarországon a Répce gyakorlatilag mesterséges mederben folyik. A felsı szakaszon a múlt
században kialakított Ásás-csatorna vette át a Répce szerepét, mellette viszont megmaradt az
eredeti Répce meder, mely Zsiránál a Régi malomcsatorna szakasza, Szakonynál Szakonyiövcsatorna lett. Csepregnél még létezik a völgy baloldalán a régi Répce meder. Bıtıl
Nagygeresdig még érintetlenül fennmaradt a régi, természetes állapot. Az ásott meder
kialakításával a Répce felsı szakaszát övezı száraz holt medrek jöttek létre, melyek kedvezıtlen
ökológiai problémákat eredményeztek. A Répce Répceszemere - Répcelak térségig természetes
vízfolyás, innen kis- és nagyvizei megosztva folynak tovább egyrészt az eredeti mederben,
másrészt a Répce-árapasztón keresztül a Rábába. Utóbbi a Répce árvizeinek levezetése
érdekében épült az 1900. évi árvíz után.
A Rába nicki duzzasztójának regionális nagyságrendben is kiemelkedı vízkészlet-gazdálkodási,
gazdasági és ökológiai jelentısége van. A Kis-Rába, Keszeg-ér, Répce fıgerincvonalakon a
Hanság-medencébe átkormányzott Rába víz biztosítja kisvizes idıszakban a Rábca teljes
szakaszán az élıvíz jelentıs részét.
Az alegység Rábcától délre esı területe a Kis-Rába vízrendszere. Ez az ország egyik legsőrőbb
vízhálózata, ahol számos mőtárgy teszi lehetıvé a vízrendszeren belüli vízkormányzást. A KisRába rendszernek alapvetı funkciója a belvízelvezetés, és mint ilyen, szerves része a RábcaHanság szivattyús belvízrendszernek. Másodlagos funkciója a vízpótlás. Jellemzıje, hogy a
vízelvezetés és a vízpótlás iránya azonos. A rendszer kialakítása olyan, hogy 3 nap alatt feltölthetı,
illetve leüríthetı.
A belvízmentesítési munkák során kiépített csatornahálózat mára már jelentısen módosította a
terület eredeti vízrajzi viszonyait, jóval kisebb szerepet hagyva a Hanság természetes
vízrendszerének. A területen lévı vízfolyások esése kicsi, így jelentıs a hordalék (fıként iszap)
lerakódása.
A Fertı tó, az alegység egyetlen jelentıs állóvize, Európában a legnyugatabbra fekvı sztyepptó,
azaz síkvidéki, szikes, sós tó. A Hanság-medencével együtt valószínőleg tektonikai süllyedés
következményeként keletkezett. A medence területe lefolyástalanná vált. A Fertı tó korát a kutatók
kb. 20 ezer évre becsülik. A tó ¼ része magyar területre esik, ¾ része Ausztria területén
helyezkedik el. A Fertı tó jelentıs természetvédelmi értéket képvisel. A hazai oltalmon túl több
nemzetközi egyezmény hatálya is kiterjed rá.
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A Fertı tavat az osztrák oldali Wulka és a magyar oldali Rákos-patakon kívül csak a talajvíz és a
lehulló csapadék táplálja. A Fertı tó esetében több kiszáradási folyamatot (1693, 1773, 1864-69)
és áradást (1674, 1786, 1853-56, 1882-84) jegyeztek fel.
1.1.5 Élıvilág
Magyarország nem különálló természetföldrajzi egység, az országhatár sehol sem jelent
természetes tájhatárt: A VKI XI. melléklete szerint meghatározott ökorégiók közül Magyarország a
„Magyar Alföld” ökorégióban helyezkedik el. Hazánk hat nagytája közül a Kisalföld és az Alpokalja
területe érinti az alegységet.
Az alegység jelentıs természetvédelmi értékekkel rendelkezik, amelyeket a Fertı-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság és az İrségi Nemzeti Park Igazgatóság felügyel. A területen jelentıs vízi-,
talajtani-, növénytani-, állattani értékek találhatók, valamint jelentıs tájképi értékekkel rendelkezik.
A Madárvédelmi Irányelvben foglaltaknak megfelelıen a hazánkban rendszeresen elıforduló fajok
élıhelyeit figyelembe véve kijelölésre kerültek a Különleges Madárvédelmi Területek. Az Élıhelyvédelmi Irányelvnek megfelelıen az élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása alapján a
Különleges Természetmegırzési Területeket jelöltek ki. A két terület összesen (azaz a Natura
2000 területek nagysága) az alegységen 33490 ha.
A Fertı tó rendelkezik az UNESCO által adományozott "Bioszféra Rezervátum" státusszal is.
2001-tıl az emberi tevékenység és a természeti környezet harmonikus kölcsönhatása révén
kialakult kultúrtáj (Fertı/Neusiedlersee) 2001-ben felvételt nyert a Világörökségi Listára.
Az Ikva alsó szakasza a Hanság nyugati peremén halad át. Felsı szakaszának mellékvízfolyásai a
Soproni Tájvédelmi Körzet területeit érintik.
A vízgyőjtın számos országos, illetve helyi jelentıségő védelem alatt álló természeti érték
található. Ezek egy része épített környezeti érték, más része fıleg növénytani értéket képvisel.
Az erdık fontos szerepet töltenek be a vízgyőjtık hidrológiájában, mivel befolyásolják a csapadék
lefolyását, beszivárgását. A különbözı fafajták vízháztartásban játszott szerepe eltérı. A kemény
lombos fák vízigénye általában kisebb, mint a lágy lombos fafajoké, vagy a fenyıerdı
vízvisszatartó képessége igen jelentıs, szemben a lombhullatókkal (különösen télen).
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1-4 ábra:

Az erdık fafaj és védettség szerinti adatai az alegység területén
17%

40%

27%

1%
15%

kemény lombos erdı

1-4 táblázat:

akác erdı

lágy lombos erdı

fenyı erdı

vörösfenyı erdı

Az erdık fafaj és védettség szerinti adatai az alegység területén

Erdıterület
részaránya

1-2 Rábca és Fertı alegység
ha

Erdıterület összesen

50330

Ebbıl:
kemény lombos

20581

akác

8309

lágy lombos

13640

fenyı

7306

vörösfenyı

494

védett erdı

7008

fokozottan védett erdı

2386

nem védett erdı

40932

Ebbıl:

Forrás: MgSzH Központ, Erdészeti Igazgatóság

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok
A vízgyőjtın élık, a vízhasználók szocio-gazdasági körülményei alapvetıen meghatározzák a
tervezési területen lévı víztestek állapotát és a megvalósítható intézkedések körét. Ugyanakkor a
társadalmi és gazdasági viszonyok közismerten függnek a vizek mennyiségétıl és minıségétıl, a
környezet a fenntartható fejlıdés alapeleme. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során a
társadalom és a gazdaság jelenlegi helyzetét vesszük figyelembe, valamint a tervidıszakban
várható változásokkal számolunk (a prognózist a terv 7. fejezete tartalmazza).
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1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz
Az alegység a Nyugat-Dunántúli Régióban található, területét a Gyıri, Csornai, Kapuvári,
Mosonmagyaróvári, Sopron-Fertıdi, Téti, Kıszegi, Szombathelyi, Csepregi és a Sárvári kistérség
tevékenysége, és összesen 143 község, 2 megyei jogú város és 8 város területe érinti. A
települések 73 %-a Gyır-Moson-Sopron megyében, 27 %-a Vas megyében található. A városok
mellett a községek zöme kistelepülés, melyek jelentısebb ipari létesítményekkel nem
rendelkeznek, gazdaságukat az agrártermelés jellemzi.
A települések kialakulásában jelentıs szerepet játszottak a természeti adottságok. A falvak a sík
tájból kiemelkedı dombokra, ún. gorondokra települtek. A Rába szabályozása elıtti természeti
körülmények és a közutak hiánya miatt a Rábaköz déli részén nem alakultak ki városok.
Az alegység településeinek 27 %-án a 2000. év óta figyelhetı meg a népesség növekedése. A
2004. év töréspontot jelent a népesség tekintetében, hiszen azóta több településen is
növekedésnek indult a lakosság száma, így 2008-ban már a települések 32%-án volt
megfigyelhetı a népesség gyarapodása.
1-5 ábra:

Gyır-Moson-Sopron megye népességváltozása
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1-6 ábra:

Vas megye népességváltozása
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Az utóbbi 20 évben a nık aránya kis mértékben emelkedett. Napjainkban az országos adatokhoz
hasonlóan a térségben a nık aránya 52%, míg a férfiaké 48%.
A települések többségében az elöregedés folyamata figyelhetı meg. A Téti kistérség területén a
60 év felettiek aránya kiemelkedıen magas, közel 23%.
1-7 ábra:

Gyır-Moson-Sopron megye népességének korösszetétele
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1-8 ábra:

Vas megye népességének korösszetétele
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1.2.2 Területhasználat
A vízgyőjtık környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésbıl származó terhelésének,
valamint többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás becslésekor a
területhasználatot szükséges figyelembe venni. Az alábbi ábrán (1-9 ábra) és táblázatban (1-5
táblázat), valamint az 1-2 térképmellékleten bemutatott területhasználati kategóriáknál
részletesebb térinformatikai feldolgozások készültek a CORIN CLC50 fedvény segítségével. Az
ábrázolás céljából összevont kategóriák a következık:
 Belterület: lakott területek (összefüggı és nem összefüggı település szerkezet), ipari,
kereskedelmi területek és közlekedési hálózatok, bányák, lerakóhelyek és építési
munkahelyek, mesterséges, nem mezıgazdasági zöldterületek.
 Szántó: szántóföldek (nem öntözött szántóföldek, állandóan öntözött területek, rizsföldek).
 Szılı, gyümölcsös: állandó növényi kultúrák (szılık, gyümölcsösök, bogyósok).
 Vegyes mezıgazdasági: vegyes mezıgazdasági területek (egynyári kultúrák állandó
kultúrákkal vegyesen, komplex mővelési szerkezet, pl. szılıhegyek, zártkertek,
elsıdlegesen
mezıgazdasági
területek,
jelentıs
természetes
formációkkal,
mezıgazdasági-erdészeti területek).
 Rét, legelı: legelık (rét/legelı), cserjés és/vagy lágyszárú növényzet (természetes gyepek,
természetközeli rétek, átmeneti erdıs-cserjés területek), növényzet nélküli, vagy kevés
növényzettel fedett nyílt területek.
 Erdı: erdık (lomblevelő erdık, tőlevelő erdık, vegyes erdık).
 Vizenyıs terület: belsı (szárazföldi) vizenyıs területek (szárazföldi mocsarak, tızeglápok)
 Álló- és folyóvíz: kontinentális vizek (folyóvizek, vízi utak, állóvizek).
A vízgyőjtı területén az ipari tevékenység nem számottevı, jól elkülöníthetıek az egyes ipari
területek egymástól. 1990-es évektıl az ipari üzemek száma csökkent, új, jelentıs nagyságú
gyárak, üzemek kialakítása csak elvétve figyelhetı meg. Domináló a gyümölcstermesztés, a
mezıgazdaság, ezen belül is az öntözéses mővelés és az állattartás, illetve a mezıgazdasághoz
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kapcsolódó feldolgozóipar. Az Ikva vízgyőjtıjén számos ipari üzem található, fıleg Sopronban és
vonzáskörzetében.
Az alegységen évszázadok óta fejlett állattenyésztés, állattartás és mezıgazdálkodás folyik. A
Rábaközben fıleg kukoricát, napraforgót, repcét, gabonát, lucernát és cukorrépát termesztettek.
Napjainkban is ez a jellemzı, bár az európai piacokon egyre inkább háttérbe szorulnak a magyar
mezıgazdasági termények, és a mezıgazdasági területeken elıtérbe kerül a
természetvédelemnek megfelelı gazdálkodási rendszer.
1-9 ábra:

A területhasználat átlagértékei a tervezési alegységen

3% 1%

17%

5%

12%

2%
1%
59%

Belterület

Szántó

Szılı, gyümölcsös

Vegyes mezıgazdasági

Rét, legelı

Erdı

Vizenyıs terület

Álló- és folyóvíz

1-5 táblázat: A területhasználat átlagértékei a tervezési alegységen
1-2 Rábca és Fertı tó alegység
2
km

Területhasználat
Belterület

147

Szántó

1588
41

Szılı, gyümölcsös
Vegyes mezıgazdasági

47

Rét, legelı

339

Erdı

476

Vizenyıs terület

87

Álló- és folyóvíz

27
2752

Összesen
Forrás: FÖMI, CORIN CLC50

3

3

CORINE (Coordination of Information on the Environment) az Európai Unió egységes elvek alapján őr- és légi
felvételek alapján készített területhasználati M=1:50 000 méretarányú térinformatikai adatbázisa
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A CORIN CLC50 kategóriákat és a területfejlesztési ágazatban, a területrendezési tervek
készítésére bevezetett módszert (9/2007 (IV.3.) ÖTM rendeletet) a vízgyőjtıkre alkalmazva
elkészíthetı a vízgyőjtı területek biológiai aktivitásérték minısítése. A minısítés alapja a
területhasználat különbözı kategóriáihoz rendelt értékmutató súlyozott átlag számítása. Ha a
kapott érték 2 alatti a vízgyőjtı biológiai aktivitásértéke rossz, ha 2-4 közötti, akkor gyenge, ha az
érték 4-6 között található, akkor közepes, 6 és 7,5 között jó, míg 7,5 súlyozott átlag felett a terület
kiváló minısítést kap.
1-10 ábra:

Vízgyőjtı területek minısítése biológiai aktivitásértékük alapján

Az alegység területének 4 %-a kiváló, 47 %-a közepes és 49 %-a szegényes minısítéső, mely
megfelel az országos helyzetnek.
1.2.3 Gazdaságföldrajz
Az egy fıre jutó GDP nagysága szerint országos szinten Gyır-Moson-Sopron megye (Budapest
után) a második, Vas megye pedig a negyedik helyen áll.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2005-ben Gyır-Moson-Sopron megyében 12687
társas és 20384 egyéni, Vas megyében 6101 társas és 10922 egyéni vállalkozás mőködött.
Összetételét tekintve az érintett kistérségekben a társas vállalkozások közel 20%-a
ingatlanügyletekkel és gazdasági szolgáltatásokkal foglalkozik.
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban Gyır-Moson-Sopron megyében
1764, Vas megyében 1005 mőködı vállalkozást regisztráltak 2005-ben. A Gyıri és a Sárvári
kistérség kiemelkedı e tekintetben.
Az ivóvízbázisok teljes egészében a felszín alatti vizekre, döntıen a rétegvizekre települtek.
A térség életét több évszázada jelentısen meghatározza a víz jelenléte, vagy éppen hiánya.
A természeti, környezeti állapotok nagy hatással vannak a lakosság életminıségére. Nagyon
fontos a Rábaköz táji értékeinek megırzése a fenntartható gazdaság, turizmus fejlesztése
szempontjából. A Fertı-Hanság Nemzeti Park, a Rába, a Répce és a Rábca folyó vidékének
érintetlen területein egyedülálló ıshonos állat- és növényvilág található, melyek a táji
jellegzetességekkel (néprajzi, mővészeti, kulturális hagyományok, népi kismesterségek, épített
örökség gazdag tárháza, jelentıs termálkincs) összefonódva kiemelkedı jelentıségő ökoturisztikai
célponttá tehetik a Rábaközt.
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1.3 A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi
A VKI 3. cikkelyének 7. pontja alapján az elıírások végrehajtásért felelıs úgynevezett Hatáskörrel
Rendelkezı Hatóságot 2003. december 22-ig ki kellett jelölni. A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) pontja határozza meg a vízgyőjtıgazdálkodási terv összeállításáért felelıs szervezeteket. Ugyanezen rendelet 19 §-a alapján a
tervezésbe a „társadalom minél szélesebb körét”, azaz az érdekelteket, véleményezés céljából be
kell vonni. Továbbá a 4. § (2) pontja szerint az intézkedési programok elıkészítése során a
határokkal osztott vizekre vonatkozóan együtt kell mőködni az Európai Unió szomszédos
tagállamaival, míg a nem EU tagokkal törekedni kell a koordinációra, a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi szerzıdések,
megállapodások szabályai szerint.
A vízgyőjtı-gazdálkodási terveket - a különbözı tervezési szinteken - a vízgazdálkodási
tanácsokról szóló 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet szerint megalakult testületek hagyják jóvá.
1.3.1 Hatáskörrel rendelkezı hatóság
Hazánkban a 2000/60/EK Víz Keretirányelv elıírásainak végrehajtására a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium (KvVM, H-1011 Budapest, Fı utca 44-50.), a hatáskörrel rendelkezı hatóság.
A KvVM felelıs:
•

a koordinációért és a vízgyőjtı gazdálkodási terv elkészítéséért

•

az Európai Unió Bizottsága felé történı jelentésért

A KvVM illetékessége a Duna vízgyőjtı kerületen belül az ország teljes területére kiterjed.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata a stratégiai irányítás, az Európai Unió
intézményeivel való kapcsolattartás, közremőködés a Duna vízgyőjtı-kerület nemzetközi tervének
összeállításában, és a VKI végrehajtásáról szóló jelentések elkészítése.
1.3.2 A tervezést végzı szervezetek
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek elkészítése az ágazati szervek feladata. Az országos tervet a
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Budapest (VKKI) állítja össze, ugyanakkor
feladata a tervezés országos koordinációja. A Duna (közvetlen) részvízgyőjtı terv elkészítéséért
és a részvízgyőjtın belül a tervezés koordinációjáért az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG, Gyır) felel.
A 42 alegységi tervbıl 6 terv elkészítése és helyi szinten az érdekeltek bevonása az ÉDUKÖVIZIG
feladata.
1-6 táblázat: Az ÉDUKÖVZIG által koordinált vízgyőjtı-gazdálkodás tervezési alegységek
Tervezési terület

Felelıs

1-1

Szigetköz

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır

1-2

Rábca és a Fertı

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır

1-4

Marcal

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır

1-5

Bakony-ér és Concó

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır

1-6

Álta-lér

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır

1-7

Gerecse

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır
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A tervek elkészítésében közremőködnek a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelıségek, valamint a védett természeti területek tekintetében a nemzeti park
igazgatóságok.
A tervek elkészítésében vállalkozási szerzıdés keretében központi és területi szakértık, tervezık
vesznek részt, név szerint az ÖKO Zrt. vezette Konzorcium, amelynek tagjai: ÖKO Zrt. Környezeti,
Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zrt., Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék, VTK Innosystem Víz,
Természet- és Környezetvédelmi Kft., VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervezı,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., RESPECT Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és számtalan
alvállalkozója.
1.3.3 Határvízi kapcsolatok
Nemzetközi egyezmények:
74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló
együttmőködésrıl szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény
kihirdetésérıl
Kétoldalú határvízi egyezmények:
Ausztria:
1959. évi 32. törvényerejő rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról
1.3.4 Érintettek
 a tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási terv tekintetében a Területi Vízgazdálkodási
Tanácsok;
 a részvízgyőjtıre vonatkozó vízgyőjtı-gazdálkodási terv tekintetében a Részvízgyőjtı
Vízgazdálkodási Tanácsok;
 az országos vízgyőjtı-gazdálkodási terv tekintetében az Országos Vízgazdálkodási
Tanács.

1.4 Víztestek jellemzése
Az alegység területén 43 vízfolyás és 2 állóvíz víztest található.
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei a víztestek. Az irányelv meghatározása
szerint a „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentıs elemét jelenti, amilyen
egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, ezeknek egy része, átmeneti víz, vagy a
tengerparti víz egy szakasza, míg a “felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón
vagy víztartókon belül lehatárolható részét jelenti.
A víztest határok megállapításakor természeti, adminisztratív és politikai szempontok is szerepet
játszanak. Ennek eredményeként a hagyományos folyó, tó, vagy vízföldtani tájegységgel
megegyezı és attól eltérı lehatárolások születtek. A hagyományossal egyezı lehatárolás, amikor
egy vízfolyás, pl. Komra-patak egy víztest, tavaknál a Balaton, vagy a Kolon-tó egy-egy víztestként
lett kijelölve, felszín alatti víztesteknél a Villányi-hegység, vagy a Büki termálkarszt rög különálló
vízföldtani egységek és felszín alatti víztestek is. Gyakori azonban, hogy egy folyó, vagy tó, vagy
vízadó több víztestre osztódik fel, pl. vízfolyás - Szentlélek-patak felsı víztest és Szentlélek-patak
alsó víztest, állóvíz – Velencei-tó nádas-lápi terület víztest és Velencei-tó nyílt vizes terület víztest,
felszín alatti – Duna-Tisza-közi Hátság – Duna-vízgyőjtı északi rész víztest, Duna-Tisza-közi
Hátság – Duna-vízgyőjtı déli rész víztest, Duna-Tisza-közi Hátság – Tisza-vízgyőjtı északi rész
víztest, Duna-Tisza-közi Hátság – Tisza-vízgyőjtı déli rész víztest. Másik véglet, a hasonló,
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általában önmagukban nem jelentıs medrek, vízadók csoportos kijelölése víztestként, pl. vízfolyás
– Almás-patak és mellékvízfolyásai víztest, vagy állóvíz - Peresi holtágrendszer (Kecskészugi-;
Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág) víztest, illetve felszín alatti vizek esetében
általában a hegyvidéki víztestek (Mecsek víztest, Mátra víztest, Kıszegi-hegység, Vas-hegy víztest,
stb.)
Magyarországon, tehát a VKI fogalom meghatározásait követve, a következı víztest-fajták
találhatók meg:
 felszíni vizek:
•

vízfolyás és állóvíz víztestek,

•

erısen módosított kategóriába sorolt víztestek olyan felszíni vizek, amelyek az
emberi tevékenység eredményeként jellegében jelentısen megváltoztak;

•

a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; és

 felszín alatti víztestek.
A víztestek elhelyezkedésének bemutatása kategóriánként az 1-3 – 1-10 térképig található a
mellékletben.
1.4.1 Vízfolyás víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “Folyó” egy olyan szárazföldi víztestet jelent, amely nagyobbrészt a
földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat.
A vízfolyás víztestek Magyarország 1:100000-es méretarányú vízhálózat térképe alapján lettek
kijelölve úgy, hogy a víztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jól meghatározható
pontban, például torkolatban, vagy jelentıs keresztmőtárgynál legyenek. A vízfolyások a
típusváltásnál szakaszokra tagolódnak. Gyakori a kisebb vízfolyások csoportba foglalása.
Magyarország a VKI által elıírt kötelezı tipológiai elemek a tengerszint feletti magasság, a
vízgyőjtı-terület nagysága, a geológia mellett választott jellemzıként a mederanyagot használta fel
a magyarországi vízfolyások differenciálásához.
Az irányelv alapján - a vízfolyások esetében - a 10 km2–nél nagyobb vízgyőjtıvel rendelkezı
víztesteket már ki kell jelölni, mint a vízhálózat jelentıs elemét. A vízfolyások típusainak
meghatározása a következı elemekre épül:
 a magassági viszonyok és a terepesés szerint elkülönített régiók: hegyvidéki, dombvidéki,
síkvidéki;
 a hidro-geokémiai jelleg szerinti megkülönböztetés: szilikátos, meszes, vagy szerves;
 a mederanyag szemcsemérete alapján: durva (szikla, kıtörmelék, kavics, homokos kavics),
közepes (durva- és finomhomok) és finom (kızetliszt, agyag);
 a vízgyőjtık mérete: nagyon nagy (>10 000 km2) nagy (1000-10 000 km2), közepes (1001000 km2), vagy kicsi (10-100 km2);
 nagyon kicsi esés (síkvidéki területeken jellemzı).
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1-7 táblázat:

A vízfolyások típusai
Hazai
hagyományos
elnevezés
patak

Típus
száma

Al-ökorégió

Hidrogeokémiai
jelleg

Mederanyag

Vízgyőjtı méret

1

hegyvidék

szilikátos

durva

kicsi

2

hegyvidék

meszes

durva

kicsi

patak

3

hegyvidék

meszes

durva

közepes

kisfolyó

4

dombvidék

meszes

durva

kicsi

patak

5

dombvidék

meszes

durva

közepes

kisfolyó

6

dombvidék

meszes

durva

nagy

közepes folyó

7

dombvidék

meszes

durva

Nagyon nagy

nagyfolyó

8

dombvidék

meszes

közepes-finom

kicsi

csermely

9

dombvidék

meszes

közepes-finom

közepes

kisfolyó

10

dombvidék

meszes

közepes-finom

nagy

közepes folyó

11

síkvidék

meszes

durva

kicsi

12

síkvidék

meszes

durva

közepes

kisfolyó

13

síkvidék

meszes

durva

nagy

közepes folyó

14

síkvidék

meszes

durva

nagyon nagy

nagy folyó

15

síkvidék

meszes

közepes-finom

kicsi

csermely

16

síkvidék

meszes

közepes

kicsi és kiseséső

ér

17

síkvidék

meszes

közepes

közepes és kiseséső

18

síkvidék

meszes

közepes

közepes

kisfolyó

19

síkvidék

meszes

közepes

nagy

közepes folyó

20

síkvidék

meszes

közepes

nagyon nagy

nagyfolyó

21

síkvidék

szerves

-

kicsi

22

síkvidék

szerves

-

közepes

23

Duna, Gönyő felett

24

Duna, Gönyő és Baja között

25

Duna, Baja alatt

26

mesterséges

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai- morfológiai és fizikai-kémiai,
valamint biológiai minta határozható meg. A referenciajellemzık típusonkénti leírását - biológiai,
fiziko-kémiai és hidro-morfológiai elemeit - az 1.4.1 melléklet tartalmazza.
A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3 és 1-4 térképek mutatják be.
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1-8 táblázat:
Azonosító

A tervezési alegységhez tartozó, VKI hatálya alá esı felszíni vízfolyás
víztestek
Víztest neve

Víztest kategória

Típus leírása

AEP256

Ablánc-patak

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyőjtı

AEP277

Arany-patak

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyőjtı

AEP339

Boldogasszony-patak

erısen módosított

Dombvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyőjtı

AEP351

Bısárkány-Réti-csatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP401

Csörgetı-patak

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyőjtı

AEP563

Hanság-fıcsatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP591

Homok-Sarródi-csatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP609

Ikrény-Lesvár-csatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP610

Ikva alsó

természetes

Síkvidéki - meszes - durva - közepes vízgyőjtı

AEP611

Ikva középsı

természetes

Síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
vízgyőjtı

AEP612

Ikva felsı és Sós-patak

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom közepes vízgyőjtı

AEP634

Kapuvár-Bısárkányi- és
Tordosa- csatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP639

Kardos-ér alsó

természetes

Síkvidéki - meszes - durva - közepes vízgyőjtı

AEP640

Kardos-ér felsı

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom közepes vízgyőjtı

AEP658

Kepés-Lesvári-csatorna
(Rózsás-csatorna)

mesterséges

Mesterséges

AEP662

Keszeg-ér alsó

erısen módosított

Síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
vízgyőjtı

AEP663

Keszeg-ér felsı

erısen módosított

Síkvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyőjtı

AEP691

Kismetszés-csatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP681

Kis-Rába

erısen módosított

Síkvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyőjtı

AEP682

Kis-Répce

mesterséges

Mesterséges
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Azonosító

Víztest neve

Víztest kategória

Típus leírása

AEP697

Kocsód-patak

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom kicsi vízgyőjtı

AEP713

Köles-ér

természetes

Síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyőjtı

AEP714

Kölesmajor-csatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP717

Kıris- és Mocsony-patakok természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom kicsi vízgyőjtı

AEP718

Kıris-patak

természetes

Síkvidéki - meszes - durva - közepes
vízgyőjtı

AEP753

Lébény-hanyi-csatornák

mesterséges

Mesterséges

AEP762

Linkó-patak

természetes

Síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyőjtı

AEP800

Metıc- és Pós-patakok

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom közepes vízgyőjtı

AEP904

Rábca

erısen módosított

Síkvidéki - meszes - durva - nagy vízgyőjtı

AEP910

Rákos-patak (Fertı-tónál)

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom közepes vízgyőjtı

AEP906

Rák-patak (Ikva-vízgyőjtı)

természetes

Hegyvidéki - szilikátos - durva - kicsi
vízgyőjtı

AIR508

Répce (Csepregi)árapasztó

mesterséges

Mesterséges

AEP920

Répce alsó

erısen módosított

Síkvidéki - meszes - durva - közepes
vízgyőjtı

AEP919

Répce felsı

természetes

Dombvidéki - meszes - durva - közepes
vízgyőjtı

AEP916

Répce- jp.-fıcsatorna

mesterséges

Mesterséges

AEP921

Répce középsı

természetes

Síkvidéki - meszes - durva - közepes
vízgyőjtı

AEP917

Répce-árapasztó

mesterséges

Mesterséges

AEP965

Sövényház-Fehér-tóicsatorna

mesterséges

Mesterséges

AIR509

Szakonyi-övcsatorna és
vízrendszere

természetes

Dombvidéki - meszes - közepes-finom kicsi vízgyőjtı

AEP973

Szapud-ér és SzapudÓszhelyi-csatorna

mesterséges

Mesterséges
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Azonosító

Víztest neve

Víztest kategória

Típus leírása

AEP980

Szegedi-csatorna

mesterséges

Mesterséges

AIY430

Vág-Sárdosér-Megágcsatorna

mesterséges

Mesterséges

AEQ096

Vámház-ér

mesterséges

Mesterséges

1.4.2 Állóvíz víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “Tó” egy szárazföldi felszíni állóvíz-testet jelent, így tavainkat állóvíz
vízestekbe soroljuk.
Az állóvizeknél önálló víztestként az 50 hektárnál nagyobb, nem völgyzárógátas tavak kerültek
kijelölésre. A tipológia a természetes eredető állóvíz víztestekre vonatkozóan került
meghatározásra az alábbi szempontok szerint.
1-9 táblázat:

Állóvíz-tipológia

szempont

Vízfelület kiterjedése

Átlagmélység

Tengerszint feletti magasság

Hidrogeokémiai jelleg

Nyílt vízfelület aránya

kategória

értéktartomány

kis területő

0,5-10 km²

közepes területő

10-100 km²

nagy területő

>100 km²

sekély (nem rétegzıdı)

<3 m

közepes mélységő (rétegzıdı átmeneti)

3-7 m

mély (rétegzıdı)

>7 m

síkvidéki

<200 mBf

szerves

-

szikes

-

meszes

-

nyílt vízfelülető

nyílt vízfelület >33%

benıtt vízfelülető

nyílt vízfelület <33%

4

Vízborítás

idıszakos

-

állandó

-

Így végül az állóvizekre vonatkozó tipológia 19 természetes típust különböztet meg a fenti
szempontok figyelembevételével, melyet az alábbi táblázat mutat be.

4

Idıszakosnak tekinthetık az évente kiszáradó asztatikus, ill. a hazai felmérési adatok alapján az 5 évente legalább egyszer
kiszáradó szemisztatikus állóvizek.
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1-10 táblázat:

Az állóvizek típusai

Típus
száma

Hidrogeokémiai
jelleg

Felület
kiterjedése

Mélység

Nyílt vízfelület
aránya

Vízborítás

1

szerves

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

idıszakos

2

szerves

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

állandó

3

szerves

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

állandó

4

szikes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

idıszakos

5

szikes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

idıszakos

6

szerves

közepes területő

sekély

benıtt vízfelülető

állandó

7

szikes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

állandó

8

szikes

közepes területő

sekély

benıtt vízfelülető

állandó

9

szikes

közepes területő

sekély

nyílt vízfelülető

állandó

10

meszes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

idıszakos

11

meszes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

idıszakos

12

meszes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

állandó

13

meszes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

állandó

14

meszes

kis területő

közepes mélységő

nyílt vízfelülető

állandó

15

meszes

közepes területő

sekély

nyílt vízfelülető

állandó

16

meszes

nagy területő

közepes mélységő

nyílt vízfelülető

állandó

19

szerves

közepes területő

sekély

nyílt vízfelülető

állandó

20

szikes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

állandó

22

meszes

közepes területő

sekély

benıtt vízfelülető

állandó

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai- morfológiai és fizikai-kémiai,
valamint biológiai minta határozható meg. A referenciajellemzık típusonkénti leírását - biológiai,
fiziko-kémiai és hidro-morfológiai elemeit - az 1.4.2 melléklet tartalmazza.
A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-5 és 1-6 térképek mutatják be.
1-11 táblázat:

A tervezési alegységhez tartozó, VKI hatálya alá esı állóvíz víztestek

Víztest EU kód

Víztest neve

Kategória

Mélységi
kategória

Típus

HULWAIH070

Fertı tó

természetes

sekély

9

Hegyeshalmi kavicsbányató

mesterséges

1.4.3 Erısen módosított és mesterséges víztestek
A Víz Keretirányelv speciális fogalma az “erısen módosított víztest” egy olyan felszíni víztestet
jelent, amely emberi tevékenységbıl származó fizikai változások eredményeként jellegében
lényegesen megváltozott, és amelyet a tagállam ekként kijelölt. Az erısen módosított kategóriába
sorolt víztestek természetes eredetőek, azonban hidrológiájuk és/vagy morfológiájuk emberi
hatásra jelentısen megváltozott. Az ember által okozott változás olyan mértékő és továbbra is
fenntartandó – a módosítás indokoltsága miatt -, hogy a víztest vízfolyás/állóvíz kategóriát váltott,
vagy a jó állapot nem érhetı el.
A keretirányelv által használt másik fontos felszíni vizes kategória a “mesterséges víztest”, amely
egy emberi tevékenységgel létrehozott felszíni víztestet jelent. Leegyszerősítve ebbe a
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kategóriába azokat a víztesteket soroljuk, ahol a vízfelület létrehozása elıtt szárazulat volt.
Általában ebbe a csoportba sorolhatók a csatornák, bányatavak és halastavak.
A természetes állapotú, az erısen módosított és a mesterséges víztestek között a határvonal
meghúzása nem könnyő feladat. Gyakori például, hogy a csatornát egy régi vízfolyás medrét
követve alakítják ki, ezért csak nevében „mesterséges” a víztest, pl. Túr-Belvíz-fıcsatorna. Az
erısen módosított állapot kijelölése több lépcsıben történik:
 A víztest hidromorfológiai viszonyait jelentısen módosító beavatkozás azonosítása (a hazai
értelmezés szerint az számít jelentısnek, ami a víztest eredeti típusa szerinti jó állapot
elérését akadályozza).
 Ennek a beavatkozásnak a megszüntetése milyen egyéb cél/igény elérését/kielégítését
veszélyezteti, és ez beletartozik-e a VKI által megadott körbe (környezeti cél, hajózás,
tározás ivóvíz és öntözés célra, energiatermelés, árvíz- és belvízvédelem, rekreáció, egyéb
fontos célok, igények).
 Meg lehet-e oldani az adott igény kielégítését más, a jó állapot elérését nem befolyásoló
módon, illetve annak megvalósítása nem jár-e aránytalan költségekkel, illetve a társadalom
támogatja-e?
A következı táblázat a fenti lépéseket foglalja össze. A kijelölés harmadik pontja egyelıre nem
történt meg, a bizonytalan jelzık a táblázat egyes pontjainál ezt jelentik. A harmadik oszlopban
ennek az elemzésnek a jelentıségét adtuk meg a döntés szempontjából, a pontosítás a tervezés
késıbbi fázisában lehetséges. A táblázat utolsó oszlopában az is szerepel, hogy a víztest
besorolása milyen információ alapján történt.
1-12 táblázat:

Az erısen módosított víztest kijelölés lépései

A jelentıs hidromorfológiai
elváltozás oka, amelynél
felmerül, hogy fenn kell
tartani

Völgyzárógátas tározó

A kiemelt fontosságú cél
(emberi igény)

Az aránytalan költségre
vonatkozó elemzés
jelentısége

ivóvíz célra, árvízcsúcs
csökkentésre, hőtıvízre,
öntözésre, üdülési és
rekreációs célokra
(A halgazdasági hasznosítás
nem tartozik a kiemelt célok
közé!)
vízenergia-termelés, öntözési
célú medertározás, ökológiai
vízpótlás

A társadalom bevonása
beemeli-e a halgazdaságot az
egyéb jelentıs tevékenységek
közé?
A megszüntetés nagy
valószínőséggel, aránytalan
következményekkel jár.
Völgyzárógátas tározók estén
ld. elızı sort.
A nagy folyókon létesült
duzzasztó-mővek elbontása
nagy valószínőséggel,
aránytalan
következményekkel jár.

Árvízvédelmi töltések miatt
elzárt mellékágak, holtágak
mélyárterek. (Bizonytalan!)

árvízvédelem

Árvízvédelmi töltések
(depóniák) síkvidéken és
dombvidéki nagy folyókon.

árvízvédelem

A mentett oldali vízpótlás
megvalósíthatóságán múlik (a
költségek és a társadalmi
támogatottság dönti el).
Az árvédelmi töltések
áthelyezése általában túl nagy
költséget jelent.

Duzzasztás

1. fejezet

Vízgyőjtık és víztestek jellemzése

A kijelölés módja

Völgyzárógátakkal
jelentısen befolyásolt
víztestek.

Ahol a tározó és
duzzasztás együtt
jelentkezik, mint
jelentıs hatás.
Duzzasztás miatt
jelentısen befolyásolt
víztestek nagy síkvidéki
folyókon.
Valamennyi víztest,
amely a keresztirányú
átjárhatóság miatt
jelentısen befolyásolt.
Valamennyi nagy folyó
és minden síkvidéki
víztest, ahol a hullámtér
szélessége nem
megfelelı.
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A jelentıs hidromorfológiai
elváltozás oka, amelynél
felmerül, hogy fenn kell
tartani

A kiemelt fontosságú cél
(emberi igény)

Az aránytalan költségre
vonatkozó elemzés
jelentısége

A kijelölés módja

Árvízvédelmi töltések
(depóniák) dombvidéki kis és
közepes vízfolyásokon.
(Bizonytalan!)

árvízvédelem

dombvidéki kis és közepes
vízfolyásokon a költségek és
a társadalmi támogatottság
dönti el.

Dombvidéki vízfolyások
közül azok, ahol a
hullámtér/pufferzóna túl
keskeny.

Nagy folyók
szabályozottsága.
(Bizonytalan!)

árvízvédelem

Szabályozott nagy
folyók víztestei.

Belvízcsatorna, kettıs
mőködéső csatorna,
öntözıcsatorna.

belvízvédelem, öntözési célú
medertározás

Nagy folyók jelentıs
szabályozottságának
megszüntetése általában túl
nagy költséget jelent, enyhén
szabályozott szakaszokon
elképzelhetı javító intézkedés
– egyedileg vizsgálandó.
Belvízcsatornák esetén elvileg
az dönti el, hogy kialakítható-e
olyan vízvisszatartáson
alapuló belvízvédelem, amely
nem igényli a természetes
vízfolyás ilyen célú
igénybevételét, gyakorlatilag
az érdekeltek a fenntartás
mellett fognak szavazni.

Vízmegosztás.

vízenergia-termelés,
árvízvédelem, regionális
öntözés

Jelentıs vízbevezetések.

ökológiai célú vízpótlás

Az energiatermelés
jelentısége miatt a
megszüntetés általában nem
reális.
Az ökológiai célú vízpótlás
fenntartása indokolt.

Azok a síkvidéki kis és
közepes vízfolyások,
amelyek betöltenek
belvízvédelmi vagy
öntözési (kettıs
mőködéső) funkciót, és
tározás, duzzasztás,
vízjárás vagy
morfológiai viszonyok
miatt jelentısen
befolyásoltak.
Energia célú elterelés
miatt jelentısen
befolyásolt víztestek.
Azok a víztestek, ahol
egyéb célú vízelvonást
jelöltek – (ellenırizni
kell az okát)

A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3, 1-4, 1-5 és 1-6 térképmellékletek
mutatják be.
Az alábbi táblázat az alegységen található erısen módosított kategóriába sorolt és a mesterséges
víztesteket mutatja be. Egy természetes módon létrejött víztestet (vízfolyást vagy állóvizet) akkor
tekintünk erısen módosítottnak, ha annak természetes jellegét az emberi tevékenység által
okozott hatások (pl. mederszabályozás, töltésezés, duzzasztás) olyan mértékben megváltoztatták,
hogy a jó ökológiai állapot nem érhetı el anélkül, hogy ezeknek a hatásoknak a megszüntetése
során valamilyen jelentıs emberi igény kielégítése ne sérülne, vagy helyettesítése ne jelentene
aránytalan terheket a társadalom számára.
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1-13 táblázat:

Erısen módosított felszíni víztestek az alegység területén

Az állapotértékelés alapján erısen
módosított kategóriába sorolt víztestek

Olyan társadalmi igény, amely miatt módosították a víztestet

Keszeg-ér alsó

belvízelvezetés, vízvisszatartás, vízpótlás

Keszeg-ér felsı

belvízelvezetés, vízvisszatartás, vízpótlás

Kis-Rába

belvízelvezetés, vízpótlás, rekreáció, energiatermelés

Rábca

belvízelvezetés, vízkormányzás, vízpótlás, természetvédelem

Répce alsó

vízkormányzás, vízpótlás, természetvédelem

Szakonyi-övcsatorna és vízrendszere

mezıgazdasági területnyerés, belvízelvezetés

Boldogasszony-patak

rekreáció

1-14 táblázat:

Mesterséges felszíni víztestek az alegység területén

Mesterséges víztestek

Olyan társadalmi igény, amely miatt létrehozták a víztestet

Bısárkány-Réti-csatorna

belvízelvezetés, öntözés

Hanság-fıcsatorna

a Fertı tó vízlevezetése, belvízelvezetés, öntözés

Homok-Sarródi-csatorna

belvízelvezetés

Ikrény-Lesvári-csatorna

belvízelvezetés, vízpótlás

Kapuvár-Bısárkányi- és Tordosa-csatorna

belvízelvezetés, öntözés

Kepés-Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)

belvízelvezetés, öntözés

Kis-Répce

belvízelvezetés, vízpótlás

Kismetszés-csatorna

rétöntözés, erdık öntözése, természetvédelem, vízpótlás

Kölesmajor-csatorna

belvízelvezetés

Lébény-hanyi-csatornák

belvízelvezetés, öntözés, természetvédelem, vízpótlás

Répce-árapasztó

árvízvédelem

Répce-jobbparti-fıcsatorna

mezıgazdasági területnyerés

Répce (Csepregi) árapasztó

Csepreg város árvízvédelme

Sövényház-Fehér-tói-csatorna

belvízelvezetés

Sövényház-Fehér-tói-csatorna

belvízelvezetés

Szapud-ér és Szapud-Ószhelyi-csatorna

belvízelvezetés

Szegedi-csatorna

belvízelvezetés, öntözés

Vámház-ér

belvízelvezetés

Vág-Sárdos-ér-Megág-csatorna

belvízelvezetés

A vízgyőjtıre jellemzı a mesterséges medrek, csatornák nagy száma. Az alegységen leginkább a
mezıgazdasági termelésbıl származó belvízelvezetési igény jelenik meg. A táblázatban szereplı
vízfolyások, csatornák esetében a vízjárást jelentısen befolyásolja a vízpótlás, illetve a
vízkivételek mértéke. A szabályozott vízpótlás, szabályozó mőtárgyak fenntartása hosszú távon
indokolt.
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1.4.4 Felszín alatti víztestek
A Víz Keretirányelv a következı felszín alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:
“Felszín alatti víz” jelenti mindazt a vizet, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el,
és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal.
„Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható
részét jelenti.
“Víztartó” olyan felszín alatti kızetréteget vagy kızetrétegeket, illetve más földtani
képzıdményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztıképessége lehetıvé teszi a felszín alatti
víz jelentıs áramlását, vagy jelentıs mennyiségő felszín alatti víz kitermelését.
A felszín alatti víztest lehatárolás és jellemzés módszertana az irányelv hatályba lépését követıen
fokozatosan fejlıdött ki. Az elsı lehatárolás 2004. december 22-én készült el, az ezt követı
felülvizsgálat eredménye a jelenleg érvényes kijelölés, amely 2007. december 22. óta hatályos. A
magyar módszertan legfontosabb elemeit „a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól”
szóló 30/2004 (XII.30.) KvVM rendelet határozza meg.
Magyarországon valamennyi felszín alatti víz része valamely víztestnek. Felszín alatti vizeinket
széleskörően hasznosítjuk, így az átlagosan 10 m3/nap-nál nagyobb hozammal megcsapolt
vízadók az ország teljes területén elıfordulnak. A víztestek felsı határa a legelsı felszín alatti
vízfelszín, míg alsó határa a már nem vizet, hanem kıolajat tároló kızetek, vagy az úgynevezett
„medence aljzat”.
A felszín alatti víztestek elsı lehatárolási szempontja a geológia, amelynek eredményeként
háromféle vízföldtani fıtípus különíthetı el:
 Medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kızetekben
 Karszt (csak a fıkarsztba sorolható) a karbonátos kızetekben
 Vízadók a hegyvidéki területek vegyes összetételő kızeteiben (kivéve a fıkarszt).
A porózus víztestek Magyarország legnagyobb kiterjedéső, hidraulikailag összefüggı felszín
alatti víztest-csoportja. Alsó határát a paleozoós, mezozoós alaphegység alkotja, bár
vastagságának megállapításakor annak esetleg víznyerésre alkalmas felsı néhány 10 m-es
repedezett zónáját is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki víztest-csoporttal közös határát) az
alsó- és felsı- pannon határ felszíni metszése adja. A porózus víztestek kód jele: „p”.
A karszt víztestek Magyarország területén - a porózus után - a második legfontosabb regionális
jelentıségő vízadó képzıdmény, amelyek a mezozoós – elsısorban triász korú – karbonátos,
repedezett, karsztosodott összletben fordulnak elı, ez az úgynevezett fıkarszt-víztároló. Velük
szoros hidraulikai kapcsolatban álló eocén mészkövekkel együtt, ezek a képzıdmények alkotják a
karszt víztestek csoportját. Alárendelten jura és kréta, valamint paleozoós mészkövek is a
„fıkarsztba” sorolhatók. A karszt víztestek – amelyeknek részei a lezökkent, mélyben futó karszt
nyúlványok is - lehatárolásában tükrözıdnek a hagyományos vízföldtani tájegységek. A karszt
víztestek kódjele: „k”.
A hegyvidéki víztestek nevükhöz hően a hegyvidéki területeken találhatóak. Ehhez a víztest
fıtípushoz – a karszt víztestek csoportjába soroltakon kívül – változatos földtani képzıdmények
tartoznak, amelyek kora a quartertıl a mezozoikumon át a paleozoikumig terjed, egyaránt
elıfordulnak bennük porózus, repedezett és karsztosodott vízadók. A fı-karsztvíztárolóhoz nem
sorolt karbonátos képzıdmények a hegyvidéki víztest részei. A térképeken a karszt víztestek
felszíni kibúvásai a hegyvidéki víztestekben „folytonossági hiányként” jelennek meg. A hegyvidéki
víztestek kódjele: „h”.
A porózus és karszt víztestek esetében a második lehatárolási szempont a vízhımérséklet:
 Hideg vizek (kitermelt víz hımérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot)
 Termálvizek (kitermelt víz hımérséklete magasabb, mint 30 °C)
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Magyarország sajátos geotermális adottságai következtében az ország jelentıs részén tárhatunk
fel 30 °C-nál melegebb vizeket. A hideg és termál v íztesteket a 30 °C-os izoterma felület választja
el. Ugyan a karszt víztestek esetében is a 30 °C-os izoterma felület választja el a hideg és a termál
karszt víztesteket, a hegységek tektonikai szerkezetébıl adódóan a hideg és a termál karszt
víztesteket - az egyszerőbb kezelhetıség érdekében - egymás mellett elhelyezkedıknek tételezték
fel. A lehatárolási módszertan másik egyszerősítési eredménye, hogy a hegyvidéki víztesteknél
nem különítünk el termál víztesteket. A termál víztestek kódjele: a fıtípus kódjelet követı „t”.
A porózus víztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki víztestek esetében a következı
lehatárolási szempont az érzékenység:
 Sekély (hagyományosan ún. „talajvíz”)
 Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)
A sekély víztest érzékenysége több szempontból is megmutatkozik:
 a sekély vízadók erıteljes meteorológiai hatás alatt álló felszín alatti vizek, amelyek
vízjárása különbözik a mélységi vizekétıl;
 a sekély vízadók a felszíni vizekkel közvetlen kapcsolatban állnak (kiemelt szerepük van a
felszín alatti víztıl függı ökoszisztémáknál);
 a sekély vízadók vize – a légköri kapcsolat miatt - természetes vízminısége különbözik a
mélyebben lévıktıl (sótartalom, oxigén háztartás, hımérséklet, ion összetétel);
 a sekély víztestek emberi hatásoknak való kitettségük miatt ténylegesen, illetve
potenciálisan szennyezettek (fennáll annak a lehetısége, hogy kémiai állapotuk gyenge).
A sekély víztest teteje a telített és háromfázisú zóna határa, azaz a talajvíz színe. A víztest alja a
vízföldtani helyzettıl függ:
 Ha a felsı kb. 50 m-ben van vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, akkor a víztest alsó határa
az elsı vízadóösszlet feküjében lett megállapítva (vízföldtani határ).
 Ha a felsı 50 m-ben nincs vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, vagy nincs elég ismeret róla,
akkor a víztest alsó határa a talajvíz szintje alatt 30 m-rel húzódik.
A sekély víztestek kódjele: a fıtípus kódjelet megelızı „s”.
A negyedik lehatárolási szempont a vízgyőjtı: A felszín alatti víztesteket - a Víz Keretirányelv
szerint - a felszíni vízgyőjtıkhöz kell rendelni, ezért adminisztratív szempontból egyszerősíti a
helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszín alatti víztestek felszíni vízgyőjtık szerint
tovább osztódnak. Ennek eredményeképpen a porózus és a hegyvidéki (sekély, réteg és
hasadékos) víztesteknél a felszíni vizek vízválasztói, míg a karszt víztesteknél a nagyobb
forrásokhoz köthetı felszín alatti vízgyőjtı határ és a termál víztesteknél is a felszín alatti vízgyőjtı
jelenti a további felosztást.
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1-11 ábra:

A hegyvidéki és karszt víztestek elvi modellje

A hideg karszt-víztároló felosztása a következı forrás-csoportokhoz tartozó vízgyőjtık alapján
történt: Hévízi- és Tapolcai-források, Balaton-felvidék forrásai, Dunántúli-középhegység déli
forrásai, Tatai– és Fényes-források, Budai-források, Tettye-forrás, Egri- és Szalajka-források,
Miskolci-források, Jósva-forrás. Ezekhez igazodik a termál karszt víztestek lehatárolása is. A
vízgyőjtık kódjele: a betőjeleket követı szám, ahol 1.=Duna, 2.=Tisza, 3.=Dráva, 4.=Duna, majd
ezt követi a lehatárolt vízgyőjtı sorszáma (1-16).
Az ötödik lehatárolási szempont – az áramlási rendszer - egyedül a porózus víztesteknél
alkalmazható, ezáltal a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása történik meg:
 Leáramlási területek
 Feláramlási területek
 Vegyes áramlási rendszerő dombvidéki és hegylábi területek
A leáramlási és feláramlási területek közötti átmeneti területeket az egyszerősítés érdekében
elhanyagoljuk. További egyszerősítést jelent, hogy a lokális áramlási rendszerek is figyelmen kívül
hagyottak – még a sekély víztestek esetében is -, annak ellenére, hogy a mennyiségi és kémiai
jellemzık mozaikossága ennek a következménye. Feláramlással jellemezhetı víztestek kijelölése
ott történt, ahol jelentıs a párolgás útján történı megcsapolás. A sekély hegyvidéki és dombvidéki
területeken a feláramlási területek a völgyekben húzódnak, amelyek olyan keskenyek (kivétel a
szélesebb völgyek, mint a Hernád, Sajó és a Marcal), hogy a víztestek 100000-es méretarányú
felbontásában nem kezelhetıek, emiatt ezekben a térségekben a porózus vízadók hidrodinamikai
típusa: vegyes (beszivárgási és feláramlási is).
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1-12 ábra:

A porózus víztestek elvi modellje (Tóth József ábrája nyomán)

1-15 táblázat:

Az alegység területét érintı felszín alatti víztestek

sekély porózus-sekély
hegyvidéki

porózus-hegyvidéki

jel

megnevezés

jel

megnevezés

jel

megnevezés

jel

megnevezés

sp.1.1.2

Hanság, Rábcavölgy északi része

p.1.1.2

Hanság,
Rábca-völgy
északi része

kt.1.11

Büki
termálkarszt

pt.1.1

Észak-nyugatDunántúl

sp.1.2.2

Rábca-völgy déli
része

p.1.2.2

Rábca-völgy
déli része

sp.1.2.1

Ikva-vízgyőjtı,
Répce felsı
vízgyőjtıje

p.1.2.1

Ikva-vízgyőjtı,
Répce felsı
vízgyőjtıje

sh.1.10

Soproni-hegység,
Fertı-vidék

h.1.10

Sopronihegység,
Fertı-vidék

karszt

porózus termál

A víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-7, 1-8, 1-9 és 1-10 térképmelléklet mutatja be.
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2

Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások

A fejezethez 2-1 – 2-15 térképmellékletek kapcsolódnak.

2.1 Pontszerő szennyezıforrások
2.1.1 Települési szennyezıforrások
2.1.1.1 Települési szennyvíz
A vízbevezetések tekintetében a szennyvíztisztítók kommunális szennyvízbevezetései és egyes
helyeken az ipari szennyvízbevezetések terhelik jelentıs mértékben a vízfolyások vízkészletét.
A vízgyőjtı településeinek zöme a felszíni szennyezıdésre érzékeny vagy fokozottan érzékeny
kategóriába tartozik. A térség túlnyomó részén a települések teljeskörő közmőves
szennyvízelvezetéssel és tisztítással rendelkeznek, a közcsatornára kötési arány Sopron
térségében 95 % fölött, míg a többi városban 80 % fölött van, a községekben 50-75 %-os.
Ellátatlan települések a Rábaköz középsı részén Bısárkány térségében és Csornától délre,
valamint a megye délnyugati részén Fertıendrédtıl délre találhatók. Ezek közül egyedül
Bısárkány ellátatlan, szennyvízkezelését 2015-ig meg kell oldani. A szennyvíztisztító telepek
zöme megfelelı hatásfokkal az elıírt határértéket teljesítve mőködik, erısen túlterhelt a kónyi és a
nagycenki szennyvíztisztító telep.
A szennyvíz-csatornára csatlakozók aránya tíz település (Beled, Edve, Fertıendréd, Himod, Hövej,
Sopronnémeti, Vásárosfalu, Zsebeháza, Farád, Rábacsanak) esetében alacsony, 57-66 % között
változik. Az alegység területén 28 csatornázatlan település található.
A vízbevezetések a Répce vízgyőjtıjén nagyrészt a Répce medréhez kötıdnek, de a betorkolló
vízfolyásokba is történnek vízbevezetések. A vízbevezetések három nagyobb csoportba
sorolhatóak. Az egyik a kommunális szennyvízbevezetés, mely 950000 m3/év bevezetést
eredményez, a második a fürdık használtvíz bevezetése, mely éves szinten jelentıs, 900000 m3
mennyiségő, és van egy harmadik említésre méltó kisebb jelentıségő vízbevezetés típus, az
intézetek vízbevezetése, mely 50000 m3/év.
A Répce vízgyőjtı 32 települése közül 13 településen mőködik közmőves szennyvízelvezetés és
tisztítás. A szennyvizet 4 db szennyvíztisztító telep – Bük, Csepreg, Chernelházadamonya és
Peresznye – fogadja összesen 3860 m3/d kapacitással és minimum biológiai tisztítási fokozattal. A
csepregi szennyvíztisztítótelep túlterhelt, fejlesztése szükséges.
A Hanságban a szennyvíztisztítók kommunális szennyvízbevezetése a Rákos patak, a Kardos-ér,
az Ikva, a Kis-Rába, a Répce-árapasztó és a Keszeg-ér vízkészletét nagymértékben
befolyásolhatják. Az ipari szennyvízbevezetések között érdemi mennyiségőnek a Linde Gáz Rt. és
a Pannontej ZRt. Répcelaki üzemének Répce-árapasztóba történı szennyvízbevezetése számít.
További potenciális szennyezıforrások a nem megfelelıen kiképzett hulladéklerakók, a folyékony
kommunális hulladéklerakók, valamint a veszélyes hulladéklerakók is, amelyek a felszín alatti vizek
minıségének romlását okozhatják.
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2-1 táblázat:

Jelentıs ipari szennyvízbevezetések

Szennyezı neve

Befogadó

Befog.
szelvénysz.
km

Kibocsátott szennyvíz

0,216

126,15

3

1000 m /év

Hanságliget –HIPP Kft.

Mosonszent-jánosi
övcsat.

Kapuvár – RINGA Húsipari Rt.

Kis-Rába

11,3

56,8

Kapuvár – RÁBA Rt.

Lıkös árok

3,75

74,0

Csorna – MIZO Tejporgyár

Keszeg-ér

17,0

18,3

Répcelak – LINDEGÁZ Rt.

Répce-árap.

4,65

384,3

Répcelak - Pannontej Rt.

Répce-árap.

3,3

2,93

Enese – KACO Hungary Kft.

Rábca

7,6

338,4

Röjtökmuzsaj SZOT – Gyermeküdülı

Ikva

15,4

11

2.1.1.2 Kommunális hulladéklerakók
Hulladéklerakók tekintetében az ÉDUKÖVIZIG területén 5 db a mőködı hulladéklerakók száma,
melybıl 1 db A kategóriájú (inert) hulladéklerakó, 4 db B3 alkategóriájú (települési szilárd)
hulladéklerakó. A nem mőködı hulladéklerakók száma 9 db. A rekultivációra váró hulladéklerakók
száma 30 db, melybıl a Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás
területére esik 2 db, a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati
Társulás területére esik 13 db, a Sopron Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás területére esik 15 db.
Az alegység Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (NYUDUKÖVIZIG)
területére esı részén 37 db használaton kívüli, mőszaki védelemmel nem rendelkezı
hulladéklerakó van.
2.1.2 Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek
Potenciális szennyezı források a tisztított szennyvizüket közvetlenül az élıvízbe bocsátó üzemek,
amelyek a felszíni vizekre jelenthetnek veszélyt.
A soproni ipari üzemek víziközmő ellátása a közüzemő hálózathoz kapcsolódik, hasonlóan
Kapuvár és Csorna városokhoz. Ez utóbbiaknál a kibocsátott szennyvizek gyakorta a városi
szennyvíztisztító telep túlterhelését okozzák.
2.1.3 Mezıgazdasági szennyezıforrások
2.1.3.1 Állattartó telepek
A telepi híg- és almos trágya megfelelı mőszaki védelemmel való tárolása egyre több helyen
megvalósul. A nagy állattartó telepeken a biztonságos tárolás többnyire megoldott. Probléma
viszont a keletkezı trágyának a földekre való kijuttatása. Mivel a mezıgazdasági termelık
ösztönzési rendszere ezt nem részesíti elınyben, ezért a szerves trágya kijuttatását gyakran
mellızik, így a tárolás helye gyakran szennyezı forrássá válik.
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2.1.4 Balesetszerő szennyezések
A vizsgált területen mőködı üzemek tevékenységét tekintve megállapítható, hogy a területen
elsısorban élelmiszeripari üzemek mőködnek (tejipari, húsipari, konzervüzem). Ezek mőködése
során haváriahelyzetet a nagy szervesanyagtartalmú szennyvíz okozhatja, amely a
csatornarendszeren, vagy a szennyvíztisztítóból elfolyva szennyezheti a környezeti elemeket.
Másik nagy szennyezıcsoport a szennyvíztisztítók, amelyek meghibásodásából származhat
haváriahelyzet. Harmadik csoportba az ipari üzemek tartoznak, amelyek hıszennyezést, savas,
lúgos anyagot tartalmazó szennyezést okoznak. Valamennyi ipari üzem potenciális forrása az
olajszennyezésnek. Szinte mindegyik telephelyen jelentıs üzemanyag- és/vagy főtıanyag tárolás
található.
A tervezési alegységen belül az ÉDUKÖVIZIG területén mőködı, a felszíni és felszín alatti vizekre
– havária esetén – veszélyt jelentı üzemek száma 87 db, amelyek vízminıségi kárelhárítási
tervvel rendelkeznek. Ezen üzemekbıl a bányák száma 4 db, az ipari üzemek száma 55 db, a
kommunális hulladéklerakók száma 1 db, a szennyvíztisztító rendszerek száma 4 db, az
üzemanyag-töltıállomások száma 13 db.
Az ÉDUKÖVIZIG területén az elmúlt 10 évben történt rendkívüli szennyezıdések eseteinek
bemutatása alapján megállapítható, hogy 30 esetben történt valamilyen rendkívüli vízszennyezés,
illetıleg vízminıségromlás a területen. Ebbıl vízminıségvédelmi kárelhárítási készültség III.
fokozatát 9 esetben kellett elrendelni.
Megállapítható, hogy a területre zömében az áramlási viszonyok lelassulásával magyarázható
vízminıségromlás és nem a vízszennyezések a jellemzıek. A vízminıségromlást szórványos vagy
nagyobb halpusztulások kísérik.
A szennyezések zömét az élelmiszeripari üzemek okozzák, így ezek jelentik a potenciális veszélyt
a terület vízrendszerére. Leggyakrabban tej-, és húsipari szennyezésekkel kell számolni. A terület
zömében mezıgazdasági adottságából eredıen elıfordulnak mezıgazdasági eredető
szennyezések is (híg-, mőtrágya).
A rendszer vízminıségvédelmi szempontból két kulcsfontosságú pontja a nicki vízkivétel és a
mekszikópusztai Fertıszéli-zsilip. E két ponton van lehetıség a rendszerbe higítóvizet juttatni.
További fontos szerepe különösen a nicki vízkivételnek abban nyilvánul meg, hogy a Rábán
érkezı szennyezések ezen a ponton kapcsolhatók ki a rendszerbıl.
A tervezési alegységen belül az ÉDUKÖVIZIG területén a korábbi gondatlan kezelés,
haváriaesemények miatt kármentesítési eljárás folyik Fertıd, Fertıszentmiklós, Beled, Kapuvár,
Csorna, Enese, Sopron területének több pontján, elsısorban ásványolaj-származékok általi
szennyezések felszámolására, de elıfordul nehézfémek okozta, illetve ammónia-szennyezés is.
Peresztegen az OKKP keretében monitoring mőködik a korábbi tevebır lerakás ártalmatlanítása
utáni megfigyelés céljából.

2.2 Diffúz szennyezıforrások
Az alegység síkvidéki jellegébıl adódóan a legjelentısebb problémák a mezıgazdasági
tevékenységbıl fakadnak. A vízfolyásokra általánosan a diffúz tápanyag- és szervesanyagterhelés jellemzı.
2.2.1 Települések
Az alegység településeinek nagy része alacsony népességő, többségükben népességfogyás
figyelhetı meg.
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Az alegységhez tartozó városok mellett a községek zöme kistelepülés, melyek jelentısebb ipari
létesítményekkel nem rendelkeznek, gazdaságukat az agrártermelés jellemzi.
A települések belsı burkolata, és az ezekhez csatlakozó csapadékvíz-elvezetés nem megfelelı.
2.2.2 Mezıgazdasági tevékenység
Az ország többi területéhez hasonlóan a Kisalföldön is, elsısorban a Hanság-fıcsatornától
északra lévı területen, megfigyelhetı a talajvizek elszennyezıdése (nitrátosodása), amely a
rétegvizekre is komoly veszélyt jelent.
A mezıgazdasági mővelés alatt álló területeken 1960-1990 között nagy mennyiségő mőtrágyát,
valamint gyom- és rovarirtó szert használtak. Ezek a mőtrágyák és permetszerek nagyon jól
oldódnak a vízben, így a csapadék beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe, a lebomlásuk
viszont oxigénszegény környezetben nagyon lassú. Gazdasági okokból 1990 után a kemikáliák
felhasználása nagymértékben csökkent, azonban 2000 óta ismét emelkedı tendenciát mutat.
A mővelt területek alatt sok helyen a nitrát- és peszticidszennyezés határérték fölötti, vagy a
határérték közelében van. Valamivel kedvezıbb helyzetben vannak a kiemelt dombos területek,
ahol a mélyebben elhelyezkedı talajvíz fölötti vastagabb fedıréteg a szennyezés egy részét
visszatartja. A mezıgazdaság talajvízszennyezı hatása azonban itt is egyértelmően kimutatható.
Ritka kivételektıl eltekintve a mezıgazdaságilag mővelt területek alatti talajvíz gyakorlatilag ivásra
nem alkalmas.

2.3 Természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások
2.3.1 Duzzasztások (keresztirányú mőtárgyak)
Az alegység területén az aktuális igényeknek megfelelı vízkormányzást számos mőtárgy (zsilip,
duzzasztó) alkalmazásával lehet megvalósítani. A vízfolyások nagy részének medre szabályos
vonalvezetéső és kialakítású. Jelentıs problémát okoz, hogy a mezıgazdasági területek általában
a partélig mőveltek, figyelmen kívül hagyva még a minimálisan szükséges fenntartósávot is.
Általában kicsi a vízfolyások rendelkezésére biztosított „élettér”, nincs szőrımezı (gyep, vagy fásbokros társulás), nincs lehetıség a vízfolyások partbiztosítására és (legalább féloldali) árnyékoló
faállomány kialakítására.
2.3.2 Folyószabályozás, árvízvédelemi töltések
Az 1965. évi árvízi tapasztalatok valamint az osztrák rendezési munkák szükségessé tették
magyar területen is a Répce szabályozását, mely 1971-ben kezdıdött az országhatár és a büki
vasúti híd között. A szabályozás keretein belül mederrendezést végeztek, mőtárgyakat, terelı- és
győjtıárkokat, Csepreg térségében védtöltést és megkerülı csatornát építettek.
Gór - Bük térségében szükségtározó épült, melyet 1996-ban adtak át. A tározóhoz és annak
leeresztı mőtárgyához kapcsolódóan a természethez illeszkedı mederrendezésre került sor
mintegy 2,5 km hosszan Gór, valamint Bük községek területén. A tározó a Répce völgy teljes
elzárásával épült meg.
A Répce góri árvízi tározó - Répceszemere közötti szakaszán végzett árvizes beavatkozások nem
okoztak ökológiai problémákat. A nagyobb árhullámok a völgyi területeken is szétterülhetnek, a
községek védelme megoldott.
A Répce-árapasztót védmőveivel együtt a Rábaszabályozó Társulat építette 1909-ben. Azzal a
céllal készült, hogy a Répce 15 m3/s fölötti árvíztömegét a Répcébıl (Répceszemere) a Rábába
(Rábakecöl) vezesse.
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2.3.3 Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás
A Hanság és a Fertı mocsarainak, vadvizeinek lecsapolása a XVIII. században kezdıdött. Az
1873-ban megalakult Rábaszablyozó Társulat a Hanság-medence mezıgazdasági hasznosítása
érdekében számos beavatkozást végzett, csatornákat, töltéseket és mőtárgyakat épített. A
fıbefogadók rendbetételével egyidıben 1930-ig megépült a ma is létezı és funkcióját betöltı
belvízcstornák nagy része. Az emberi beavatkozások során a Kisalföldön Magyarország egyik
legbonyolultabb vízrendszere alakult ki, mely rendszeres fenntartást (kaszálást, kotrást) igényel.
A víztestek 42 %-a mesterséges csatorna, melyeket a XIX-XX. században azért hoztak létre, hogy
a Hanság területérıl a vizet lecsapolják, s ezáltal mezıgazdasági területeket nyerjenek. A
társadalmi igényeknek köszönhetıen egyes csatornák az utóbbi években természetvédelmi,
vízpótló szerepet is kaptak.
A Rába nicki duzzasztójának regionális nagyságrendben is kiemelkedı vízkészlet-gazdálkodási,
gazdasági és ökológiai jelentısége van. A Kis-Rába, Keszeg-ér, Répce fıgerincvonalakon a
Hanság-medencébe átkormányzott Rába-víz biztosítja kisvizes idıszakban a Rábca teljes
szakaszán az élıvíz jelentıs részét.
A XX. század elején-közepén a Fertı tóban alacsony vízszinteket tartottak, ebben az idıszakban
rendkívül gyors volt a tó elnádasodása (38 ha/év). 1965-ben elfogadták a Fertıszéli(Mekszikópusztai-) zsilip új kezelési szabályzatát, ezt követıen a fél méterrel magasabb
vízszinttartás hatására lelassult a nádas elıretörésének üteme (1,6 ha/év). A mögöttes területek
mezıgazdasági hasznosításának biztosítására 1934-ben megépült a mekszikói poldergát. A
területek azonban elszikesedtek.
2.3.4 Meder és partrendezés, hajózóútbiztosítás
A vízfolyások parti területeinek intenzív használata miatt a víz tározására nem áll rendelkezésre
elegendı terület, így az árvízmentesítés egyetlen útja a medrek karbantartása (növényzet irtása,
mederkotrás), ami gyakran az ökológiai állapot romlását idézi elı.
A Fertı tó állapota kiemelt prioritású a térségben. A tó természetes elöregedési folyamataival járó
jelenségek okoznak problémát. A tó mai képére, de különösen a magyar tórészre a nagymértékő
feltöltıdés és elnádasodás jellemzı.
Az 1930-as és ’50-es években a nádövezetben fıként nádgazdálkodási céllal 70,4 km fıcsatornát,
233,5 km kiscsatornát, összesen 303,9 km csatornát alakítottak ki, mely a learatott nád
kiszállítását segítette. A csatornák, és azok partjain kialakított depóniák a nádas vízcseréjében,
áramlási viszonyaiban, a víz és a nádas minıségében nagy változásokat okozott. A legfontosabb
csatornák fenntartását az 1980-as években elvégezték, mára ismét feliszapolódtak.
A Fertı tó 1967. évi felmérését követıen nagyszabású mederszabályozás kezdıdött a Fertırákosi
öbölben. Az öböl közepérıl elkotorták a Bokor-szigetet, melynek anyagából feltöltésre került a
Fertı-tavi Vízitelep és strand szárazulata. Kialakításra kerültek a mólók, partvédımővek, a
horgásztanyai öböl, stb. Az áramlási viszonyok javítása érdekében áramlásjavító kotrásokra került
sor.
Az 1968-1977 között végrehajtott árvízvédelmi fejlesztésekhez kapcsolódóan a Rába melletti
töltések erısítéséhez szükséges anyagot a Rába medrébıl kotorták ki, ami természetszerőleg a
meder mélyülését, a vízszintek süllyedését vonta maga után. A várt visszatöltıdési folyamat
lelassult, majd leállt. A tartós kisvízszintek miatt a mentett oldali területeken is hosszú idejő
vízhiányok fordulnak elı.
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2.4 Vízkivételek
2.4.1 Vízkivételek felszíni vizekbıl
Az alegységen az érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezı felszíni vízhasználatok közül fıleg az
ökológiai jellegő és öntözéses vízkivételek dominálnak. Ezen kívül a Kis-Rábán található Kapuvári
vízerımő vízigénye, mely jelentıs mennyiségőnek számít. A felszíni vízkivételek között néhány
kisebb horgásztó vízigénye is felmerül.
Ökológiai vízigénnyel a KEFAG Rt. jelentkezik a Rábcán, a Répcén, a Kis-Rábán, a Hanságfıcsatornán és a Lébény-Hanyi csatorna I. sz. mellékágán. A Rábcán a Fertı-Hanság Nemzeti
Park Igazgatósága ugyancsak jelentıs mennyiségő ökológiai vízigénnyel rendelkezik.
Jelentısebb öntözéses vízkivételek a Kis-Rábán, a Keszeg-éren és a Lébény-Hanyi fıcsatornán
találhatók.
A Kis-Rábán, a Keszeg-éren, a Csörgetı-patakon, a Kapuvár-Bısárkányi-csatornán, a Rákpatakon és a Rábcán horgásztavak vízigényének biztosítása is engedélyezett. Ezek közül a
Rábcán és a Keszeg-ér alsó szakaszán található halastavak rendelkeznek a legnagyobb
vízigénnyel.
A Répce vízgyőjtıjén 8 db vízkivételi hely található, melyek jellemzıen tavak, illetve egy
vízerıtelep. A vízerıtelep engedélyezett vízhasználata 20 millió m3/év, míg a tavak 500.000 m3/év
lekötött vízmennyiséggel jelentkeznek a Répcén, illetve a Boldogasszony-patakon. Az
engedélyezett vízkivételek közül az öntözés volumene elhanyagolható.
2.4.2 Vízkivételek felszín alatti vizekbıl
A Répce vízgyőjtıjén nagyságrendjét tekintve jelentısnek mondható a felszín alatti vízkivételek
Bük és Csepreg települések közcélú ivóvízellátást biztosító vízmővei. A büki vízmő 8 db
termelıkúttal rendelkezik, a kutakból kitermelhetı engedélyezett vízmennyiség 1900 m3/nap. A
csepregi vízmő 5 db kútjából 658 m3/nap átlagos vízmennyiség termelhetı ki.
A Sopron-Kıhidai vízmő hegyvidéki és sekély hegyvidéki víztesteket csapol meg 6900 m3/nap
védendı víztermelés mellett. A Sopron-Fertırákosi vízmő kútjai karsztosodott képzıdményekbıl
nyerik 5000 m3/nap-os védendı víztermelésüket. Jelentısek még a Fertıszentmiklós, Kapuvár,
Csorna, Fertıd, Jánossomorja, Bısárkány, Beled-Páli vízmővek rétegvízkútjai, melyek termelése
700-10000 m3/nap között mozog.
A felszín alatti vízhasználatok szempontjából kiemelt helyet foglalnak el a termálvízhasználatok. Az
érintett vízgyőjtın Bük és Szeleste, továbbá Hegykı, Balf, Kapuvár és Petıháza térségében
történik termálvízkivétel.
A Büki Gyógyfürdı Zrt. 4 db termálkútja közül 2 db a paleozoós devon dolomit, dolomitbreccsa,
illetve 2 db kút a felsı-pannon homokrétegeiben tárolt termálvízre települ. A vízjogi engedély
alapján kitermelhetı 1695 m3/nap termálvízmennyiség hasznosítása gyógyászati célú. A
gyógyfürdı mellett termálvízkivétellel rendelkezik az RDS Birdland Termálhotel Kft. A vízkivétel 1
db, felsı-pannon homokréteget megcsapoló termálkútból történik. A kútból kitermelhetı
vízmennyiség 219 m3/nap.
A Szelestei Termálfürdı 2 db termálkúttal rendelkezik, melyek felsı-pannon homok, homokkı
rétegekre települnek. A kutak közül csak egy kút üzemel, a kivehetı vízmennyiség 273 m3/nap. Az
üzemelı kút gyógyvízminısítéssel rendelkezik.
A Hegykı, Kapuvár, Petıháza térségi gyógyvíz kutak a felsı-pannon alján kifejlıdött törmelékes
összletekben tárolt hévizet hasznosítják, 66-520 m3/nap védendı víztermelés mellett. A Balfi
gyógyfürdı és az ásványvíz-palackozó viszonylag sekély mélységő rétegvízkútjai (29-50 m) a
soproni hegyvidéki víztestbıl nyerik gyógy-, ill. ásványvizeiket, 164-221 m3/nap átlagos
termeléssel.

2. fejezet

Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások

– 35 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-2 Rábca és Fertı

A termálvízkivételek kapcsán szükséges megemlíteni még a Sárvári Thermálkristály GmbH & Co
KG Magyarországi Fióktelepe Rábasömjéni Sólepárló üzemét. Bár a vízkivételi pont a Rába
vízgyőjtıjére esik, a hozzá kapcsolódó termálvíztest érinti a Répce vízgyőjtıjét. A Sólepárló üzem
rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel, bár a kútból vízkivétel nem történik. A
lekötött vízmennyiség 80 m3/nap. A termálkút által megcsapolt vízadó miocén mészkı, devon
dolomit, dolomitbreccsa.

2.5 Egyéb terhelések
2.5.1 Közlekedés
2.5.1.1 Vízi közlekedés
Az alegység területén a Fertı tó kivételével nem jellemzı a vízi közlekedés. A Fertı tavat a
17/2002 KÖVIM rendelet II. osztályú hajóúttá nyilvánította. A fertırákosi öbölben 10 db
kishajókikötı található.
2.5.1.2 Szárazföldi közlekedés
A XX. században a települések, fıleg a városok fejlıdésében hatalmas szerepe volt a
vasúthálózatnak. A térség közlekedési csomópontjának Csorna tekinthetı. Vasútállomása 2006.
májusig öt, jelenleg négy irányból fogadja a vonatokat. Az alegység két meghatározó fıútvonala a
86. számú Rédicset Mosonmagyaróvárral összekötı és a 85. számú Nagycenket Gyırrel
összekötı út. Gyorsforgalmú utak hiányában mindkettı nagy kamionforgalommal rendelkezik. A
fıutaktól távol esı települések viszonylag elszigeteltek, fejlıdésük érdekében valamilyen fejlıdési
irányvonalhoz kell kapcsolni ıket.
2.5.2 Rekreáció
2.5.2.1 Horgászat
Az alegység területén a természeti adottságoknak köszönhetıen számos vízfolyás, vízterület
található, melyek kiváló lehetıséget kínálnak a horgászoknak, azonban problémaként felmerül,
hogy a horgászati célú haltelepítések következtében a természetes faunától eltérı fajok
kerülhettek a felszíni vizekbe. Ezen túlmenıen a haltelepítéseknek köszönhetıen a természetes
halszerkezetben esetenként eltérést feltételezhetünk.
2.5.2.2 Fürdıhelyek
Az alegység területén, természetes vizek mentén 4 kijelölt fürdıvíz található, de számos termál- és
gyógyfürdı áll az ide látogatók rendelkezésére.
2.5.3 Halászat
Az alegység területén intenzív haltermelı üzemek, tógazdaságok nem üezemlnek, így az innen
származó hatásokkal nem kell számolni. A termelı célú természetes vízi halászat napjainkra már
nem képvisel jelentıs mennyiséget, ugyanakkor a vizeket jelentıs számú horgász látogatja.
Mind a horgászati, mind a halászati halgazdálkodás ún. halgazdálkodási tervek alapján folyik.
Több vízterület vonatkozásában haltelepítésekkel is számolni kell.
Az alegység víztestjeinek döntı többségén egy halászati hasznosító mőködik, a Gyıri Elıre
Halászati Szövetekezet. A Kis-Rába nagyobb részén a Kisegeri Horgászegyesület, a Keszeg-ér,
Ikva és vízrendszere a Sopron és Vidéke Horgászegyesület, a Fertı tó a Fertı-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében
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van. Az ide tartozó víztestek halfaunisztikai feltárása csak korlátozott mértékben valósult meg
napjainkig.

2.6 Az éghajlatváltozás várható hatásai
Az éghajlatváltozás a magyar társadalmat, a nemzetgazdaságot, és a vizek célként megjelölt
állapotát fenyegetı, cselekvésre kényszerítı kockázat. A tudományos elemzések alapján az
elkövetkezı évtizedekben várhatóan jelentıs mértékben megváltozó hımérséklet- és
csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsıséges idıjárási jelenségek
erısödése és gyakoriságuk növekedése veszélyeztetik a természeti értékeket (többek között a
vizeket, hazánk élıvilágát, leginkább az erdıket), a mezıgazdasági terméshozamokat, az
építményeket és a lakókörnyezetet, valamint a lakosság egészségét és életminıségét egyaránt.
Az ENSZ IPCC5 tudóscsoportja megállapította, hogy a klímaváltozás biológiai sokszínőségre, azaz
az élıvilág fajgazdagságára gyakorolt hatása szempontjából Magyarország Európa egyik
legsérülékenyebb országa6.
Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási következményeit a vízkészletek mennyiségére és minıségére,
valamint az aszályos idıszakokra, illetve a belvizekre és árvizekre gyakorolt hatás mértéke
határozza meg.
A szélsıséges jelenségek növelik az árvízi és belvízi kockázatot. A jövıben várható extremitások
miatt, fıleg a kisvízfolyásokon helyi jelentıséggel megváltozik az árvizek gyakorisága. A csapadék
várható idıbeli átrendezıdése miatt változni fog a felszínen aktivizálódó vízmennyiség is. A belvízkérdést az éghajlatváltozás alapvetıen nem befolyásolja, a csapadék éven belüli eloszlásának
megváltozása miatt azonban továbbra is fel kell készülni tél végén, tavasz elején szélsıséges
belvizek kialakulására.
A korábbinál kisebb nyári csapadék és jelentısebb potenciális párolgás hatására a nyári kisvizek
számottevı csökkenése prognosztizálható, amely jelentısen csökkentheti a tározás nélkül
hasznosítható felszíni vízkészleteket. A tavak feltöltıdését meghatározó téli idıszak szélsıségei,
illetve a párolgás-növekedés miatt csökken a tavak természetes vízkészlete is.
A kisvízi hozamok csökkenése érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyezıanyagterhelésekkel szemben is.
A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizek mennyiségét és minıségét is érinti. További vizes
élıhelyek, szikes tavak, felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák válhatnak veszélyeztetetté.

5

IPPC: Éghajlatváltozással foglakozó nemzetközi szervezet (Intergovernmental Panel on Climate Change)

6

Lásd: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS)

2. fejezet

Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások

– 37 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-2 Rábca és Fertı

3

Védelem alatt álló területek

A Víz Keretirányelv értelmében védettnek számít minden olyan terület, melyet a felszíni és/vagy a
felszín alatti vizeik védelme érdekében, vagy a közvetlenül a víztıl függı élıhelyek és fajok
megırzése céljából valamely jogszabály kijelöl.

3.1 Ivóvízkivételek védıterületei
3.1.1 Jogszabályi háttér
A Kormány 3058/3581/1991 (XII. 9.) számú határozatával elfogadott rövid- és középtávú
környezetvédelmi intézkedési tervének 19. tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó cselekvési
program kidolgozását írta elı. Az ivóvízbázis védelem célja az emberi tevékenységbıl származó
szennyezések megelızése, a természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára
kiépített vízmővek környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén.
A VKI szerint napi 10 m3 ivóvizet szolgáltató, vagy 50 fı ivóvízellátását biztosító (jelenleg mőködı
vagy erre a célra távlatilag kijelölt) vízkivétel környezetét (az érintett víztestet vagy annak a
tagállam által kijelölt részét) védelemben kell részesíteni. Ennek a hazai gyakorlat a közcélú
vízbázisok esetén megfelel.
A vízbázisok védelmét a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben 7 meghatározott jogszabályi
kötelezettség írja elı, amely egyaránt vonatkozik a felszíni és a felszín alatti vízbázisokra.
3.1.2 Ivóvízkivétel felszíni vizekbıl
Ivóvízkivételre használt, vagy ivóvízbázisnak
6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet8 mondja ki.

kijelölt

felszíni

vizek

védettségét

a

Az alegység területén nem található felszíni ivóvízbázisból történı vízkivétel.
3.1.3 Ivóvízkivétel felszín alatti vízbázisokból
A 3-1 melléklet táblázata áttekintést ad az ország közcélú és több mint 10 m3/nap víztermelést
bíiztosító vízbázisairól (település, üzemeltetı, státusz, kitermelt mennyiség, védıterület, védıidom,
kijelölés iıpontja, stb.).
Magyarországon a vízellátásban döntı szerepet a felszín alatti vízkészlet tölt be. A vízkitermelés
mintegy 45%-ban rétegvizekbıl, további 38% parti szőréső készletekbıl és 12%-ban
karsztvizekbıl történik.
A Kormány 3058/3581/1991. (XII.9.) határozatával elfogadott rövid- és középtávú
környezetvédelmi intézkedési tervének 19. tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó cselekvési
program kidolgozását írta elı. A cselekvési program keretében 1996-ban sor került a sérülékeny
földtani környezetben lévı vízbázisok elızetes állapotfelmérésére az Országos Vízügyi
Fıigazgatóság megbízásából kormányzati beruházásként. A felmérés eredménye szerint az
üzemelı vízbázisok közül 580 db sérülékeny földtani környezetben található, így sérülékeny
ivóvízbázisból származik hazánkban a közüzemi rendszerekkel szolgáltatott víz 65%-a.
Sérülékeny az a vízbázis, ahol a vízadó összletnek nincs földtani védelme, vagyis a felszínrıl
induló potenciális szennyezések rövidebb-hosszabb idı alatt elérhetik az ivóvíz kutakat (ilyenek a

7

8

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérıl.
6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt, vagy ivóvízbázisnak, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására
kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl.
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karszt-, partiszőréső-, és a talajvízre települt vízbázisaink, valamint a kisebb mélységő réteg- és
hasadékos vízadók).
A vízbázisokon belül megkülönböztetünk üzemelı és távlati vízbázisokat. Mint nevükbıl is látszik,
az üzemelık feladata jelenleg a közüzemi vízellátás biztosítása. A távlati vízbázisok potenciális, jó
vízadó adottságokkal rendelkezı területek, amelyeken jelenleg még nem került kialakításra
vízmőtelep.
A sérülékenységbıl adódó károk megelızésére a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet az üzemelı
vízbázisok, a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények, valamint az ásvány és
gyógyvizek védelme érdekében meghatározta a biztonságba helyezés folyamatát, és kötelezıvé
tette a közüzemi vízszolgáltatók számára a termelıkutak védıövezetének kialakítását.
A vízbázisok állapotának részletes felmérése, a védıövezetek megtervezése, és a biztonságba
helyezési tervek kidolgozása „A sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” program
keretében kezdıdött meg. Az 1997-ben elindított diagnosztikai program 2004-ig zajlott az eredeti
tervek szerint. 2004-ben már új beruházás a pénzügyi elvonások miatt nem kezdıdött. Miután az
eredeti finanszírozási ütem nem valósult meg, a program végrehajtásának határidejét a 2052/2002.
(II.27.) Korm. határozatban 2009. december 31-re, majd késıbb határidı nélkülire módosították.
Az ivóvízbázis-védelem konstrukció célja az emberi tevékenységbıl származó szennyezések
megelızése, a természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített
vízmővek környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén.
A fenti programokon kívül, jó néhány ivóvízbázis, különösen ásvány- és gyógyvízbázis esetében
hatósági kötelezésre, az üzemeltetı vagy tulajdonos megbízásából készült el a védıterület
meghatározása. Ezek a védıterületi tervek, dokumentációk csak a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelıségeken találhatók meg.
A vízgyőjtı-gazdálkodási terv elkészítése során összesítettük a KÖVIZIG-eken és a KÖTEVIFEken nyilvántartott védıterületekkel, illetve védıidomokkal rendelkezı felszín alatti vízbázisok
listáját. (3-1 táblázat).

3-1 táblázat:

Védıterülettel rendelkezı felszín alatti vízbázisok az alegység területén
A vízbázis

Település
neve

jellege

Balf

Balfi Gyógyfürdı

üzemelı

Beled-Páli

Beled-Páli vb.

üzemelı

Bük

Büki Gyógyfürdı

üzemelı

Bük

Körzeti vb.

üzemelı

Csapod

Csapodi vm.

üzemelı

használati
célja
ásvány-,

A védıterület
típusa

Érintett felszín alatti
víztestek

földhivatali

h.1.10

számított

p.1.2.1

földhivatali

kt.1.11

ivóvíz

földhivatali

p.1.2.1

ivóvíz

számított

gyógyvíz
ivóvíz
ásvány-,
gyógyvíz

p.1.2.1
p.1.2.1, p.1.3.1,

Csepreg

Körzeti vb.

üzemelı

ivóvíz

becsült

Csér

Körzeti vb.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

p.1.2.1

Ebergıc

Ebergıci vm.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.1

Fertıd

Fertıdi vm.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.1

Fertıd-Tızeggyár

F-Tızeggymajori kút

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.2, sp.1.2.2

Fertıszentmiklós

Fertıszentmiklósi vm.

üzemelı

ivóvíz

becsült

p.1.2.1
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A vízbázis
Település
neve

jellege
üzemelı

használati
célja
ásvány-,

A védıterület
típusa

Hegykı

Hegykıi Gyógyfürdı

Iván

Körzeti vb.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

p.1.2.1

Jánossomorja

HIPP kft.

üzemelı

egyéb

számított

p.1.1.2, p.1.2.2

Jánossomorja

Jánossomorja vb.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.1.1, p.1.1.2

Kapuvár

Kapuvár vm.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

p.1.2.1, p.1.2.2

Nagylózs

Nagylózs vm.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

p.1.2.1

Pusztacsalád

Pusztacsaládi vm.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.1

Rábapordány

Rábapordányi vm.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.2

Röjtökmuzsaj

Röjtökmuzsaj vm.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

p.1.2.1

gyógyvíz

számított

Érintett felszín alatti
víztestek

pt.1.1

Sarród-Fertıújlak

Sarród Fertıújlak vízell. rendsz.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.2

Simaság

Körzeti vb.

üzemelı

ivóvíz

becsült

p.1.2.1, sp.1.2.1

Sopron

Fertırákosi vm.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

h.1.10

Sopron

Kıhida vm.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

h.1.10, sh.1.10

Sopron

Soproni V. R. Somfalvi galéria

üzemelı

ivóvíz

becsült

sh.1.10

Sopronkövesd

Sopronkövesdi vm.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.1

Szakony

Körzeti vb.

üzemelı

ivóvíz

földhivatali

p.1.2.1

Szilsárkány

Szilsárkányi vm.

üzemelı

ivóvíz

számított

p.1.2.1, p.1.2.2

A Soproni Vízmő mőködési területén a vízbázisok diagnosztikájának jelenlegi helyzete az alábbi:
•

A Szakony CS-2 jelő kút, mint sérülékeny vízbázis bekerült a diagnosztikai programba,
de a vizsgálatok még nem kezdıdtek meg.

•

A nyárligeti vízbázis védıidom kijelölés tervezése folyamatban van, a felügyelıséghez
beadásra még nem került.

•

Az induló vízbázisvédelmi beruházások között szereplı Lövıi Vízbázis a 3 db lövıi
kutat foglalja magába.

Az alegységen összesen 28 üzemelı sérülékeny vízbázis található, kizárólag (vagy túlnyomórészt)
ivóvízbázisokról van szó.
A vízbázisok jogi védelmének alapja a védıterület és a védıidom (123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet). A védıterületek és védıidomok méretezése a felszín alatti víz áramlási ideje (elérési
ideje) szerint történik. A védıterületek a védıidomok terepfelszínnel alkotott metszetei. Az egyes
zónáknak különbözı funkciójuk van (3-2 táblázat).
Az alegységen belül 24 vízbázis esetében beszélhetünk részletes számítások alapján
meghatározott védıterületekrıl, és 4 vízbázis esetében a védıterület csak becslésen alapul. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy a vízbázis esetében nem végezték el a diagnosztikai vizsgálatokat.
Távlati vízbázis az alegységen nem található, csak kis részben nyúlik át egy Rába-parti távlati
vízbázis védıterülete.
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3-2 táblázat:

A védıterületek és védıidomok méretezése és feladata

Védıterület, védıidom

Elérési idı

Feladata

belsı

20 nap

a vízkivételi mő, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a
szennyezıdétıl és a megrongálódástól

külsı

180 nap

a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló
szennyezıanyagok elleni védelem

Hidrogeológiai „A” zóna

5 év

a le nem bomló szennyezı anyagok elleni védelem

Hidrogeológiai „B” zóna

50 év

a le nem bomló szennyezı anyagok elleni védelem

A távlati vízbázisoknál csak a hidrogeológiai védıidom, védıövezet B zónájának határát kell
kijelölni, az A zóna határait csak akkor, ha a tervezett vízkivételek helye ismert.
A védıterületek tehát különbözı nagyságúak, általában a legnagyobb kiterjedésőek a karsztos
vízbázisok védıterületei. A vízbázisok védıterületeit a 3-1 térképmellékletben ábrázoltuk.
A különbözı elérési idejő védıterületek azt a célt szolgálják, hogy a meglévı és a jövıbeni
szennyezı tevékenységeket különbözı mértékben lehessen akadályozni, illetve korlátozni.
A belsı védıterületek, annak érdekében, hogy a termelıkutak körüli szigorú védelem mindig
biztosított legyen, állami illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A többi védıterületen az
ingatlan tulajdonosának kötelessége, hogy a védıterületi határozatban foglaltakat betartsa, és
tevékenységét a vízbázisvédelem szempontjait figyelembe véve végezze.

3.2 Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek
3.2.1 Jogszabályi háttér
A tápanyag- és nitrát érzékenység szempontjából védettséget élvezı területek kijelölését
közösségi szinten a Nitrát Irányelv (91/271/EGK) és a Városi Szennyvíz Irányelv (91/271/EGK) írja
elı. Az irányelvekkel harmonizáló hazai jogszabályok rendelkezésre állnak: a 27/2006 (II. 7) Korm.
rendelet a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl, és a 240/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és
vízgyőjtıterületük kijelölésérıl.
3.2.2 Tápanyag-érzékeny területek
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet jelenleg hatályos, 1. melléklete a nagy tavainkat (Balaton,
Velencei-tó és Fertı tó) nyilvánította a növényi tápanyagterhelés miatt érzékenynek, és ennek
megfelelısen a tavak vízgyőjtıterületét jelölte ki védettségre szoruló tápanyag-érzékeny
területeknek. Az említett vízgyőjtıterületek a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet szerint egyúttal nitrátérzékenyek is. A védettség a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó elıírások szempontjából jelent
megkülönböztetést (10000 lakosegyenérték fölött tápanyag eltávolítási kötelezettség).
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet elıírja a tápanyag-érzékeny területek kijelölésének
felülvizsgálatát. A Duna vízgyőjtı és a Fekete-tenger eutrofizációval szembeni védelme miatt az
ICPDR ajánlása, hogy a Duna-medence teljes területét jelölték ki a tagállamok a tápanyagterhelés
miatt érzékeny területnek. Magyarországnak (más tagországokhoz hasonlóan) lehetısége volt arra,
hogy a területi kijelölés helyett a 91/271/EGK irányelv alá tartozó összes településen a
csatornahálózaton összegyőjtött szennyvíz tápanyag tartalmának 75%-os csökkentésével
teljesítse a Fekete-tenger védelmét szolgáló kívánalmat. Ezt a lehetıséget Magyarország
hivatalosan elfogadta. A 75%-os tápanyagterhelés-csökkentési program elfogadása mellett a
terület kijelölés módosítása nem szükséges.
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3.2.3 Nitrát-érzékeny területek
A nitrát rendelet célja a vizek védelme a mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szemben, a
vizek meglévı nitrátszennyezettségének továbbá csökkentése. A nitrátérzékenynek minısülı
területeket a 27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet meghatározza. Ezek egy része már korábban
kijelölésre került, a tervezés elıtt rögzített állapotot 2008. évi Nitrát országjelentés tartalmazza, a
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)
tematikus fedvényeként. A kijelölt területek az alábbiak szerint csoportosíthatók:
 a Balaton, a Velencei-tó, és a Fertı tó vízgyőjtı területe;
 az ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározók vízgyőjtı területei;
 karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkı, dolomit,
mész- és dolomitmárga képzıdmények találhatók;
 az üzemelı és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel
külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védıterületei;
 valamint az elıbbiekbe nem tartozó karsztos területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül
mészkı, dolomit, mész- és dolomitmárga képzıdmények találhatók, kivéve, ha lokális
vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínrıl 100 év alatt sem érheti el
a nevezett képzıdményeket;
 továbbá olyan területek, ahol a fı porózus-vízadó összlet teteje a felszíntıl számítva 50 mnél kisebb mélységben van.
A 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet további nitrát-érzékeny területeket (települések belterülete,
bányatavak 300 méteres környezete és állattartó telepek) ír elı, amelyek MePAR szinten még nem
lettek kijelölve, de adataik szerepelnek a VGT Adatbázisban. Ezeket a területeket, valamint az
üzemelı és távlati vízbázisok újabban kijelölt felszíni védıterületeit a térképen piros színnel
ábrázoltuk. A 2008. évi Nitrát jelentésben kijelölt MePAR szintő poligonokat kék szín jelöli. Az
állattartó telepek (8380 db) piros pontokként szerepelnek. Ez a térkép tartalmazza a
jogszabályokban elıírt valamennyi nitrátérzékeny területet (beleértve a tápanyag-érzékeny
területeket is, amelyeket külön kontúrvonal jelöl).
Az MePAR kijelöléssel az alegység területének 54,8%-a érintett. A további, MePAR szinten még
nem lehatárolt területek elıfordulása szempontjából a 3-2 térképmelléklet ad információt.
A VGT intézkedési javaslatai között szerepel a nitrátérzékeny területek felülvizsgálata, a következı
Nitrát Akcióprogramhoz kapcsolódva.

3.3 Természetes fürdıhelyek
3.3.1 Jogszabályi háttér
A fürdésre kijelölt helyeken a fürdıvíz célú vízhasználat a VKI szempontjából védettséget jelent. A
fürdıvíz miatti védettség a víztestekre megállapított környezeti célkitőzéseket befolyásolja. A
78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet meghatározza a fürdıvizek kijelölésének elveit. A rendelet
hatálya a természetes fürdıvizekre terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály
szerinti medencés közfürdıre, a gyógyfürdıre, valamint olyan mesterségesen létesített vízterekre,
amelyek nincsenek összeköttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizekkel.
A rendelet szabályozza:
 a fürdıhely kijelölésének eljárási rendjét,
 a fürdıvízprofil meghatározását,
 a fürdıvíz minıségellenırzésének szabályait,
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 a minısítés módját,
 a fürdıvíz védıterületének meghatározását.
A fürdıvizek kijelölése a fürdési szezont megelızıen történik. A fürdıvíz kijelölése akkor történhet,
ha a kistérségi intézet illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdızık számának napi
átlaga legalább 8 egybefüggı naptári héten várhatóan meghaladja a 100 fıt, valamint ha a
fürdızés 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei
teljesülnek. A kistérségi intézet - hivatalból indított eljárásban - minden év május 1. napjáig
határozatban dönt a fürdıvíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdıvíz használat)
engedélyezésérıl, megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdıvíz minıségének
ellenırzését szolgáló mintavételeknek a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján kialakított ütemtervét,
és kijelöli a rendelet 3. melléklete szerinti védıterületet.
A fürdıhely védıterülete a fürdıhely területét övezı, a víz minıségének megóvása érdekében
meghatározott szárazföldi terület és vízfelszín, ennek jelzése a fürdıhely üzemeltetıjének a
feladata. A kijelölt védıterület határait jól látható figyelmeztetı táblákkal kell megjelölni és ott a
külön jogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartani.
A fürdıhely kijelölésekor figyelembe kell venni a szennyvízbevezetésre elıírt minimális távolságot.
Folyóvizeknél - a fürdıhely folyásirány szerinti felsı határa feletti szakaszán, a fürdési idényben
elıforduló legkisebb vízhozam mellett - ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok:
•

500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdıhely feletti folyószakaszon legalább 5
km,

•

200-500-szoros hígulás esetén a fürdı feletti folyószakaszon legalább 15 km,

• 200-szoros hígulás esetén a fürdı feletti folyószakaszon legalább 25 km.
A védıtávolságokat a már meglévı fürdıhelyek esetében is ellenırizni kell, új strandok és/vagy új
szennyvízbevezetés létesítésekor a tervekben elı kell írni ennek betartását. A védettség fizikálisan
nem terjed ki az érintett víztest teljes hosszára, a hatástávolságok azonban a szennyvíz-befogadó
kapcsolat ismeretében határozhatók csak meg.
Az intézkedési programok tervezésekor a vízminıségi célok (fürdıvíz követelmény)
teljesíthetıségét a szennyvízbevezetésekre vonatkozó hatástávolságok betartásával kell
biztosítani. A strandok lokális szennyezettségébıl származó problémák megoldása (például a
higiénés elıírások nem megfelelı biztosítása) nem tartozik a VGT hatáskörébe. A természetes
fürdıhely háttér szennyezettségének növekedésével összefüggı vízminıség romlás
megakadályozására (bakteriológiai szennyezettség, vízvirágzás) az intézkedési programoknak ki
kell terjednie.
3.3.2 Természetes fürdıhelyek kijelölésével érintett víztestek
A víztest kijelölésnél a fürdıvíz használatot figyelembe kell venni. A fürdésre kijelölt helyek száma
a jogszabályból adódóan évente változik az aktuális igények és lehetıségek függvényében. 2008ban az országosan nyilvántartott 256 természetes fürdıhelybıl 228 strand kijelölése történt meg, a
78/2008. (IV. 3.) Korm.
Az alegység területén 4 kijelölt fürdıvíz található: Fertı, Nagy-Tómalom, Ikrényi strandfürdı,
Bısárkányi tóstrand. Közülük közvetlenlenül csak a fertırákosi öbölben kijelölt fürdıhely érint a
VKI hatálya alá tartozó víztestet (AIH070 Fertı).
Az említett víztestet, melynek (egyes része) fürdési célú vízhasználat miatt védettséget élvez, az
attribútum táblában „fürdıvíz” megjelöléssel láttuk el. A nem víztestként kijelölt fürdıhelyeket a
vízfolyás és állóvíz segédállományok szegmenseivel azonosítjuk a térképi ábrázolás során. A
kijelölt fürdıhelyeket és a fürdıvíz használat szempontjából érintett víztesteket a 3-3
térképmelléklet mutatja be.
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3.4 Védett természeti területek
A víztestek jó ökológiai állapota/potenciálja elérésének egyik legfontosabb célja a védett
természeti területek, az élıhelyek és állatfajok védelmére kijelölt területek fennmaradásához
szükséges feltételek biztosítása.
3.4.1 Jogszabályi háttér
A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a víz
jó ökológiai és kémiai állapota, valamint a jó ökológiai potenciál elérése és fenntartása a VKI és a
természetvédelmi célok egyidejő teljesítésével lehet eredményes.
A víz minden esetben meghatározója az adott helyen kialakult élıvilág hosszú és sokoldalú
alkalmazkodási folyamatának, pillanatnyi állapotának és sokszínőségének. A védett természeti
területek esetében ezért a természetes folyamatok, a szerkezeti és mőködési sajátosságok és a
sokféleségnek minél teljesebb megırzése a legfontosabb feladat. Ez egyben kimagasló potenciált
és értéket is jelent, melyek mind a politika, mind a jogalkotás legmagasabb szintjein is rögzítésre
kerültek.
A védett természeti terültek fennmaradását, állapotának megırzését szolgáló VKI intézkedések
prioritást élveznek, ezért maga a VGT tervezési folyamat is kiemelten kezeli azt.
A VGT szempontjából kiemelt területek:
 „A természet védelmérıl” szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) alapján meghatározott országos
jelentıségő védett természeti területek;
 az egyedi jogszabállyal védett természeti területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek,
természetvédelmi területek);
 a törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek (lápok, szikes tavak),
természeti emlékek (források, víznyelık) és természeti emlékek (barlangok);
 az EU szabályozással összhangban kijelölt védettségi elemek (különleges madárvédelmi
terület, különleges és kiemelt jelentıségő természet-megırzési terület, jelölt Natura 2000
terület, jóváhagyott Natura 2000 terület);
 a Ramsari Egyezmény keretében kijelölt területek.
3.4.2 Védett területek listája
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése során a védett területek listájának térképi összeállítása
és ezek ellenırzése, illetve a tervezés részeként elvégzendı egyszerősített értékeléshez
rendelkezésre álló alap- és háttérinformációk rögzítése a feladat. A különbözı szempontok szerint,
jogszabályok általi védettség alá tartozó területeket, az érintett alegységek és víztestek
megjelölésével a 3-3 melléklet tartalmazza. Az információk alapján megállapítható, hogy a VKI
különbözı típusú víztestjei jelentıs mértékben érintik a védett természeti terülteket. Ez a sekély
felszín alatti víztestek esetében szinte szinte minden védett területet, míg a folyó és a tó víztestek
esetében azok többségének az érintettségét jelenti. A víztestek és a védett természeti területek
tematikus térképeit a 3-4 térképmellékletben mutatjuk be.
Bár szintén fontos lenne a védelemre tervezett területek, valamint az ex lege védett lápok és
szikes tavak területeinek pontos ismerete, azonban a háttérinformációk hiánya miatt ezek egyelıre
nem kerülhettek részletes feldolgozásra.
A különbözı védettségi státusszal rendelkezı területkijelölések jelentıs része az alegység
területén egymással átfedésben van, vagyis egyes területek többszörös védettségi státusszal
rendelkeznek, esetenként azonos, vagy részben átfedı területtel. Ez annyit jelent, hogy egy adott
terület szerepelhet egyszerre nemzeti park, vagy tájvédelmi körzet, illetve természetvédelmi terület,
továbbá Natura 2000 (ezen belül is SPA és/vagy SCI), sıt Ramsari terület jogcímen is.
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Megjegyezzük, hogy a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) területén ezek mellett
még UNESCO MAB (Bioszféra Rezervátum) és Világörökség kategóriájú védett területek is
elıfordulnak.
Ennek megfelelıen, minden egyes víztest, minden egyes védettségi státuszú fedvényben szereplı
poligonnal való metszése külön adatként (sorként) jelentkezik a 3.4.2 mellékletben található
táblázatban, azonban ezek sok esetben ugyanarra a területi egységre vonatkoznak. Így a területek
egyszerő összegzése nem adható meg, csak kategóriánként külön-külön.
Ezek az eltérı kategóriák természetvédelmi vonatkozásban nem jelentenek egymással szemben
álló követelményrendszert, csak a célok – a természetes életközösségek, társulások és fajok
megırzése – megvalósítása vonatkozásában rendelkez(het)nek eltérı eszközrendszerel és
esetenként követelményekkel.
Ebbıl adódó különbségek a következık:
 a hazai védettség alatt álló területeken (TT, TK, NP) minden jelenlévı, honos faj
természetvédelmi oltalom alatt áll, a védett fajok listája magába foglalja az összes,
nemzetközi védelem alatt álló fajokat is, sıt, azokat meg is haladja
 az EU Natura 2000 hálózatához tartozó területek közül, az
• SPA területeken a Madárvédelmi Irányelv mellékletében szereplı fajok
• SCI területeken pedig az Élıhelyvédelmi Irányelv mellékleteiben szereplı társulások
és fajok élveznek terészetvédelmi oltalmat
 Ramsari területeken általában a vizes élıhelyek és az ott zajló természetes ökológiai
folymatok megırzése élvez prioritást
Jelen tervezési program szempontjából az azonos területek eltérı, többszörös kijelölése nem okoz
problémát, mivel az összes lényeges vízhatású élıhely egyaránt szerepel a nemzeti védettségi
kategóriák valamelyikén és a VKI-ban is nevesítetten szereplı Natura 2000 hálózatban.
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3-3 táblázat:

Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok az alegység területén (Natura 2000
jelölı élıhelyek) és sajátságaik

(A 3.4.2 mellékletben található táblázat élıhely kódjainak kifejtése.
K: közösségi jelentıségő éht; KK: kiemelt közösségi jelentıségő éht.)
kód

név

kategória

1530

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak

3130

jellemzı ökológiai sajátság,
megjelenés

KK

szikesedés, talajban feláramló víz

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae
és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval

K

friss elöntéseken megjelenı
társulások, szántóföldek belvizes
foltjai is

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion
vagy Hydrocharition növényzettel

K

állandó vízborítású természetes
eutróf állóvizek submers vegetációja

3160

Természetes disztróf tavak és tavacskák

K

láptavak, huminsavban gazdag vizek

3260

Alföldektıl a hegyvidékekig elıforduló
vízfolyások Ranunculion fluitantis és
Callitricho-Batrachion növényzettel

K

vízfolyások csekélyebb áramlású,
idıszakosan átöblítıdı szakaszai

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion
rubri, és részben Bidention növényzettel

K

folyók iszapos partjai, kiöntések

6410

Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy
agyagbemosódásos talajokon (Molinion
caeruleae)

K

mindenféle kékperjés láprét!

6430

Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig
tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai

K

fıleg patakparti (ritkán állóvíz parti)
magaskórósok

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó
mocsárrétjei

K

jellemzı az idıszakos felszíni elöntés
(ártéri)

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

K

zömmel talajvíz és/vagy csapadék
táplálta nedv. gyepek

7210

Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és
a Caricion davallianae fajaival

7230

Mészkedvelı üde láp- és sásrétek

KK

meszes talajú síkláp, tızeges
tószegély (kormos csátéval)

K

Ny-Dt: fajgazdag láprétek Sesleria
uliginosával

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris
91E0 (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

KK

ligeterdık és láperdık, éger, kıris ,
főzlápok, stb.

Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén
Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
91F0
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia
fajokkal (Ulmenion minoris)

K
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HUFH20010
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Gönyüihomokvidék

Répce-mente

Rába

Soproni-hg

Határmentierdık

17

3130

K

0,03

3150

K

13

3160

K

0,05

3260

K

5

3270

K

0,001

6410

K

6430

K

6440

K

6510

K

7210

KK

7230

K

91E0

KK

91F0

K

0,01

0,1

0,1

0,04

0,5

0,01

9,5

5

0,001
0,001

0,001

0,001

0,5

2

6

20

3

15

5

1

2

0,5

0,5
60

0,34

1

1

0,25

0,12

HUFH30005

HUFH20009

Pannonhalmi
-dombság

0,03

Hanság

HUFH20008

Fertımellékidombsor

KK

HUFH30004

HUFH20003

Fertı-tó

1530

Szigetköz

HUFH20002

Rábaköz

HUFH20001

Kategória

Az egyes, víztıl függı élıhelytípusok területi aránya (%) az érintett védett
(Natura 2000) területeken

Kód

3-4 táblázat:

1

2

4

0,01

0,5

0,1

0,01

0,1

0,1

2

0,001

10

17,5

3

15

3

1

0,45

0,001

1

30

5

6

5

Az alegység a térképi ábrázoláson jól láthatóan, a FHNPI illetékességi területéhez tartozó
legnagyobb területet magába foglaló alegység. Valójában a Szigetköz, a Rába és a Répce felsıbb
szakaszának kivételével az összes lényeges vizes és vízhatású élıhelyet magában foglalja.
Zömében domborzatilag a síkvidéki jelleg (Kisalföld) a meghatározó, de kisebb dombvidéki és
hegyvidéki területek is csatlakoznak hozzá, fıként a terület Ny-i peremén.
A természetvédelmi oltalom alatt lévı területek kijelölése szempontjából fontos tudnivaló, hogy a
területen úgyszólván az összes, lényeges, vízhatású élıhelyet is tartalmazó, különféle védettségi
kategóriájú terület (TT, TK, NP, Ramsari) egyben Natura 2000 terület is, így a továbbiakban
elegendı a N 2000 kijelölések alapjául szolgáló élıhely típusokra és fajokra koncentrálni a védett
területek vonatkozásában. (Ebbıl adódóan az összes kategóriánkénti bontás csak a N 2000
területek halmazának egy-egy részhalmazát adja, nem érdemes külön feltüntetni).
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Az érintett jelölı közösségeket a táblázat sorrendjét követve vesszük sorra.
 1530 - Pannon szikes sztyeppek és mocsarakkal. Ezek a területek jórészt a Fertı tó
medencéjének K-i szegélyén találhatóak, és a területi kiterjedésben elhanyagolható, de
annál értékesebb Iván környéki szikeseken. Jellemzıik a szikesedési folyamatok, a
szélsıséges vízgazdálkodás – alkalmanként idıszakos, sekély kisvizek is megjelennek –
szélsıséges sótartalom, melynek következtében egészen sajátos, védett növényfajokban
gazdag vegetációjuk van. Fenntartásukhoz elengedhetetlen a természetes felszíni és
sekély felszín alatti vizek zavartalanságának megtartása, vízelvezetés, mindenfajta
vízgazdálkodási beavatkozás tönkre tudja tenni a közösséget, degradációhoz,
gyomosodáshoz, a szikes jelleg leromlásához vezet. Huzamosabb ideig tartó vízborítottság
mellett jelentıs és gazdag parti- és vízimadár állomány telepedhet meg az ilyen jellegő
élıhelyeken, melyet – megfelelı módon tervezett és mőködtetett – élıhely-rekonstrukciós
módszerekkel tovább lehet gyarapítani. (Erre találunk példát a Fertı mentén lévı szikes
élıhely-rekonstrukciós program keretén belül.)
 3131 - Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval. A tápanyaggal szőken ellátott vizek friss kiöntésein, esetenként
tápanyagszegény agrárterületek belvizes foltjain kialakuló, ritka, ephemer társulások,
területünkön sajnos meglehetısen alárendelt helyzetben vannak. A tápanyag-feldúsulás,
vizek elvezetése, vízfolyások – és azokhoz csatlakozó (idıszakos) állóvizek – életterének
beszőkülése, keskeny árterület, illetve hullámtér, partközeli területekig történı
agrárgazdálkodás mind ennek a társulás csoportnak az eltőnéséhez vezet.
 3150 - Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel. Ez a
közösség a tápanyagban nem szőkös – de terhelésekkel nem módosított állapotú – állandó
(és nem sekély) vízborítottságú állóvizek zömében alámerült és lebegı hínár társulásaiból
tevıdik össze, melyek a vízmélység növekedésével a zömében vízbıl kiemelkedı (emers)
növényekbıl álló littorális zónát követik. Természetes állapotukban mind növényekben,
mind pedig a közöttük menedéket lelı vízi gerinctelenekben igen gazdag közösség, mely
általában az állóvízi halak számára is kedvezı élıhely. A közösség jó állapotban való
fennmaradásának feltétele az, hogy ne érje tápanyag-terhelés, bemosódás a víztestet.
Szerencsés, ha nem sérül a littorális zóna, nincs partrendezés, kotrás, hínár eltávolítás,
növényevı hal telepítés.
 3160 - Természetes disztróf tavak és tavacskák: tızeg felhalmozódás, lebomlási
folyamatok hiánya, vagy lassú lefolyása, huminsavakban való gazdagság miatti barnás,
„lápi” víz jellemzi ezeket az élıhelyeket. A Fertı tó nádasainak belsı, zárt tavacskái és a
Hanság talajvíztıl táplált, tızegen átszőrt viző állóvizei között találunk ilyen élıhelyeket.
Rence (Utricularia sp.), békaliliom (Hottonia palustris) díszlik bennük, megtalálhatja
életfeltételeit itt a lápi póc (Umbra krameri) és lápi szitakötı (Leucorrhinia pectoralis) is. A
fennmaradás feltétele az állandó, viszonylag mély vízborítás és a tápanyag-bemosódás, terhelés elkerülése. A kiszáradást nem tőri, mert akkor beindulnak a lebomlási folyamatok
és átalakul a víztest jellege.
 3260 - Az alföldektıl a hegyvidékekig elıforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és
Callitricho-Batrachion növényzettel. Vízfolyások csendesebb áramlási terein, kisebb
öblökben kialakuló, területünkön ritkán elıforduló úszó hínár közösségei. Csak a Répce
egyes szakaszain és a Szigetközben, a Mosoni-Dunán találhatók kisebb állományok.
Általánosságban a változatos, eltérı áramlási terekben gazdag, kevéssé intenzív
fenntartási munkákkal érintett folyómedrekben tud csak kialakulni. Változatos és gazdag
vízi gerinctelen, kiváló puhatestő közösség számára tud otthont nyújtani ez az élıhely.
 3270 - Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel.
Finom hordalékot (is) szállító folyók kiöntésein, iszapos partjain kialakuló, változékony,
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ephemer társulásai. Kialakulásának feltétele a természetes, változékony vízjárás
rendszeres kiöntésekkel, a természetes medermorfológia, hordalékszállítás, a meder
fejlıdéséhez rendelkezésre álló szabad tér, terhelésektıl való mentesség. A kialakuló,
változatos lágyszárú közösség megtelepedési lehetıséget teremt számos ritka talajlakó
gerinctelen számára is (pl. futóbogarak).
 6410 - Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion
caeruleae). Területünkön jellemzıen tızeges talajokon kialakult kékperjés láprétekkel
találkozhatunk, a Fertı D-DNy-i szegélyén, Tómalmon, Ebergıcön, a Liget-pataknál, a
Répce-mentén, az Észak-Hanságban és a Szigetközben. Számos értékes, védett
növényfaj található bennük, gyakran orchidea félék is. Részben ezek adnak otthont a lápréti
hangyaboglárka fajoknak is (Maculinea teleius, Maculinea nausithous és Maculinea alcon).
A nedvesebb foltokon nagy tőzlepke (Lycaena dispar) is megél. A magasabb vízállású
helyeken – ahol gépi kaszálás nem történik – zsombékoló sások is megmaradhatnak, ilyen
helyeken fordul elı az Észak-Hanságban a fokozottan védett ezüstsávos szénalepke
(Coenonympha oedippus). Amíg a vízellátás megfelelı, rendszeresen talajfelszínig érı,
addig az elgyomosodásnak (Solidago) nincs jelentıs veszélye, idınként (2-3 évente) az
esetleg elıre törı cserjésedést (Frangula alnus, Salix cinerea, esetleg nyír, éger) kell
visszavetni, de egyéb fenntartás a víz megırzésén kívül nem szükséges.
 6430 - Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai. Elsısorban a kisebb vízfolyásokat kísérı, üde-félnedves-nedves
területeken található magaskórós társulások tartoznak ebbe a körbe, esetenként vízállások
körül is kialakulhatnak ilyenek, jellemzıen a Rábaköz kisvízfolyásai és a Soproni-hegység
patakmenti területein. A bolygatást nehezen tőrik. Kotrás, erıteljesebb növényzetirtás a
parti zónában, kotort anyag deponálása és egyéb okból történı tápanyag-feldúsulás
következtében hamar széthullik, átalakul a társulás, és invázív fajok foglalják el a területet,
melyeket ezt követıen már igen nehéz, vagy szinte lehetetlen eltávolítani onnan.
 6440 - Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei. Többségében közepes, vagy
nagyobb vízfolyások mentén kialakuló, rendszeres elöntésbıl származó víztöbblettel
rendelkezı, jobbára állandónak tekinthetı gyeptársulások tartoznak ide. Területünkön
nagyobb kiterjedésben a Rábaköz, Répce-mente, a Rába és a Szigetköz vízfolyásai
mentén, valamint a Hanságban találhatók. Kiterjedésüket a vízellátottság mértéke, a
rendelkezésre álló terület (gátak, folyóvölgy szélessége) és egyéb emberi hatások
(felülvetés, tápanyag utánpótlás, erdısítés, stb.) szabják meg. Fajgazdag, változatos rétek,
gyakran nagy tőzlepkével (Lycaena dispar), olykor hangyaboglárka fajokkal (Maculinea
teleius, Maculinea nausithous), szegélyeken farkasalmalepkével (Zerynthia polyxena).
 6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Az
elızıhöz hasonló, de inkább talajvíz- és csapadékforrásból származik a többlet vízhatás.
Így, jellemzı módon mentett oldali, és az elöntési zónán felül elhelyezkedı nedves
gyepterületek tartoznak ebbe a csoportba a Fertı, a Pannonhalmi-dombság vízfolyásai, a
Rába, a Szigetköz és a Hanság területén. Értékes, fajgazdag gyepterületek tartoznak ide
szintén, az elızıhöz hasonló fajkészlettel.
 7210 - Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival.
Területünkön ritkán elıforduló, szők elterjedéső közösség, a Fertın és a Hanság egyes
területein, foltokban találkozhatunk vele, tızeges tószegélyen (kormos csátéval) és nem
savanyú talajú síklápon. Bıséges, zömében talajfelszínig érı, vagy azt idıszakosan
meghaladó vízborítottságot és tızeges talajt igényel.
 7230 - Mészkedvelı üde láp- és sásrétek. A Nyugat-Dunántúl fajgazdag láprétjei tartoznak
ide, Sesleria uliginosával, Dactylorhiza fajokkal a Tómalom, Harka, a Szigetköz és a
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Hanság egyes láprétjein és a Rába mentén. Bıséges vízellátás, zavartalanság és tızeges
talaj kell a fennmaradásukhoz.
 91E0 - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Tipikusan folyómenti puhafás ligeterdık,
patakmenti égerligetek, valamint láperdık tartoznak ide. Állományaik a Rábaköz vízfolyásai
mentén, a Répce mentén, a Rába mentén, a Soproni-hegység kisvízfolyásainál, a
Szigetközben vízfolyások és holtágak mentén, valamint a Hanságban fordulnak elı.
Állományaikban található idısebb faegyedek esetenként korhadéklakó közösségek (köztük
a remetebogár is) számára kitőnı élıhelyül szolgálnak, változatos lágyszárú szinttel,
gerinctelen faunával és madárközösséggel rendelkeznek. Létfeltételük a bıséges
vízellátottság, rendszeres felszíni elöntés, változatos medermorfológia, szabad
folyófejlıdés.
 91F0 - Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris). Az egyik
leginkább veszélyeztetett, lassan kialakuló és nehezen regenerálódó vízfolyást kísérı,
magas ártéri társulás csoport, melynek alig maradtak meg idıs állományai a Répcementén, a Rábaközben, a Szigetközben és a Hanságban, illetve nyomokban még egyéb
területeken is. Egyebek között a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) és más védett faj
otthona. Ma még meglévı állományai többnyire a lesüllyedt talajvíz kedvezıtlen hatásai
miatt sínylıdnek.
A védelem alatt álló területek közül az ivóvízkivételeket, a tápanyag- és nitrátérzékeny területeket,
a természetes fürdıhelyeket és a védett természeti területeket a 3-1 – 3-5 térképmellékletben is
ábrázoltuk. A térképeken az alábbi információk találhatók meg:
 Az ivóvízkivételre vonatkozó térkép az üzemelı és távalti vízbázisok helyét, valamint
számított vagy becsült védıterületeit és védıidomait mutatja.
 A tápanyag és nitrátérzékeny területek térképén a 2008 évi nitrátjelentésben, valamint a
27/2008-as Kormányrendeletben szereplı további nitrátérzékeny, valamint a
tápanyagérzékeny területeket jelöljük. E mellett a nagylétszámú állattartó telepek helyeit is
ábrázoltuk.
 A természetes fürdıhelyeknél a kijelölt fürdıhelyek, valamint a fürdıhellyel érintett vízfolyás
és állóvíz víztestek kerültek a térképen bemutatásra.
 A védett területek közül a nemzeti parkok, a tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi
területek és a Ramsari területek jelöltek.
A Natura 2000-es és egyéb védett területek térképen a madárvédelmi és a természetmegırzési
területeken túl az országos ökológiai hálózat elemeit és a halas vizeket is jelöltük.

3.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme
A halas vizekre vonatkozó 2006/44/EK irányelv értelmében külön jogszabályban meg kell
határozni azokat a vízfolyásokat és állóvizeket, amelyek környezeti minıségi jellemzıik alapján
fenntartható módon képesek biztosítani, illetve a vízszennyezettség csökkentése vagy
megszüntetése esetén képesek lennének biztosítani a vízre jellemzı ıshonos halfajok
természetes biológiai sokféleségét. Az európai a védettséget hazánkban az ivóvízkivételre
használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására
kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.)
KvVM rendelet mondja ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a halastavi és intenzív haltermelés
céljait szolgáló természetes vagy mesterséges tavak vizére.
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A halas vizeket a rendelet három típusba sorolja:
 Pisztrángos (salmonid) vizek: azon halas vizek, amelyek pisztráng szinttájú halfajokkal
jellemezhetık, illetve képesek lesznek ezen fajok életfeltételeinek biztosítására és a
rendelet 4. számú mellékletben elıírt vízszennyezettségi határértékeket nem meghaladó
szennyezettségőek [sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario), fürge csele (Phoxinus
phoxinus), kövi csík (Barbatula barbatula) stb.],
 Márnás vizek: azon halas vizek, amelyek márna szinttájú halfajokkal jellemezhetık, illetve
képesek lesznek ezen fajok életfeltételeinek biztosítására és a 4. számú mellékletben elıírt
vízszennyezettségi határértékeket nem meghaladó szennyezettségőek [padue
(Chondrostoma nasus), márna fajok (Barbus spp.), bucó fajok (Zingel spp.), leánykoncér
(Rutilius pigus virgo) stb.],
 Dévéres (cyprinid) vizek: azon halas vizek, amelyek jellemzıen a dévér szinttájú, valamint
a tavi, illetve a mocsári halfajokkal jellemezhetık, illetve képesek lesznek ezen fajok
életfeltételeinek biztosítására és a 4. számú mellékletben elıírt vízszennyezettségi
határértékeket nem meghaladó szennyezettségőek [dévér (Abramis brama), vörösszárnyú
keszeg (Scardinius erythrophthalamus), sügér (Perca fluviatilis), csuka (Esox lucius), ponty
(Cyprinus carpio), lápi póc (Umbra krameri), angolna (Angulilla anguilla) stb.]
A halas vizek listáját a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A kijelölést
az illetékes környezetvédelmi hatóságok ötévente felülvizsgálják. Jelenleg hét vízfolyás (illetve
azoknak meghatározott szakaszai) tartoznak a rendelet hatálya alá, ezek mindegyike víztestként is
ki van jelölve.
Az alegység területén halas víz nincs kijelölve.
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4

Monitoring hálózatok és programok

4.1 Módszertani kérdések
A monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely
a felszíni, vagy felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi állapotának megállapítását, jellemzését,
illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását lehetıvé teszi. A monitoring hálózat
elemei a mérési, mintavételi helyek, amelyek térbeli elhelyezkedését a 4-1– 4-6 térképmellékletek
mutatják be. A monitoring program a módszertani elıírásokat követı (szabványosított) elıre
meghatározott jellemzık ütemezett, mérését, illetve észlelését, vizsgálatát jelenti.
Magyarországon a felszíni vizek monitoring tevékenysége 1886-ban a vízrajzi-mennyiségi
mérésekkel kezdıdött. A Víz Keretirányelv 8. cikkelye, valamint V. melléklete elıírásainak
bevezetéséhez a hagyományos észlelı hálózatunkat jelentısen át kellett szervezni. A Víz
Keretirányelv szerint 2006. december 22-ig a tagállamoknak gondoskodni kellett a vizek
állapotának monitoringjára irányuló programok kidolgozásáról és azok mőködtetésérıl annak
érdekében, hogy a vizek állapota minden egyes vízgyőjtı kerületben összefüggı és átfogó módon
jellemezhetı legyen. A hazai „VKI monitoring” hálózat és program kialakításánál alkalmazott fı elv
- elsısorban költségtakarékossági szempontok miatt - az volt, hogy „szakmai minimum” szinten
elégítsék ki a Víz Keretirányelv elvárásait, és a korábbi mérési programokra alapozva, a
rendelkezésre álló mérési kapacitások és erıforrások figyelembe vételével mőködtetésük a lehetı
legkisebb többletterhet jelentse az állami költségvetés és a vízhasználók számára. Az
állapotértékelés során bebizonyosodott, hogy ez a minimum program nem elegendı. Ezen felül, a
VKI hálózat mellett továbbra is fenn kell tartani a hagyományos monitoring hálózatot is, hiszen a
hazai vízgazdálkodás sajátos érdekei ezt megkövetelik (árvíz, belvíz, aszály, kármentesítés,
nagytavaink vízminısége, stb.).
A VKI monitoring hálózat fenntartói, üzemeltetıi elsısorban az államigazgatási szervek,
másodsorban a különbözı vízhasználók, így például víztermelık, szennyvíz kibocsátók, vagy
állattartók, ipari üzemek, stb. Az ágazati feladatmegosztásnak megfelelıen (347/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelölésérıl) általában a vízminıségi vizsgálatokat a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek laboratóriumai, a mennyiségi méréseket a
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok vízrajzi egységei végzik. Az utóbbi évtizedekben egyre
jobban elterjedt önellenırzı mérések eredményeirıl, illetve a tevékenységet jellemzı fıbb
adatokról a környezethasználóknak adatot kell szolgáltatniuk, amelyek összegyőjtve szintén a
monitoring program részeivé vállnak. A monitoringhoz kapcsolódó feladat még a különbözı
forrásból származó adatok nyilvántartása, feldolgozása és az információk nyilvánosság számára
elérhetıvé tétele. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés biztosítása terén
jelentıs elırehaladás történt a rendszerváltás óta, azonban az adatok kezelıinek még most is
számtalan technikai akadályt kell leküzdenie az információkérések teljesítéséhez, valamint a
rendelkezésre álló erıforrások sem elégségesek.
A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed a víztérfogatra és a vízszintre és/vagy vízhozamra
olyan mértékben, amennyire azt az ökológiai és a kémiai állapot és az ökológiai potenciál indokolja,
valamint a kémiai állapotra és az ökológiai állapotra, vagy potenciálra. A felszín alatti vizeknél a
programok a kémiai és a mennyiségi állapot megfigyelését célozzák meg. A védett területek
esetén a feszíni és felszín alatti vizek megfigyelését olyan jellemzık egészítik ki, amelyeket az
egyes védett terület kialakítását elıíró jogszabály határoz meg.
A monitoringgal kapcsolatos alapvetı elvárás, hogy biztosítsa az azonos minıségő és
összehasonlítható adatok elıállítását, ezért ahol csak lehetséges nemzetközi (ISO, CEN) vagy
nemzeti (MSZ) szabványokat kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a módszert hivatalos
szabványosító szervezet nem hitelesítette, a mérési, vizsgálati eljárás leírásának világosnak és
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félreérthetetlennek kell lennie, hogy alkalmazása egyértelmő legyen. A mérést végzıknek a
minıségbiztosítás és a minıségellenırzés segítségével a hibák elkerülésére, csökkentésére,
számszerősítésére és szabályozására kell törekednie. A monitoringgal kapcsolatos szabványok,
mőszaki elıírások, jogszabályok és útmutatók jegyzékét a 4-4 melléklet tartalmazza.
A hazai mérési, mintavételihely-hálózatot eredetileg a vizek különbözı célú – általában a hálózat
nevében foglalt, pl. árvízi, üzemi, országos, regionális, törzs, havária, stb. – jellemzésére
alakították ki. A Víz Keretirányelv szerint azonban új feladatok teljesítését is meg kell oldania. A
vizeket megfigyelı monitoring A VKI szerint a monotoring háromszintő, feltáró, operatív és
vizsgálati jellegő, a programok ütemezése a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés 6 éves ciklusaihoz
igazodik.
A feltáró monitoring (surveillance monitoring) céljában hasonló a korábbi országos és regionális
törzshálózati monitoringhoz, mivel alapvetıen a vizek általános állapotértékelését, jellemzését tőzi
ki célul. A VKI ezen kívül az alábbi célokat határozza még meg a feltáró monitoringgal
kapcsolatban:
 segíti a következı 6 éves vízgyőjtı-gazdálkodási tervciklus monitoring programja
eredményes és hatékony kialakítását,
 értékelni lehessen a természetes viszonyok hosszú távú változásait,
 nyomon követhetık és értékelhetık legyenek a széles értelemben vett antropogén
tevékenységbıl származó hosszú távú változások.
A határokkal osztott víztesteknél feltáró monitoringot kell üzemeltetni és a határvízi szerzıdésben
meghatározott adatokat kell szolgáltatni a szomszédos ország társszervezetének. A Dunamedence szinten kiemelt víztestek esetében a feltáró monitorinkból származó információkat az
ICPDR-nak is meg kell küldeni. A feltáró monitoringhoz kapcsolódó program keretében történik az
interkalibrációs hálózat mőködtetése, valamint a referencia helyek vizsgálata is.
Az operatív monitoring (operational monitoring) bizonyos szempontból veszélyeztetettnek
tekintett vizek vizsgálatát célozza. Az operatív monitoring VKI szerinti célja:
 az olyan víztestek állapotának meghatározása, amelyekrıl megállapították, hogy fennáll a
kockázata annak, hogy a VKI által kitőzött határidıre nem teljesülnek a jó állapotra, vagy
potenciálra irányuló környezeti célkitőzések, és
 a kockázatos víztestek állapotában – az intézkedési programok eredményeként –
bekövetkezı minden változás nyomon követése és értékelése.
A vizsgálati monitoring (investigative monitoring) akkor szükséges, ha
 ismeretlen valamilyen határérték-túllépésének az oka, vagy
 rendkívüli események nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy
 ahol operatív monitoring még nem üzemel, de az intézkedési program kidolgozásához
információk győjtésére van szükség.
Ez a monitoring (jellegébıl adódóan) a felszíni vizekhez kapcsolódik és nem tervezhetı elıre. A
különféle rendkívüli szennyezések, balesetek, haváriák alkalmával egyedileg kerül kidolgozásra és
alkalmazásra. A gyors beavatkozást segítik a kárelhárítási tervek, amelyek a jelentıs balesetszerő
események potenciális helyszíneire készülnek, megadva a szennyezés jellegét, ezáltal e
tervekben a legvalószínőbb vizsgálati monitoring elemek is körvonalazódnak.
A monitoring tevékenység során egy adott helyen és adott idıben vett minta arra a helyre és
idıpontra reprezentatív, a mintavételkori pillanatnyi állapotot jellemzi. A monitoring valós célja
ennél több, mégpedig a víztestek jellemzése és állapotértékelése. A helyi és pillanatnyi állapot
csak bizonyos feltételek fennállásakor és adott bizonytalanság mellett jellemzi az éppen vizsgált
víztestet. A „pontosság” (precizitás) fogalma fejezi ki a valós állapot és a monitoring által talált
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állapot közti eltérést. Önmaga, a monitoring által feltárt állapot is statisztikai bizonytalansággal bír,
ezt a „megbízhatóság” (konfidencia) fogalma jellemzi. A kétféle probléma eredıjeként van egy
bizonyos kockázata annak, hogy egy víztest állapotának meghatározásakor a valóságtól eltérı
eredményre jutunk. Az elfogadható kockázati szint befolyásolja a víztest állapotának
meghatározásához szükséges monitoring idıbeli és térbeli sőrőségét. Általánosan elmondható,
hogy minél kisebb kockázatot várunk el az állapot hibás osztályozásánál, annál több megfigyelı
helyre és sőrőbb megfigyelésre, és így anyagi erıforrásra, van szükség a víztest tényleges
állapotának meghatározásához.
Egy víztest állapotának téves meghatározása azt eredményezheti, hogy az állapot javítására
irányuló intézkedések hatástalanok, vagy céltalanok lesznek. A javító intézkedések költségei
nagyságrendekkel magasabbak, mint a megbízható monitoring költségei. A kellıen részletes
monitoringra, úgy kell tekinteni, mint befektetésre, mely a nagy költségő javító intézkedésekrıl
hozandó döntéseket alapozza meg. A VKI és a kapcsolódó útmutató 90%-ban határozza meg a
monitoring programoknál és az állapot meghatározásnál megkövetelt precizitási, illetve
konfidencia-szinteket. Hazánkban a szakmai követelmények és az állandó költségcsökkentési
kényszer eredıjeként e fejezetben ismertetett gyakoriságú monitoringrendszer került kialakításra,
ami az elvárt megbízhatóságot nem minden esetben képes biztosítani.
A Víz Keretirányelv elıírásai szerinti monitoring 2007 óta mőködik hazánkban. Az így nyert adatok
és a korábbi hazai monitoringban győjtött adatok együttesen általában lehetıvé teszik a víztestek
jelentıs részének értékelését, a veszélyes anyagok vizsgálata kivételt jelent ez alól. Ennek oka
többek között, az hogy a teljes komponenskör vizsgálatához szükséges vizsgálati módszer egész
Európában nem áll rendelkezésre. A megfelelı módszerek fejlesztése jelen pillanatban is
folyamatban van, az Európai Unió Bizottsága finanszírozza ezt a költség- és idıigényes munkát.
Gondot jelent az is, hogy a vizsgálatok során alkalmazott biológiai módszerek köre sem teljes jelen
pillanatban, így a veszélyes anyagokhoz hasonlóan e téren is központi finanszírozással folyik több,
európai szintő vizsgálati módszer fejlesztése. A probléma másik része, hogy a környezetminıségi
határértékek szigorúak, így egyes kémiai szennyezıanyagokat kis koncentrációban kellene tudni
megmérni, amelyhez az ágazat nem rendelkezik megfelelı mőszerekkel, vagy nagyon drága a
mérési eljárás. További specifikus nehézség e téren, hogy a minden országban azonos módon és
feltételek mellett elvégezhetı kémiai analitikai eljárásokkal ellentétben a biológiai vizsgálati
módszereket az adott ország természeti viszonyaihoz kell illeszteni. Az EU-ban - méreteik miatt egymástól jelentısen eltérıek a vizsgálandó álló- és folyóvizek, így az ökológiai állapoton alapuló
minısítés sem lehet azonos Európa-szerte. E problémát kívánja kezelni az interkalibrációs eljárás
és hálózat. Az EU szintő ökológiai interkalibráció célja az egy ökorégióba tartozó tagországok által
kidolgozott, Víz Keretirányelvnek megfelelı biológiai módszerek összehasonlíthatóságának
igazolása. Az ökoszisztémák összetételét és mőködését alapvetıen befolyásolják az élettelen
természeti viszonyok (lásd pl. földrjazi elhelyezkedés, éghajlat). Könnyen belátható ez, ha arra
gondolunk, hogy egészen más a jó ökológiai állapot például egy hegyvidéki és egy síkvidéki patak,
illetve egy kis vízfolyás és egy nagy folyam esetében. Ezért kell típusokat meghatározni, és a
megfigyelt értékeket egy a típusnak megfelelı természeteshez közeli „referencia” értékhez
viszonyítani a minısítés során. A tagországokban megtalálható álló- és folyóvizeket különbözı, a
Víz Keretirányelvben meghatározott tényezık pl.: vízgyőjtıméret, tengerszintfeletti magasság,
hidrogeokémiai jelleg, mederanyag típusa alapján ökorégiónként közös víztípusokba sorolják, majd
a biológiai módszereket a közös víztípusok eredményeinek összehasonlításával harmonizálják.
A jelenlegi monitoring, mint minimum program, formálisan kielégíti a VKI elıírásait. Az
intézkedések tervezéséhez és a már beindított programok hatásának ellenırzéséhez azonban a
monitoring hálózat és program bıvítésére, megerısítésére van szükség. Azoknál az elemeknél,
melyek esetében a múltbéli tapasztalat rendelkezésre áll (vízrajz, alap kémia), meg kell ırizni a
korábbi rendszer pozitívumait (pl. mintavételi gyakoriság). Az új elemeknél még sok hiányossággal,
módszertani nehézséggel küszködünk (biológiai vizsgálatok, veszélyes anyagok mérése), ezért az
egész monitoringrendszer az üzemelése alatt, jelenleg is, folyamatos újraértékelésen és
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fejlesztésen esik át. Az Unió által más irányelvekben (pl. nitrát, Natura 2000) elıírt monitoring
tevékenységek - költséghatékony végrehajtása érdekében - a VKI monitoringon olyan kisebb
módosítások történtek, illetve fognak történni, amelynek révén multifunkcionális és összehangolt
lehet a monitoring tevékenységünk.
A monitoring rendszer átalakítására vonatkozó intézkedési programot a 8. fejezetben adjuk meg.
A vizek monitoringjával kapcsolatos egyéb információk a következı linkeken találhatók:
http://www.vizadat.hu/ és http://okir.kvvm.hu/fevi/. A VKI monitoringrendszer egyes elemeinek
mintavételi módszertanát az országos terv, valamint a 4-4 mellékletben felsorolt szabványok
tartalmazzák részletesen.

4.2 Felszíni vizek
A felszíni vizek jellemzését szolgáló rendszeres mintavételi és vizsgálati tevékenység az alapja a
Víz Keretirányelv végrehajtásának, mert enélkül a fennálló állapot jellemzése és az intézkedések
hatásának nyomonkövetése nem lenne lehetséges. A megbízható állapotértékelésen alapul
valamennyi késıbbi, javító szándékú beavatkozás, majd a végrehajtott intézkedés
eredményességének vizsgálata.
Szinte valamennyi európai országban, így hazánkban is több évtizedes múltja van a felszíni vizek
mennyiségi és minıségi jellemzésének. Az EU csatlakozást közvetlenül megelızı idıszakban az
MSZ 12749:1993 számú nemzeti szabvány definiálta a felszíni vizek vízminıségi vizsgálati és öt
osztályos minısítési rendszerét. Ez a rendszer fıként a kémiai jellegő információkra
(oxigénháztartás, tápanyagháztartás, toxicitás, a szerves- és szervetlen mikroszennyezık,
radioaktív anyagok és egyéb vízminıség, pl. keménység, fajlagos vezetıképesség, stb.) helyezte
a hangsúlyt, de közegészségügyi szempontból fontos mikrobiológiai jellemzıket (pl. coliformszám,
szalmonella, stb.) is rendszeresen vizsgálták. A VKI feltáró monitoringra leginkább hasonlító
országos vízminıségi törzs- és regionális hálózatban mintegy 240 mintavételi helyen a víz
típusától függı program szerint havi, kétheti (néhol havi vagy heti) gyakorisággal vizsgálták a
felszíni vizeket. A vízgyőjtı-gazdálkodási terv elkészítéséhez a „régi” monitoring mérésekbıl
származó adatokat is felhasználtunk annak érdekében, hogy növeljük az állapotértékeléshez
szükséges adatszámot, mivel egy-két év adataiból idısorelemzés elvégzése lehetetlen lenne. A
jelenlegi gyakoriság ugyanis többnyire nem elegendı a kívánt precizitású osztályba soroláshoz.
Erre azonban csak azoknál a víztesteknél volt lehetıség, amelyekre a korábbi monitoring hálózat
kiterjedt (jelentısebb vízfolyások és állóvizek).
A felszíni vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységérıl”
szóló 22/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza. A felszíni vizek (folyók, tavak) mennyiségi
állapotáról információt szolgáltató elemek mérését részletesen az úgynevezett „5. számú vízrajzi
adatszolgáltatási és adatforgalmi rend” határozza meg. A mérendı elemek köre döntıen a hazai
vízkészlet-gazdálkodási, vízkárelhárítási igényeken alapszik, amelyek elsısorban a felszíni vizek
hidrológiai jellemzıit foglalják magukba (folyók esetében vízállás, vízhozam, tavaknál vízállás,
valamint hidrometeorológiai mérések). Az észlelı hálózat kialakítása, az észlelési pontok (vízrajzi
állomások) kiválasztása, a paraméterek mérési gyakorisága is e fent említett céloknak megfelelıen
történt. A felszíni mennyiségi monitoring hálózat az országos lefolyási jellemzık
meghatározásához szükséges törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi állomásokból, és árvízi
helyzetben észlelı árvízi üzemi állomásokból tevıdik össze. Vízállást mintegy 2600 állomáson,
vízhozamot közel 500 állomáson mérnek az országban. A VKI mennyiségi monitoring
programokhoz az észlelési pontok nagy részét a hosszú ideje mőködı vízrajzi észlelı hálózat
állomásaiból választották ki, mivel a hidrológiai elemzésekhez legalább harminc éves idısorokra
van szükség, valamint az ezeken a helyeken mért vízhozamok a minıségi monitoring keretében
vett vízminták kiértékelésében is fontos szerepet játszanak.
Jelentıs változást jelentett a felszíni vizek vizsgálatában az Unió elıírásainak bevezetése, amely
bıvítette a vízminıségi és a mennyiségi monitoringhoz kötıdı tevékenységet, valamint

4. fejezet

Monitoring hálózatok és programok

– 55 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-2 Rábca és Fertı

különbséget tett a monitoring célja és jellege szerint. A Víz Keretirányelv monitoringra vonatkozó
speciális elıírásait „a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól”
szóló 31/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet rögzíti.
A felszíni vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetıen kémiai és hidrológiai orientáltságú
hagyományos rendszer, kibıvült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal.
A VKI monitoring keretében végzett biológiai vizsgálatok a következık élılénycsoportok
összetételére, egyedsőrőségére, tömegére illetve korszerkezetére terjednek ki:
 a lebegı életmódot folytató algák (fitoplankton),
 a makroszkópikus lágyszárú növényzet (makrofita),
 az aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képzı algák (fitobenton),
 a fenéklakó makroszkópikus gerinctelenek (makrogerinctelenek), és
 a halak.
A biológiai mérések módszertana a 4-4 mellékletben felsorolt szabványokon, valamint a 2005-ben
ECOSURV projekt keretében országos ökológiai felmérés során kidolgozott eljárásokon alapul
(lásd még 4-1 térképmellékletet). A biológiai jellemzık vizsgálata élılénycsoportonként különbözı.
A VKI - filozófiájának megfelelıen - az ökológiai állapotra helyezi a hangsúlyt, ezért a mennyiségi
monitoring keretében a biológiai elemekre hatással lévı hidrológiai és morfológiai elemeket kell
vizsgálni. A 4-1 táblázat a hidromorfológiai elemeket és az állapotértékeléshez szükséges
paramétereket tartalmazza a VKI végrehajtására kidolgozott hazai módszertan szerint.
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4-1 táblázat: A biológiát támogató hidromorfológiai vizsgálatok
h id ro m o r f o ló g i ai j e ll emz ı

v iz sg ált p a ra mét e r

Hidrológiai viszonyok
az áramlás mértéke és dinamikája
(vízfolyás)

Vízjárás
Van-e a vízmélységet és a sebességet jelentısen
befolyásoló duzzasztott szakasz?

az áramló víz mennyisége és dinamikája
(állóvíz)

Vízmérleg
Van-e a vízmélységet befolyásoló vízszintszabályozás?

tartózkodási idı (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).
Hosszirányú átjárhatóság
Keresztirányú átjárhatóság (hullámtéri és mentett oldali
holtágak és mellékágak vízellátottsága)

A folyó folytonossága (vízfolyás)
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 benıttség (a vízfelület borító és víz alatti
növényzet együttesen)
Meder anyaga
Feliszapolódás/feltöltıdés 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
jellemzı növényzónák megléte

A hidromorfológiai mérések módszertana a 4-4 mellékletben felsorolt mőszaki elıírásokon,
valamint 2008. évben országos méréssorozat és expedíciós bejárás során kidolgozott eljárásokon
alapul (lásd még a 4-1 térképmellékletet).
A biológiai elemekre hatással lévı kémiai és fizikai-kémiai elemek két nagy csoportja az
általános összetevık és különleges szennyezıanyagok. Az általános jellemzık egy része a
biológiai élethez nélkülözhetetlen alkotója az élı vizeknek, ilyenek például a tápanyagok, az oxigén,
különféle sók, más része a vizekben keletkezı, vagy azokba kívülrıl bekerülı szerves anyag
mennyiségére jellemzı, úgynevezett összegparaméter.
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A VKI V. melléklete megadja az általános fizikai-kémiai elemek meghatározásához alábbi
táblázatban felsorolt „alapkémiai” paramétereket, melyek vizsgálata kötelezı:
4-2 táblázat: A biológiát támogató fizikai-kémiai elemek vizsgálata
Ál t al án o s f iz ik a i- k ém ia i el em

Viz sg á lt p a ra m ét e r

Átlátszóság (csak tavaknál)

Secchi átlátszóság

Hımérsékleti viszonyok

Hımérséklet

Oxigén ellátottsági viszonyok

Oldott oxigén
Kémiai oxigénigény
Biokémiai oxigénigény

Sótartalom

Fajlagos elektromos vezetıképesség

Savasodási állapot

pH
Lúgosság

Tápanyag viszonyok

Orto-foszfát ion
Összes foszfor
Ammónium ion
Nitrát ion
Szerves nitrogén
Összes nitrogén
a-klorofill

A különleges szennyezıanyagok körét és a rájuk vonatkozó környezetminıségi elıírásokat (EQS)
az Unió központilag és kötelezıen meghatározta a Víz Keretirányelv VIII., IX. és X. mellékletében.
A kiemelten veszélyes anyagok, illetve az elsıbbségi anyagok azok, amelyek a vízi
környezetre vagy a vízi környezeten keresztül jelentıs kockázatot jelentenek, beleértve az
ivóvíz kitermelésére használt vizeket is. Az elsıbbségi anyagokat felsoroló lista 33 elemet
tartalmaz (ún. „33-as lista”), de egy-egy listaelem kémiai értelemben igen sok egyedi komponenst
is tartalmazhat (például a klórbenzolok négy komponenst, de a C10-C13 klóralkánok körülbelül 8000
egyedi komponenst tartalmaznak). Az egyéb szennyezıanyagként további nyolc elemet, míg a fı
szennyezıanyagok indikatív listáján 12 csoportot sorolnak fel. A listákban felsorolt szerves
vegyületek természet idegennek tekinthetık, azok normális esetben nem képzıdnek a
bioszférában, ezzel szemben a „33-as listán” szereplı fémek a földkéregnek természetes alkotói,
de általában nem szükségesek az élethez, sıt egy bizonyos koncentráció felett károsak,
mérgezıek. A veszélyes anyagok listáját minden ország szabadon bıvítheti, ezzel a lehetıséggel a Duna Védelmi Egyezmény társországaival közösen - hazánk is élt, és négy fémmel (réz, cink,
króm és arzén) kiegészítette a listát. Az elsı három fém nyomelemként fontos, tehát nem
tekinthetı teljesen életidegennek, ugyanakkor az ipari tevékenység folytán káros, mérgezı
koncentrációkat is elérhet, ezért kerültek ezek is a veszélyes anyagok közé a monitoring-rendszer
szempontjából.
A felszíni vizek megfigyelése során a helyszíni méréseknél, illetve a mintavételeknél használatos
terepi jegyzıkönyveket – mint azt már említettük - a 4-5 melléklet tartalmazza. A fizikai és kémiai
vizsgálatokhoz a vízminták vétele a felszíni vizekbıl általában sodorvonali, illetve vízközéprıl
merítéssel történik, amely idı- és térbeli pontmintát eredményez.
A felsorolt biológiai, hidromorfológiai, fizikai-kémiai és kémiai elemekbıl a vízfolyás és állóvíz
víztestek típusától, valamit az emberi hatások mértékétıl függıen kialakított felszíni vizek
monitoringja két programot és összesen tíz alprogramot tartalmaz. A monitoringhálózat listája a
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4-1 mellékletben található, míg a programok összefoglaló táblázata és leírása alábbiakban
következik. A monitoring hálózat és program térképi bemutatása a 4-1 térképmelléklettel történik.
A felszíni vizeknél összesen 2 feltáró és 8 operatív alprogram került meghatározásra. A feltáró
monitoring program alprogramjai a tavak feltáró monitoringja és a folyók feltáró monitoringja.
A feltáró monitoring meglehetısen széles körő vizsgálatokat tartalmaz, de viszonylag kevés
mintavételi ponton. A mintázott helyek száma országosan 147, amelybıl 21 állóvíz, 126 pedig
vízfolyás víztesten található. A Rábca és Fertı alegységen ebbıl 1 db állóvíz és 5 db vízfolyás
feltáró mintavételi pont mőködik. A feltáró vizsgálatok mind az öt biológiai elemet, a biológiai
szempontból nélkülözhetetlen alapkémiát, illetve a hidromorfológiai észleléseket és a veszélyes
anyagokat egyaránt tartalmazzák.
Az operatív programok a víztestek kockázatossági besorolása alapján kerültek kialakításra, kettı
az állóvizekre: a tápanyagtartalom miatt kockázatos tavak és a hidromorfológiai
beavatkozások miatt kockázatos tavak alprogramja. Az alegység területén ezen alprogram
keretében nem került kijelölésre mintavételi pont.
A vízfolyás víztestekre hat különbözı operatív alprogram meghatározása történt meg, amelybıl
kettı vízminıségi, négy hidromorfológiai problémák miatt szükséges: a veszélyes anyag miatt
kockázatos folyók alprogramja például 84 víztestre, illetve 114 monitoring pontra vonatkozik
országosan, a Rábca és Fertı alegységen ebbıl 2 mőködik. A tápanyag és szervesanyag
miatt kockázatos folyók alprogramja pedig 311 vízfolyás víztestre (kb. a víztestek negyede),
illetve 373 monitoring pontra terjed ki országos szinten, melybıl 33 található a Rábca és Fertı
alegységen. A hidromorfológiai okokra visszavezethetı kockázatok esetében értelemszerően
a hidrológiai és morfológiai elemek operatív észlelése szükséges. Ezen programok a hosszanti
átjárhatóság akadályozottsága miatt, a völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, vízkivétel,
vízmegosztás miatt, a keresztszelvény menti elváltozások, szabályozással kapcsolatos
elváltozások hatásai miatt, a kotrás, burkolat hatásai miatt kerültek meghatározásra. A Rábca és
Fertı alegységen ezen alprogram keretében 22 mintavételi hely lett kijelölve.
Vizsgálati monitoringot elıre nem lehet megtervezni, azonban annak mőködtetésére fel kell
készülni: a szükséges mérések rövid idın belül elindíthatók legyenek ott, ahol ismerethiány
felszámolására, rendkívüli esemény következményeinek kivizsgálására, vagy az operatív
monitoring ideiglenes helyettesítésére van szükség.
Az egyes alprogramoknál vizsgált paramétereket és a monitorozás gyakoriságát a 4-3 táblázatban
foglaltuk össze.
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4.3 Felszín alatti vizek
Hazánkban a felszín alatti vizeink vizsgálata, monitoringja évszázados múltra tekint vissza, mivel
természeti adottságaink eredményeként a felszín alatti vizek állapota különösen fontos számunkra,
hiszen különféle vízhasználatok mellett, ivóvizünk több mint 95%-a innen származik.
A felszín alatti vizek monitoringja több szempontból is jelentıs eltér a felszíni vizek vizsgálati
rendszerétıl, mivel hazánkban szinte mindenhol van felszín alatt víz, de annak feltárása
nehézséget okoz a térbeli kitejedsége és heterogenitása miatt. Magyarországon több mint 4000
forrás és közel 60000 kút van nyilvántartva, amely helyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a felszín
alatti vizeket megvizsgáljuk, méréseket végezzünk.
Az EU csatlakozást közvetlenül megelızı idıszakban az MSZ-10-433:1984 számú nemzeti
szabvány definiálta a felszín alatti vizek vízminıségi vizsgálati és három osztályos minısítési
rendszerét. A Víz Keretirányelv bevezetése kapcsán 2005-ben Phare projekt keretében több mint
400 talajvízkúttal bıvült az állami kezeléső vízminıségi hálózat, valamint 2004-tıl kezdıdıen már
a napi 100 m3-nél, vízmő esetében a 10 m3-nél többet termelı vízhasználóknak is adatot kell
szolgáltatniuk (VKI elıírásnak megfelelıen). Különbözı országos, vagy térségi vízminıségi
felmérési (vizsgálati) monitoring programokból származó adatokat is összegyőjtöttük (pl. Magyar
Állami Földtani Intézet, vagy az Országos Közegészségügyi Intézet adatait). A vízgyőjtıgazdálkodási terv elkészítéséhez az állami monitoring mérésekbıl és az üzemi adatszolgáltatásból
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származó adatokat is felhasználtuk, mivel csak így lehetséges térben (három dimenzióban!) és
idıben megfelelıen megismerni a felszín alatti vizek állapotát, illetve annak változását.
A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi
tevékenységérıl” szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza. A felszín alatti vizek (forrás,
felszín közeli és rétegvíz) mennyiségi állapotáról információt szolgáltató elemek mérését
részletesen az úgynevezett „5. számú vízrajzi adatszolgáltatási és adatforgalmi rend” határozza
meg. A mérendı elemek köre döntıen a hazai vízkészlet-gazdálkodási, vízkárelhárítási igényeken
alapszik (források vízhozama, belvizes területeken talajvíz kutak vízszintje, vagy termálvíz kutak
nyomásszintje, valamint hidrometeorológiai mérések). A hálózat kialakítása, a mérések
gyakorisága is e fent említett céloknak megfelelıen történt. A felszín alatti mennyiségi monitoring
hálózat a vízkészlet meghatározásához szükséges törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi
állomásokból, és a távlati vízbázisok megfigyelıkútjaiból tevıdik össze. Vízszintet 61, vízhozamot
3 állomáson mérnek az alegység területén
A felszín alatti vizekre vonatkozó VKI monitoring követelményeket a felszín alatti vizek
vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 24.) KvVM rendelet foglalja össze. E szerint
a felszín alatti monitoring rendszer két alrendszerbıl épül fel. Az egyiket az állami és
önkormányzati felelısségi körbe tartozó, a közérdek mértékével arányban álló részletességő és
sőrőségő, ún. területi monitoring alkotja.
A területi monitoring a következı fıbb elemekbıl épül fel:
 a KvVM miniszter irányítása alá tartozó szervezetek által folyamatosan üzemeltetett
rendszerek (pl. vízrajzi hálózat, rendszeresen vizsgált kutak), és a speciális rendszerek (pl.
távlati vízbázisok vízrajzi hálózatba nem tartozó kútjai, felsı-dunai monitoring)
 más állami szervezetek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek (pl. MÁFI
(Magyar Állami Földtani Intézet) megfigyelı kúthálózata és forrásmérései, FVM által
fenntartott Talaj Információs Monitoring)
 települési önkormányzatok (elsısorban a városok) által végeztetett monitorozás.
A hazai monitoring rendszer másik alrendszerét a környezethasználók által végzett mérések,
megfigyelések képezik (környezethasználati monitoring). Ide tartoznak – többek között – a
vízmővek által végzett mérések, az ipari üzemek, hulladéklerakók, egyéb szennyezıforrások és a
szennyezett területek környezetének monitoringja.
A víztestek jellemzéséhez, állapotértékeléséhez a területi és környezethasználati monitoring szinte
összes elemére szükség van. Sıt az „állapotértékelési monitoring” nemcsak a hagyományos
értelemben vett észleléseket (vízmennyiség és vízkémia) kell, hogy tartalmazza, hanem a felszín
alatti vizeket érintı minden környezethasználat monitorozását is. Az Európai Bizottságnak 2007.
március 22-én megküldött monitoring jelentésben felsorolt közel 3500 észlelési hely és mérési
program alkotja az „EU-VKI jelentési monitoring program”-ot, vagy röviden a „jelentési
monitoring”-ot. A jelentési monitoring az állapotértékelési monitoringból kiválogatott állomások
alkotják. A jelentési monitoring a VKI által elıírt kötelezettségek mellett más adatszolgáltatások és
adatcserék alapját is képezi. A VKI monitoring rendszerbıl kerültek kiválogatásra a Nitrát Irányelv
által elıírt monitoring rendszer állomásai. A jelentési monitoring rendszer objektumain mért
paraméterek alapján történik az éves statisztikai adatszolgáltatás az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség felé, és a határvízi egyezményekben rögzített adatcseréknél is a VKI állomások
szerepelnek.
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4-1 ábra:

A felszín alatti monitoring szervezeti rendszere

A Víz Keretirányelv szerint a felszín alatti vizek esetében is egy feltáró és egy operatív
monitoringot programot kell mőködtetni, de az operatív észlelés céljai kismértékben eltérıek.
Ennek következtében az operatív monitoringot a feltáró monitoring mőködési idıszakai között kell
üzemeltetni és megfigyelési tevékenység hangsúlyozottan a VKI célkitőzéseinek elérését
veszélyeztetı, azonosított kockázatok felmérésére irányul. Hazánkban jelenleg még nincsenek
kijelölve olyan monitoring pontok, ahol operatív észlelés lenne, mivel az elsı jellemzéskor (2005.
évi országjelentésben) egyetlen víztestet sem nyilvánítottak határozottan gyenge kémiai állapotúvá,
vagy kockázatossá. 2009. december 22-tıl kezdve ez meg fog változni, mivel e Vízgyőjtıgazdálkodási Terv 5. fejezetében gyenge állapotúnak minısített felszín alatti víztesteken operatív
monitoringot kell majd mőködtetni.
A felszín alatti vizek állapotának megfigyelésére összesen 6 féle programot mőködtetünk, ebbıl
kettı mennyiségi, négy kémiai feltáró monitoring.
A mennyiségi monitoring célja a felszín alatti víz szintjében bekövetkezı változások nyomon
követése, valamint adatok biztosítása a vízmérleg számításhoz és a szárazföldi ökoszisztémák
állapotának meghatározásához, valamint a határon átáramló víz irányának és mennyiségének
becsléséhez.
A vízszint mérési program - HUGWP_Q1 keretében a Rábca és Fertı alegység területén 61
kútban mérik a vízszintet. Az észlelések gyakorisága a víztest típusától függ, így a termál
víztesteknél minimum évente egy mérés szükséges, de általában havonta egyszer mérnek, a többi
víztest típusnál a minimális mérési gyakoriság havi, viszont a sekély víztestek monitoring pontjainál
a heti kétszeri mérés szakmai elvárás a vízrajzi gyakorlatban. A vízszintet kézi eszközzel (síppal,
elektromos mérıszalagos), vagy beépített szondával (úszó, nyomásérzékelı, pozitív kutaknál
nyomásmérı) mérik a hatályos mőszaki elıírásoknak megfelelıen. A kutak jelentıs résznél
digitális vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is
képesek.
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Az észlelések gyakorisága a Rábca és Fertı alegység felszín alatti víztestjein:
 sekély porózus
•

22 kútban 1 óránként

•

1 kútan 6 óránként

•

1 kútban 5 óránként

•

3 kútban heti kétszer

•

4 kútban havi egyszer

 porózus víztesten
•

3 kútban 6 óránként

•

2 kútban 5 óránként

•

3 kútban naponta

•

5 kútban hetente

•

11 kútban havi egyszer

 sekély hegyvidéki
•

6 kútban 1 óránként

•

3 kútban havi egyszer

 hegyvidéki
•

3 kútban havi egyszer

 porózus termál
•

1 kútban 5 óránként

•

4 kútban havi egyszer

 karszt termál
•

1 kútban havi egyszer

A vízhozammérési program - HUGWP_Q2 elsısorban forrásokra vonatkozik, de néhány esetben
termálkútból elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál. Országosan összesen 115 helyen mérnek
vízhozamot évente legalább egyszer, vagy a változatosabb vízjárású forrásoknál negyedévente,
illetve havonta. A leggyakrabban alkalmazott hozammérési módszer forrásoknál a köbözés. A
felszíni vizek hozammérésénél felsorolt összes többi eljárás (bukó, úszó, jelzıanyag, stb.) is
alkalmas lehet, ha a természeti körülmények megengedik. A Rábca és Fertı alegység területén 3
db ilyen típusú mérés történik.
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4-2 ábra:

Vízszintmérés szondával – egy mechanikus és egy digitális mérıeszköz

A felszín alatti víz minıségének meghatározása céljából mőködtetett kémiai feltáró monitoring
programok a vízadó típusa és mélysége, védettsége szerint differenciáltak. A VKI V. mellékletében
kötelezıen elıírt kulcsparamétereket és a fıelemeket minden kútban megmérik: oldott oxigén, pH,
fajlagos elektromos vezetıképesség, nitrát, ammónium, valamint nátrium, kálium, kalcium,
magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság. A többi vizsgálandó komponens listája
mintaterületi elv alapján lett meghatározva.
A sérülékeny külterületi program - HUGWP_S1 a sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg
karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelı, erdı, szılı,
vagy gyümölcsös található. Az általános kémiai paraméterek mellett ezeken a helyeken közel
harminc növényvédıszer-hatóanyagra és azok bomlástermékeire terjed ki, valamint az erısen
toxikus nehézfémekre (arzén, higany, ólom, kadmium). Szúrópróba szerően TOC, TPH, AOX, PAH
és BTEX méréseket is végeznek.
A Rábca és Fertı alegység területén e szerint a program szerint 16 db kutat monitorozunk. A
mintavételi helyek 69%-a szántó, 12%-a erdı, 19%-a rét-legelı mőveléső területen található.
A sérülékeny belterületi program - HUGWP_S2 ugyanazokat a víztest típusokat célozza, csak
az ipari területeken, vagy településeken elhelyezkedı kutakban. Ebben a programban a tipikus
ipari felhasználású szerves vegyületeket: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus
rákkeltı vegyületeket (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémeket vizsgálnak. Az ipari
szennyezıanyagokat itt is kiegészítik a növényvédıszer vizsgálatok, különösen a falusias
beépítettségő területeken.
A programban 12 monitoring pont van, amelybıl 42% falusias beépítettségő környezetben, 33%
ipari környezetben, míg a maradék 25% városias környezetben található.
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4-3 ábra:

Merített mintavétel forrásból vízminıség vizsgálathoz

A védett rétegvíz programban - HUGWP_S3 a vízminıségi mintavétel évente csak egy
alkalommal történik és csak a legalapvetıbb, a kémhatásra, sótartalomra, összes szerves anyagra
jellemzı paramétereket vizsgálják.
A védett rétegvíz programban 16 monitoring pont van, amelyeknek 81%-a a porózus víztestekbe,
míg 19%-a hegyvidéki víztestbe fúrt figyelıkút.
4-4 ábra:

Mintavétel figyelıkútból vzminıség vizsgálathoz

A termálvíz program - HUGWP_S4 feltáró monitoringja a porózus termál és a meleg viző karszt
víztestekre terjed ki. Célja elsısorban a természetes vízminıség jellemzése, illetve a termálvíz
használatából eredı vízminıség változás követése.
A Rábca és Fertı alegység területén 4 db ilyen típusú mérés történik.
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A felszín alatti vizek mintázása a monitoring pont típusától függ. Forrásoknál általában merített
mintát vesznek, figyelıkútból tisztítószivattyúzást követıen mintavevı szivattyúval, termelıkútból a
mintavevı csapon keresztül történik a mintavétel.
A határokkal osztott víztestek esetében a szomszédos országokkal a határvízi egyezmények
keretében adatcserére kijelölt kutak (9 állomás) a VKI monitoring részét képezik. Ezen felül a jelen
monitoring rendszer pontjai a Duna Védelmi Egyezményhez kapcsolódóan a Duna medence
szinten kijelölt, jelentıs, határokkal osztott felszín alatti víztestek monitoringját is biztosítják (854
állomás).
A felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi monitoringjának mintavételi helyeit a 4-2 – 4-5
térképmelléklet mutatja be. A 4-2 mellékletben a feltáró monitoring programba, vagy „jelentési
monitoringba” kijelölt kutak és források listája, valamint a vizsgálati program meghatározása
szerepel. A 4-4 melléklet többek között tartalmazza azoknak a jogszabályoknak, szabványoknak
és mőszaki elıírásoknak a listáját is, amelyek a felszín alatti vizek vizsgálatával kapcsolatosak.

4.4 Védett területek
A védett területek esetén a feszíni és felszín alatti vizek megfigyelését olyan jellemzık egészítik ki,
amelyeket az egyes védett terület kialakítását elıíró jogszabály határoz meg. A védett területek
monitoring-programja az ivóvízkivételek védıterületeire, a tápanyag- és nitrátérzékeny területekre,
a természetes fürdıhelyekre, a Natura2000 területekre és az ıshonos halak életfeltételeinek
biztosítása céljából védett területekre terjed ki. Ezen területekre esı víztestek, víztest-szakaszok
monitoringjára egyaránt jellemzı, hogy az eddig leírt általános követelményrendszeren kívül a
védett területenként külön-külön érvényes hazai és honosított nemzetközi jogszabályokban leírt
követelményeket is teljesítik a vizsgálati irányok és gyakoriságok terén.
Az ivóvíz kivételére kijelölt monitoring helyek darabszáma országosan összesen 1453, amelybıl
a felszíni víz minıségére 20 pont, a felszín alattira 1408 pont vonatkozik, amelybıl a Rábca és
Fertı alegységen 30 pont található, melyek mindegyike felszín alatti víz vízminıségére
vonatkozik.
A tápanyag- és nitrátérzékeny területek monitorozása a mai gyakorlatban már nem jelent külön
programot. A felszíni vizek vizsgálata általában kiterjed a tápanyagviszonyok monitorozására, így a
tápanyagérzékeny vizeknél az általános felszíni vizes program mőködtetése elegendı. A
nitrátérzékeny területek monitoring programjában az alegységen 6 felszíni víz mintavételi hely
található. A felszín alatti víz vizsgálatára országosan 833 olyan felszín alatti kémiai monitoring
pont van, amely a nitrátérzékeny terület vizsgálatát célozza. Ebbıl az alegység területén 16
mőködik.
A természetes fürdıhelyek monitoringja számos elemmel egészíti ki a felszíni vizeknél általában
alkalmazott méréseket. A természetes fürdıhelyek monitoringjának mőködtetıje a fürdıhely
üzemeltetıje, tulajdonosa. Az ellenırzésért a területileg illetékes közegészségügyi hatóság
kistérségi intézete felel. A Rábca és Fertı alegység esetében jelenleg 4 fürdıhelyet tartanak
nyilván, így a monitoring pontok száma is ennyi. A fürdıvizek monitoringjával kapcsolatban
további információk az ÁNTSZ honlapján találhatóak:
http://www.antsz.hu/portal/portal/furdoviz1.html
A védett természeti területeken a monitoring mőködtetésérıl a természetvédelemért felelıs
miniszternek kell gondoskodnia. A nemzeti park igazgatóságok kezelésében, vagy felügyelete alatt
lévı területeken a fenntartási, kezelési tervek tartalmazzák az adott védett terület monitoringjával
kapcsolatos feladatokat. Gyakorlatilag minden védett természeti terület egyedi, így annak
vizsgálata, az állapotváltozás nyomonkövetése, értékelése is egyedi.
A Natura2000 területek monitoringjával kapcsolatos a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet (az
európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl), végrehajtását
támogatják a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végzett vizsgálatok.
Az NBmR szabványosított biodiverzitás-monitorozási alapelveket, eljárásokat és programot jelent,
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amelynek keretében egységes mintavételi és értékelési módszertan került kidolgozásra, illetıleg a
rendszer jelenleg is fejlesztés alatt áll.
Az NBmR szerinti monitoring tevékenység természetesen a Víz Keretirányelv szempontjából
érdekes vízi és vizes élıhelyekere is kiterjed. Az NBmR keretében országosan vizsgált 124 élıhely
négyzet (quadrát) mindegyike érint valamilyen víztestet: vízfolyást, állóvizet, erısen módosított,
és/vagy felszín alatti víztestet, ebbıl a Rábca és Fertı alegységen 9 mőködik. A Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszerrel kapcsolatosan részletes információk az alábbi helyen
találhatóak: http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr
Az ıshonos halak életfeltételeinek biztosítása céljából védett víztest az alegység területén
nem található.
A felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatban lévı védett területeken mőködtetett monitoring
programok listáját a 4-3 melléklet, a mintavételi helyeket a 4-6 térképmelléklet tartalmazza.
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5

A vizek állapotának minısítése

Az állapotértékelés a tervezés egyik legfontosabb eleme. Feladata a kiinduló állapot rögzítése, és
annak meghatározása, hogy ez az állapot milyen távol van a kitőzött céloktól. Az értékelés alapját
a VKI-ban és a kapcsolódó útmutatókban elıírt, részben közösségi, részben nemzeti szinten
rögzített minısítési módszerek képezik. Az állapotértékeléshez a monitoring szolgáltat információt,
melyet a 4. fejezetben ismertettünk. A megbízható minısítéshez szükséges monitoring adatok
esetében hiányosságaink vannak. Az állapotértékelés pontatlansága pedig növeli az intézkedési
programok tervezésének bizonytalanságát. Az állapotértékelés módszertani leírása az országos
tervben és annak háttér jelentéseiben található meg, a következı pontokban az alegységre
vonatkozó eredményeket ismertetjük.

5.1 Vízfolyás víztestek ökológiai állapotának minısítése
A hazai folyóvizek és állóvizek minısítése során törekedtünk a VKI és a kapcsolódó útmutatók
elıírásainak maximális figyelembe vételére, de ezt csak olyan mértékig tudtuk megtenni,
amennyire a terv készítését megelızıen a vizeinkrıl rendelkezésre álló adatok lehetıvé tették. A
víztestek állapotértékelése a VKI V. melléklete és az ECOSTAT útmutatókon alapul az öt biológiai
elemre (fitoplankton, fitobenton, makrofita, makrozoobentosz és halak), a háttér (támogató) fizikaikémiai jellemzıkre és a hidromorfológiai állapot jellemzésére készített ötosztályos minısítı
rendszerek9 szerint. A VKI VIII. mellékletében szereplı specifikus szennyezık vizsgálatára abban
az esetben van szükség, ha azok valamelyikét jelentıs mennyiségben vezetik a vizekbe. A VKI
egyben elıírja az egy rossz, mind rossz elv alkalmazását, vagyis minden esetben a legrosszabb
osztályba sorolás eredményét tekinti mértékadónak.
Az értékelés eredményét összesítı integrált ökológiai állapotot az 5-1 térképmelléklet mutatja be,
a részleteket (víztestek biológiai, fizikai-kémiai és a hidromorfológiai állapota) az 5-2 – 5-4
térképmellékletek tartalmazzák. A térképeken a mesterséges és az erısen módosított
vízfolyásokat a természetesektıl eltérı módon (szaggatott vonallal) jelöltük. A víztestenkénti
minısítés eredményeit az 5-1 mellékletben adjuk meg.
5.1.1 Biológiai állapot/potenciál értékelése
Az elmúlt két évben a VKI szerint átalakított magyar monitoring rendszer eredményei számos új
víztestre biztosítottak biológiai adatokat.
A vízfolyások esetében mind az 5 élılényegyüttesre készült típus specifikus, EQR alapú biológiai
minısítı rendszer, amelyek részletesebb leírását az országos terv tartalmazza.
 A fitoplanktonra a mennyiségi és a minıségi viszonyokat jellemzı multimetrikus index
kidolgozása történt.
 A fitobenton esetében többféle metrikus index stresszor érzékenységének elemzését
követıen a vízfolyásokra multimetrikus index került kidolgozásra.
 Az EQR alapú minısítésére a makrofita esetében az Integrált Makrofita Minısítési Index
(IMMI) készült. A jelentıs adathiány csökkentése érdekében kidolgozásra került egy
gyorsminısítés, mely a hidromorfológiai jellemzık és a makrofita vizsgálatán alapul.

9

Az ún. EQR-szám a víztest állapotát egy 0-1 skálán értékeli. Annál magasabb a szám, minél közelebb van az állapot a
referenciaviszonyokhoz. Az ötosztályos minısítési rendszer határait ezen a 0-1 skálán határozzák meg a módszer
érvényesítése (validálása) során. Az osztályhatárok nem szükségképpen jelentenek egyenletes (2 tizedenként változó)
kiosztást a 0-1 skálán.
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 A makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes összetételén és mennyiségi viszonyain
alapuló metrika kialakítására került sor.
 A hazai vízfolyások halközösség struktúráján alapuló ökológiai minısítı rendszerének
elméleti alapjait a biológiai integritás index szolgáltatja. A kidolgozott minısítı rendszer
multimetrikus értékelési eljárás, ahol a változókat a halközösség ökológiai
meghatározottságú csoportjai, valamint az antropogén hatások ökológiai jellegő csoportjai
képezik, és az antropogén hatások összegezve jelennek meg az eredményben.
A minısítés élılény együttesenként történt, abban az esetben, ha egy víztesten belül több
mintavételi hely adata is rendelkezésre állt, a víztestre vonatkozó osztálybesorolást az egyes
pontokra megadott minısítések számtani átlaga jelenti. A pontminták eredményeinek a víztest
teljes hosszára történı kiterjesztése – a kevés mérésszám miatt – kényszerőségbıl történt,
azonban tudnunk kell, hogy a víztestek homogenitására vonatkozó feltevés számottevıen gyengíti
az eredmények megbízhatóságát. A minısítés megbízhatóságát egy háromosztályos skálán
értékelhetı. A nagyon bizonytalan eredmények a végsı (integrált) minısítésbıl kimaradtak.
Az 5-1 táblázatban látható a biológiai minısítés során értékelt víztestek száma és az eredmények
(osztályok) megoszlása élılény csoportonként.
5-1 táblázat:

A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként

Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoobentosz

Halak

Kiváló

2

1

0

0

0

Jó

7

0

2

5

2

Mérsékelt

6

0

4

8

1

Gyenge

0

0

4

1

0

Rossz

0

0

0

0

1

Nincs adat

28

42

33

29

39

15

1

10

14

4

Összes vizsgált
víztest

5-1 ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként
Biológiai minısítés
- Rábca és Fertı alegység -

Minısített víztestek száma
(db)

9
Fitobentosz

8

Fitoplankton

7

Makrofiton

6

Makrozoobentosz

5

Halak

4
3
2
1
0
Kiváló

Jó

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Minısítés (osztály)
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Az 5-2 táblázat az összesített osztályzat szerint kapott eredményeket foglalja össze, víztest
kategóriákra bontva (az „egy rossz mind rossz” elvet követve, mértékadónak a legalacsonyabb
osztályt tekintve). A biológiai minısítés eredményei az 5-2 térképmellékletben vizuálisan is
áttekinthetıek.
5-2 táblázat: Az összesített biológiai minısítés eredményei víztest kategóriánként
Víztest kategória

Osztály
Természetes

Erısen módosított

Mesterséges

Kiváló

0

0

1

Jó

2

1

3

Mérsékelt

6

1

1

Gyenge

3

1

0

Rossz

1

0

0

Nincs adat

6

4

13

Összes vizsgált víztest

12

3

5

5.1.1.1 Természetes víztestek
A természetes vízfolyás víztestekre mind az öt élılénycsoport esetében történt minısítés.
Összesen 28 db minısítési eredmény állt rendelkezésre az öt élılénycsoportból a 18 db
természetes állapotú vízfolyás víztestre. Az alegységhez tartozó 18 db természetes vízfolyás
víztest közül 12 db víztestre készült biológiai minısítés (5-2 táblázat). Általánosságban
elmondható, hogy a vizsgált víztestek esetében fitobenton, makrofita, valamint makrogerinctelen
alapján történt minısítés. 6 db víztestre (a víztestek 33 %-ra) volt legalább három biológiai elemre
adat. 6 db víztestre (a víztestek 33 %-ra) viszont egyáltalán nem állt rendelkezésre semmilyen
minısítésre alkalmas biológiai felmérési eredmény. Az 5-3 táblázatban és az 5-2 ábrán a
minısítés eredményeit összesítettük.
A vizsgált természetes víztestek közül a minısítések alapján az alegységen csak a Rák-patak éri
el összességében a jó ökológiai állapotot, melynek Sopron feletti része tipikus hegyvidéki patak
képét mutatja.
A többi vízfolyás esetében mind a fitobenton, mind a makrofita, valamint a makrozoobenton is
többnyire csak mérsékelt vagy esetenként annál rosszabb állapotra utal. Gyenge állapotú
osztályzatot kapott víz a makrofita minısítés szerint volt a legtöbb. Mind a Répce felsı, Ikva
középsı, valamint a Kardos-ér felsı víztest csak gyenge állapotúnak mondható makrofita alapján.
Halfauna alapján az alegységen 2 db víztesten történt minısítés. A minısítés alapján az Ikva
középsı víztest rossz állapotúnak mondható, míg a Répce felsı jó állapotú.
Általánosságban elmondható, hogy a nem megfelelı ökológia állapot oka többnyire a nem
megfelelı partmenti vegetáció, ami alatt értendı az árnyékoló vegetáció hiánya, az özönfajok
helyenkénti tömeges megjelenése, illetve a többnyire szinte partélig érı mezıgazdasági kultúra.
Ezen nem megfelelı partmenti vegetáció miatt a mezıgazdasági területekrıl származó diffúz
terhelés is több víztest esetében problémaként jelentkezik. Egyes víztesteken a mederbe vezetett
kommunális, illetve ipari szennyvíz is hozzájárul a nem megfelelı ökológiai állapot kialakulásához.
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5-3 táblázat:

A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként a
természetes víztestek esetében

Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoobentosz

Halak

Kiváló

1

0

0

0

0

Jó

3

0

1

2

1

Mérsékelt

6

0

4

5

0

Gyenge

0

0

3

1

0

Rossz

0

0

0

0

1

Nincs adat

8

8

10

10

16

Összes vizsgált víztest

10

0

8

8

2

5-2 ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként a természetes víztestek esetében
Biológiai minısítés
- Rábca és Fertı alegység természetes víztestjei 7
Minısített víztestek száma
(db)

Fitobenton
6

Fitoplankton

5

Makrofiton

4

Makrozoo
Halak

3
2
1
0
Kiváló

Jó

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Minısítés (osztály)

5.1.1.2 Erısen módosított víztestek
Az erısen módosított állapotú víztestek esetében bizonyos hidromorfológiai befolyásoltság
fennmarad. A biológiai jellemzık többségére igaz, hogy ezeket a hatásokat tükrözik. Emiatt a
természetes jellegő vizekre kidolgozott minısítési módszer egy az egyben nem alkalmazható az
eltérı referenciaállapot miatt (a kiváló állapot helyett a hidromorfológiai befolyásoltságot is
figyelembe vevı ún. maximális ökológiai potenciál). A módszertanra vonatkozó részleteket az
országos terv, illetve a biológiai minısítés módszertani leírása adja meg. Megjegyezzük, hogy az
ökológiai potenciálra vonatkozó módszertani megfontolások a stresszor specifikus biológiai
minısítés és annak kialakításához szükséges adatok hiánya miatt egyelıre még nem kiforrottak.
Az alegységen belül a tervezés során összesen 7 db vízfolyás víztestet jelöltünk ki erısen
módosított állapotúnak, ezek 43%-ra készült biológiai minısítés (5-2 táblázat). Összesen 10 db
minısítési eredmény állt rendelkezésre az öt élılénycsoportból a 7 db víztestre. Az 5-4
táblázatban és az 5-3 ábrán a minısítés eredményeit összesítettük. Az eredményeket az 5-2
térképmellékletben is láthatjuk, az erısen módosított vízfolyásokat a természetestektıl eltérı
módon (szaggatott vonallal) jelöltük.
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Az erısen módosított víztestek esetében a 7 db víztest közül 3 db víztesten történt minısítés. A
fitobenton minısítés alapján mind három víztest jó potenciálúnak mondható. Árnyaltabb a kép a
makrogerinctelen minısítés alapján, mely szerint a Keszeg-ér alsó jó, míg a Kis-Rába és a
Rábca mérsékelt potenciálúnak mondható. A Rábca a halas minısítés alapján is mérsékelt
potenciálú.
5-4 táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
erısen módosított víztestek esetében
Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoobentosz

Halak

Jó és a fölött

3

1

1

1

0

Mérsékelt

0

0

0

2

1

Gyenge

0

0

1

0

0

Rossz

0

0

0

0

0

Nincs adat

4

6

5

4

6

Összes vizsgált víztest

3

1

2

3

1

5-3 ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként erısen módosított víztestek esetében
Biológiai minısítés
- Rábca és Fertı alegység erısen módosított víztestjei 4
Minısített víztestek száma
(db)

Fitobenton
Fitoplankton
3

Makrofiton
Makrozoo

2

Halak

1

0
Jó és a fölött

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Minısítés (osztály)

5.1.1.3 Mesterséges víztestek
A mesterséges víztestek esetében is a maximális ökológiai potenciál a viszonyítási alap, és az
ökológiai potenciált kell minısíteni. Ennek módszere azonban esetenként eltérı az erısen
módosítottakéhoz képest, mert alapvetıen a funkció, és nem a hasonlóság határozza meg a
minısítést. A jelenleg alkalmazott módszertan egyelıre ilyen különbséget nem tesz, a minısítés az
erısen módosított víztestekkel azonos módon történt (általában egy osztály eltolás).
Az alegységen 18 db mesterséges vízfolyás víztest található, melyek közül 5 db víztest esetében
állt rendelkezésre elegendı számú és minıségő adat a biológiai minısítéshez. Az 5-5 táblázatban
és az 5-4 ábrán a minısítés eredményeit összesítettük. Az eredményeket az 5-2
térképmellékletben is láthatjuk, a mesterséges vízfolyásokat a természetesektıl eltérı módon
(szaggatott vonallal) jelöltük.
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Az eredményeket tekintve látható, hogy az alegységhez tartozó mesterséges víztestek biológiai
minısítése jelenleg még nem volt elvégezhetı adathiány miatt. Ezen víztestek többségénél 2009ben került sor a monitoringra, melynek eredményei még nem állnak rendelkezésre. Fitobenton
minısítésre ez idáig 2 db mesterséges víztest esetében került sor. Mind a Bısárkány-Réticsatorna, mind a Kapuvár-Bısárkányi- és Tordosa-csatorna víztest esetében jó és a fölötti
potenciálra utal a fitobenton minısítés. Fitoplankton, valamint makrofita minısítésre a mesterséges
víztestek egyikén sem került még sor. A makrozoobenton minısítés alapján mind a Hanságifıcsatorna, mind a Lébény-hanyi-csatornák jó potenciált tükröz. Míg a Kis-Répce csak
mérsékelt potenciálúnak mondható makrozoobenton minısítés alapján. Halak alapján történı
minısítésre egyedül a Hansági-fıcsatornán került sor, ahol a minısítés jó potenciálra utal.
5-5 táblázat:

A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
mesterséges víztestek esetében

Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoo

Halak

Jó és a fölött

2

0

0

2

1

Mérsékelt

0

0

0

1

0

Gyenge

0

0

0

0

0

Rossz

0

0

0

0

0

Nincs adat

16

18

18

15

17

Összes vizsgált víztest

2

0

0

3

1

5-4 ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként mesterséges víztestek esetében
Biológiai minısítés
- Rábca és Fertı alegység mesterséges víztestjei 3
Minısített víztestek száma
(db)

Fitobenton
Fitoplankton
Makrofiton

2

Makrozoo
Halak
1

0
Jó és a fölött

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Minısítés (osztály)

5.1.2 Fiziko-kémiai állapot értékelése
5.1.2.1 Általános fiziko-kémiai paraméterek
A vízfolyásokra vonatkozóan a VKI öt komponens csoportra írja elı a fizikai és kémiai jellemzık
vizsgálatát, ezek az oxigén háztartás jellemzıi, tápanyag kínálat, sótartalom, savasodási állapot,
és a hımérsékleti viszonyok. A minısítés öt osztályos, azonban az integrált ökológiai állapot
meghatározásánál csak a kiváló/jó és a jó/közepes osztályhatárokat kell figyelembe venni.
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Utóbbiak esetében lényegében azt kell vizsgálni, hogy a biológiai alapon történt besorolást a
fizikai-kémiai állapot is alátámasztja-e. Ha nem, akkor az ökológiai állapot sem lehet jó.
A felsorolt komponens csoportokra és a víztípusok összevonásával kialakított víztest-csoportokra
specifikus osztályozási rendszer készült. A fiziko-kémiai minısítés végeredményét az „egy rossz
mind rossz” elvet alkalmazva a komponens csoportok legalacsonyabb osztály értéke adja.
A hımérsékleti viszonyokra nem rendelkezünk víztípustól függı, állapotra vonatkozó
határértékekkel. A termálvíz és hőtıvíz bevezetésekre a megengedhetı (téli-nyári)
hımérsékletnövekedés és az elkeveredés utáni maximális vízhımérsékletet (T=30 ºC) víztípustól
független értékei alkalmazandók. Hımérsékleti viszonyokra általános, víztestenkénti minısítés
nem történt, a kritériumokat ott kell alkalmazni, ahol antropogén eredető hıterhelés jelentkezik.
A sótartalomra a jó/közepes osztályhatár, mint befogadóra vonatkozó (immissziós) határérték
jelenik meg követelményként.
A támogató kémiai jellemzık esetében alapvetıen nincs különbség aszerint, hogy a víztest
természetes, erısen módosított vagy mesterséges kategóriába tartozik. Az ökológusok egyöntető
véleménye alapján, a VKI elveivel összhangban a jó ökológiai állapotnak megfelelı vízminıséget a
potenciál esetében is el kell érni. Ezen megfontolások alapján a természetes vizekre megállapított
osztályhatárok változatlanul alkalmazandók az erısen módosított víztestekre, fontos azonban,
hogy a határértékeket a hidromorfológiai viszonyoknak megfelelı típus-csoport szerint kell
kiválasztani. A minısítési rendszer a mesterséges víztestekre is alkalmazható, a funkció alapján
történı csoportosítás és a természetes víztípusok közötti megfeleltetés alapján.
Az értékelés eredményét az 5-6 táblázatban, az 5-3 térképmellékletben és az 5-5 összesítı
ábrán mutatjuk be.
5-6 táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített
eredménye
Szervesanyagok,
oxigén háztartás

Tápanyagkészlet

Sótartalom

Savasodási
állapot

Fizikai-kémiai
minısítés

Kiváló

11

5

11

24

2

Jó

15

13

12

1

14

Mérsékelt

1

7

4

0

9

Gyenge

0

2

0

0

2

Rossz

0

0

0

0

0

Nincs adat

16

16

16

18

16

Összes vizsgált víztest

27

27

27

25

27

Osztály
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5-5 ábra:

Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként
Fizikai-kémiai minısítés
- Rábca és Fertı alegység 30
Minısített víztestek száma (db)

Szervesanyagok, oxigén háztartás
Tápanyag-készlet

25

Sótartalom
20

Savasodási állapot
Fizikai-kémiai minısítés

15
10
5
0
Kiváló

Jó

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Minısítés (osztály)

A fizikai és kémiai jellemzık minısítéséhez országos adatbázist hoztunk létre a felügyelıségek
mérési adataiból. Az adatbázis tartalmazza a minısítéshez szükséges komponenseke a 20042008 idıszak feldolgozott eredményeit (átlagkoncentrációk és adatszám, víztestekre összesítve).
Az adatok segítségével az alegységhez tartozó vízfolyások 63%-át tudtuk minısíteni (43 víztestbıl
- 27 db víztestet, természetesen eltérı megbízhatósággal, hiszen esetenként csak 3-4 észlelési
adatsor állt rendelkezésre). A legtöbb víztesten egyetlen mintavételi helyrıl volt adat. Ahol több
mintavételi hely adatsora is rendelkezésre állt, az adatokat egyesítettük és a minısítést a kumulált
adatsorral végeztük.
A vizek állapota a vizsgált vízfolyásoknál 59%-ban éri el a kiváló és jó állapotot/potenciált.
A csoport paramétereket külön vizsgálva a kép sokkal árnyaltabb. A csoportok közül legrosszabb a
helyzet a növényi tápanyagok esetében. A tápanyag miatt kifogásolt víztestek száma 9. A
szervesanyag tartalom, valamint a savasodási állapot alapján a vizsgált vízfolyások megfelelınek
mondhatóak. A sótartalom miatt a vizsgált víztestek csak kis százaléka nem éri el a jó állapotot
(Ikva felsı, Ikva középsı, Metıc- és Pós-patakok, Répce- jp.-fıcsatorna). Az Ikva esetében a
magasabb sótartalom nem a természetes eredet, hanem inkább a szennyvízbevezetések
következménye.
A szennyezések forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy 5 db víztesten (pl. Ikva,
Kardos-ér, Répce-árapasztó) a szennyvízterhelés nagyban hozzájárul a tápanyag problémához.
Továbbá jelentıs az alegységben a szántóterületek túl nagy arányából származó diffúz terhelés is.
5.1.2.2 Egyéb speciális szennyezık értékelése
A VKI VII. melléklete 12 csoportba sorolva megadja azoknak az anyagféleségeknek a listáját,
melyeket az ökológiai állapotértékeléshez – amennyiben azok a vizekben emberi hatások miatt
elıfordulnak – vizsgálni kell. A listából Magyarország a Duna-medencében is jelentısnek számító
négy fémet (oldott cink, réz, króm, arzén) vonta be a vizsgálandó jellemzık sorába. Ezekre a
fémekre az EU nem ad meg felszíni vízminısítési határértékeket, és a Duna Védelmi Bizottság
(ICPDR) is csak célértékeket alkalmaz a Duna-medencei nemzetközi vízminıségi monitoring
rendszer eredményeinek feldolgozásához. A hazai vizekre a korábban már alkalmazott, a „Felszíni
vizek minısége, minıségi jellemzık és minısítés” MSZ 12749 szabvány II. vízminıségi
osztályához tartozó határértékek tekinthetık mértékadónak az oldott króm, cink, arzén, réz 90 %os tartósságú koncentrációi alapján történı minısítéshez. A határértékek felülvizsgálata a
következı tervezési ciklusban javasolt.
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A Rábca és Fertı tó alegységben lévı vízfolyás víztesteknél elsıbbségi anyagokra és releváns
veszélyes anyagokra vizsgálat 4 db víztesten, a Répce felsın, a Rábcán, a Rák-patakon, az
Ikva középsı víztesten történt. A minısítés alapján határérték-túllépés nem volt kimutatható.
5.1.3 Hidromorfológiai állapot értékelése
A hidrológiai és morfológiai viszonyok fontos meghatározói az ökoszisztémák mőködésének. Az
ökológiai minısítés ún. támogató elemei. Az integrált ökológiai minısítést csak az befolyásolja,
hogy az állapot kiváló-e vagy sem, de az intézkedések tervezése szempontjából fontos, hogy a
biológiai minısítéshez hasonló 5-osztályos skálán a víztest hol helyezkedik el. A hidromorfológiai
állapot a víztestek hasonlóságnak egyik fı mutatója, és olyan víztestek esetén is lehetıvé teszi az
intézkedések tervezését, ahol nem állt rendelkezésre megbízható adat a minısítésre. A
hidromorfológiai minısítés a kis és közepes vízfolyásokra mintegy 20 paraméteren, a nagy
folyókra ennél valamivel kevesebb paraméteren alapul. A jó állapot követelményeit az élıvilággal
való szoros kapcsolat határozza meg: akkor beszélhetünk a hidromorfológiai elemek jó állapotáról,
ha az összhangban van az 5.1.1 pontban bemutatott biológiai jellemzık jó állapotával. A jó
állapothoz tartozó kritériumok biológiai szemlélető meghatározása a makrofitára, a
makrogerinctelenekre és a halakra vonatkozó információk, szempontok figyelembevételével történt.
Az alacsonyabb osztályokba történı besorolás a paraméterek jó állapottól való eltéréseinek
összesítése alapján végezhetı el. A módszertant az 5-1 háttéranyag tartalmazza.
Az 5-7 táblázat mutatja a minısítés eredményeit, a vízfolyások természetes típusai és az emberi
használat jellege szerinti bontásban, az 5-6 ábra pedig segít láthatóvá tenni a jellemzıket
kategóriák (természetes, erısen módosított, mesterséges) szerinti felbontásban. Az 5-4
térképmelléklet mutatja valamennyi víztestre a hidromorfológiai minısítés eredményeit.
5-7 táblázat: Víztestek hidromorfológiai minısítésének eredményei a különbözı víztípusok
és használat jellege függvényében
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5-6 ábra:

Víztestek hidromorfológiai minısítésnek eredményei, kategóriák szerinti
felbontásban
Hidromorfológiai minısítés
- Rábca és Fertı alegység 16
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5.1.3.1 Természetes víztestek
Az alegységhez tartozó természetes víztestek zöme (78 %-a) az ún. mérsékelt osztályba esik:
vagyis az eltérés az általánosan megkívánt célállapottól nem jelentıs. Általánosan jelentkezı
probléma a parti puffersáv hiánya/ nem megfelelı szélessége, az özönfajok helyenkénti tömeges
megjelenése, valamint a medrek szabályozottsága, a váltakozó sebességő terek hiánya. A
víztestek közel egynegyede viszont csak az ún. gyenge osztályba esik. Ide tartozik az Ikva
középsı és felsı szakasza, a Rákos-patak, a Kardos-ér alsó szakasza.
5.1.3.2 Erısen módosított víztestek
Az alegységhez tartozó erısen módosított víztestek egyike sem éri el a jó potenciált. Az erısen
módosított víztestek közel fele csak gyenge vagy rossz osztályba esik. Ide tartozik a Kis-Rába, a
Répce alsó szakasza. A legrosszabb minısítés a Keszeg-ér felsı szakaszára adódott, ahol a
minısítés a rossz osztálynak megfelelı volt. Általánosan jelentkezı problémák hasonlóak a
természetes vízfolyásoknál fentebb bemutatott problémákkal.
5.1.3.3 Mesterséges víztestek
A mesterséges víztestek hidromorfológiai állapotának minısítése a funkcióhoz képest indokolatlan
hidromorfológiai elváltozások értékelésén, és nem egy elképzelt célállapot és a jelenlegi állapot
összehasonlításán alapul. Akkor tekinthetı max. ökológiai potenciálúnak a víztest, ha a vizsgált
szempontok (pl. nem megfelelı vízszint, átjárhatóság, vízjárás, partmenti zónáció, vonalvezetés…)
alapján egyetlen probléma sem érinti a víztestet jelentıs mértékben.
Az alegységhez tartozó víztestek közel fele mesterséges víztest, csatorna, melyek egyike sem éri
el a jó potenciált hidromorfológiai szempontok alapján. Az alegységhez tartozó mesterséges
víztestek közel 70% csupán gyenge vagy rossz osztályba esik a minısítés alapján.
Általánosságban jelentkezı probléma az egyenes vonalvezetés, a partmenti zonáció hiánya,
valamint a túlzottan benıtt, feliszapolódott meder.
5.1.4 Az ökológiai állapot integrált minısítése vízfolyásokra
A nem teljes körő monitoring miatt egy-egy víztesten eltérı számú minıségi elem állt
rendelkezésre az integrált minısítéshez. Hidromorfológiai minısítés a természetes vízfolyások
100%-ára készült. Az általános kémiai jellemzık is rendelkezésre álltak a vízfolyások 37 %-ára.
Elvben e két minısítési elemmel az emberi hatások jellemezhetık. Ugyanakkor a VKI fontos
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alapelve, hogy a biológiai jellemzıket elıtérbe helyezi a hidromorfológiai és a kémiai mutatókkal
szemben. Helyettesítésre csak kivételes esetben, hasonló típusok és azonos problémák esetében
ad lehetıséget. Annak érdekében, hogy a kevés információból adódó torzítások kiküszöbölhetık
legyenek, azok a víztestek nem kaptak minısítést, melyeknél nem állt rendelkezésre legalább egyegy minısítı elem, amelyek a két legfontosabb emberi hatást jelzik: a szennyezés jellemzésére a
fiziko-kémiai vagy a fitobenton minısítés valamelyike, a hidromorfológiai hatások indikátoraként
pedig a makrofita, a makroszkópikus gerinctelenek vagy a halak közül legalább az egyik.
A fenti megfontolásokkal az alegység területén összesen 16 db víztestre (37 %) áll rendelkezésre
minısítés. Az ökológiai állapot osztályba sorolását az 5-1 térképmellékleten, valamint az 5-1
mellékletben víztestenként mutatjuk be.
5-8 táblázat: Víztestek integrált
kategóriákban
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Állapot

5.1.4.1 Természetes víztestek
A fenti megfontolásokkal és korrekcióval összesen 10 db víztestre (56%) kaptunk eredményt, 8
víztesten nem volt elvégezhetı az integrált minısítés. Kiváló állapotú vízfolyás egy sem lett, jó
állapotot pedig mindössze 1 db víztest (Rák-patak) ért el. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált
természetes vízfolyások szinte mindegyike intézkedést igényel. Az ökológiai állapot osztályba
sorolását az 5-1 térképmellékleten mutatjuk be. Az 5-7 ábra a víztestek száma és a hosszaránya
szerinti megoszlásban mutatja az osztályba sorolás eredményét.
5-7 ábra:

Természetes víztestek megoszlása az ökológiai minısítési osztályba sorolás
szerint
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5.1.4.2 Erısen módosított víztestek
Az összesített eredmények szerint 3 db víztestet minısítettünk, míg 4 db víztesten nem volt
elvégezhetı az integrált minısítés. Jó potenciál el nem érı víztestek száma 2 (Rábca, Kis-Rába).
Ezek a vízfolyások intézkedést igényelnek, az erısen módosított állapotot eredményezı emberi
tevékenység fennmaradása mellett is.
5.1.4.3 Mesterséges víztestek
Az összesített eredmények szerint 3 db víztestet minısítettünk, míg 15 db víztesten nem volt
elvégezhetı az integrált minısítés. Jó és a fölötti potenciál 1 db víztestnél (Lébény-hanyicsatornák) fordult elı. Ez azt jelenti, hogy a többi, vizsgált mesterséges vízfolyásnál is
intézkedés szükséges.
5.1.5 Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése
Az Európai Parlament és a Tanács irányelvet dolgozott ki a vízpolitika területén a
környezetminıségi elıírásokról, a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és
86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követı hatályon kívül helyezésérıl, valamint a
2000/60/EK irányelv módosításáról. Ez az irányelv tartalmazza az elsıbbségi anyagokra és
bizonyos egyéb szennyezıanyagokra vonatkozó környezetminıségi elıírásokat (EQS) a felszíni
vizekre. Az irányelvben megadott határértékek kötelezı érvényőnek tekinthetık. Az elsıbbségi
anyagokra vonatkozó határértékeket az 5-3 háttéranyag tartalmazza.
A Rábca és Fertı tó alegységben lévı vízfolyás víztesteknél elsıbbségi anyagokra és releváns
veszélyes anyagokra vizsgálat 2 db víztesten, a Répce felsın és a Rák-patakon történt. A
minısítés alapján a víztestek jó kémiai állapotúak, nem volt kimutatható határérték túllépés.

5.2 Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése
Az állóvizek jellemzése a vízfolyásokéhoz hasonlóan, a VKI V. mellékletében meghatározott
állapotjellemzık szerint történt, az értékelés azonban nem teljes körő az adathiány és módszertani
hiányosságok miatt. Az eredmények térképi megjelenítése a vízfolyásokkal együtt készült (5-1 –
5-4 térképmellékletek), a víztestenkénti minısítést az 5-1 melléklet tartalmazza.
5.2.1 Biológiai állapot értékelése
Az állóvizekre a fitoplankton, a fitobenton és a makrofita élılény együttesekre készült típus
specifikus, ötosztályos (ún. EQR-alapú) biológiai minısítı rendszer. A makroszkópikus
gerinctelenek esetében az elégtelen adatok és a minısítési rendszerek nemzetközi
kidolgozatlansága az oka a minısítı rendszer hiányának. Az állóvizek halközösség alapú
minısítése azokra a víztestekre volt lehetséges, amelyekre korábbi kutatások eredményeként volt
adat. Mivel kidolgozott minısítési rendszer nem készült, ezt csak szakértıi becslésnek lehet
tekinteni. Ezért a halfauna alapján történt minısítés eredményét - mivel a módszer nem
transzparens - az integrált minısítésben nem számíthatjuk bele.
A mesterséges és erısen módosított állóvizek valamelyik természetes tótípushoz való
hasonlóságuk (tározók, egyes kavicsbánya tavak), vagy pedig funkciójuk (jelenlegi vízhasználat)
alapján minısíthetık. Fürdıvíz, öntözıvíz és halászati hasznosítás esetén utóbbi, tehát a funkció
alapján kell az ökológiai potenciált meghatározni. A fürdıvízként használt tavak (pl. bányatavak)
esetében a fürdıvíz követelmények mellett a támogató kémiára a hasonlóság szerinti kritériumok
is teljesítendık (pl. oligotrofikus állapot, mint referencia bánya tavakra). Több vízhasználat
együttes fennállása esetén a szigorúbb kritérium a mértékadó. Természetvédelmi kezelés alatt álló
mesteréges tavaknál a kiváló potenciált a hasonlóság alapján vehetjük figyelembe (holtágakra, kis
tavakra vonatkozó referencia állapot). A biológiai adatok tekintetében a mesterséges és erısen
módosított állóvizekre gyakorlatilag teljes az adathiány, így sem a módszerek kidolgozására, sem
a minısítésre nem került sor.
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5.2.1.1 Természetes víztestek
Az alegységen VKI szerint kijelölt természetes állóvíztestként a Fertı tó szerepel. A Fertı tó a
sztyepptavak legnyugatibb és egyben legnagyobb, több mint 300 km2-es tava. Különleges
természeti értéket képvisel, bioszféra rezervátum, Ramsari terület és nemzeti park. A tó kezelését
Magyarország és Ausztria közösen a Határvízi Bizottság határozatai alapján végzi. Az alábbi
fejezetekben a magyarországi tórészre vonatkozó eredményeket közöljük, melyek összhangban
vannak a közös értékeléssel.
A tó biológiai állapota a minısítések alapján majdnem minden minısített élılénycsoport esetében
megfelel a jó állapot kritériumainak. A halfauna alapján történt elızetes minısítés (szakértıi
becslés) szerint mérsékelt ökológiai állap adódott, de ezen eredményt az integrált minısítésnél
nem vettük figyelembe az 5.2.1. fejezetben leírt okok miatt.
5-9 táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
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5.2.1.2 Erısen módosított víztestek
A VKI hatálya alá tartozó, kijelölt erısen módosított állóvíz víztest az alegység területén nincs.
5.2.1.3 Mesterséges víztestek
A VKI hatálya alá tartozó mesterséges állóvíz víztest az alegységen a Hegyeshalmi
kavicsbányató, mely jelenleg üzemi terület. A tó minısítéséhez nem álltak rendelkezésre adatok.
Állapotértékelés a tóra vonatkozóan nem készült.
5.2.2 Fiziko-kémiai állapot értékelése
5.2.2.1 Általános fiziko-kémiai paraméterek
Az állóvizek minısítéséhez a folyóvizeknél használt fizikai-kémiai jellemzıkön kívül az átlátszóság,
mint fizikai jellemzı bevonását javasolja a VKI. Tekintettel arra, hogy állóvizeink túlnyomó
többsége sekély, azokat a szél keltette áramlások fenékig felkavarni képesek, ez a paraméter nem
releváns. Az állóvíz típusokra meghatározott osztályhatárokat az 5-2 háttéranyag tartalmazza.
A fizikai-kémiai minısítés alapján a Fertı tó eléri a jó állapotot, melyhez nagymértékben
hozzájárult Ausztria, valamint Magyarország területén a teljes vízgyőjtıterületre vonatkozó
szennyvízkezelési program végrehajtása. A tavat ma már közvetlenül csak kizárólag biológiailag
és kémiailag tisztított szennyvíz éri (Balf, Podersdorf).
A Hegyeshalmi kavicsbányató tekintetében nem álltak rendelkezésre adatok a minısítés
elvégzéséhez.
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5-10 táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített
eredménye
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5.2.2.2 Egyéb speciális szennyezık értékelése
Az egyéb specifikus szennyezıanyagok (fémek) esetében nincs különbség az értékelési
módszerben a folyóvizek és az állóvizek között.
A Fertı tó esetében a fémek vizsgálata során nem volt kimutatható határérték túllépés. A
Hegyeshalmi kavicsbányató tekintetében nem álltak rendelkezésre adatok a minısítés
elvégzéséhez.
5.2.3 Hidromorfológiai állapot értékelése
Állóvizekre jelenleg nem áll rendelkezésre a vízfolyásokéhoz hasonló ötosztályos minısítési
módszer. Az egyes állóvíz típusok hidromorfológiai referencia viszonyait, illetve a jellemzéshez
felhasználható paramétereket meghatározták, de az adatok, illetve a jó állapot biológiai
szemlélettel megállapított követelményeinek hiánya miatt a minısítési rendszert nem lehetett
kidolgozni.
5.2.4 Az ökológiai állapot integrált minısítése állóvizekre
Az integrált minısítés menete a vízfolyásoknál ismertetett módszerrel azonos. Mivel a tavaknál a
makrogerinctelenek eleve hiányoznak a minısítésbıl, és a fitoplanktonra is kevés tóra állt
rendelkezésre adat, az integrált minısítéshez minden minısítési eredmény „számított” (azaz a tó
minden esetben kapott osztály besorolást, ha legalább egy minısítési elemre volt információ).
5.2.4.1 Természetes víztestek
A Fertı tó ökológiai állapota az integrált minısítés alapján jónak mondható. Hasonlóan értékelte a
tó ökológiai állapotát Ausztria is.
A tóval kapcsolatos környezeti célkitőzésünk a jó ökológiai állapot megırzése, ehhez
kapcsolódóan a tó belsı terhelésének csökkentése.
5.2.4.2 Erısen módosított víztestek
A VKI hatálya alá tartozó, kijelölt erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs.
5.2.4.3 Mesterséges víztestek
A Hegyeshalmi kavicsbányató minısítése adathiány miatt nem volt elvégezhetı.
5.2.5 Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése
A veszélyes anyagok esetében nincs különbség az értékelési módszerben a folyóvizek és az
állóvizek között. A környezetminıségi EQS határok, valamint a további 4 fémre megállapított
határértékek minden víztípusra, így az állóvizekre is érvényesek, függetlenül azok kategóriájától.
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A Fertı tó a kémiai minısítés alapján jó állapotú, nem volt kimutatható határérték túllépés. A
Hegyeshalmi kavicsbányató tekintetében nem álltak rendelkezésre adatok a minısítés
elvégzéséhez.

5.3 Felszín alatti víztestek állapotának minısítése
5.3.1 A mennyiségi állapot értékelése és minısítése
A mennyiségi állapotra vonatkozó négy vizsgálati módszer (teszt) különbözı szempontból
vizsgálja a vízkivételek felszín alatti vizekre gyakorolt hatását:
•

A süllyedési teszt azt ellenırzi, hogy a vízkivételek környezetében nem süllyed-e
tartósan a vízszint, vagyis a vízkivétel nem haladja-e meg az utánpótlódó
vízmennyiséget.

•

A vízmérleg tesztnek nevezett módszer azt ellenırzi, hogy a közvetlen vízkivételek
(kutakkal) és a közvetett vízelvonások (vízfolyások mesterséges megcsapoló hatása,
bányatavak párolgása) nem ellentétesek-e a terület tájökológiai céljaival. Ilyen módon
azok a víztestek válogathatók ki, ahol a vízkivételek hatására kialakuló vízháztartási
viszonyok nem biztosítják a felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigényét.

•

A felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákra vonatkozó teszt azt ellenırzi, hogy
vannak-e a víztesten belül olyan jelentıs, károsodott ökoszisztémák, amelyek
károsodását a felszín alatti vízhasználatok (kutak, megcsapolás) okozzák.

•

Az ún. intruziós teszt pedig azt ellenırzi, hogy a felszín alatti vízhasználatok nem
indítanak-e el káros vízminıségi változásokat.

Bármelyik teszt pozitív eredménye elegendı ahhoz, hogy a víztest gyenge állapotú legyen.
A vizsgálati módszerek részletesebb leírását az országos terv tartalmazza.
5.3.1.1 Süllyedési teszt
A megfigyelı kutak észlelési idısorait elemezve megállapítható, hogy a felszín alatti víztestekre
kiterjedı léptékben sehol nem tapasztalható tartós vízszintsüllyedési tendencia.
Vannak olyan víztestek, ahol ugyan víztest-szinten jelentıs kiterjedéső (területének nagyobb, mint
20%-ára kiterjedı), egybefüggı süllyedési tendenciáról nem beszélhetünk, de jellemzıek az
ismétlıdıen megjelenı lokális süllyedések. Ez a jelenség jelzi, hogy a víztest vízhasználatai nem
fenntarthatóak, ezért ezeket a víztesteket gyenge állapotúnak kell tekinteni, ahol a jelenlegi helyzet
javítása intézkedéseket igényel.
A Rábca és Fertı alegység területén általános érvényő süllyedéseket nem mutatott ki a süllyedés
teszt.
Az Ikva-vízgyőjtı, Répce felsı vízgyőjtıje sp.1.2.1 és p.1.2.1. víztesteken a 2001-2006 idıszakot
figyelembe véve lokálisan talajvízszint-süllyedés tapasztalható. A vízszintsüllyedés üteme és
mértéke megfelelt a meteorológiai viszonyok (csapadék, hımérséklet) alakulásából adódó
állapotoknak. A süllyedés mértéke 0,10 – 0,12 m/év. Ezek a süllyedés lokális jellege miatt, nem
okozzák a víztest gyenge állapotát, de említésre érdemesek, kialakulóban lévı problémára
utalhatnak.
Az Északnyugat-Dunántúl porózus termálvíztest esetében, mely nagy kiterjedéső víztest, Hegykı
térségében mutatható ki lokális süllyedés. Ez a süllyedés nincsen hatással a termálvíztest egyéb
régióira. Maga a süllyedés tendenciózus, ezért mindenképpen említésre érdemes. A süllyedés
annak ellenére jelentkezik, hogy a termálkutak termelése az utóbbi években stagnál. A kitermelt
termálvíz utánpótlódása a felette lévı fedırétegbıl korlátozott. Visszasajtolás nélkül ez a képesség
szabja meg a kitermelhetı készletet. A süllyedés azt jelzi, hogy egyes területeken az intenzív
kitermelés meghaladja az utánpótlódó készletet. A porózus termál víztestekbıl kivett

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 82 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-2 Rábca és Fertı

vízmennyiséget elsısorban fürdıvízként hasznosítják. Visszasajtolni csak az energetikai céllal
felhasznált vizet lehet.
5.3.1.2 A felszín alatti vízkészlet hasznosulása a vízmérleg teszt alapján
Ahogy a bevezetıben szerepelt, ez a teszt azt vizsgálja, hogy nincs-e konfliktus az emberi
igényeket kielégítı vízhasználatok és az ökoszisztémák célállapotához tartozó vízigények között.
Ilyen értelemben nem egy hagyományos vízmérlegrıl van szó, mert az ökoszisztémák
vízfogyasztása nem a jelenlegi, hanem a célállapot szerint szerepel a számításokban. Az
ökoszisztémák célállapota ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok együttes
figyelembevételével határozható meg.
A természetes utánpótlásból biztosítani kell a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák (FAVÖKO-k)
célállapot szerinti vízigényét, és a maradék hasznosítható a társadalom vízszükségleteinek
kielégítésére. A felszín alatti vízgyőjtı jó mennyiségi állapotának kritériuma, hogy a közvetett és
közvetlen vízkivételek mennyisége ne haladja meg ezt a hasznosítható vízkészletet.
Az utánpótlódás és a FAVÖKO-k vízigénye különbségeként meghatározott hasznosítható
készletnek és a vízkivételeknek víztestenként, illetve víztest csoportokként számolt értékeit az 5-2
melléklet mutatja be (a víztestek közötti vízforgalom elemei részletes, modellezésen alapuló
számítások nélkül bizonytalanul becsülhetık, illetve függenek a vízhasználatoktól, ezért a
vízmérleg számítások általában egy felszín alatti vízgyőjtıt alkotó víztestek csoportjaira készültek
– az eredmény is valamennyi, a csoporthoz tartozó víztestre érvényes).
A hasznosítható vízkészlet és a vízkivételek összehasonlítása alapján három kategóriát lehet
felállítani:
 nem jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel nagyobb,
mint a hasznosítható vízkészlet
 felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel közel egyenlı a
hasznosítható vízkészlettel
 jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel kisebb, mint a
hasznosítható vízkészlet
A Rábca és a Fertı alegységhez tartozó sh.1.10 valamint a h.1.10 víztestek mennyiségi állapota
bizonytalan, azonban valamennyi egyéb felszín alatti víztest mennyiségileg jó állapotú, mert az
összes vízkivétel nem haladja meg a hasznosítható készletmennyiséget.
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Az alegységhez tartozó felszín alatti porózus víztest-csoport jelentıs szabad készlettel (198400
m3/nap) rendelkezik. A víztest-csoporthoz tartozó víztestek kódja és elnevezése az alábbi:
5-11 táblázat: Az alegységet érintı felszín alatti porózus víztest-csoporthoz tartozó víztestek
Víztest jele

Víztest neve

sp.1.1.2

Hanság, Rábca-völgy északi része

p.1.1.2

Hanság, Rábca-völgy északi része

sp.1.2.1

Ikva-vízgyőjtı, Répce felsı vízgyőjtıje

sp.1.2.2

Rábca-völgy déli része

p.1.2.1

Ikva-vízgyőjtı, Répce felsı vízgyőjtıje

p.1.2.2

Rábca-völgy déli része

5.3.1.3 A felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák állapota
A területre jellemzı felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat (FAVÖKO-kat) a vízmérleg
teszttel kapcsolatban már bemutattuk. A vízmérleg tesztben a FAVÖKO-k víztest szintő
(tájökológiai szempontok alapján megállapított) vízigénye jelent meg. A víztestet azonban akkor is
gyenge állapotúnak kell minısíteni, ha a vízhasználatok egy-egy jelentıs FAVÖKO károsodását
okozzák. Ez akkor fordul elı, ha vízkivétel miatt csökken egy jelentıs forrás hozama, kisvízi
idıszakban nem jut elegendı felszín alatti víz a mederbe, a talajvízszint csökkenése miatt
szárazodik egy vizes élıhely, vagy megváltozik a szárazföldi ökoszisztéma fajösszetétele (a
szárazságot jobban kedvelı növényfajok terjednek el).
A Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal folytatott egyeztetések alapján az Észak-Hanság
sőrőn csatornázott területei (Lébény térségében) a csatornák vízelvezetése miatt szárazodnak, és
ez az eredetileg vizes élıhelyek, FAVÖKO-k károsodását jelenti az adott térségben. Ennek
értelmében az sp.1.1.2 Hanság, Rábca-völgy északi része FAVÖKO-i károsodottak és ezért a
víztest gyenge állapotú.
5.3.1.4 A felszín alatti víz minıségének változása vízkivételek hatására
A felszín alatti vízbıl történı víztermelés hatására módosuló áramlás vízminıségi problémát is
okozhat. Ebbe a körbe tartozik a kémiai összetétel változása, a hımérséklet csökkenése, diffúz
szennyezések elmozdulása, szennyezett felszíni víz beáramlása. Az országos szintő elemzések
alapján ilyen jellegő víztest szintő probléma nem merült fel, csak kisebb, lokális jelentıségő
változásokat lehetett kimutatni. Részletek az országos terv háttéranyagaiban találhatók.
5.3.1.5 A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összefoglalása
A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését az 5-12 táblázatban foglaltuk össze.
Az állapotértékelés eredményét az 5-6 – 5-9 térképmellékletek mutatják be.
Az alegységhez tartozó 10 víztest közül 8 jó állapotú, 2 van a jó/gyenge állapot határán (a
vízmérleg teszt nem megfelelı).
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5-12 táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összegzése

Víztest állapota

3

jó

jó

jó*

Soproni-hegység, Fertı-vidék

h.1.10

11

jó

jó

jó*

károsodott

jó

gyenge

.

jó

jó

A víztest neve

Víztest
jele

HaszVíznosítható
kivételek
vízkészlet
3

em /nap

1. víztest-csoport

13

Eredmény

em /nap

14

jó/nem jó
határán

Hanság, Rábca-völgy északi
része

sp.1.1.2

55

jó

Hanság, Rábca-völgy északi
része

p.1.1.2

23

jó

3. víztest-csoport

236

135

Szárazföldi
FAVÖKO-ra
vonatkozó teszt

sh.1.10

Vízmérleg teszt

Felszíni vízre
vonatkozó teszt

Soproni-hegység, Fertı-vidék

3

Süllyedési teszt

Áramlási viszonyok
hatása a
vízminıségre

(A víztest állapotának jó* minısítése azt jelenti, hogy a vízmérleg bizonytalansága miatt a víztest jó
mennyiségi állapota nem egyértelmő)

.

jó

Ikva-vízgyőjtı, Répce felsı
vízgyőjtıje

sp.1.2.1

23

jó

jó

jó

Rábca-völgy déli része

sp.1.2.2

17

jó

jó

jó

Ikva-vízgyőjtı, Répce felsı
vízgyőjtıje

p.1.2.1

21

jó

.

.

jó

jó

Rábca-völgy déli része

p.1.2.2

14

jó

.

.

jó

jó

4. víztest-csoport

173

76

jó

Büki termálkarszt

kt.1.11

jó

.

.

jó

jó

Északnyugat-Dunántúl

pt.1.1

jó

.

.

jó

jó

5.3.2 Kémiai állapot értékelése és minısítése
A kémiai állapotra vonatkozó tesztek alapvetı célja a felszín alatti vízhasználatokat, illetve a
felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat veszélyeztetı szennyezések feltárása, a szennyezett
területek meghatározása és az esetleges idıbeli vízminıségi változások értékelése.
Az értékelés a VKI szerinti monitoring kútjain túlmenıen a rendelkezésre álló észlelési objektumok
(fúrt kutak, források, ivóvíz-termelı kutak, stb.) 2000 után mért adataira, idısor esetén azok
mediánjaira épült. A szerves szennyezıanyagok értékeléséhez a VKI monitoring pontok adatai
mellett a területi monitoring 1996-2007 évek közötti eredményei kerültek felhasználásra. A VKI
kijelölt monitoring kútjainak trend vizsgálata a 2000–2007 közötti értékekbıl képzett átlagok
alapján történt.
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A minısítések végrehajtásához a következı elemzésekre, illetve vizsgálatokra (tesztekre) van
szükség:
•

Az egyes szennyezıanyagokra vonatkozó, víztest típusonként változó ún.
küszöbértékek meghatározása
• Az egyes monitoring kutakban észlelt túllépések vízhasználatokra és ökoszisztémákra
való veszélyességének ellenırzése
• Diffúz szennyezıdések kiterjedésének (elterjedésének) meghatározása
• Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín alatti víztestek azonosítása
• Felszín alatti vizek kémiai állapota miatt szennyezıdött vizes élıhelyek és szárazföldi
ökoszisztémák azonosítása
• Szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak alapján
A vizsgálati módszerek részletes bemutatását az országos terv, illetve annak mellékletei
tartalmazzák.
5.3.2.1 Háttérértékek és küszöbértékek meghatározása
A küszöbérték az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún
receptorok10 szennyezıdésének. Függ a receptorra vonatkozó határértéktıl (ivóvíz határérték vagy
ökotoxikológiai határérték, vagy öntözésre vonatkozó határérték), valamint a mérési pont és a
receptor közötti keveredési és lebomlási folyamatoktól. Európai Uniós szinten két komponensre
(nitrát és növényvédı szerek) rögzítettek küszöbértéket, a többi vizsgálandó komponensre ezt a
tagállamoknak kell megállapítania. Magyarországon ez a következı komponenseket jelenti: NH4, a
vezetıképesség, Cl, SO4, Cd, Pb, Hg, szerves szennyezık (AOX, TOC, tri- és tetraklóretilén),
illetve a nitrát esetében a felszíni vizek ökoszisztémái alapján megállapítandó, az EU-szinten
elıírtnál szigorúbb küszöbérték. Amennyiben a víztestre megállapított háttér-koncentráció nagyobb,
mint a fentiek szerint meghatározott küszöbérték, akkor a háttérértéket kell alkalmazni.
Az egyes víztestekre vonatkozó háttérértékeket és küszöbértékeket az 5-3 melléklet tartalmazza.
5.3.2.2 Túllépések veszélyességének ellenırzése
Az egyes monitoring pontokon észlelt túllépések veszélyességét három szempont szerint kell
ellenırizni:
•

ha termelıkút, akkor a veszélyeztetettség attól függ, hogy a túllépés rendszeres-e,
illetve igényli-e a kezelési technológia megváltoztatását;

•

ha vízbázis megfigyelıkútja, akkor a többi megfigyelıkút figyelembevételével várhatóe valamely termelıkút olyan mértékő elszennyezıdése, hogy az technológia-váltáshoz
vezetne;

•

egyéb VKI monitoring kutak esetén azt kell ellenırizni, hogy a túllépés okozhatja-e
valamely ökoszisztéma károsodását (ez az ellenırzés a másik oldalról is megtörténik:
azaz szennyezett felszíni víz vagy károsodott élıhely oka lehet-e a felszín alatti víz
szennyezettsége).

Termelıkutak, illetve vízbázisok veszélyeztetettsége alapján 1 víztest minısült gyenge állapotúnak:
Az sh.1.10 víztesten lévı 8 db kútból a felénél nitráthatárérték túllépés volt, emiatt ez a víztest is
kémiailag gyenge állapotú értékelést kapott. Mindkét víztestnél a nitrát szennyezések oka
mezıgazdasági eredető, diffúz jellegő.
10

az ember az ivóvíz kivétel és az elfogyasztott élelmiszer révén, a felszíni vizek vízi és vizes élıhelyei, valamint a
szárazföldi növényzet a felszín alatti víz táplálás miatt
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Bár a sekély porózus szigetközi (sp. 1.1.1) víztest döntı része nem a jelen alegységhez tartozik,
meg kell említeni, hogy ez a sekély víztest kémiailag nitrátra nézve gyenge állapotú, mivel a
nitrátos területrész ennek az alegységnek a területén helyezkedik el.
Az sp.1.2.1 víztesten a diffúz nitrát szennyezıdés nagyobb volt, mint 20%.
A termelıkutakra, illetve vízbázisokra vonatkozó vizsgálatok részletesebb eredményeit az
ivóvízbázisokkal foglalkozó 5.4.1 fejezetben ismertetjük.
A vízbázisok védıidomain kívül található kutak esetében célszerő különválasztani a pontszerő és a
diffúz jellegő szennyezéseket a szennyezıdés terjedésében meglévı jelentıs különbségek miatt
(a pontszerő szennyezések koncentrációját jelentıs mértékben csökkentheti a keveredés - a
receptort tápláló víznek csak egy részét teszik ki a szennyezett vizek).
Általában pontszerő szennyezıforrásokból származó szennyezıanyagok esetében (szulfát, klorid,
higany, kadmium, ólom, továbbá TOC, AOX, diklór-, triklór- és tetraklór-etilén) ugyan több
objektum mérési adata küszöbérték fölötti koncentrációt mutatott (részletes információk az
országos tervhez kapcsolódó háttértanulmányban találhatók), de a részletes értékelés
eredményeként megállapítható volt, hogy:
•

ezek oka vagy mintavételi-, mérési-, illetve adatkezelési problémából, vagy
kútszerkezeti hibából adódott, tehát nem tényleges túllépésrıl van szó,

•

vagy a szennyezés - mértéke és pontszerő jellege miatt - nem veszélyeztet
receptorokat
A diffúz forrásból származó szennyezıanyagok közül a növényvédıszerek közül 125 db
hatóanyag mérésére került sor. A nagyszámú növényvédıszer közül az Atrazin, Simazin, Terbutrin,
Terbutil-azin, Triazinok összes, Foszforsav-észterek összes, 2,4-D, Acetoklór mutatott
küszöbértéket meghaladó koncentrációt egy-egy monitoring pontban, a legtöbb küszöbérték
túllépés az Atrazinnál fordul elı. A mérések a VKI monitoring kutak mintegy egyharmadában
történtek, ezért a VKI kutakban észlelt túllépések esetén figyelembe vettük a 2008. évi vizsgálati
eredményeket is. A túllépés egy-egy víztest esetében általában csak egy-két kútban jelentkezett,
amely szorványosnak tekinthetı, és nem veszélyeztet receptort.
A diffúz jellegő ammónium és nitrát szennyezésekkel külön fejezetben foglakozunk.
5.3.2.3 Diffúz nitrát- és ammónium-szennyezıdések kiterjedésének (elterjedésének)
meghatározása
A nitrát-, az ammónium-szennyezıdések egyes vízteseken belüli arányainak meghatározása a VKI
monitoring kutak adatain túlmenıen az adatbázisban szereplı összes 2000 utáni megbízható
mérési eredmény alapján történt.
A felszín alatti vizek nitrát szennyezettsége erısen függ a földhasználattól, ezért a sekély víztestek
területén lévı kutakat/forrásokat a környezetükben történı földhasználat szerint négy csoportra
célszerő osztani: (1) települések belterülete és üdülıövezetek, (2) mezıgazdasági területek
(szántóföldek, szılık, gyümölcsösök, vegyes mezıgazdasági területek), (3) erdı, rét, legelı, (4)
ipari területek. Területhasználatonként megállapítható a küszöbérték felett szennyezett kutak
aránya. A víztestenkénti nitrát-szennyezettségi arány pedig az egyes területhasználatokra
vonatkozó szennyezettségi arányok súlyozott átlagaként számítható.
Az 5-13 táblázat az alegységekhez tartozó víztestek esetében mutatja a nitrát-szennyezettségi
arány jellemzıit. Az összesített arány összesen 2 víztestnél haladja meg a 20%-ot.
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5-13 táblázat:

A nitrát-szennyezettség jellemzıi
víztestek

jele

nitrát szennyezettségi arány %

neve

település

mg-i
terület

erdı, rét,
legelı

ipari
terület

összesen

h.1.10

Soproni-hegység, Fertıvidék

0

15

7

13

9

sh.1.10

Soproni-hegység, Fertıvidék

37

29

29

0

28

sp.1.1.2

Hanság, Rábca-völgy
északi része

37

15

3

9

11

sp.1.2.1

Ikva-vízgyőjtı, Répce
felsı vízgyőjtıje

53

53

31

21

46

sp.1.2.2

Rábca-völgy déli része

42

22

14

25

19

Az összesített arány az sp.1.2.1 és a sh.1.10 víztesteknél meghaladta a 20%-ot, ezért ez a víztest
kémiailag gyenge állapotú. Az alapjában véve nitrát jellegő szennyezések a sekély víztesteket
érintik. Nagyobb, összefüggı nitrát szennyezett terület jelölhetı ki az sp.1.2.1 víztest területén. Az
sh.1.10 víztest talajvizének nitrát szennyezése hatást gyakorol a Fertırákosi Vízmő termelt
karsztvizére. A hatás csökkentése érdekében a vízmő termelt kontingensében korlátozás került
bevezetésre.
Az ammónium felszín alatti vizeinkben elsısorban természetes (földtani) eredető. Emberi
tevékenységbıl (mezıgazdaság, szennyvízszikkasztás) származó ammónium csak kisszámú
sekély kútban fordul elı küszöbértéket meghaladó koncentrácóban, a túllépések sehol nem
terjednek ki a víztest területének 20%-ára.
5.3.2.4 Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín alatti víztestek
azonosítása
Ez az értékelés a felszíni víztestek kémiai állapotértékelésére épül. Ellenırizni kell, hogy olyan
felszíni víztestek esetében, ahol az egyéb szennyezıforrásokkal a „nem jó” állapot nem
indokolható, a szennyezett felszín alatti víz lehet-e a probléma oka. A gyakorlatban ez a vizsgálat
a nitrát-tartalomra egyszerősödött.
Az alegység területén található felszíni víztestek között nem fordult elı felszín alatti vízbıl
származó szennyezés.
5.3.2.5 Szennyezési trendek elemzése VKI monitoring kutak alapján
Szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak nitrát, ammónium, szulfát és
vezetıképesség adataira épült. Az EU módszertani javaslatok szerint elvégzett adatszőrés
eredményeként országosan 27 víztest minısült alkalmasnak a vízkémiai trendek statisztikai
feldolgozására.
Ezek között az alegységhez 1 víztest tartozik.

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 88 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-2 Rábca és Fertı

A vizsgált víztestek közül az sp.1.1.2 víztesteknél az ammónium növekvı trendje átlépte a
megfordítási ponthoz tartozó koncentrációt11 (>75%, NÖVEKVİ TREND).
A klorid és a vezetıképesség trendek esetén a növekvı trend nem jelentette még a megfordítási
pont átlépését (JÓ, NÖVEKVİ TREND), szintén az sp.1.1.2 víztest esetében.
5-14 táblázat: A trendvizsgálat eredményei a Rábca és a Fertı alegység víztesteire
VOR

Víztest neve

Víztest
jele

NO3

NH4

Cl

fajl. vezkép.

AIQ573

Hanság, Rábca-völgy északi része

sp.1.1.2

–

>75%;
NÖVEKVİ
TREND

JÓ;
NÖVEKVİ
TREND

JÓ; NÖVEKVİ
TREND

5.3.2.6 A felszín alatti víztestek kémiai állapotának összefoglalása
Az alegység területéhez kapcsolódó víztestekre a kémiai állapot értékelés jellemzıit az 5-15
táblázatban foglaltuk össze. Az 5-10 és 5-13 térképmellékletek térképi formában mutatják be az
eredményeket.
Összességében megállapítható, hogy a 10 db felszín alatti víztest közül 3 db gyenge kémiai
állapotú, és ezeken túlmenıen a trendvizsgálat alapján 1 víztest kockázatos állapotú.
Jelentıségük miatt kiemeljük az ivóvízbázisok veszélyeztetettségét, amely h.1.10 víztest esetén
fordul elı.
A gyenge kémiai állapotú víztestek döntı része, 2 db, sekély porózus vagy sekély hegyvidéki
víztest. A gyenge állapot okai között szerepel a diffúz eredető nitrát-szennyezés nagy aránya
(sh.1.10, sp.1.1.2 víztest), Mindkettı oka a mezıgazdasági és a települési eredető szennyezıdés.
A nagy szennyezettség esetében fıként az elıbbi, hiszen a települések területi arányuk miatt
legfeljebb csak hozzájárulnak ehhez.
A termál karszt és a porózus termál víztestek kémiai állapota mindenütt jó.

11

Megfordítási pont: az a koncentráció, amelynek elérése esetén intézkedni kell a tendencia visszafordítására,
ellenkezı esetben a víztest nagy valószínőséggel gyenge állapotba kerül. Ez a koncentráció nem lehet nagyobb, mint a
küszöbérték 75%-a.
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5-15 táblázat:

Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minısítése

Víztest

jele

h.1.10
kt.1.11
p.1.1.2

neve

Szennyezett
termelıkút

komponens

Szennyezett
ivóvízbázis
védıterület/

Komponens

Diffúz
szennyezıdés a
víztesten>20%

nitrát

növényvédı szer

Szennyezett
felszíni
víztest
száma

Trend
Minısítés
komponens

Sopronihegység, Fertıvidék
Büki
termálkarszt
Hanság, Rábcavölgy északi
része

jó
jó
jó

p.1.2.1

Ikva-vízgyőjtı,
Répce felsı
vízgyőjtıje

jó

p.1.2.2

Rábca-völgy déli
része

jó

Sopronihegység, Fertıvidék
Hanság, Rábcasp.1.1.2 völgy északi
része

x

sh.1.10

gyenge

NH4

Ikva-vízgyőjtı,
sp.1.2.1 Répce felsı
vízgyőjtıje

x

kockázatos
trend
gyenge

sp.1.2.2

Rábca-völgy déli
része

jó

pt.1.1

ÉszaknyugatDunántúl

jó

5.4 Védelem alatt álló területek állapotának érték elése
5.4.1 Ivóvízkivételek védıterületei
5.4.1.1 Felszíni ivóvízbázisok
Az alegység területén nem található felszíni ivóvízbázisból történı vízkivétel.
5.4.1.2 Felszín alatti ivóvízbázisok állapota monitoring alapján
A felszín alatti vízbázisok állapotát a monitoring pontokban kimutatott, ivóvízminıséget meghaladó
koncentrációk elıfordulása alapján minısítjük. Az elemzésben valamennyi, az adatbázisban
szereplı termelıkút és védıterületekre, védıidomokba esı megfigyelıkút szerepelt. A minısítés
módszertana az országos tervben található. Ennek az elemzésnek az eredményei épültek be az
5.3.2 fejezetben bemutatott víztest szintő állapotértékelésbe: ha egy víztesthez termelıkútban
észlelt vagy megfigyelıkút által jelzett jelentıs szennyezés tartozott, akkor a víztest kémiai
szempontból gyenge állapotú lett.
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Az alegységen összesen 28 üzemelı sérülékeny vízbázis található, túlnyomórészt ivóvízbázisokról
van szó. (24 db ivóvíz, 3 db ásványvíz/gyógyvíz, 1 db egyéb) (ld. a 3. fejezet 3-1 táblázata)
A vízbázisok között 1
veszélyeztetettsége miatt.

olyan

található,

ahol

már

intézkedés

történt

a

termelıkutak

A problémát a sh.1.10 víztest talajvizének magas nitrát tartalma okozza. A fertırákosi karsztra
telepített vízmőkutak a fedı irányából is kapnak utánpótlódást, így a felsıbb zónákban lévı
szennyezett talajvíz lejuthat a vízadó kızetekbe. Ezzel kapcsolatosan intézkedések történtek a
vízmő termelésének korlátozásáva.
A vízbázisokra vonatkozó egyéb adatok a 3-1 táblázatban, az 5-16 táblázatban és az 5-5
háttéranyagban találhatók.
5.4.1.3 Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettsége
Az elızı pontban a felszín alatti ivóvízbázisok állapotát a termelıkutak és a védıidomokon belül
található megfigyelıkutak adatai alapján mutattuk be. A szennyezéseket különbözı
szennyezıforrások okozzák, amelyek nem csak a megfigyelıkutak környezetében fordulnak elı.
Létezésük abban az esetben is veszélyt jelenthet a termelt víz minıségére, ha azt a jelenlegi
megfigyelıhálózat nem mutatja ki.
Az alábbiakban az alegység területén található sérülékeny vízbázisok értékelésének eredményeit
mutatjuk be. A módszertant az országos terv tartalmazza.
Az 5-16 táblázatban csak azok a vízbázisok szerepelnek, amelyek állapota a monitoring
pontokban kimutatott szennyezıdések alapján nem jó, vagy a vízbázist ismert talaj- illetve talajvízszennyezıdés vagy jelentıs potenciális szennyezıforrás veszélyezteti. Hangsúlyozzuk, hogy
potenciális veszélyeztetettségrıl van szó, és nem bizonyított, hogy a termelıkút olyan mértékben
szennyezıdik, hogy az a vízbázis felhagyását vagy a kezelési technológia módosítását jelentené.
Az értékelés a következı szennyezésekre, illetve szennyezıforrásokra terjedt ki:
•

a KÁRINFO 12 adatbázisban található, a vízbázisok védıterületeire esı jelentıs
talajvízszennyezések;

•

a sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja 13 keretében feltárt, jelentıs
talajvízszennyezést okozó szennyezıforrások elıfordulása;

•

diffúz szennyezıforrások (települések és szántóterültek) aránya a védıterületen belül
jelentıs.

12

A KÁRINFO egy országos adatbázis, amely ismert, mennyiségileg és minıségileg (különbözı részletességgel felmért)
szennyezıdések találhatók.

13

A sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja a 123/1997 Korm. rendelet alapján történik. Sérülékenynek
számít az ivóvízbázis, ha utánpótlódási területének van olyan része, amelyrıl a beszivárgó víz termelıkutakba jutásához
50 évnél rövidebb idıre van szükség.
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5-16 táblázat:

Vízbázis
azonosító

Vízbázisok veszélyeztettsége

Vízbázis
neve

A vízbázis
védendı
termelése
3
( m /d)

Termelıkútban (T:),
vagy
megfigyelıkútban (M:)
észlelt
szennyezés

A vízbázis veszélyeztetettsége
talaj- és talajvíz
szennyezések
KÁRINFO
adatbázis
alapján

potenciális
szennyezı-

Alifás szénhidrogének

nem
jelentıs

források
diagnosztika
alapján

7033070

Jánossomorjai
Vízmő

1000

jó

7136010

Nagylózs
Községi
Vízmő

200

jó

közepes

7138020

Röjtökmuzsaj
községi
Vízmő

300

jó

közepes

70990110

Kapuvári
Vízmő

5 000

jó

közepes

70740130

Fertırákos
Vízmő

5 000

jó

nem
jelentıs

70740150

Sopronkıhidai
Vízmő

6 900

jó

nem
jelentıs

diffúz
szennyezıforrás területhasználat
alapján

A
termelıkút
veszélyeztetettsége

mezıgazd.

Az elemzés részletes eredményeit az 5-5 háttéranyag tartalmazza.
5.4.2 Nitrát-érzékeny területek
A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján kijelölt nitrát-érzékeny területeket a 3. fejezet mutatja be.
Az 5-17 táblázat a sekély és a karszt viztestek esetében mutatja a nitrát-érzékeny területek
arányát, illetve az ezen belül található szennyezett kutak arányát (a teljes adatbázis
felhasználásával) területhasználat szerinti bontásban. (Ez a felbontás egyben azt is mutatja, hogy
a különbözı szempontból kijelölt nitrát-érzékeny területeken milyen eltérések jelentkeznek a
szennyezettségi arányokban). Tájékoztatásul a teljes víztest nitrát-szennyezettségi aránya is
szerepel. A nitrát szennyezett víztesteket (arány>20%) és a nitrát-érzékeny területeket együtt
mutatják be az 5-14 térképmelléklet.
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5-17 táblázat:

Nitrát-érzékeny-területek

víztest

jele

nitrátérzékeny
terület
aránya

nitrát-szennyezett (>50 mg/l)
pontok aránya a víztest
nitrát-érzékeny részén

a teljes víztest
nitrátszennyezettségi aránya

belterület

mg-i
terület

erdı, rét,
legelı,
vízfelület

területtel
súlyozott
átlag

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

neve

h.1.10

Soproni-hegység,
Fertı-vidék

68

9

18

8

11

9

sh.1.10

Soproni-hegység,
Fertı-vidék

62

0

31

40

29

28

sp.1.1.2

Hanság, Rábcavölgy északi
része

85

25

13

4

11

11

sp.1.2.1

Ikva-vízgyőjtı,
Répce felsı
vízgyőjtıje

60

39

43

29

39

46

sp.1.2.2

Rábca-völgy déli
része

66

34

18

15

18

19

5.4.3 Természetes fürdıhelyek
A 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet szerint kijelölt fürdıvizek által érintett víztesteket a 3.3
fejezetben bemutattuk.
A fürdıvíz használat miatt érintett víztestek jellemzéséhez az Országos Közegészségügyi Intézet
2004-2008 közötti idıszakra vonatkozó, évenkénti minısítési eredményei használhatók fel. Az
értékelés 4 osztályos skálán történt, attól függıen, hogy a víztesten található fürdıhelyek milyen
éves minısítést kaptak (kiváló, megfelelı, tőrhetı) és fordult-e elı kifogásolt állapot, esetleg tiltás.
Kiváló állapotúnak az a fürdıhelyet magába foglaló víztest tekinthetı, melynél egyetlen alkalommal
sem fordult elı, hogy a fürdıhely kifogásolt (nem megfelelı) minısítést kapott, és a strandok
állapota a vizsgált teljes, 2004-2008 közötti idıszakban általában kiváló volt. Jó állapot esetén a
víztesten kijelölt strandok vízminısége a határértékeknek megfelelt (de az esetek többségében
nem volt kiváló), a nem megfelelıség aránya az összes vizsgálatra vonatkoztatva 10% alatti.
Potenciálisan intézkedést igénylı, a fürdıhely szempontjából nem megfelelı minısítésőek azok a
víztestek, melyek strandjai több alkalommal nem feleltek meg a kötelezı határértékeknek. A
víztest állapota a fürdıvíz szempontjából rossz, ha a kijelölt fürdıhelyek állapota rendszeresen
kifogásolt. Az eredményeket az 5-18 táblázat illetve az 5-15 térképmelléklet mutatja.
A Fertı tó természetes fürdıhelyeinek vízminısége mindkét értékelés alapján többnyire kiváló. Az
alegységen található, víztestként nem kijelölt további fürdıvizek minısége szintén megfelel a
kötelezı határértékeknek minden esetben.
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5-18 táblázat:

Természetes fürdıhely kijelölése miatt érintett víztestek állapotértékelése a
fürdıvíz minıségi követelmények szempontjából

(A víztest állapota: 1 - A vízminısége rendszeresen kifogásolt, 2 - A vízminıségi követelmények
esetenként nem teljesülnek, 3 - A vízminıség a kötelezı határértékeknek minden esetben
megfelelt, 4 - A strandok vízminısége többnyire kiváló, 0- Nincs rendszeres vizsgálat)
VOR

Érintett víztest

AIH070

Fertı

Víztest
állapota

4

Nem megfelelıek
Hiányos aránya
mintázás
76/160//EK 78/2008 k.r.
0%

0%

Szennyvízbevezetések
távolsága a víztesten
kijelölt fürdıhelyekhez
képest

0%

Víztestként nem kijelölt fürdıvizek

AIS592

Nagy-Tómalom

4

ABV745 Ikrényi strandfürdı

4

AIW100 Bısárkányi tóstrand

3

5.4.4 Védett természeti területek
A védett természeti területek értékelése még folyamatban van.
Az 5.4.4 mellékletben található táblázat az alegységi védett területek (kiemelten Natura 2000 SCI
területek) bizonyos, közösségi jelentıségő vízhatású élıhelyeinek, és az ahhoz kapcsolódó, jelölı
fajok populációinak vízgazdálkodási okokra visszavezethetı károsodását tartalmazza, a
feltételezett okok megjelölésével. A táblázat – az eddigi logikának megfelelıen – víztestre lebontva
tartalmazza a jellemzı sérüléseket, az érintett sekély felszín alatti víztest megjelölésével együtt.
A táblázat és a szöveges értékelés kifejezetten a VKI védett természeti területek állapotát érintı
kérdésekre koncentrál, azonban – ennek kapcsán – számos más, olyan probléma is felvetıdik,
melyek az alegység egyéb víztestjeire is hatással lehetnek. Ugyanakkor nem feltétlenül foglalkozik
minden egyes olyan problémával, melyek a víztestek jó ökológiai állapotának/potenciáljának
eléréséhez szükségesek, és a terv más fejezetei foglalkoznak velük. Így, az itt meghatározott
problémák és a késıbb javasolt intézkedések együtesen határozzák meg a megoldandó
feladatokat és az ezekre javasolt intézkedéseket.
A táblázatban természetesen nincs lehetıség a bıvebb kifejtésre és a fontossági sorrend
megadására, erre hivatott a táblázathoz tartozó magyarázó szöveg és értékelés.
A legjelentısebb, védett területek sérüléséhez vezetı problémák alapvetıen három kérdéskörhöz
kapcsolódnak, melyekbıl kettı a jelenlegi földhasználati módokhoz és részben a települések árvíz
elleni védelméhez kapcsolódik, egy pedig egyes víztestek esetében a pontszerő, mások esetében
pedig a diffúz terhelések számottevı hatásához köthetı.
1. Földhasználati (többségében szántóföldi, egyes esetekben erdıgazdálkodási) célú
vízelvezetés, lecsapolás, árvíz és belvíz elleni védelem, talajvízszint süllyesztés
A Natura 2000 területek ökológiai állapotával szemben a fentebb felsorolt okok közül kizárólag
az árvíz elleni védelem – mint közcél – jelent felmentést, a mezıgazdasági célú földhasználat
– mint nyereség-érdekelt termelési mód – nem élvez prioritást. Ez annyit jelent, hogy a még
megmaradt és Natura 2000 SCI jelöléső, vízhatású élıhelyek közelében, a rájuk hatással levı
(sekély felszín alatti víztestek vonatkozásában hatással bíró), rendszeresen belvíz-borította,
vagy áradások alkalmával huzamosabb ideig vízborította, illetve felszínhez közeli
talajvízhatású, szántóföldi (vagy egyéb, ültetvény jellegő) hasznosítású területekrıl a víz
elvezetésének fenntarthatóságát felül kell vizsgálni és többségében meg kell szüntetni.
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Általában a vízelvezetés és az intenzív mezıgazdálkodás költség-haszon elemzését minden
kritikus helyen el kell végezni, a sekély felszín alatti vizek megırzése, védelme, betárazása és
a hozzájuk kötıdı, Natura 2000 kijelölés alatt nem álló, de közösségi jelentıségő társulások és
fajok védelme érdekében. (A jelölı fajok és társulások károsítása nem Natura 2000 területek
esetében sem engedhetı meg).
Az érintett területen gazdálkodók kártalanítását és a földhasználati mód váltás
ösztönzésének finanszírozását az agrárkönyezetvédelmi programnak kell finanszírozni,
beruházás jellegő költsége elhanyagolható ehhez képest.
Külön ki kell térni arra is, hogy a (bel)vízmentesítı csatornahálózat által szálított vizet befogadó
vízfolyások medrének – a lecsapolás elısegítésére történı – lemélyítése, kikotrása a
vízmentesítı árkok mőködtetésének beszüntetése után még mindig kifejti káros, lecsapoló
hatását a környezetében, ezért nem elegendı a csatornák mőködtetésének, üzemrendjének
felülvizsgálata, hanem a befogadók meder szintjének jelenlegi állapotát és fenntartási
gyakorlatát is a megváltozott igényekhez kell igazítani.
A problémakörön belül külön kezelést igényel a Rába alsó szakaszának drasztikus meder
süllyedése, mely az egész alsó Rába-völgy vízgazdálkodására, talajvízszintjére hatással van
és az alegység legkritikusabbnak tekinthetı problémája.
Szintén külön kiemelést érdemel a Répce alsó szakaszán, a Répce árapasztón történı
elvezetés miatt kialakult vízhiány, a fentebb lévı szakaszon a medersüllyedés az egykori,
vízimalmok mőködésekor kialakult állapothoz képest, valamint a csatlakozó kisvízfolyások
vízelvezetı hatása által okozott kiszárítás, lecsapolás. Ez különösen az Iván környéki szikesek
esetében alapos feltárást, felülvizsgálatot igényel.
A Fertı tó közvetlen közelében a szántóföldi gazdálkodás és az ennek érdekében történı
vízelvezetés súlyos gondokat, sérüléseket okoz mind a szikesek, mind pedig a különféle
láprétek esetében, ami haladéktalan felülvizsgálatot igyényel a terület státuszát (is) tekintetbe
véve. Ezek a problémák a Fertı mentén található vízelvezetı csatornák rendszeréhez kerültek
besorolásra. Magát a Fertı tavat érintı problémák, terhelésbıl és a rögzített vízszintbıl adódó
károsodások viszont az általános problémák között kerültek részletes kifejtésre.
A Kardos-ér, Köles-ér vízrendszer felsı szakaszain történı vízelvezetés, lecsapolás érdekében
elvégzett kotrási munkák jelentıs mértékben károsítottak vízhatású élıhelyeket és hozzájuk
kötıdı jelölı fajok állományait, a terület rehabilitációja sürgıs feladat.
2. Földhasználati (intenzív mezıgazdasági) célú terület elvétel a vízfolyások és egyéb
víztestek környezetében
A víztestek közvetlen közelében és azok – terepviszonyoktól függı – tágabb környezetében,
részben a felszíni vízhatások (rendszeres elöntések), részben pedig a sekély felszín alatti
vizek hatására különleges, jelentıs részükben közösségi (vagy kiemelt közösségi) jelentıségő
társulások helyezkednek el. Ezek a társulások leginkább a meder kimélyítése (kikotrása) és
vízmentesítı árkok miatti vízszintcsökkentés következtében – látszólag – gazdaságosan
mővelhetıvé váltak a szántóföldi gazdálkodás számára, ezért a vízfolyások menti sávok
drasztikus összeszőkülése és/vagy gátakkal, vagy töltésekkel való leszőkítése, levágása
tapasztalható jellemzıen. Kisvízfolyások esetében gyakori a partélig történı mővelés. Ennek
következtében a vízfolyást természetes körülmények között kísérı társulások területi
kiterjedése általában lecsökkent, a faállományok jelentıs része nyomokban sem maradt meg,
annak ellenére, hogy ezen állományok ökológiai fontossága mellett számos már praktikus
szempont is indokolná fenntartásukat. Nevezetesen: az EU által is elıírt pufferzóna a víztest és
a mezógazdasági mővelés alatt álló terület között csökkenti a tápanyag és egyéb terhelések
bemosódásának esélyét, stabilizálhatja a vízpartot és árnyaló állományként a víz káros
felmelegedését (oldott oxigén megkötı képességének csökkenését) megakadályozza.
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3. Terhelések
A területet mind pontszerő, mind pedig diffúz szennyezések terhelik, melyek egyik
legfontosabb befogadója a Rábca. A Rábcát tápláló vízfolyások mentén – sok esetben
pufferzóna nélkül – intenzív mőveléső agrárterületek találhatók, ezen kívül Csorna és Kapuvár
tisztított (és tisztítatlan) szennyvizei, szennyezései jelentik a legnagyobb problémát. A jelenleg
mőködı – és Ramsari terület státuszt is elnyert – Nyirkai-Hany élıhelyrekonstrukciós terület és
további, tervezés alatt lévı vizes élıhely rekonstrukciók vízpótlása a Rábcából oldható csak
meg, így ennek vízminısége közvetlen kihatással is van ezen területek ökológiai állapotára.
A Fertı-tó a befogadója a Rákos-pataknak, melyet szintén tisztított és tisztítatlan szennyvizek
terheltek, az ezzel kapcsolatosan zajló kármentesítési program ezek egy részét hivatott
megszüntetni.
5.4.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme
A halak élıhelye szempontjából védettnek kijelölt vizek (halas vizek) kijelölését, illetve minıségi
követelményeit a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet rögzíti. Ezen rendelet alapján, az alegységen nem
található kijelölt halas víz.

5.5 A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik
5.5.1 Vízfolyások, állóvizek
5.5.1.1 Vízfolyások és állóvizek szabályozottságával kapcsolatos problémák
(hidromorfológiai problémák)
Hanság
A Hanság lecsapolása nyomán a régi lápvegetáció ma már csak nyomokban található meg. A
nagy mennyiségben elpusztult növényi anyag vastag tızegréteget hozott létre, amely lassan
kitöltötte a Hanság medencéjét. A lecsapolás után a tızeg magassága alacsonyabb lett, majdnem
1-1,5 métert süllyedt meg. A lecsapolások elıtt a fás növényzet nem volt jellemzı a területen,
inkább csak a peremvidéken fordult elı. A Hanság mai területén a nyílt vízfelszínek kiterjedése
jelentısen lecsökkent.
A Hanság egykori gazdag halállománya mára teljesen átalakult. A halfauna maradványai az
egykori láptavakban és mesterséges tavakban maradtak fenn.
Répce
Gór - Bük térségében épült szükségtározó a folyó hosszirányú átjárhatóságát nem akadályozza,
de a vízgyőjtı területen található régi romos vízimalmok maradványai, a folyószabályozás során
kialakított fenéklépcsık (30-40 cm vízszintkülönbséget eredményeznek), valamint a
Boldogasszony-patakra létesült 2 állandó vízfelszínő tározó a hosszirányú átjárást akadályozza.
Ezekben a „tavakban” a kialakult állatvilág teljesen eltér a patak ıshonos faunájától.
A Répce árvízi tározó fölötti szakaszának kiépítése lefőzıdı idıszakos övárkok kialakulását
eredményezte, valamint a Répce egyenes vonalvezetését, illetve növényzetben szegény parti
sávot. A szakasz ökológiai rehabilitációra szorul.
A Répce szőkülete miatt az alsó szakaszon vízhiány mutatkozik. A Répce Répcelak alatti
szakaszának vízemésztése korlátozott, a meder a Kıris-patak torkolatáig 4 m3/s helyett jelenleg
csak 1 m3/s vízelvezetésére alkalmas. Ez a vízhiány a Répce alsóbb szakaszán és a befogadó
Hanság-medencében jelentkezik. A hiányzó vízmennyiség pótlására jelenleg a Kis-Rába
rendszerbıl van lehetıség a Vasútmenti-csatornán keresztül. A Répce vize – mint sajátos, a
Rábától eltérı életközösséget támogató víz – szükséges lenne a vízfolyás hosszirányú
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folyamatosságának fenntartására, és az alsóbb szakaszokon található, ideiglenes vízborítású
területek vízellátásának biztosítására.
Rába-menti területek
A kisalföldi vízrendszer fı befogadójának számító Duna fenékszintje, ennek következtében kis- és
középvízszintjei a legutóbbi 50 évben jelentıs mértékben süllyedtek. Ennek oka a folyamon érkezı
görgetett hordalék hiánya. A Mosoni-Duna torkolatában jelenleg a kisvízszint csaknem 2,0 m-rel
alacsonyabb az 1950-es években mértnél. Ennek természetesen a Mosoni-Duna és a Rába alsó
szakaszára is hatása van.
Az 1968-1977 között végrehajtott, az árvízvédelmi fejlesztéshez kapcsolódó mederkotrásoknak is
kedvezıtlen hatásai voltak a térség talajvízszint helyzetére. A töltéserısítéshez szükséges
anyagot a Rába medrébıl kotorták ki, ami természetszerőleg a meder mélyülését, a vízszintek
süllyedését vonta maga után. A várt visszatöltıdési folyamat lelassult, majd leállt. A tartós
kisvízszintek miatt a mentett oldali területeken is hosszú idejő vízhiányok fordulnak elı.
A Rába jelenlegi fenékvonala jelentıs mértékben a belvízcsatornák fenékszintje alatt marad.
A vízszintsüllyedés belvízvédelmi szempontból ugyan kedvezınek minısíthetı, a talajvízszintek
csökkenése, a vízi élettér kritikus összeszőkülése azonban mind ökológiai, mind pedig
gazdálkodási szempontból kedvezıtlen állapotokat teremt. A problémát még hangsúlyozottabbá
teszik a legutóbbi, egyébként is aszályos évek.
A Rábaköz területének külsı vízpótlása nem megoldott.
Érintett vízfolyások: Kepés-Lesvári csatorna, Sárdos-ér-Megág csatornák, Szapud-Ószhelyi
csatorna, Kerenódőlıi csatorna, Sövényház-Fehértói csatorna, Keszeg-ér, Bısárkány-réti csatorna,
Kapuvár-Bısárkányi csatorna, kölesmajori csatorna, Barbacsi csatorna, Buga csatorna, Linkópatak
Fertı tó
A tóval kapcsolatos vízgazdálkodási, vízminıség-védelmi és feltöltıdési kérdések egymással
szoros kölcsönhatásban vannak.
Jelentıs problémát a tó természetes elöregedési folyamataival járó jelenségek okoznak. A
természeti tényezık által irányított folyamatban a szél a domináns tényezı. A gyakori erıs szelek
a sekély vizet fenékig mozgásba hozzák, a tófenék iszapját felkavarják. Az uralkodó É-ÉNy-i
széljárás által keltett áramlás a laza iszapot a déli magyar tórészre sodorja és a nádas szegélyben
halmozza fel. A Fertı tó rendkívül sekély. A 115,60 moAf. (Ausztriában érvényes adriai tengerszint
fölötti magasság) vízálláshoz tartozó átlagos vízmélység az egész tóra 1,34 m, a magyar tórészen
1 m, a náddal fedett részen néhány deciméter. A sekély víz kedvez a nádövezet fejlıdésének, és a
nádövezet fejlıdése elısegíti az iszap lerakódását. A hordaléklerakás-feltöltıdés a mindenkori
nádas szegélyben és a mindenkori vízállásnak megfelelı szintig megy végbe.
A tó mai képére, de különösen a magyar tórészre a nagymértékő feltöltıdés és elnádasodás
jellemzı.
A Fertı tavi csatornák, és az azok partjain kialakított depóniák a nádas vízcseréjében, áramlási
viszonyaiban, a víz és a nádas minıségében nagy változásokat okozott. A legfontosabb csatornák
fenntartását az 1980-as években elvégezték, mára ismét feliszapolódtak.
A nádasok szerepe a tó élete szempontjából jelentıs. A jó minıségő nádasok javítják a tó
vízminıségét, a javuló vízminıség kedvezıen hat a nádasok állapotára. Az elöregedett, a tó
területérıl ki nem került nádanyag halmozódó szerves anyagai gyorsítják a tó feltöltıdési
folyamatát. A feltöltıdés természetes folyamat, megfordítására tavi méreteket tekintve nincs
lehetıség, helyi szintő mérséklése viszont lehetséges. A nádgazdálkodás ebben hatékony
segítséget nyújthat.
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A Fertı tó medrének feltöltıdése tekintetében az elmúlt 90 év távlatában mintegy 90 millió m3
tótérfogatcsökkenést lehetett megállapítani, ami 1-1,5 millió m3 évi feltöltıdési tendenciát
reprezentál. Az átlagos feltöltıdés mértéke 3-5 mm/év-re tehetı. A tóban a feliszapolódás mértéke
északról dél felé fokozatosan növekszik. A magyarországi tórészen jelentısen intenzívebb a
térfogatváltozás, mintegy 13,0 mm/év. Ez a tavon belüli belsı hordalék-átrendezıdéssel hozható
összefüggésbe. A magyar tórész iszaptérfogata 50 millió m3.
Napjainkban a kisvizes évek hatására az elnádasodás üteme ismét nıtt, 2,31 ha/évre tehetı. A
Fertı tó nádgazdálkodása kiemelkedı szerepet képvisel a tó életében, kezelésében és
hasznosításában. A nádszállítási céllal kialakított csatornák partján az összefüggı depóniák
akadályozzák a nádas vizének mozgását. Hatalmas pangó vízterek alakultak ki, ahol a vízbe hulló
növényi maradványok rothadása miatt anaerob viszonyok uralkodnak. Vízminıségi szempontból
bizonyított, hogy a degradációval erısen érintett területeken az üledék szervesanyag-tartalma
magasabb, redoxpotenciál értéke viszont alacsonyabb, ami a kedvezıtlenebb oxigénviszonyokra
vezethetı vissza. A nádövezeten belül a csatornahálózat feliszapolódott, a parcellák frissvízpótlása, dinamizmusa korlátozott mértékő. A vízelvezetésben csak az ún. fıcsatornák vesznek
közvetlenül részt, ami viszont hozzájárul a tó nyíltvizének terhelésnöveléséhez, rontva ezzel a
nádövezet szőrı, vízvédelmi funkcióját is.
A feltöltıdés 60 %-a a tóban elbomló növényzet szárazanyag produkciójából keletkezik. A nádasok
összes szárazanyag produkciója a tó magyar oldalán 100 ezer tonnára tehetı. A nádas terület
minden kiaratott 1%-a 1000 t-val csökkenti a terület feltöltıdését, ez évente kb. 1 mm
feliszapolódást jelentene. Jelenleg a nádas területének csak töredékét aratja ki évente a használati
joggal rendelkezı vállalkozó. További problémát jelent a nádarató gépek taposási kára. A terhelés
következtében kipusztulnak a nádrizómák.
A nádasok minısítését az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1984-ben,
1999-ben és 2007-ben elvégeztette. A degradálódott nádasállomány 1984-2007 között 8 %-kal
növekedett. A tagolt, elöregedı, pusztuló nádasok területe 153 hektárral növekedett, a ligetesedı,
fásodó területek nagysága 6,7-szeresére nıtt.
A Fertı tó, mint határvizet érintı vízterület vonatkozásában kidolgozás alatt áll a közös MagyarOsztrák koncepcióterv.
5.5.1.2 Tápanyag- és szervesanyag terhelésbıl származó problémák
A tervezési alegység területén a szennyvíztisztítók kommunális szennyvízbevezetése a Kardos-ér,
az Ikva, a Kis-Rába, a Répce-árapasztó és a Keszeg-ér vízkészletét, és ezáltal vízminıségét is
nagymértékben befolyásolhatják.
A Répce vízgyőjtıjén a települési eredető szennyezıdések elsısorban a Répce mellékvízfolyásai
mentén jelentkeznek. Ezek a problémák a belterületeken és a külterületeken található kommunális
hulladéklerakókból származó a felszíni és a felszín alatti vizeket szennyezı anyagok miatt
alakultak ki.
A kisvízfolyásokba, kettısmőködéső csatornákba vezetett tisztított szennyvíz vízminıségi,
medermorfológiai elváltozást okoz, amely kihatással van a biológiai elemekre is. A Rábca folyó
csésze alakú, kisvízi meder nélküli mederkialakítása kedvezıtlen hidromorfológiai állapotokat idéz
elı kisvizes idıszakokban. A tisztított szennyvíz – különösen, ha a szennyvíztisztító telep nem
rendelkezik jól mőködı III. tisztítási fokozattal – jelentıs növényi tápanyagterhelést ad a
vízfolyásnak, amely a vegetációs idıszakban a vízinövényzet túlburjánzását okozza. A meder
növényzettel való nem kívánatos benövése jelentısen megnöveli a fenntartási költségeket, illetve
csökkenti a vízfolyások levezetı képességét, ami erısen gátolja a meder fı funkcióját: a vízgyőjtı
területen összegyőlı csapadékvizek elvezetését.
A Keszeg-ér folyamatos feliszapolódása figyelhetı meg a csornai szennyvíztisztító bevezetés alatti
szakaszán. Gyakori, halpusztulással járó vízminıségromlás figyelhetı meg ezen a szakaszon.
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5.5.1.3 Egyéb, a felszíni víztesteket érintı problémák
Ellentétes mezıgazdasági, erdıgazdálkodási és természetvédelmi igények
A jelenlegi területhasználatból származó belvízelvezetési gyakorlat sok esetben ellentétben áll a
természetvédelmi igényekkel. Az utóbbi években a mezıgazdasági igények háttérbe szorulásával
felértékelıdött a vízminıség védelmének, a természetes élıvilág megóvásának, a táj
esztétikusságnak a jelentısége. Ezek a változások tükrözıdnek az Európai Unió közösségi
„vízpolitikájában”, a Víz Keretirányelvben is.
A természetvédelem a vízgazdálkodással szemben új követelményeket támasztott. A védetté vált
vizes élıhelyeken, illetve élıhelyrekonstrukciók területén megjelent az állat- és növényvilág
számára nélkülözhetetlen élıvíz vízvisszatartásának – vagyis a vízlevezetés megakadályozásának
– igénye. A NATURA 2000-es területek korlátozásai nagymértékben akadályozzák a más jellegő
területi igényeknek megfelelı vízgazdálkodási problémák megoldását.
A mezıgazdasági ágazat a vízgazdálkodással szemben támasztott belvízelvezetési követelménye
ellentétbe került a természetvédelmi ágazat vízvisszatartási követelményével.
Ezek a vízgazdálkodási ellentétek jól megfigyelhetıek a 01.15. számú Kapuvár-Hansági
belvízvédelmi szakasz Szegedi-belvízi-öblözetében is. Az öblözetben a belvizeket a Szegedicsatorna győjti össze. A csatorna felsı és alsó szakasza menti mezıgazdasági területek közé
ékelıdtek be a – csatorna középsı szakasza mentén elhelyezkedı – dél-hansági természetvédelmi területek, így a felsı és alsó szakaszon a káros vizek levezetése jelenik meg igényként,
míg a középsı szakaszon a víz visszatartása.
Hasonlóan ellentétes vízgazdálkodási igények jelennek meg az erdıgazdálkodás és a
természetvédelem részérıl a hansági erdıterületeken.
A jelenlegi vízrendszer az ellentétes igények térbeni és idıbeni kielégítésére alkalmatlan és ezzel
jelentıs vízgazdálkodási problémát okoz a térségben.
5.5.2 Az alegységre jellemzı legfontosabb felszín alatti víztesteket érintı
problémák és azok okai
5.5.2.1 Mennyiségi problémák
Az egyik legfıbb probléma a zárt, vagy kevés utánpótlódással rendelkezı hévíztárolók
túltermelése, melynek következménye a tartós vízszintsüllyedés (nyomáscsökkenés). A magas
hımérséklető víz beszerzése érdekében általában nagy mélységben levı vízadókat kell
megcsapolni, amelyeknek felszín felıli utánpótlódása ha van, akkor is geológiai korokban mérhetı.
A hévízkutak gyakran zárt, vagy rossz vízvezetıképességgel körülvett tárolókat csapolnak meg. A
hévízkutakból leggyakrabban nagyobb vízmennyiséget termelnek ki, mint amennyi a szomszédos,
rossz vízvezetıképességő rétegekbıl esetleg átadódhat, ezért a víz és kızet rugalmas tározása
révén felhalmozódott vízkészletet is termelik. Erre utal több kútnál a hosszú idejő, tartós termelés
alatti jelentıs mértékő vízszintcsökkenés. A zárt, vagy korlátozott utánpótlással rendelkezı
vízadóban levı kút leszívási terére jellemzı, hogy amikor a nyomásterjedés eléri a vízvezetı
összlet peremét, az utánpótlódás és vízszint folyamatosan csökken. Ez a csökkenés
tendenciajellegővé válik, és visszafordítására belátható idın belül nincs esély. A vízkitermelés
mértékétıl és a megcsapolt víztározó nagyságától, illetve tulajdonságaitól függıen az igénybe vett
termálvízkészlet kimerülhet, illetve a kivehetı vízmennyiség jelentısen csökkenhet.
5.5.2.2 Nitrát- és ammónium-szennyezésekkel kapcsolatos problémák
Az ország többi területéhez hasonlóan a Kisalföldön is, elsısorban a Hanság-fıcsatornától
északra lévı területen, megfigyelhetı a talajvizek elszennyezıdése (nitrátosodása), amely a
rétegvizekre is komoly veszélyt jelent.
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A mővelt területek alatt sok helyen a nitrát- és peszticidszennyezés határérték fölötti, vagy a
határérték közelében van. Valamivel kedvezıbb helyzetben vannak a kiemelt dombos területek,
ahol a mélyebben elhelyezkedı talajvíz fölötti vastagabb fedıréteg a szennyezés egy részét
visszatartja. A mezıgazdaság talajvízszennyezı hatása azonban itt is egyértelmően kimutatható.
Problémát jelent a telepi híg- és almos trágya földekre való kijuttatása. Mivel a mezıgazdasági
termelık ösztönzési rendszere ezt nem részesíti elınyben, a szerves trágya kijuttatását gyakran
mellızik, így a tárolás helye gyakran szennyezıforrássá válik.
További potenciális szennyezıforrások a nem megfelelıen kiképzett hulladéklerakók, a folyékony
kommunális hulladéklerakók, valamint a veszélyes hulladéklerakók is, amelyek a felszín alatti vizek
minıségének romlását okozhatják.
Ritka kivételektıl eltekintve a mezıgazdaságilag mővelt területek alatti talajvíz gyakorlatilag ivásra
nem alkalmas. Az ivóvízkivételre használt mélyebben található rétegvizek azonban utánpótlásukat
a felszín felıl, a szennyezett talajvízbıl kapják. A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a
sekélyebb rétegvizekben is.
Az alegység területén található karsztvíz minısége a nitrátos talajvíz beszivárgása miatt romlik.
Réteg eredető ammónium-szennyezés van Beled és Vica térségében, és vas és/vagy mangánszennyezés mutatható ki Rábapatona és Sarród (Nyárliget, Fertıújlak) környezetében.
Határérték közeli (10 µg/l alatti) réteg eredető arzén tartalmak figyelhetık meg Csáfordjánosfa,
Gyalóka, Répceszemere, Szakony, Zsira, Pásztori, Rábcsanak, Szilsárkány térségi kutakban.
Számos hévízkút található a területen, és a turisztika, idegenforgalom iránti igény növekedésével
megnıtt az érdeklıdés a hévízbeszerzés iránt. Amennyiben a termálvíztartó, vagy gyógyvíz-,
ásványvíztározó rendelkezik utánpótlódással oldalról, vagy a fölötte levı vízadó rétegekbıl, és ezt
a nagyarányú termelés megnövelheti, akkor bekövetkezhet vízminıségváltozás a termelt víz
esetében.
5.5.2.3 Egyéb szennyezések
A vizsgált területen mőködı üzemek tevékenységét tekintve megállapítható, hogy a területen
elsısorban élelmiszeripari üzemek mőködnek (tejipari, húsipari, konzervüzem). Ezek mőködése
során haváriahelyzetet a nagy szervesanyagtartalmú szennyvíz okozhatja, amely a
csatornarendszeren, vagy a szennyvíztisztítóból elfolyva szennyezheti a környezeti elemeket.
A másik nagy szennyezıcsoport a szennyvíztisztítók, amelyek meghibásodásából haváriahelyzet
származhat.
A harmadik csoportba az ipari üzemek tartoznak, amelyek hıszennyezést, savas, lúgos anyagot
tartalmazó szennyezést okozhatnak. Valamennyi ipari üzem potenciális forrása az
olajszennyezésnek. Szinte mindegyik telephelyen jelentıs üzemanyag- és/vagy főtıanyag-tárolás
található.
5.5.2.4 Vízbázisok sérülékenysége
Jelentıs probléma, hogy több vízbázison még nem végezték el a diagnosztikai vizsgálatot. Ahol ez
már befejezıdött, a feladat a tényleges szennyezések felszámolása. Elıfordul olyan vízbázis, ahol
máshonnan kell kiváltani a vízellátást.
Az elkészült biztonságba helyezési tervek által elıírt védelmi intézkedések végrehajtása nem kis
feladatot jelent az érintett településeknek.
A vízbázisokat kommunális és mezıgazdasági szennyezıforrások egyaránt veszélyeztetik a
területen. A mezıgazdasági eredető szennyezés leggyakrabban elsısorban a nitrát-koncentráció
növekedésében jelentkezik, a másik mezıgazdasági szennyezı forrás a koncentrált állattartás.
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Veszélyforrást jelentenek:
•

Az illegálisan (engedély és ellenırzés) nélkül készített ásott és fúrt kutak.
Ennek visszaszorítása érdekében ismeretterjesztést kellene végezni a lakosság
körében a veszélyek megismertetésére, valamint felül kellene vizsgálni az illegális
vízkivételek szankcionálási gyakorlatát, szigorításának lehetıségeit.

•

Napjainkban az alternatív energiatermelések térnyerésével egyre gyakoribbá válnak a
hıszivattyús főtési rendszerek. Ezek alapvetıen, (ha betartják a kivitelezık a
technológiai elıírásokat) nem veszélyeztethetik a felszín alatti vizeket, azonban
ellenırizetlen és szakszerőtlen kivitelezésnél már elıfordulhatnak haváriák, melyek
veszélyforrások lehetnek. Tudomásunk szerint a jelenlegi építészeti gyakorlatban
nincs környezetvédelmi engedélyhez kötve egy ilyen technológia kialakítása.
Ezért mindenképpen fontosnak tartjuk a hıszivattyús rendszerek telepítésének
hatósági engedélyezését, ill. felügyeletét a felszín alatti vizek védelme érdekében.

Kiemelten kell kezelni a Sopron és térségének vízellátását biztosító vízbázisok problémáját. A
fertırákosi karsztvízbázis vízminıség-romlásának megakadályozása miatt korlátozott az innen
kivehetı vízmennyiség. A Somfalvi-galéria utánpótlódása a vízföldtani viszonyok miatt szintén
korlátozott.
A Somfalvi-galéria a korlátozott utánpótlódásán kívül szintén sérülékeny vízbázis, amire
vonatkozóan diagnosztikai vizsgálat még nem történt. A becsült védıterületen felmerülı
területhasználatok miatt nem védhetı. A kiváltása szükséges, figyelemmel a területfejlesztési
szempontokra.
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6

Környezeti célkitőzések

A Víz Keretirányelv a felszíni vizekre a következı környezeti célkitőzések elérését tőzi ki:
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
 a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot
megırzése vagy elérése (vagy a kiváló állapot megırzése);
 az erısen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a
hatékony javító intézkedések eredményeként elérhetı állapot) és jó kémiai állapot elérése;
 az elsıbbségi anyagok által okozott szennyezıdések fokozatos csökkentése és a
kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek
megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása.
A felszín alatti vizekre a VKI-ban elıírt célok kiegészülnek a felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó 2006/118/EK14 irányelvben foglaltakkal:
 a felszín alatti vizek szennyezıdésének korlátozása, illetve megakadályozása;
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
 a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése;
 a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely
szignifikáns és tartós emelkedı tendenciájának megfordítása.
Mindezeken túlmenıen a vizek állapotától függı, az egyes víztestekhez közvetlenül, vagy csak
közvetetten kapcsolódó védett területeken (lásd 3. fejezet) teljesíteni kell a védetté
nyilvánításukhoz kapcsolódó, a vizeket érintı speciális követelményeket és célkitőzéseket.
A VKI alapkövetelménye szerint a megállapított célokat 2015-ig el kell érni. A környezeti
célkitőzés csak akkor érhetı el, ha valamennyi intézkedés megvalósul és hatásuk meg is jelenik a
vizek állapotában. Ez a gyakorlatban jellemzıen így nem valósítható meg. Lehetnek olyan
víztestek, ahol a jó állapot/potenciál csak a következı kétszer hatéves tervciklusban érhetı majd el
(2021-es vagy 2027-es határidıvel), illetve lehetnek olyan természetes víztestek is, amelyekre
hosszútávon is csak enyhébb cél megvalósításának van realitása. Emiatt a VKI lehetıvé teszi
mentességek alkalmazását megfelelı és alapos indoklás alapján.
A mentességek lehetıségei:
 idıbeni mentesség (VKI 4. cikk (4) bekezdés): amikor a célkitőzések teljesítése mőszaki,
vagy természeti okok, vagy aránytalan költség miatt a meghatározott határidıre nem érhetı
el, ezért annak határidejét 2021-re, vagy 2027-re lehet módosítani. (A 2027 utáni teljesítés
abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de ezek hatása
még nem érvényesül.)
 a természetes vizek esetében enyhébb környezeti célkitőzések megállapítása (VKI 4.
cikk (5) bekezdés), ha a víztestet érintı emberi tevékenység által kielégített környezeti és
társadalmi-gazdasági igények nem valósíthatók meg olyan módszerekkel, amelyek
környezeti szempontból jelentısen jobb megoldások, és amelyeknek nem aránytalanul
magasak a költségei. Ebben az esetben azt is igazolni kell, hogy az összes olyan
intézkedés megtörtént, amely a hatásokat csökkenti.

14

2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl (2006. december 12.)
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 idıbeni mentességet vagy enyhébb célkitőzést egyaránt indokolhat kivételes vagy
ésszerően elıre nem látható természetes ok, vagy vis major, illetve a felszíni víztest fizikai
jellemzıiben, vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások, illetve
új emberi tevékenységek hatása.
A részletes intézkedési program mőszaki és gazdasági elemeinek tervezésével párhuzamosan, a
különbözı társadalmi egyeztetések (ld. 10. fejezet) eredményeinek figyelembevételével került
sor a célkitőzések pontosítására és a mentességek indoklásának véglegesítésére:
 A kiindulási alap azoknak az intézkedéseknek a listája, amelyek szükségesek a jó állapot
(mesterséges és erısen módosított víztestek esetén a jó ökológiai potenciál) eléréséhez.
Ez a lista tartalmazza a már eldöntött, folyamatban lévı, vagy tervezett intézkedéseket
(kiemelten az alapintézkedéseket15), és ha ezek nem elegendıek, a szükséges kiegészítı
intézkedéseket. A lista összeállításakor a költség-hatékonyságra vonatkozó szempontokat
is érvényesíteni kellett.
 A célkitőzések meghatározásának elsı lépése a listán szereplı intézkedések 2015-ig való
megvalósíthatóságának elemzése. Ha a listáról valamely intézkedés nem valósulhat meg,
illetve hatása nem érvényesülhet 2015-ig, akkor ún. „mentességi indoklás” szükséges.
Ennek a lépésnek a fontosságát alátámasztja, hogy a céloknak csak elenyészı hányada
érhetı el 2015-ig.
Az intézkedések válogatásának, azok ütemezésének és a környezeti célkitőzések teljesítésének
összehangolása többlépcsıs iteratív folyamat eredménye, amelyben egyaránt szerepelnek a
mőszaki, a gazdasági és a társadalmi szempontok. Az iteráció mindkét irányban mőködött: voltak
olyan esetek, amikor az intézkedés megvalósíthatósága és ütemezése határozta meg a célkitőzést,
és elıfordult ennek ellenkezıje is, amikor az célkitőzés ütemezése determinálta a szükséges
intézkedéseket. Ez a szempontrendszer végeredményben az intézkedések tervezésének döntési
prioritásait jelenti.

6.1 Mentességi vizsgálatok
A derogáció okai természeti, mőszaki, gazdasági természetőek lehetnek. Egyszerre több ok is
felmerülhet.
A különbözı mentességi indokok elıfordulását foglalja össze a 6-1 táblázat, a mentességek
indoklását tartalmazó útmutatót a 6-1 melléklet, a víztestenkénti mentességi indokokat a 6-2
melléklet tartalmazza.

15

Alapintézkedés: a VKI VI. mellékletében felsorolt Európai Uniós, valamint további hazai jogszabályokban elıírt,
kötelezıen megvalósítandó intézkedés, mely a VKI céljának, a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges, ezért a
vízgyőjtı-gazdálkodási tervben meg kell jeleníteni. (pl. a települési szennyvíz kezelésére vonatkozó irányelv, nitrát
irányelv, élıhely védelmi irányelv stb.)
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6-1 táblázat: A Rábca és Fertı alegységre vonatkozó mentességi vizsgálatok eredményei
(azok elıfordulása a mentességet igénylı víztestek %-ában)
(egy víztestnél többféle mentesség is elıfordulhat)
Mentességi okok

Vízfolyások

Állóvizek

Felszín alatti vizek

(%)

(%)

(%)

M1:

Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota,
illetve a kedvezıtlen állapot oka

72%

50%

-

M2:

A jó állapot eléréséhez a szomszédos országgal
összehangolt intézkedésekre is szükség van

14%

-

10%

G1:

Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg
megtenni a becsülhetı pozitív és negatív közvetlen és
közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfor-dítások
alapján, víztest szintő aránytalan költségek

-

-

-

Az intézkedések 2015-ig történı megvalósítása
aránytalanul magas terheket jelent a nemzet-gazdaság, a
társadalom bizonyos szereplıi, vagy egyes gazdasági
ágazatok számára, aránytalan költségek

16%

-

20%

T1:

Ökológiai állapot helyreállása hosszabb idıt vesz
igénybe.

5%

-

-

T2:

A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb

-

-

10%

G2:

Az idıbeni derogáció legjellemzıbb természeti oka az alegységben a szükséges ökológiai
helyreállási idı hossza, amely nem teszi lehetıvé a 2015-re való megvalósítást. Jellemzı az is,
hogy mőszaki természető gyakorlati vagy jogszabályi kényszerek meggátolják az intézkedés
korábbi határidıre történı megvalósítását. A legfontosabb ok általában gazdasági jellegő: az
intézkedés korábbi határidıre történı foganatosítása aránytalanul magas terheket jelent
(megfizethetetlen) a gazdaság, a társadalom bizonyos szereplıi, a nemzetgazdaság számára. Egy
intézkedés megfizethetetlen, ha:
•

állami, önkormányzati források nem állnak rendelkezésre (beleértve az igénybe
vehetı támogatásokat is)

•

a költségviselı gazdasági szereplık, ágazat versenyképességét rontja

•

a lakosság teherviselı képességét meghaladja

• jelentısen rontja a foglalkoztatottságot (pl. munkahelyek megszőnésével jár)
A természetes víztestek esetében lehetıség van enyhébb célok meghatározására. Jellemzı
mőszaki indoka az, ha nincs megfelelı mőszaki, technológiai megoldás. Itt a legfontosabb indok
társadalmi-gazdasági jellegő. Amennyiben az adott víztest jó állapotba hozásához szükséges
költség-hatékony (legolcsóbb) intézkedések költsége nagyobb, mint az intézkedések társadalmi
szintő eredménye, haszna, akkor nem éri meg ezt a víztestet jó állapotba hozni, célszerő enyhébb
célkitőzést megállapítani.

6.2 Döntési prioritások
Az elızı pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehet minden víztesten egyszerre, 2015ig, de 2021-ig sem elérni a környezeti célkitőzést, ezért szükség volt szőrési kritériumrendszer
felállítására, amely az intézkedésekre és a víztestekre vonatkozó idıbeni rangsorolás szempontjait,
azaz a prioritásokat rögzíti. Kétféle prioritást kell alkalmazni a VKI felépítésébıl és logikájából
következıen:
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 intézkedési prioritást, amely a különbözı típusú intézkedéseket rangsorolja, a
fontosságuk, a VKI-ban betöltött szerepük alapján;
 területi prioritást, amely a víztesteket rangsorolja, a fontosságuk, illetve egymáshoz, vagy
a védett területekhez való kapcsolódásuk alapján - ezeknél a prioritás úgy érvényesül, hogy
az intézkedéseket a célkitőzésnek megfelelı ütemezéssel kell megadni.
Intézkedés típusú prioritások:
 Elsıdleges prioritása van a VKI szerinti alapintézkedések és az ún. további
alapintézkedések, azaz a VKI céljait szolgáló, már hatályos tagállami szabályozási
intézkedések végrehajtásának. Ez független attól, hogy az intézkedések a VKI
szempontjából szükségesek-e vagy elegendıek-e célkitőzések eléréséhez.
 A VGT végrehajtási feltételeit megteremtı, átfogó intézkedések (jogalkotási feladatok,
hatósági és igazgatási munka fejlesztése, valamint monitoring és információs rendszerek
fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és szemléletformálás
stb.). Az átfogó intézkedések közül azokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az
intézkedési program 2012. évi elindításához, már 2010-2012 között ütemezetten kell
megvalósítani.
 Egyes intézkedések alkalmazását elısegítı ún. elıkészítı intézkedések, azoknál a
víztesteknél, ahol egyes nagy költségő intézkedések alkalmazásáról való döntés további
információkat igényel.
Terület-víztest szintő prioritások:
 Be kell illeszteni a terv elsı ciklusába azokat az intézkedéseket, amelyek elfogadott
projektekben szerepelnek, és elısegítik egyes víztestek környezeti célkitőzéseinek
elérését.
 Elınyben kell részesíteni a VKI 4. cikk 1. c) alá esı, nem megfelelı állapotú védett
területeket, és a jó állapotuk eléréséhez szükséges intézkedéseket. A fürdı- és halas vizek
esetében eleve 2015-ig kezelni kell a problémákat, a védett természeti területeken és az
ivóvízbázisok védıterületein pedig mindenképpen meg kell akadályozni a további romlást.
A védett természeti területek esetében a vizek nem megfelelı állapotát javító
intézkedéseket legkésıbb 2021-ig meg kell valósítani, a 2015-ig esetleg szükséges
monitoringgal és feltárással összehangolva. Fontos leszögezni, hogy itt nem a víztestnek
kell jó állapotúnak lennie 2015, illetve 2021-ig, hanem a védettség szempontjából kifogásolt
jellemzıt kell megfelelıvé tenni.
 Az emelkedı szennyezıanyag-trendet mutató felszín alatti víztestek esetében a tendenciát
megfordító intézkedéseket 2012-ig be kell vezetni, hogy állapotuk ne romoljon tovább.
 Azok a víztestek prioritást élveznek, ahol a jelenlegi támogatási ciklusban 2013-ig
finanszírozható intézkedésekkel (beleértve a szükséges, javasolt támogatási rendszerbeni
változásokat) elérhetı a jó állapot. A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre is,
ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel.
 A fentieken túl valamilyen speciális szempont indokolja, hogy a víztestre vonatkozó
intézkedéseket 2015-ig vagy 2021-ig megvalósítsák – az elızı, kötelezıen alkalmazott
szempontokkal szemben, az alábbi mérlegelési szempontokat kell figyelembe venni:
•
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•

Azok a víztestek, ahol a szükséges intézkedések kiemelkedıen hatásosak, azaz adott
intézkedési kombináció kis költséggel nagy eredményt ér el;

•

Minta jellegő,
intézkedések;

•

Hasonló körülmények esetében a természetes jellegő víztestek prioritást élveznek az
erısen módosítottakkal és a mesterségesekkel szemben;

•

Az adott víztest ökológiai szerepe, fontossága kiemelkedı;

•

A víztest célkitőzésének megvalósításához kapcsolódó, erıs társadalmi igény (pl. sok
embert pozitívan érint, idegenforgalom, éghajlatváltozás hatásának mérséklése);

•

Azok az intézkedések, amelyek önmagukban is egyértelmően kedvezı folyamatokat
indítanak el az adott víztest esetében (pl. vízvédelmi zóna a parti sávban);

•

A közepes ökológiai osztályba sorolt víztestek elınyben részesíthetık.

tapasztalatszerzésre

alkalmas

víztestek,

illetve

vizsgálandó

6.3 Környezeti célkitőzések ütemezése
A fentiekben bemutatott tervezési folyamat eredményeként kialakult a víztestenkénti intézkedések
és ehhez kapcsolódóan a célkitőzések elérésének ütemezése. Ez utóbbi úgy történt, hogy
intézkedésenként az alkalmazás idıpontjához hozzáadták a kivitelezés és a hatás
megjelenésének idejét. A célkitőzés teljesítésének idıpontját az az intézkedés szabja meg,
amelyik a legkésıbb fejti ki hatását. Az alábbi ábra az alegység víztestjeire vonatkozó célkitőzések
elérésének ütemezését foglalja össze. Az összes intézkedés megtörténik 2027-ig, azonban
vannak olyan víztestek is, ahol a természeti folyamatok idıigénye miatt késıbb következik be az
állapotjavulás (ezt jelöli a 2027+ céldátum).
6-1 ábra:

Víztestekre vonatkozó célkitőzések megvalósulása a Rábca és Fertı alegységen
(a megfelelı víztestek aránya az összes víztesthez viszonyítva, %)

120%
Vízfolyás

Állóvíz

Felszín alatti víz
100% 100% 100%

100%

90%
80%

80%

70%

60%

82%

70%

50%

50%

50%

50%

40%

20%

12%
7%

7%

0%
Jelenlegi jó állapot vagy
potenciál fenntartása

2015

2021

2027

2027+

Hangsúlyozni kell, hogy gyakorlati jelentısége a 2015-ig végrehajtandó intézkedéseknek van,
mert az ütemezést a következı tervben (2015-ben), a pontosabb állapotértékelés, az elıkészítı
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vizsgálatok, a megvalósítás addigi tapasztalatai és a változó finanszírozási lehetıségek
figyelembevételével felül kell vizsgálni és a megvalósíthatóságot újra kell értékelni.
6.3.1 Vízfolyás víztestekre vonatkozó célkitőzések
6-2 táblázat: A felszíni vízfolyás
összefoglalása

víztestekre

környezeti

célkitőzések

Jó állapot/potenciál elérése

Víztestek
száma
összesen
(db)

Jelenlegi jó
állapot/potenciál
fenntartása (%)

Természetes

18

Erısen
módosított

Víztestek
típusa

vonatkozó

Enyhébb
célkitőzés
(javaslat, %)

2015-re
(%)

2021-re
(%)

2027-re
(%)

2027+
(%)

6%

-

11%

61%

22%

-

7

14%

-

-

57%

29%

-

Mesterséges

18

6%

-

-

83%

11%

-

Vízfolyások
összesen

43

7%

-

5%

70%

18%

-

6.3.1.1 Természetes víztestek
Az alegységen található 18 természetes víztest 6%-a már jelenleg is jó állapotú.
Egy természetes víztestnél akkor érhetı el a jó állapot, ha minden egyes szükséges intézkedés
idıben megvalósul. 2015-ig azok az intézkedések valósulnak meg, amelyek már elıkészítettek, a
finanszírozásuk megoldott (pl. támogatás rendelkezésre áll), vagy 2015-ig megoldható, valamint az
érintettek (gazdák, ipar képviselıi, önkormányzatok, társulatok, állam) meg tudják fizetni, tehát
nem merül fel megoldhatatlan fizetıképességi probléma.
Az alegységen 2021-ig jó állapotot csak az Arany-patakon és a Rákos-patakon lehet elérni. A többi
15 db víztest (83%) esetében a jó állapot csak a következı hatéves tervciklusokban érhetı el
(2021-es, 2027-es vagy 2027+ határidıvel).
6.3.1.2 Erısen módosított víztestek
Az alegységen 7 erısen módosított víztest található. Közülük jelenleg csak a Keszeg-ér alsó
víztest éri el a jó ökológiai potencált.
Az erısen módosított víztestek jelentıs belvízelvezetési, vízvisszatartási, ökológiai és öntözési
igényeket elégítenek ki. A társadalmi, gazdasági érdekek miatt a vízfolyások említett funkciójának
fenntartása szükséges.
Mind a 7 víztest esetén a jó ökológiai potenciál csak a következı hatéves tervciklusokban érhetı el
(2021-es, 2027-es vagy 2027+ határidıvel). A derogáció indoklását ld. a 6.1 fejezetnél.
6.3.1.3 Mesterséges víztestek
Az alegységen található 18 mesterséges víztest 6%-a már jelenleg is jó ökológiai állapotban van.
Az intézkedések hatására a mesterséges víztestek 83%-a 2027-re éri csak el a jó ökológiai
potenciált, a maradék 11% esetén a jó potenciál csak 2027+ határidıvel érhetı el. A derogáció
indoklását ld. a 6.1 fejezetnél.
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6.3.2 Állóvíz víztestekre vonatkozó célkitőzések
6-3 táblázat: A felszíni állóvíz víztestekre vonatkozó környezeti célkitőzések összefoglalása
Jó állapot/potenciál elérése

Víztestek
száma
összesen
(db)

Jelenlegi jó
állapot/potenciál
fenntartása (%)

Természetes

1

Mesterséges
Állóvizek
összesen

Víztestek
típusa

2027+
(%)

Enyhébb
célkitőzés
(javaslat, %)

2015-re
(%)

2021-re
(%)

2027-re
(%)

100%

-

-

-

1

-

-

-

-

100%

-

2

50%

-

-

-

50%

-

-

6.3.2.1 Természetes víztestek
A Fertı tó, mint az alegység egyedüli természetes állóvízként kijelölt víztestje, jelenleg jó
állapotban van. A tóra vonatkozó környezeti célkitőzés ennek az állapotnak a megtartása.
6.3.2.2 Erısen módosított víztestek
Az alegység területén erısen módosított állóvíz víztest nem található.
6.3.2.3 Mesterséges víztestek
A Rábca és Fertı alegységen egyedül a Hegyeshalmi kavicsbányató van mesterséges állóvíz
víztestként kijelölve. A tó egy mőködı kavicsbánya. Konkrét intézkedéseket csak a bányászat
felhagyása és a rekultiváció után lehet megfogalmazni. A környezeti célkitőzés (jó ökológiai
potenciál) csak 2027+ határidıvel érhetı el.
6.3.3 Felszín alatti víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek
indoklása
6-4 táblázat: A felszíni alatti víztestekre vonatkozó környezeti célkitőzések összefoglalása
Víztestek
típusa

Felszín alatti
vizek

Jó állapot elérése

Víztestek
száma
összesen
(db)

Jelenlegi jó
állapot/potenciál
fenntartása (%)

10

70%

2015-re
(%)

2021-re
(%)

2027-re
(%)

2027+
(%)

-

10%

10%

10%

Enyhébb
célkitőzés
(javaslat, %)

-

A felszín alatti víztestek nagyrésze (70%) jelenleg jó állapotban van. A maradék 30% esetén csak
2021-re, vagy a késıbbi hatéves tervciklusokra várható a jó állapot elérése. Ennek legfıbb oka,
hogy a felszín alatti víztestekkel kapcsolatos intézkedések hatása hosszú idı alatt tud érvényesülni.
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7

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Ez a fejezet a költségmegtérülés értékelését, a 2009. évig bevezetett intézkedéseket tartalmazza,
a vízárpolitika és a költségmegtérülés érvényesülésére vonatkozó további tervezett
intézkedéseket, javaslatokat a 8. fejezet ismerteti.
A 2007-ben került sor azoknak az elemzéseknek és számításoknak az elvégzésére (a 2005. évi
adatok alapján), amelyek a vízi szolgáltatások költségvisszatérítési elvének a VKI, 9. cikk szerinti
figyelembevételéhez szükségesek.

7.1 Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás
költségmegtérülésének értékelése
Díjak, állami támogatások
A jelenlegi finanszírozási rendszer elvi sémája a következı: az önkormányzat fejleszt (az állami,
illetve EU támogatások segítségével), vagy állami mővek esetén az állam fejleszt, a szolgáltató
pedig felel a mőködtetésért, a szintentartásért.
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi. LXXXVII. törvény értelmében az önkormányzati
tulajdonú víziközmővek esetében a tulajdonos települési önkormányzat képviselıtestülete, állami
tulajdonlás esetén pedig a mindenkori „vízügyi miniszter” – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
az ármegállapító. E szerint a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan mőködı
vállalkozó ráfordításaira és a mőködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson.
A VKI szempontjából az a lényeg, hogy az árhatóságnak a pénzügyi költség-megtérülés elvét
érvényesíteni kell.
Az állam támogatási rendszert mőködtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a
kiemelkedıen magas költségek lakossági fogyasztókra való hatásának kiegyenlítése érdekében.
Az állami támogatás összege abszolút mértékben is 18%-al csökkent 2004 és 2009 között, a
támogatás reálértéke 33%-al csökkent.
A díjak három-négyszeresére növekedtek az utóbbi 10 évben, a növekedés mértéke messze
meghaladta az inflációt (ami közel 60%-kal nıtt ebben az idıszakban).
A nem-lakossági átlagos vízdíjak 2009-ben 50%-kal, a csatornadíjak 43%-kal haladták meg a
lakossági díjakat.
Az elmúlt évtizedekben a víziközmő szolgáltatások díja nem fedezte a meglévı közmővagyon
megújítását, pótlását szolgáló beruházások jelentıs részét, a vízbázisvédelem költségeit. Ezen
túlmenıen egyéb gazdálkodási (magas a kinnlévıségek aránya, alacsony a rákötési arány,
kihasználatlan kapacitások vannak) és szervezeti problémák (szervezeti szétaprózódás, közel 380
szolgáltató) is jelentkeztek. Az önkormányzati tulajdonban lévı tárgyi eszközök után fizetett bérleti
díj nagysága sok esetben kisebb, mint az értékcsökkenés, e díjakat egyes önkormányzatok nem is
forgatják vissza a tárgyi eszközök pótlására, hanem más célra, fejlesztési forrásként használják fel.
Mindezek miatt szükséges a szabályozás továbbfejlesztése 2010-ben.
A költségmegtérülési mutatók
Az egyes cégek, szolgáltatási csoportok helyzete rendkívüli módon eltérı. A nagy (pl. fıvárosi,
regionális cégek) mutatói nagyságrendjüknél fogva lényegesen módosítják a tendenciákat.
A kisebb szolgáltatói kategóriák felé haladva egyértelmően romlanak a mutatók. A legkisebb
szolgáltatók esetében a bevételek nem érik el a költségek 70%-át, az elmaradt pótlási és
fenntartási igényeket is beszámolva pedig a 40%-ot sem haladják meg.
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7-1 táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató (országos szinten) az elszámolt költségek
alapján (nettó bevétel/üzemi ráfordítás), 2005. (%)
Szolgáltatói csoport

Ivóvíz

Szennyvíz

Összesen

Ország összesen

98,5

99,9

99,2

Lakosság

96,2

94,0

95,2

Közület

104,3

110,6

107,8

3

101,4

103,8

102,7

3

78,4

51,7

65,8

Egyes szolgáltatói csoportok
> 5000 em /év szolgáltatók
< 100 em /év szolgáltatók

Amennyiben figyelembe vesszük az elmaradt pótlásokat és az elmaradt üzemeltetési és
karbantartási munkákat, akkor a kép sokkal rosszabb. A módosított pénzügyi megtérülési mutató a
99,2%-ról, a két ágazat együttesére 81,6%-ra csökken.
Fizetıképesség alakulása
A lakossági díjak fizetıképességi elemzése a nemzetközi és hazai gyakorlatnak megfelelıen a
közüzemi vízszolgáltatásokra fordított kiadások és a nettó háztartási jövedelmek aránya alapján
történt. Magyarország vonatkozásában a megfizethetıségi ráta felsı korlátjának a 2,5-3,5%-ot
tekintik. Az átlag díjak tekintetében már ma elérjük ezt a szintet, mert a víz- és csatornakiadások
2009-ben a magyar háztartások háztartási nettó jövedelmének 3,4%-át (1,8%-a vízdíj, 1,6%-a
szennyvízdíj) teszik ki. Természetesen ez jelentısen változik az egyes térségekben és jövedelmi
kategóriáktól is függıen. A lakosság alsó jövedelemtizedének átlagos terhelése 5,7% (3,1%-a
vízdíj, 2,6%-a szennyvízdíj), még úgy is, hogy az átlagos vízfogyasztásnak csupán 70%-át
fogyasztják.
Megállapítható, hogy az elmaradott térségekben a vízre fordított kiadások meghaladják a
jövedelmek 5%-át, a legszegényebb 10%-ban pedig a 10%-ot, de még a leggazdagabb
térségekben (pl. Budapest) is lényegesen meghaladják a 2,5%-ot (2,9 %).
Amennyiben 2015-ig megvalósulnak az alapintézkedések, de a pótlási elmaradások nem kerülnek
feltöltésre, akkor az országosan átlagos megfizethetıségi arány 4,1%-ra nıhet, a hátrányos
kistérségekben pedig meghaladhatja a 6,7%-ot. Ha az elmaradt, szükséges pótlásokat is fedezı
díjak alakulnának ki, akkor az átlagos díjak 2015-ben már a jövedelmek 4,7%-át, a hátrányos
helyzető kistérségekben pedig 7,7%-át, a legszegényebb 10%-nál pedig 10-12%-át tennék ki.
Amennyiben a fentieken túlmenıen a kiegészítı intézkedések is 2015-ig megvalósulnának, akkor
ezek a mutatók még tovább romlanának, intézkedési típustól és területtıl függı mértékben.
Azokban a hátrányos helyzető térségekben, ahol szükség van pl. denitrifikációra is, komoly
pótlásokat kell megvalósítani, ott a megfizethetıségi mutató elérheti akár a 11%-ot is.
Mindebbıl az következik, hogy 2015-ig nem lehet olyan díjszintet kialakítani, ami az
alapintézkedések miatti költségnövekedésen túlmenıen teljes mértékben fedezi a pótlási
igényeket. A megfizethetıségi korlátok miatt a kiegészítı intézkedések késıbbi – 2015 utáni –
ütemezése javasolt általában, kivéve, ha az vízvédelmi szempontból és megfizethetıségi
szempontból reálisan megvalósítható.

7.2 Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi költség-megtérülésének
értékelése
A mezıgazdasági célú vízszolgáltatások a jogszabályi elıírásokból következıen szorosan
összekapcsolódnak e szervezetek mezıgazdasági célú vízkárelhárítási feladataival, ugyanis a
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kizárólag öntözési célú csatornáktól, szivattyútelepektıl eltekintve az érintett vízfolyások és vízi
létesítmények, mőszaki berendezések a mezıgazdasági célú vízgazdálkodás vízhasznosítási célja
mellett a vízkárelhárítást is szolgálják, s a kezelt, illetve üzemeltetett vizek, vízi létesítmények
jelentıs része csak vízkárelhárítási funkciókat tölt be. Egy-egy vízrendszer által biztosítandó
funkciók nagyobbik része – belvízelvezetés, belvízkárok elleni védekezés, jóléti és
természetvédelmi célú vízpótlás, egyéb ökológiai szolgáltatások – a vízhasználatok körébe tartozik.
Az öntözés, a halastavi vízellátás a VKI szemléletmódja szerint vízszolgáltatás, tehát a
költségmegtérülés elvét figyelembe vevı árpolitikát kell alkalmazni. A mezıgazdasági
vízszolgáltatást a mőveket üzemeltetı szervezetek, a KÖVIZIG-ek és a társulatok végzik.
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Maga a vízszolgáltatási díjmegállapítás nem tartozik a hatósági áras körbe, ez lényeges különbség
a víz-és csatornadíjakhoz képest.
A KÖVIZIG-ek által alkalmazott vízszolgáltatási díjak képzésére központi elıírás, irányelv nem
vonatkozik. A díjak emelése az inflációhoz igazodik, a partnerek magasabb díjak térítésére
általában nem képesek, a kihasználtság így is meglehetısen alacsony. A díjak mértéke, a
díjképzés módja és struktúrája is eltérı az egyes igazgatóságoknál.
Elıfordul területarányos alapdíj, lekötött mennyiségarányos rendelkezésre állási díj, változó díj,
idıszaktól függı díj, illetve vannak átalánydíjas megoldások. A költségkalkuláció és a
kettısmőködéső csatornák esetén a vízszolgáltatásra esı költségek lehatárolása is különbözı.
A KÖVIZIG-ek gazdálkodását jellemzı dokumentumokban a hozzáférhetı pénzügyi adatokból a
pénzügyi költségmegtérülés helyzete nehezen ítélhetı meg. A pénzügyi megtérülési arányra tehát
csak nagyvonalú szakértıi becslés adható. A mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi megtérülési
aránya az üzemelési és fenntartási költségek vonatkozásában, a KÖVIZIG-ek esetében 65% és
80% közé tehetı. A beruházások – beleértve a pótlások és rekonstrukciók – teljes egészében
állami forrásokból valósulnak meg.
Társulatok
A VKI szerinti vízszolgáltatók másik nagy csoportját a vízitársulatok alkotják, amelyek eljuttatják az
öntözési és halastavi célú vizet a gazdálkodók – a KÖVIZIG-ek által közvetlenül ellátottak
kivételével – földjeire, az ezzel járó költségeiket a végsı igénybevevıkre áthárítják, és térítik a
KÖVIZIG-ek által meghatározott vízszolgáltatási díjakat.
A társulatok gazdálkodásának, vagyis szabad felhasználású bevételeinek, a közfeladatok
finanszírozásának alapját az adó módjára behajtható társulati (érdekeltségi) hozzájárulás
befizetése jelenti.
2010. januárjától a vízitársulatokról szóló (2009. évi CXLIV.) törvény értelmében a társulatok a
mezıgazdasági vízhasznosítást is közfeladatként látják el, tehát a mezıgazdasági vízhasznosítási
feladatokat is a társulati hozzájárulásokból lehet finanszírozni. A társulat dönthet úgy is, hogy a
mezıgazdasági vízszolgáltatást nem közfeladatként, hanem szerzıdéses formában, öntözési díj
ellenében látja el. Lehetıség van az alaphozzájárulás mellett differenciált hozzájárulás
bevezetésére is. A törvény ezirányú módosítása nem írja felül a VKI azon követelményét, hogy a
mezıgazdasági vízszolgáltatásra a költségfedezés elvét biztosítani kell. A közfeladatként való
definiálás és a társulati hozzájárulásból való finanszírozás megteremti a lehetıségét annak, hogy a
felmerült költségeket ne a használattal, a szolgáltatással egyenes arányban fizessék meg, hanem
a földterület használói körre terítsék szét valamilyen módon a költségeket.
A társulatoknál a mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi költségeinek megtérülése a jelenlegi
finanszírozási rendszer alapján az érdekeltségi hozzájáruláson keresztül elvileg biztosított. Hiszen
a mezıgazdasági vízszolgáltatás támogatottsága minimális, és a fejlesztésekhez kapcsolódik. A
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társulatok kiegyensúlyozott gazdálkodása ezért csak a szolgáltatás költségéhez igazodó
érdekeltségi hozzájárulások és díjak alkalmazása esetén valósulhat meg.
Itt sincs egységes költségkalkulációs rendszer, amelyre a díjképzés, illetve az érdekeltségi
hozzájárulás rendszere épülhet. Jellemzı azonban, hogy a pótlásra a díjak, illetve az érdekeltségi
hozzájárulások nem nyújtanak elegendı fedezetet. Szakértıi becslések szerint, ha a
rekonstrukciós igényeket is fedezı szolgáltatási díjak alakulnának ki, akkor a díjak kétháromszorosára is nıhetnek.

7.3 A vízszolgáltatások külsı költségeinek jelenlegi megfizettetésének
helyzete
Magyarországon 2004 óta a környezetterhelési díjak rendszere mőködik, amelyek a VKI céljainak
elérését, illetve a környezeti költségek internalizálását segítik elı. Ez a vízterhelési díj és a
talajterhelési díj.
A vízhasználatok után fizetendı vízkészletjárulék intézménye a vízkészletek igénybevételének
értékarányos szabályozása a vízhasználati céltól és a felhasznált víz típusától függıen.
A környezet és a vízkészlet használatának költségmegtérítési rendszerei jó irányt adnak a
fenntarthatóság biztosítására. A jelenlegi díjak mértéke ugyanakkor a valós környezeti- és
erıforrás költségeknek csak egy részét fedezi. A díjak a központi költségvetés általános bevételét
képezik, nincs mechanizmus arra, hogy e bevételek és a járulék a környezetvédelmi intézkedések
közvetlen finanszírozását szolgálják.
A környezeti és készletköltségek súlya az árbevételhez, illetve a nyereséghez képest ténylegesen
a közvetlenül és közvetetten viselt költségek összege alapján a mezıgazdaság, halászat esetén
jelentısebb. Az ipar terhelése az adózott nyereséghez képest közelíti az 1 %-ot, bár jelentıs
különbségek húzódnak meg az egyes ágazatok között. A viszonylag kisebb nyereségesség miatt
elsısorban az élelmiszeripar terhelése a legnagyobb. A másik leginkább érintett iparág a vegyipar,
amely azonban igen jó jövedelmezıséggel termel.
A járulék a vízkivétel költségének mind az iparban, mind a mezıgazdaságban, mind a közüzemi
szektorban viszonylag kis hányadát teszi ki, ezért általános víztakarékossági hatása mérsékelt.
Az elmúlt évek tapasztalata mutatja a mezıgazdasági vízhasználatok esetében, hogy a nullás
kulcs bevezetése a készletek felügyeletéhez szükséges nyomonkövetés lehetısége
szempontjából káros volt. Ezért egy minimális, a hiteles mérésre ösztönzı szorzó visszaállítása
minden esetben javasolható.
A vizekkel, vízszolgáltatásokkal kapcsolatos teljes költség pénzügyi költségen kívüli részének
egyik összetevıje az erıforrás-költség, vagy készletköltség (az elszalasztott lehetıségek költsége).
Magyarország eddig nem szembesült nagymértékő vízhiánnyal. Lokális jelenségek azonban már
ma is felhívják a figyelmet arra, hogy az általában meglévı jó ellátottság nem a készletek
végtelenségét jelenti, a vizsgálatok erre a differenciáltságra mutatnak rá. Ezekbıl az elemzésekbıl
egyértelmő a víztestek kiaknázhatóságának korlátossága. Számos esetben a jelenlegi használat
már túl van a fenntartható használat lehetıségét biztosító határon.
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8

Intézkedési program

Az 5.5 fejezetben bemutatott jelentıs vízgazdálkodási problémák okainak csökkentésére vagy
megszőntetésére intézkedéseket kell kidolgozni. Az intézkedések programja tartalmazza a VKI
céljainak megfelelıen a vízfolyásokra, állóvizekre és felszín alatti vizekre, valamint a védett
területekre vonatkozó környezeti célkitőzések eléréséhez szükséges szabályozási, mőszaki (8.3
melléklet), finanszírozási, intézményrendszeri feladatokat.
Az intézkedések tervezése (egyeztetése) különbözı léptékben történt: a szabályozási és a
finanszírozási háttér, valamint az intézményi intézkedések tervezése országos szinten, a közvetlen
állapotjavító intézkedéseké pedig víztest szinten. Az utóbbi csoportba tartozó intézkedéseket az
alegység, a részvízgyőjtı és az országos szintő tervek a léptéknek megfelelı hangsúlyokkal és
részletességgel foglalják össze. A Duna-vízgyőjtı magyarországi részére készült vízgyőjtıgazdálkodási terv – amely e terv alapját képezi – valamennyi intézkedést tartalmazza, részletesen
bemutatja az intézkedések szabályozási hátterét és az intézmény-fejlesztéssel foglalkozó
intézkedéseket, valamint összefoglalja az intézkedések víztest szintő alkalmazásának országos
szintő jellemzıit, beleértve a finanszírozást is.
Az intézkedések programja iteratív szakmai és társadalmi egyeztetési folyamat eredményeként
alakult ki. A környezeti célkitőzések és az intézkedések összehangolt tervezésének lépéseit a 6.
fejezet mutatja be. Ennek alapja az intézkedések víztestenként kialakított listája, amely az
állapotjellemzıkre (minısítésre), a nem megfelelı állapotot (problémát) kiváltó okokra
(terhelésekre és igénybevételekre), a felszíni vizek esetén a mesterséges vagy erısen módosított
jellegre, valamint az intézkedések hatékonyságára vonatkozó információk együttes figyelembevételével alakult ki, és tartalmazza az intézkedések ütemezését 2015-ig, 2021-ig és 2027-ig (6-2
melléklet). Az intézkedések tartalmának és víztestenkénti alkalmazásának véglegesítésében
kiemelt szerepe volt a többszintő társadalmi egyeztetés folyamatának (lásd 10. fejezet).
A VGT koncepcionális terv, a víztestenként megadott intézkedések teljes körő alkalmazásával a
kitőzött célok nagy valószínőséggel elérhetık. Kiemelt jelentısége a 2015-ig tervezett
intézkedéseknek van. A terv koncepcionális jellegéhez igazodóan a 2015 utánra tervezett
intézkedések indikatív jellegőek, azt jelzik, hogy az azonosított problémákat várhatóan milyen
típusú és mennyiségő intézkedéssel lehet megoldani. A megvalósítás kiegészítı vizsgálatokat
igényelhet. Egyedi vizsgálatok, mérlegelés, megvalósíthatósági tanulmányok alapján a konkrét
beavatkozások a tervben szereplı intézkedésektıl eltérhetnek, feltéve, ha igazolható, hogy a
célokat hatékonyabban el tudják érni. Másfelıl a terv 2015. évi, majd 2021. évi felülvizsgálata
során az intézkedések pontosíthatók.
Az átfogó intézkedések jelentısége kimagasló mind a végrehajtás elıkészítésében, mind a
következı, 2015-ben elıírt terv felülvizsgálat során. Az átfogó intézkedések nélkül a terv nem
hajtható végre. Ezekkel a lépésekkel lehet alkalmassá tenni az államigazgatást,
önkormányzatokat, az érintett ágazatokat és a lakosságot a VKI újszerő követelményeinek
megértésére és az alkalmazkodásra. Az átfogó intézkedéseket részletesen az országos anyag
mutatja be a következı csoportosításban:
 Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok
 Igazgatási eszközök fejlesztése
 Hatósági és igazgatási munka erısítése
 Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése
 Az informatikai rendszerek fejlesztése
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 Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések
 Pénzügyi ösztönzık (támogatások) alkalmazása
 Kutatás, fejlesztés
 Képességfejlesztés, szemléletformálás

8.1 Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését célzó
intézkedések
A tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések a kommunális és ipari
szennyvízbevezetések, illetve a talajba szikkasztott szennyvizek; a zöldség- és gyümölcsültetvényekrıl, valamint az intenzíven mővelt szántóföldekrıl történı bemosódás (beszivárgás,
erózió és belvízlevezetés); a pontszerő (potenciális) szennyezıforrásként jelentkezı állattartó
telepek; az üledékbıl származó belsı terhelés, illetve az átfolyásos és oldaltározók halászati
hasznosításából származó tápanyagbevitelt mérséklı intézkedéseket foglalja magában.
8.1.1 Területi agrárintézkedések a tápanyagterhelés csökkentése érdekében
A szántóterületekrıl származó ún. diffúz típusú szennyezés a trágyázásnak és a nem megfelelı
táblaszintő védelemnek tulajdonítható. Egyaránt alkalmas intézkedés lehet a trágyázási gyakorlat
megváltoztatása, a mővelési módszerek, és magának a területhasználatnak a módosítása
(erdısítés, gyepesítés, élıhelyek létrehozása).
Síkvidéken a felszíni vizek tápanyagterhelése számottevıen a bevezetett belvíz mennyiségével
csökkenthetı (TA5 intézkedés). Ez történhet területi vízvisszatartással, lokális mély fekvéső
területeken történı tározással, belvíztározók létesítésével (amelyek öntözésre is felhasználhatók),
a belvízlevezetı csatornák megfelelı átalakításával, üzemeltetésével. A befogadóba történı
bevezetés elıtt szőrımezık kialakításával csökkenthetı a terhelés (PT5 intézkedés). A síkvidéki
intézkedések hozzájárulhatnak a vízvisszatartáshoz, illetve a védett természeti területek és a
felszín alatti vizektıl függı élıhelyek állapotának javulásához is.
Az állattartótelepeken a nem megfelelı trágyaelhelyezés elsısorban a felszín alatti vizeket
szennyezheti, de a felszínrıl lefolyó csapadékvízzel a felszíni vizeket veszélyezteti. Az
állattartótelepek rekonstrukciójával ezek a szennyezések jelentıs mértékben csökkenthetık. (TA1,
TA2, TA3, TA4, TA5, TA7 intézkedések)
A felszíni vizek vízminıségének javításában dombvidéken a tápanyag-gazdálkodás mellett az
erózió csökkentésével lehet számottevı eredményeket elérni, amely ennek megfelelı mővelési
módszerek alkalmazását jelenti (TA1 intézkedés), vagy alkalmazható magát a forrást megszüntetı
mővelési ágváltás is (TA2, TA3 intézkedés).
Az erózió csökkentése hatékonyabbá tehetı, ha az erózió-érzékeny területek kijelölésében a
lejtıszögön kívül egyéb szempontok is megjelennek (talajtakaró, lefolyási viszonyok). Az erózióérzékeny terület, és az annak megfelelı jó gyakorlat bevezetése a nitrát-érzékeny területhez
hasonló jogszabályi hátteret igényel.
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
A Nitrát Akcióprogram keretében a vizek nitrát tartalma, valamint a veszélyesség mérlegelése
alapján kijelölésre kerültek a nitrát-érzékeny területek. Az akcióprogram harmadik fázisa zajlik a
2008-2011 közötti idıszakban, amelynek célja, hogy a nitrát-érzékeny területeken a vizek nitrátkoncentrációja 50 mg/l alatt legyen. Ezeken a területeken bevezetésre került a kötelezıen
alkalmazandó „jó mezıgazdasági gyakorlat”. E szabályok betartása a közvetlen mezıgazdasági
kifizetések feltétele.
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A Program tartalmazza továbbá a „trágyázás jó mezıgazdasági gyakorlatát” is, amelynek során
folyamatosan zajlik a nyilvántartott nagylétszámú állattartótelepek korszerősítése. Az egységes
környezethasználati engedélyköteles tevékenységi körben (IPPC Irányelv16 alapján) szintén elıírás
a nagy állattartótelepek korszerősítése (függetlenül attól, hogy nitrát-érzkeny területen találhatók,
vagy sem).
A közvetlen kifizetések további feltétele a helyes mezıgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ)
betartása, amelynek egyik fı eleme a 12 % lejtıszög fölötti területeken betartandó vetésváltásra és
agrár-technikai eszközök alkalmazására (szintvonalra merıleges mővelés vagy talajtakarás
valamely módozata) vonatkozó szabályok. Az 5-12 % közötti lejtıszögő területeken a vállalás
önkéntes.
Nitrát-érzékeny területeken és további az ÚMVP-ben lehatárolt területeken (ár- és belvizes,
erózióval érintett területeken) az agrár-környezetvédelmi (AKG) célkitőzések megvalósulását az
állam pénzügyi támogatásokkal segíti elı.
Megvalósító, költségviselı:
Mezıgazdasági gazdálkodók (az állam a keletkezı hátrányok, és a bevételkiesés
kompenzációját támogatja); belvízcsatornák és belvíztározók kezelıje
Megfelelıség:
A mővelési ág- és módváltást szolgáló intézkedések a tápanyag bemosódás
megfelelı csökkentésére nem elegendıek sem a felszíni, sem a felszín alatti
vizek tekintetében.
A nagy állattartótelepek esetében 2015-ig várhatóan a korszerősítések megtörténnek. Kisebb
állattartótelepek nem megfelelı mőszaki védelme is problémát okoz a felszín alatti vizekben.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
A „jó mezıgazdasági gyakorlatot” a nitrát monitoring alapján kimutatható eredményekhez
kell igazítani. A mezıgazdaság mőtrágya és növényvédıszer felhasználását a talajvíz
védelmi szempontjából optimalizálni kell.
Duzzasztott terek környezetében fokozattan kell figyelni a tápanyag- és szervesanyagbemosódás csökkentésére.
A Répce vízgyőjtıjén a szennyezések megakadályozására mind a jelentısebb
dombvidéki, mind a kisebb területi arányú síkvidéki területek erdısítése lehet a megoldás.
A már kialakult fás kísérı állományt, erdısültséget (pl.: Rák-patak) meg kell tartani.
A Natura 2000 területek védelme érdekében a rendszeresen belvíz-borította, vagy
áradások alkalmával huzamosabb ideig vízborította, illetve talajvíztıl függı szántóföldi
(vagy egyéb, ültetvény jellegő) hasznosítású területekrıl a víz elvezetésének
fenntarthatóságát felül kell vizsgálni. Lehetıség szerint több, kisebb mintaterületet kell
kijelölni, ahol megvizsgálható a vízmegtartás hatása, és a költségek is összevethetıek a
korábbi vízelvezetés és vízpótlás költségeivel.
2015 utáni feladatok:
Mővelési mód-, illetve – ahol a társadalom számára elfogadható (különösen a
vésztározásra alkalmas területek esetén) – ágváltás mellett a belvizek területen való

16

IPPC Irányelv: A környezetszennyezés integrált megelızésére és csökkentésére vonatkozó európai uniós irányelv
(96/61/EK).
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visszatartása fontos feladat, hiszen a tápanyag-terhelés mérséklıdhet a felszíni lefolyás
csökkentésével. Hatékony lehet a mélyszántás alkalmazása.
A szántóterületek és a vízfolyások, csatornák között javasolt a szelektív növényirtás és
ezzel egyidejőleg egy pufferzóna kialakítása, mely nagymértékben megszőri a
mezıgazdaságból származó szervesanyag- és tápanyagterhelést, illetve a fás-bokros
állomány árnyékolja a medreket, ezáltal csökkenti a benıttséget, és közvetve a
fenntartási költségeket. Lényeges a megfelelı hullámtéri gazdálkodás.
A felszín alatti vizekben meglévı diffúz nitrát- és ammónium-szennyezések nagyon
lassan tisztulnak ki, ezért a fenti intézkedési elemeket 2027-ig folytatni kell. Várhatóan a
feladatok 50 %-a esik erre az idıszakra.
Kisebb állattartótelepek nem megfelelı mőszaki védelme is problémát okozhat a felszín
alatti vizekben, ezért szükséges a hatásvizsgálati kötelezettség kiterjesztése. Ez alapján
kell dönteni a 2015 utáni, további korszerősítésekrıl és támogatásokról.
A források rendelkezésre állásától függı ütemezéssel az erózióvédelmet segítı
intézkedések, ill. a nitrát- és a belvíz-érzékeny területeken a szükséges mővelési
módváltás, vagy mővelési ágváltás 2027-ig megvalósítható.
c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
Megfelelı agrártámogatási rendszer, ösztönzık kialakítására van szükség.
A szennyezıforrások felszámolásának, kitelepítésének finanszírozását meg kell oldani.
Az intézkedések a vízvédelmi szempontból mővelési ág- és módváltást igénylı területek
meghatározásának és a támogatási rendszer átalakításának függvénye. A konkrét javaslatokat az
intézkedési táblázat mutatja be. Kiemelt feladat a nitrát-érzékeny területek mintájára erózióérzékeny területek kijelölése, ezekre a területekre a jó gyakorlatok kidolgozása és jogszabályi
rögzítése.
A területi intézkedések mellett a tápanyagterhelés csökkentése érdekében szükség van a
vízfolyások melletti pufferzónák kialakítására is, amelyek szintén érintik a mezıgazdasági
termelést. Ez az alegység összes vízfolyásán megvalósítandó intézkedés, melyet a vízfolyások és
állóvizek medrét érintı intézkedések között tárgyalunk.
A felszín alatti vizek állapotának javítása érdekében meg kell határozni a mőtrágya-szervestrágya
kihelyezés helyes arányát, a növényvédı szerek alkalmazását szabályozni szükséges, illetve ezek
betartását támogatási rendszeren keresztül ösztönözni kell. A településeken pl. önkormányzati
rendelettel az állattartás tekintetében "jó belterületi gyakorlatot" kell kialakítani.
Az alegység felszín alatti vizeinek nitrát szennyezettségében szerepe van a szomszédos ausztriai
területekrıl átadódó mezıgazdasági eredető szennyezésnek. Ennek csökkentésére irányuló
intézkedéseket kíván megvalósítani az osztrák fél a saját vízgyőjtı-gazdálkodási tervének
elkészítése ill. annak realizálása során.
8.1.2 Vízfolyások és állóvizek rehabilitációjának terheléscsökkentı hatása
Az alegység területén, a medrek funkciójából (belvízelvezetés, vízpótlás) adódóan lényeges a
megfelelı fenntartottság, melyhez nagymértékben hozzájárul a gyakoribb, de kisebb
beavatkozásokat igénylı fenntartó kotrás. Ezáltal a vízfolyások mentesíthetıek az iszapban
lerakódott szerves- és tápanyagterheléstıl is.
8.1.3 Csatornázás és szennyvízelhelyezés megoldása
A települési szennyvizek megfelelı kezelését és elhelyezését szolgáló intézkedések célja, hogy
megóvják a felszíni és felszín alatti vizeket a szennyvízkibocsátások káros hatásaitól. (CS1, CS2a,
CS2b, CS2c, CS3, CS4, CS5, SZ1, SZ2a, SZ2b, SZ2c, SZ3, SZ4, PT1 és PT2 intézkedések)
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Az alegység területén 16 db (Balf, Röjtökmuzsaj, Nagycenk, Sopron, Fertıendréd, Pusztacsalád,
Lövı, Csorna, Kapuvár, Nick, Jánossomorja, Répcelak, Bük, Csepreg, Chernelházadamonya,
Peresznye) kommunális szennyvíztisztító üzemel, melybıl 6 db (Balf, Röjtökmuzsaj, Pusztacsalád,
Nick, Chernelházadamonya, Peresznye) 2000 LE alatti.
A csatornázás (CS1 és CS2b intézkedések), valamint a zárt tárolók építése (CS2c intézkedés)
teljes mértékben megszünteti az ebbıl a forrásból származó talajvíz-terhelést. Hatékonyságuk
függ a rákötések arányától (CS3 intézkedés), illetve a szabályszerő építéstıl. A már korábban
csatornázott településeken a szennyvíz kiszivárgásának és a talajvíz beszivárgásának
megakadályozása érdekében szükség lehet a hálózat rekonstrukciójára (CS4 intézkedés). Kisebb,
a talaj- és talajvízviszonyok szempontjából alkalmas településeken az elıbbieknél kevésbé
költséges megoldás lehet a szakszerő egyedi szennyvízelhelyezés (CS2a intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az EU által kötelezıen elıírt Szennyvíz Program célja, hogy megoldja a 2000 lakosegyenértéknél 17 (LE) nagyobb települések csatornázását és megfelelı szennyvíztisztítását. A
szennyvíztelepeknek technológiai, területi és egyedi határértékek alapján meghatározott tisztítási
követelményeknek kell megfelelniük.
Megvalósító, költségviselı, érintett:
Víziközmővek (szolgáltatók, önkormányzatok, állam, mint tulajdonos),
szennyvízkibocsátó
(lakosság,
ipar),
szennyvíziszap
hasznosítók
(mezıgazdaság, energiaipar, közszolgáltatók stb.)
Az önkormányzatok számára kötelezı fejlesztések megvalósítását a hazai
költségvetés az EU pénzügyi hozzájárulásával ösztönzi KEOP forrásból. A
lakosság és az egyéb fogyasztók a csatornadíjakon keresztül finanszírozzák a
mőködtetést.
Megfelelıség:
A felszíni vizek esetében a Szennyvíz Program hatását tekintve két ellentétes
tendencia érvényesül: (a) a nagy kibocsátók megszőnnek, vagy terhelésük
jelentıs mértékben csökken (pl. a fıvárosi szennyvíz-bevezetés), és (b) a
szennyvíz rendszerek bıvítésével és újak létesítésével a bevezetett tisztított
szennyvíz mennyisége folyamatosan növekszik. Ez utóbbi - még a szennyvíz
tisztítása ellenére is - növeli a felszíni vizek terhelését, és esetenként
akadályozhatja a jó ökológiai állapot elérését.
A telepek mintegy harmada elavult technológiával mőködik, vagy az iszapkezelés
megoldatlansága miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat.
A Szennyvíz Program megvalósul 2015-ig, de figyelembe kell venni a
csatornadíjakra való hatást, a fizetıképességi problémák kezelésére megoldást
kell találni (pl. szociális díjkompenzáció).
A szennyvíz kezelésére leggyakrabban alkalmazott megoldás szennyvíztelepek építése, amelybıl
a tisztított szennyvizet felszíni vizekben helyezik el, a befogadónak megfelelı fokozatú tisztítás
után (SZ1, SZ2a és SZ2c intézkedések). A nem megfelelıen mőködı telepekrıl kibocsátott
szennyvíz ronthatja a befogadó vízfolyás minıségét.

17

Lakosegyenérték (LE): A település egy lakosa egy lakosegyenértéket képvisel. Mivel azonban a keletkezı szennyvíz
nem csak emberi (lakossági), de ipari vagy intézményi eredető is, szükség van ezeknek a szennyezıforrásoknak a
számszerősítésére is. A becsült ipari és intézményi szervesanyag-terhelést az egy lakosra jutó biológiai
oxigénfogyasztással osztják, és ezt, mint lakosegyenértéket hozzáadják a lakosszámhoz.
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A felszín alatti vizek jó állapotának eléréséhez szükséges lehet a 2000 LE érték alatti
településeken keletkezı szennyvizek megfelelı kezelése is. Magyarország a 2000
lakosegyenérték alatti települések szennyvízkezelésének megoldására megalkotta az Egyedi
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programját, és elıírta ehhez kapcsolódóan települési
szennyvíz-elhelyezési programok készítését.
Megvalósító, költségviselı:
Önkormányzat, lakosság. Az önkormányzatok számára kötelezı fejlesztések
megvalósítását a hazai költségvetés az EU pénzügyi hozzájárulásával ösztönzi
ROP forrásból. A díjak fizetésével a mőködtetést a fogyasztók (lakosság, egyéb)
fizetik.
Megfelelıség:
A hagyományos telepek alternatívája lehet a ma még rendkívül ritkán alkalmazott
természetközeli szennyvíztisztítás (SZ2b intézkedés). Az egyedi és
településszintő természetközeli megoldások általában olcsóbbak és alacsonyabb
díjakkal járnak, miközben a felszíni vizek további terhelése is elkerülhetı. A vizek
helyben tartásával vízháztartási, klímavédelmi szerepük is jelentıs.
A fent említett megoldás csak a nem magas talajvízállású- és nem nitrátérzékeny területeken alkalmazható.
A Szennyvíz Program elırehaladása következtében a szennyvíziszap mennyisége növekszik, és a
jövıben egyre nagyobb mértékben növekedni fog. Egyre nagyobb feladat a szennyvíztisztító
telepekrıl kikerülı kezelt szennyvíziszap ártalommentes elhelyezése, illetve nagyobb arányú
hasznosítása. (CS5 intézkedés). A mezıgazdaságban csak megfelelıen kezelt szennyvíziszap
helyezhetı el, a jogszabályban meghatározott módon, mértékben és területen.
Megvalósító, költségviselı:
A szennyvíztisztító telepet mőködtetı önkormányzat (szennyvíziszap-kezelés);
lakosság (csatornadíjakon keresztül) mezıgazdaság, energiaipar stb.
(szennyvíziszap hasznosítás). Az állam a támogatási rendszeren keresztül
ösztönzi a hasznosítást (KEOP, ÚMVP)
Megfelelıség:
A szennyvíziszapok megfelelı elhelyezése és hasznosítása nem megoldott, a
mezıgazdasági kihelyezés közegészségügyi kockázatai (a táplálékláncon
keresztül) miatt alternatív hasznosítási megoldások preferálása szükséges.
A közvetlen ipari szennyvíz és használt termálvíz bevezetéseket a kibocsátási határértékek
rendszere szabályozza.
Megvalósító, költségviselı: a kibocsátó vállalkozások
További problémát jelenthetnek az illegális szennyvízbevezetések. A szabályozás betartása nem
megfelelı, a szankciók nem kellıen ösztönöznek a helyes magatartásra, a hatósági ellenırzésre
fordítható költségvetési források szőkösek (SZ4 intézkedés).
Megvalósító, költségviselı: a költségvetés (a hatósági intézményrendszer mőködtetése)
Az alegység területét érintı felszín alatti víztestek állapotára vonatkozóan a jelenleg érvényben
lévı intézkedések elegendıek, azonban a felszíni vizek tekintetében kiegészítı intézkedésekre
lehet szükség.
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b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
Az alegységen 48 db csatornázatlan település van, míg alacsony (70% alatti) rákötési
aránnyal 10 db rendelkezik. E probléma megoldása, a rákötések arányának 95 %-ra
emelése mindenképpen az elkövetkezı évek feladata kell, hogy legyen. A célállapot a
jelenlegi jogi szabályozási rendszer (talajterhelési díj) következetes alkalmazásával érhetı
el.
A Nemzeti Szennyvíz Programot folytatni kell annak érdekében, hogy megszőnjön a
szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó települések csatornázatlansága és
megvalósuljon a nem megfelelıen mőködı szennyvíztisztító telepek bıvítése és tisztítási
hatásfokának növelése.
Az alegység területén 7 db 2000 LE fölötti kapacitású szennyvíztisztító telep van, és
mindegyik szerepel a Nemzeti Szennyvíz Programban a 2015-ös célállapoti határidıre
prognosztizált szervesanyag túlterheltség-, vagy jelenlegi bírságoltság miatt. A Csorna
térségi
szennyvíztisztító
bıvítése
és
hozzá
kapcsolódóan
Bısárkány
szennyvízcsatornázása a KEOP 1.2.0/1F-ben nyertes projekt.
A 2000 m3/nap kapacitású büki szennyvíztisztító telep 1000 m3/d tisztítási kapacitással
történı bıvítését a város fejlıdése, továbbá a szennyvízelvezetési agglomerációban a
Nemzeti Szennyvízprogram szerint 2015-ig csatornázandó 6 település szennyvizének
fogadása is szükségessé teszi. Csepreg város és térségének fejlıdése és a befogadó
Répce védelme a csepregi szennyvíztisztító telep kapacitásának növelését teszi
szükségessé, a jelenlegi 600 m3/nap-ról 1200 m3/nap-ra.
Javasolt a Nagycenki szennyvíztisztító telep fejlesztése, esetleg kiváltása.
A Lövıi szennyvíztisztító telep fejlesztése is szükséges, szőrımezı létesítése mellett.
A kisvízfolyások esetén az élıvízbe történı bevezetés elıtt javasolt a tisztított
szennyvizek növényzettel borított szőrımezın történı utótisztítása. A Lövı térségi
tisztított szennyvizet befogadó Kardos-ér vízminıség-védelme érdekében ez hatékony
megoldást jelenthet.
Vizsgálandó megoldás a Répce vízgyőjtıjén a szakszerő egyedi szennyvíztisztítás és a
tisztított szennyvíz elhelyezésének lehetısége.
A Répce-árapasztó esetében lényeges az ipari szennyvíz-bevezetés felülvizsgálata. A
„Répce, Rábca menti területek vizes élıhelyek helyreállítása vízellátása II/I. ütem”
(KEOP-7.3.1.1-2008-0026) c. projekt végrehajtása során a Répce-árapasztó a szükséges
élıvíz megtartása mellett visszakaphatja az eredeti, árapasztó funkcióját, így a répcelaki
ipari szennyvizek bevezetése a megfelelı hígítóvíz hiányában komoly problémákat
okozhat. A probléma megoldását a tisztított ipari szennyvizek Répcébe történı átvezetése
jelentené.
2015 utáni feladatok:
A Balfi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizeinek kezelését meg kell oldani a Fertı
tóba vezetés elıtti nádas szőrımezı létesítésével, illetve a tisztított szennyvíz
átvezetésével a Soproni Szennyvízelvezetı Rendszerbe, vagy közvetlenül Kópházánál az
Ikvába.
A 2000 LE alatti települések szakszerő helyi szennyvízkezelésének megvalósítása.
A Sopron városi egyesített rendszerő csatornahálózat szétválasztását folytatni kell a
csapadékos idıben a záporkiömlıkön az Ikva- és Rák-patakba jutó tisztítatlan
szennyvízterhelés elkerülése érdekében.
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c) jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
A környezeti célkitőzésekhez igazodó, felszíni vizekre vonatkozó javaslatokat az intézkedési
táblázat részletezi. Kiemelendı a környezeti célkitőzés eléréséhez igazodó egyedi kibocsátási
határértékek elıírása és az egyedi szennyvízkezelési megoldások elterjesztése ott, ahol erre a
környezeti feltételek adottak.
A Nemzeti Szennyvíz Program által elıírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a támogatási
rendszer módosítása. A KEOP 1.2.0 pályázati konstrukcióban a támogathatóság alsó határát a
330 millió Ft nettó támogatható beruházási értékrıl 50 millió Ft-ra szükséges csökkenteni a kisebb
fejlesztési igényő üzemelı szennyvíztisztítók Nemzeti Szennyvíz Programban elıírt
kötelezettségének teljesítéséhez, a finanszírozás feltételeinek megteremtéséhez.
A vízminıségi monitoring terjedjen ki a szennyvíztelepek kibocsátása alatti (szükség szerint fölötti)
vízfolyás szakaszra.
8.1.4 Települési eredető szennyezések csökkentése, a jó vízvédelmi gyakorlat
megvalósítása
A településeken számos olyan tevékenység folyik, amelyek közvetlen célja a települési
infrastruktúra kialakítása és mőködtetése (települési hulladékgazdálkodás, belterületi csapadékvíz
elvezetése, egyéb települési tevékenységek). A vizek állapotának javítása érdekében e
tevékenységek VKI követelményeknek való megfelelését biztosítani kell. (TE1, TE2, TE3, PT5
intézkedések)
Az új hulladéklerakókat megfelelı mőszaki védelemmel kell ellátni, a régi felhagyott lerakó helyek
rekultivációja pedig folyamatosan megoldandó, nagy költségigényő feladat (TE1 intézkedés).
Általánosan – a víztestek állapotától függetlenül - alkalmazott intézkedés.
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
2009. július 16. után nem mőködhet olyan hulladéklerakó, amely nem rendelkezik az irányelv
követelményeit kielégítı mőszaki védelemmel. Ugyanakkor nagy költségigényő és hosszútávú
feladat az összes elavult hulladéklerakó rekultivációja.
A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi ösztönzést biztosít az önkormányzatok
számára a szükséges beruházások megvalósítására (KEOP, ROP-ok).
Megvalósító, költségviselı:
Önkormányzat. Az állam a támogatási rendszeren keresztül ösztönzi a
hasznosítást (KEOP)
Megfelelıség:
A hulladéklerakás olyan szigorúan szabályozott, hogy onnan jelentıs
mennyiségő veszélyes anyag (elvileg) nem kerülhet ki a megfelelı mőszaki
védelemmel létrejövı hulladéklerakók esetében. Problémát jelentenek azonban a
bezárt, nem túl szigorú elıírásoknak megfelelıen épített rekultiválandó lerakók,
valamint az illegális hulladéklerakók.
A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezés az önkormányzatok felelısségi
körébe tartozik, de nem kötelezı feladatként.
Megvalósító, költségviselı:
Önkormányzat, lakosság. A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi
ösztönzést biztosít az önkormányzatok számára a szükséges beruházások
megvalósítására (ROP-ok).
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Megfelelıség:
A belterületi csapadékvíz-elvezetés számos helyen megoldatlan, egyaránt
veszélyeztetve a felszín alatti és a felszíni vizeket.
A felszíni szennyezések leszivárognak a felszín alatti vizekbe a csapadékvízzel.
A szabályozás nem teljes körő.
A települési eredető szennyezések szempontjából a víztestek jó állapotúak, de ennek ellenére
nem elegendıek a jelenleg érvényben lévı intézkedések.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
Az illegális hulladéklerakók felszámolásával, rekultivációjával
csökkenteni lehetne a területen elıforduló szennyezıdéseket.

jelentıs

részben

Hulladék-gazdálkodási terveket kell készíteni, és az ebben foglaltakat a késıbbiekben
végrehajtani.
Az
alegység
Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Igazgatóság
(NYUDUKÖVIZIG) területére esı részén 37 db használaton kívüli, mőszaki védelemmel
nem rendelkezı hulladéklerakó van, melyek felszámolását, rekultivációját EU
finanszírozású projektek keretén belül tervezik megvalósítani a közeljövıben. Jelenleg
mőködı, engedéllyel rendelkezı lerakó kialakítása Csepregen van folyamatban.
Az ÉDUKÖVIZIG területén 9 nem mőködı, és 30 rekultiválandó hulladéklerakó van.
A Nyirkai-Hany és a tervezett Osli-Hany árasztásos, vizes élıhely-rekonstrukciók
vízminıségének javítása érdekében a Kapuvár felıl érkezı terheléseket drasztikusan
csökkenteni kell.
2015 utáni feladatok:
A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve valószínőleg 2015 után is folytatni kell az
illegális lerakók felszámolását, de remélhetıleg a feladatoknak ez már csak a 20-30 %-át
jelenti.
Az aprófalvas településszerkezető alegység települései a kisebb vízfolyások
környezetében jelentısen befolyásolják azok állapotát. A belterületi csapadékvíz
rendezett elvezetése csökkenti a talajvízszennyezést, és – különösen ülepítık és
szőrımezık alkalmazása esetén – a vízfolyásokba bemosódó szennyezıanyag
mennyiségét is (TE2 intézkedés). Ez ugyancsak általánosan alkalmazott intézkedés,
hosszú távon minden településen megvalósítandó. A jelenlegi jogi szabályozás szerint a
belterületi vízrendezés az önkormányzatok felelısségi körébe tartozik, de nem kötelezı
feladatként. Emiatt, és források hiányában a megvalósítás általában áthúzódik 2015
utánra. Meg kell oldani a nagyobb települések, kisvárosok belterületi vízelvezetését (ROP
pályázatok), és ennek megfelelıen kell kialakítani a területfejlesztési terveket,
programokat.
c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
Szigorúbb szabályozási és szankcionálási
hulladéklerakások visszaszorítása érdekében.

gyakorlatot

kell

megvalósítani

az

illegális

Kiemelt feladat a belterületi csapadékvíz-elvezetés szabályozása, programjának megalkotása és a
megfelelı ösztönzési rendszer alkalmazása.
A települési diffúz szennyezések megakadályozására az önkormányzatok kötelezettsége az
állattartási rendelet megalkotása, illetve a települési környezetvédelmi program részeként a
talajvédelmi alprogram kidolgozása. A lakosság gazdasági tevékenységéhez kapcsolható
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belterületi diffúz szennyezések csökkentése elsısorban ezeknek a település szintő
szabályozásával és ellenırzésével oldható meg (állattartási rendelet, a települési
környezetvédelmi program részeként talajvédelmi alprogram, temetkezési rendelet). A
megvalósítás a lakosságot érintı gazdasági terhek miatt fokozatosan, megfelelı türelmi idıvel
végrehajtható, várhatóan 2015 után érvényesülı intézkedés. A lokális intézkedések alapjául
központilag kidolgozott jó gyakorlatok szolgálhatnak. (TE3 intézkedés)
8.1.5 Halastavi és horgászati hasznosítás jó gyakorlata
A nem megfelelı halászati és horgászati gyakorlat hidromorfológiai és ökológiai problémákat
okozhat a felszíni vizekben, ugyanakkor mint vizes élıhelyek ökológiai, természetvédelmi
szerepük sem megkérdıjelezhetı. Az intézkedések kialakításánál a halgazdálkodás, a
vízminıség-védelem és az ökológia szempontjainak összehangolása szükséges.
Az intézkedések célja a halgazdálkodás, a vízminıségvédelem és az ökológia szempontjainak
összeegyeztetése, így az oldaltározós halastavakból történı megfelelı vízleeresztés, mint a jó
tógazdasági gyakorlat része (FI1 intézkedés), illetve halászati vagy horgászati hasznosítású
állóvizek, völgyzárógátas tározók megfelelı vízminıségének, illetve vízleeresztésének biztosítása
(FI2, FI3, FI4 intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
A halastavi és a horgászati hasznosítás szabályait hazai jogszabályok rögzítik. A jelenlegi hazai
szabályozás engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek igénybevételét, és vonatkozik
rá a halászati törvény is. Az említett jó gyakorlatok még nincsenek elfogadva, ezért az elsı lépés
ezek véglegesítése és jogszabályi rögzítése.
Megvalósító, költségviselı:
Gazdálkodók (halászat), üzemeltetık (horgásztavak), horgászok (lakosság),
önkormányzatok
A terheléscsökkentı beruházások megvalósítására pénzügyi támogatást biztosít
a Halászati Operatív Program (HOP).
Megfelelıség:
A halastavi és a horgászati hasznosításra vonatkozó szabályozásból hiányoznak
a megfelelı ökológiai állapotot biztosító részletszabályok, így a nem megfelelı
halastavi, horgászati hasznosítás vízminıségi problémákat okozhat a víztestben,
a nem megfelelı mennyiségő vízleeresztés kockázatossá teheti az alvízi
szakaszon a jó állapot fenntartását, valamint a parti sáv zavarását okozhatja.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
A vízhasználók terheléscsökkentı beruházásainak megvalósítása szükséges
(vízminıség-javító halszerkezet telepítése és az ahhoz szükséges mőszaki feltételek
biztosítása stb.). A megvalósulás alapvetıen a szabályozás függvénye (amely 2015-ig
bevezethetı), azonban a vízhasználók teherviselı képességét figyelembe kell venni (pl.
megfelelı türelmi idıvel stb.) Ezért az intézkedések áthúzódhatnak 2015 utánra is.
c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
A jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlatot jogszabályban kell bevezetni (Boldogasszony-patak,
Csörgetı-patak, (Ikva), Rák-patak, Rábca, Kis-Rába, Keszeg-ér), valamint az "ökológiai vízigény"
alapján történı üzemeltetés szabályait meg kell alkotni.
A vízhasználatok mőszaki-jogi felülvizsgálata szükséges.
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8.2 Egyéb szennyezések csökkentését célzó intézkedések
Az egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések felölelik a veszélyes anyagok által okozott
szennyezıdések kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedéseket, a balesetszerő szennyezési
események (beleértve az árvizeket is) megelızését, illetve a növényvédıszerek fenntartható
használatát. Biztosítani szükséges továbbá a használt termálvizek okozta terhelések csökkentését
a felszíni vizeknél. További feladatot jelent a kutak rossz állapotából adódó jelenlegi és potenciális
szennyezések megakadályozása, valamint a közlekedésbıl származó szennyezések mérséklése.
8.2.1 Növényvédıszerekre vonatkozó intézkedések
Az alegységhez tartozó víztest egyikében sem mutattak ki a vizsgált néhány komponens esetében
számottevı növényvédıszer-szennyezést, így a növényvédıszerek tekintetében a meglévı EUelıírások szerinti általánosan alkalmazott intézkedéseken (forgalmazás, használat ellenırzése)
kívül a víztesteken egyéb intézkedéseket nem kell végrehajtani.
8.2.2 Termálvíz-bevezetések korlátozása
Itt elsısorban az ipari használt- és szennyvíz közvetlen bevezetésének felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedéseket tárgyaljuk (PT1, PT2 intézkedés), de a veszélyes anyagok által
okozott szennyezések csökkentésére is vonatkoznak további intézkedések (KÁ2 intézkedés).
Általában, így erre az alegysége is érvényes, hogy a kémiai monitoring – különösen a
mikroszennyezık tekintetében – nem megfelelı sőrőségő ahhoz, hogy megbízhatón értékeljük a
víztestek kémiai állapotát és az egyes kibocsátók hatását. Ezért a monitoring fejlesztése általános
intézkedésnek számít.
A vízfolyásokba történı kibocsátások szabályozása egy határértékrendszerre (technológiai, területi,
egyedi) épül, amely nagyrészt megfelel az IPPC EU irányelv követelményeinek, csupán kisebb
kiegészítés szükséges egyes veszélyes anyagokra és a hőtıvizekre vonatkozóan (PT1, PT3
intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
A vízszennyezı anyagok közvetlen bevezetésének szabályozása kibocsátási határértékek
meghatározásával, technológiai és területi határértékek figyelembevételével, szükség esetén
egyedi határértékekkel történik.
Megvalósító, költségviselı: ipari szennyvízkibocsátók
Megfelelıség:
A környezetminıségi elıírásokra (elsıbbségi anyagokra) vonatkozó új, 2008-as
EU Irányelv hazai jogharmonizációja, valamint ez alapján a továbbiakban a
kibocsátás-szabályozás továbbfejlesztése szükséges.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
A mőszaki intézkedést alapvetıen a kibocsátónak az elıírások betartásához szükséges
szennyezés-csökkentési,
technológiai
beavatkozásai
jelentik.
Az
intézkedés
megvalósulása alapvetıen szabályozás függvénye, a megfizethetıségi problémák miatt
ütemezett megvalósítás indokolt, megfelelı türelmi idıvel. A megvalósulás ennek
függvénye, de 2015-ig valószínősíthetı.
A közvetlen ipari szennyvízbevezetések felülvizsgálata (korlátozása, szükség esetén
megszüntetése) szükséges.
Az Ikva középsı szakaszán, a termálvíz-bevezetés (Petıháza) felülvizsgálata szükséges.
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c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
Az elsıbbségi anyagokra vonatkozó környezetminıségi határérték alapján való szabályozás
továbbfejlesztése 2010-ig teljessé teszi a szabályozást, amely már megfelelıen biztosítani fogja a
megfelelı állapot elérését.
8.2.3 Utak, vasutak csapadékvíz-elvezetése
Az alegységen több fıútvonal és az M1 autópálya is keresztülhalad, de ezek valamely víztestre
vonatkozó, közvetlen szennyezıhatása nem ismert, így mint potenciális szennyezıforrás említhetı.
Az intézkedések célja a közlekedési út felületérıl a csapadékvízzel lemosódó mikroszennyezık
megfelelı összegyőjtése és kezelése, szükség esetén a befogadóba történı bevezetés elıtt
szőrımezıs tisztítással (KÁ5 intézkedés, PT5 intézkedés.)
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A jelenlegi hatósági szabályozáson túl 2015-ig külön intézkedést nem igényel, de monitoring
szükséges. Konkrét EU Irányelv nincs. A terhelhetıségre vonatkozó határértékek jelentik a
hatósági gyakorlat alapját.
Megvalósító, költségviselı: utak, vasutak kezelıje
Megfelelıség:
A nem megfelelı védelemmel ellátott utak, vasutak a felszín alatti vizek, az
elvezetett és nem kellıen tisztított vizek pedig a felszíni vizek állapotát ronthatják.
(a szabályozás nem biztosítja a szükséges védelmi intézkedések megvalósulását)
A vonatkozó jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatokat az intézkedési táblázat
tartalmazza.
8.2.4 Felszín alatti vizeket veszélyeztetı, ipari és mezıgazdasági eredető
szennyezett területek feltárása, kármentesítése
Az intézkedések célja a veszélyes anyagot gyártók vagy használók által kibocsátott lehetséges
szennyezések megakadályozása (KÁ2 intézkedés), illetve a múltbéli környezeti szennyezések
felszámolása (KÁ1 intézkedés).
A nem megfelelı kútkiképzéssel kialakított vízkutak a szennyezés leszivárgását és rétegek
áthatását eredményezhetik, a vízminıség romlásával, a vízbázis és a vízadó rétegek
elszennyezésével, ezért biztosítani kell ezek visszaszorítását (KÁ4 intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében a feltárt szennyezések káros
hatásainak csökkentése, illetve felszámolása folyik. Számos olyan veszélyes szennyezés létezik,
amely nem tartozik állami felelısségi körbe. Ezek felszámolása a szennyezı önkéntes
jogkövetésével, vagy hatósági kényszerítı intézkedéssel történik. Elsısorban kármentesítésre a
szennyezı kötelezett. Amennyiben a károkozó nem elérhetı, a kármentesítést a területileg
illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság végzi.
Az alegység területén a 2007. évi adatok alapján 33 szennyezett területen összesen 23 esetben
ásványolaj-szennyezés miatt indult meg a kármentesítési eljárás. A hulladéklerakók térségében
(Kapuvár, Enese, Jánossomorja, Sopron, Pusztacsalád, Répceszemere) voltak jelentısek a nitrát,
foszfát és a fémek által okozott környezeti károk. Az élelmiszeripar által érintett területen az
ammónia-szennyezés volt jelentıs. A kármentesítés (2007-ben) 8 esetben a tényfeltárás, 8 helyen
még csak az erre vonatkozó kötelezés, vagy ennek javaslati szakaszában volt. Mőszaki
beavatkozások 6 esetben voltak folyamatban, és szintén 6 helyen utóellenırzést végeztek.
Kármentesítési monitoring üzemelt 1 esetben. A kármentesítést 4 helyen lezárták.
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Jelenlegi információink szerint folyamatban lévı kármentesítés Hegyfalu településen a volt TSZ
telephelyen zajlik, a szennyezés típusa szén-hidrogén. A sajtoskáli és zsédenyi üzemanyagtöltı
állomásokon lezárult a kármentesítés (szennyezések típusa szén-hidrogén). Azóta monitoring
rendszer üzemel. Emellett Bük településen a Nestlé Hungária Kft. telephelyén tártak fel ammónia-,
nitrát-, illetve szén-hidrogén-szennyezést, a kármentesítési munkák ezen a telephelyen is
befejezıdtek.
Megvalósító, költségviselı:
A szennyezett területek tulajdonosa, kezelıje. Az állami és önkormányzati
felelısségi körbe tartozó szennyezések felszámolására a KEOP biztosít
forrásokat.
Megfelelıség:
A múltbéli szennyezések felszámolása hosszú idıt vesz igénybe, a károk
felszámolása finanszírozási források függvénye.
A vonatkozó jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatokat az intézkedési táblázat
tartalmazza.

8.3 Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító
intézkedések
Az emberi beavatkozások a vízfolyások medrére, a hullámtérre és a parti sávokra is kiterjedtek.
Mindez kedvezıtlen hatást gyakorol a vizek ökológiai állapotára. Az itt bemutatott intézkedések
célja – a vízjárás kivételével – a hidromorfológiai problémák megoldása, szem elıtt tartva az
emberi igényeket, vagyis a víztestek erısen módosított állapotának tudomásul vételét (azaz
bizonyos esetekben a hidromorfológiai problémákat emberi igények miatt nem szüntetjük meg).
8.3.1 Kis- és közepes vízfolyások rehabilitációja, indokolt esetben erısen
módosított állapotuk fenntartása
A medrek és környezetük ökológiai állapotának javítása a vízgyőjtı-gazdálkodási terv egyik fontos
célkitőzése.
A vízfolyás-rehabilitáció fontos eleme a megfelelı szélességő hullámtér, vagy a nyílt ártér
létrehozása – ami történhet kisajátítással és/vagy földhasználat váltással (HA1 intézkedés). Az
ártéri, illetve hullámtéri gazdálkodás fenntartásának (HA2 intézkedés) célja a vízfolyás
mozgásterének biztosítása, illetve a vízfolyás és a mezıgazdasági terület közötti puffersáv
kialakítása (a szántók lehetı legkisebb mértékőre szorításával). A szélesebb hullámtér kedvezı a
tápanyag-visszatartás szempontjából is. A növényzónák közül kiemelkedıen fontos a partmenti
védıerdısáv (HA3), amely a szennyezés és a gyomosodás elleni védelem mellett biztosítja azt az
árnyékot is, ami megakadályozza a meder benövényesedését – hosszabb távon csökkentve az
ezzel kapcsolatos karbantartás mértékét. A vízfolyások mentén kialakuló, változó szélességő
növényzónák fontos részei lehetnek az élıhelyek mőködése szempontjából alapvetı zöld folyosók
rendszerének.
Dombvidéki vízfolyásokon a szabályozott trapézmeder fokozatos változások eredményeként válhat
egyre természetesebbé, mind kereszt-, mind hosszirányban, és kialakulhat a partmenti
növényzóna, amely megfelelı árnyékolást biztosítva gátolja a vízfolyás benövényesedését (HM1
intézkedés). Ennek elindításához szükség lehet kevés földmunkára, növénytelepítésre, kisebb
természetes jellegő akadályok elhelyezésére, de alapvetıen a természetes fejlıdés kereteinek
biztosításáról van szó.
Síkvidéken a töltésezett vagy depóniákkal szegélyezett, szők hullámterő vízfolyások esetében
általában nincs lehetıség a töltések nagy földmunkával járó átépítésére, vagy nyílt ártér
kialakítására. A szabályozott mederben nincs megfelelı tér a keresztirányú medermozgások
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számára, így az egyenes meder alig változtatható. Itt a kisvízi meanderezés (ahol ez a vízfolyásra
egyébként jellemzı) megoldható a mederfenék megfelelı kialakításával, de a középvízi meder
változatossága gyakorlatilag csak mesterséges kiöblösödésekkel javítható. (HM2 intézkedés)
Települési szakaszokon a fenti intézkedések csak a belterületi sajátságok figyelembevételével
valósíthatók meg (HM5 intézkedés).
A feliszapolódott medrek esetében szükséges lehet az üledék egyszeri eltávolítása a rendszeres
kotrási munkálatokon felül (HM4 intézkedés). A jó ökológiai állapot biztosításának alapvetı
feltétele a rendszeres fenntartási munkák elvégzése is (HM6 intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az egyes ökológiai követelményeket hazai jogszabályok, mőszaki irányelvek tartalmazzák (EU
Irányelv nincs). A jogszabályok alapján a nagyvízi-mederre kezelési tervet kell készíteni, de azok
jelenleg még nem készültek el.
Megvalósító, költségviselı:
A vízfolyások tulajdonosa, kezelıje. Egyes projektek megvalósítására a ROPokból támogatás szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a KEOPból támogathatók.
Megfelelıség:
A jelenlegi szabályozás nem ösztönöz az ökológiai szempontok
figyelembevételére, ezért a vízfolyások rendezett, szabályozott jellege nehezen
javítható. A hullámtéri/ártéri gazdálkodás (amennyiben a projekt keretében nem
kerül a terület kisajátításra) jelenleg csak önkéntes ÚMVP támogatással
ösztönzött (eseti megvalósulást eredményez).
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
A „Répce, Rábca menti területek vizes élıhelyek helyreállítása vízellátása II/I. ütem”
(KEOP-7.3.1.1-2008-0026) c. projekt végrehajtása során a Répce menti vizes élıhelyek
védelme, helyreállítása és fenntartása, a hazai és a közösségi jelentıségő fajok
megóvása, a meder morfológiai viszonyainak helyreállítása, a megfelelı vízellátás
biztosítása, az élıhelyek fennmaradását veszélyeztetı kedvezıtlen szukcessziós
folyamatok visszaszorítása, az élıhelyek koherenciáját biztosító növénytelepítések
elvégzése a cél. A Répce saját vizének továbbvezetésével a Rábába történı vízátvezetés
minimalizálható. (Répce középsı és Répce alsó víztest)
2015 utáni feladatok:
A vízfolyások rehabilitációja során a spontán mederfejlıdést elısegítı földmunkák,
valamint a hosszirányú akadályt képezı fenéklépcsık és fenékgátak mőködésének és
szükségességének felülvizsgálatával kell elısegíteni az élılények visszatelepedését.
Ezen munkák elvégzése mellett meg kell vizsgálni azokat a fenntartási munkálatokat,
amelyek a kedvezı ökológiai állapot kialakulásában és fenntartásában szerepet
játszhatnak, és ki kell választani az optimális megoldást.
A változó sebességő terek kialakításához ahol lehetséges, a mellékágakat, holtágakat,
malomárkokat, bányatavakat, belvizes területeket be kell kapcsolni a vízrendszerbe.
Mederrehabilitáció keretében – a mesterséges csatornák mentén is – szükséges a
növényzet szelektív irtása.
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Az ökológiai mederrendezés igénye a legtöbb síkvidéki és dombvidéki kisvízfolyás, illetve
csatorna esetében fölmerült. Az Ikva, Rákos-patak mentén szükséges a fenéklépcsık,
fenékküszöbök átépítése.
Az Ikva, a Sós-patak és a Rákos-patak esetén a belterületi szakaszokat is rehabilitálni kell
többfunkciós medrek kialakításával, a rézsőállékonyság megtartása mellett a betontámfal
és mederburkolat bontásával, illetve természetközeli mederburkolat építésével.
Az Ikván Röjtökmuzsaj és Fertıszentmiklós térségében, ahol a völgy mélyebb és gyepes,
áradásnál lehetıség szerint engedni kell a víz szétterülését.
Az Ikva alsó szakasza a Kardos-ér torkolatától az Ökoháló része. Ezen a szakaszon
jelentıs javulást okozna a hullámtér szélesítése és az árnyaló állomány kialakítása.
Megoldandó probléma a Répce lefolyási viszonyainak javítása, a folyó ökológiai
rehabilitációja, továbbá a Góri árvízi tározó üzemeltetésének felülvizsgálta. (Répce felsı
víztest)
A Keszeg-ér alsó szakasza mentén a talajvízszint emelése szükséges.
Az Arany-patakon (a határmenti térségben) sebesség-csökkentı intézkedésekre van
szükség.
A Kardos-ér alsó szakaszán a talajvízszint növelése, és megfelelı agrártámogatási
rendszer mellett az egykori vizes élıhelyek rehabilitációja szükséges.
8.3.2 Nagy folyók szabályozottságának csökkentése
Nagy folyók esetében a szabályozottság teljes megszüntetése általában irreális elképzelés.
Felülvizsgálható azonban a mőtárgyak mőködése, illetve érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy
a megfelelıen széles hullámtéren belül hagyni kell, hogy a folyó maga alakítsa medrét (a védendı
értékek megfelelı biztonsága mellett). A folyók szabályozottságát korábban kiváltó árvízvédelem
továbbra is elsıdleges szempont, azonban az árvízi kockázatok kezelésére összetettebb,
rugalmasabb módszereket kell alkalmazni, figyelembe véve a folyók ökológiai állapotából adódó
követelményeket is (HM3 intézkedés). A hullámtéren speciális gazdálkodási formákat lehet csak
alkalmazni, amely egyaránt megfelel az ökológiai, a vízminıségi és a levezetıképesség
követelményeinek. (HA2 intézkedés)
A medermélyülés vagy tartós vízszintsüllyedés miatt gondoskodni kell a nem megfelelı
vízellátottságú hullámtéri holtágak és mellékágak rendszeres vízpótlásáról, középvíznél magasabb
vízállások idején, akár évente több alkalommal a fımederbıl a mentett oldalra kivezetett vízzel.
Lényegében a töltésekkel beszőkített ártér ökológiai szempontból kedvezı helyettesítésérıl van
szó (VT4 intézkedés).
Az Árvízi Kockázatkezelési Irányelv (2007/60/EK) elıírja, hogy az árvízvédelmi kockázati tervek
készítése során (határidı 2015) figyelembe kell venni a VKI jó állapotra vonatkozó elıírásait. A VKI
tekintetében pedig az árvízi biztonság szempontjait kell figyelembe venni a végrehajtás során. A
VKI tehát egyrészt ökológiai követelményeket fogalmaz meg, amelyeket figyelembe kell venni a
társadalmi szempontokat szolgáló árvízi kockázatok kezelése során, illetve az árterületek
helyreállítása segítheti a megfelelı mértékő árvízi levezetést.
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az egyes ökológiai követelményeket hazai jogszabályok, mőszaki irányelvek tartalmazzák (EU
Irányelv nincs). A jogszabályok alapján a nagyvízi mederre kezelési tervet kell készíteni, de azok
jelenleg még nem készültek el.
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Megvalósító, költségviselı:
Vízfolyások tulajdonosa, kezelıje. Egyes projektek megvalósítására a ROP-okból
támogatás szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a KEOP-ból
támogathatók.
Megfelelıség:
A jelenlegi szabályozás nem ösztönöz az ökológiai szempontok
figyelembevételére, ezért a vízfolyások rendezett, szabályozott jellege nehezen
javítható. A hullámtéri/ártéri gazdálkodás (amennyiben a projekt keretében nem
kerül a terület kisajátításra) jelenleg csak önkéntes ÚMVP támogatással
ösztönzött (eseti megvalósulást eredményez).
b) További mőszaki intézkedések
2015 utáni feladatok:
A Rábca menti holtágakat rehabilitálni kell. A társadalmi és természetvédelmi igényeknek
megfelelıen költség-haszon elemzés után a hullámtéri holtágakat a mederrel, a mentett
oldali holtágakat a belvízcsatornákkal kell összekapcsolni. A kémiai terhelések
csökkentését követıen az összes csatlakozó holtág, vízjárta, belvizes terület és árok,
csatorna összekapcsolható. Közöttük az átjárhatóságot, és a vízpótlást biztosítani kell.
8.3.3 Mesterséges csatornák rekonstrukciója
A mesterséges csatornák, vagy az ehhez hasonlóan átalakított természetes vízfolyások medre
általában rendezett, a meder sem kereszt-, sem hosszirányban nem eléggé változatos.
A csatorna funkcióját (belvízlevezetés, öntözés, stb.) nem zavaró, reálisan megvalósítható
állapotjavító intézkedések javasolhatók. Ezek közé tartozik a partmenti védısávok kialakítása
(HA2 intézkedés), a fenntartási módszerek módosítása (HM6 intézkedés), az üzemeltetési rend
felülvizsgálata (DU1, DU2 intézkedés), esetenként kiöblösödések létrehozása (HM2 intézkedés). A
csatornák üzemeltetését alapvetıen meghatározza a célja, a változtatások ennek keretein belül
történhetnek. A csatornák kialakítása, fenntartása szoros kapcsolatban van a vízvisszatartáson
alapuló új belvízgazdálkodási koncepció megvalósításával (ld. TA5 intézkedést is)
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az intézkedések alapját a vizek hasznosítását, védelmét biztosító hazai szabályok, illetve a
kapcsolódó mőszaki szabványok jelentik. (EU Irányelv nincs.)
Megvalósító, költségviselı:
A mesterséges csatornák tulajdonosa, kezelıje (állam, belvíztársulatok, egyéb).
A síkvidéki vízrendezés megvalósulását jelenleg állami támogatások ösztönzik
(ROP-ok, ÚMVP).
Megfelelıség:
A jelenlegi belvízrendszerek esetében a vízvisszatartás mértéke nem elegendı.
Pénzügyi támogatás van, de a prioritások nem illeszkednek a VKI elıírásaihoz.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
Az alegység területét nagyrészt behálózó mesterséges medrek emberi igényeknek
megfelelıen, a belvizek elvezetésére készültek. A csatornák nagyrésze az utóbbi
években öntözési, természetvédelmi, vízpótló funkciót is kapott. Ahhoz, hogy funkciójukat
betölthessék, rendszeres, de kisebb mértékő mederkotrásokra van szükség. A csatornák
mentén elsıdleges feladat a szántóföldek partéltıl való visszaszorítása, illetve a
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pufferzóna kialakítása, mely nemcsak megszőri a mezıgazdasági területekrıl érkezı
vizeket, hanem árnyékoló hatásával megakadályozza a medrek elnövényesedését is.
Részletes költség-hatékonyság elemzés és a vízhasználatok felülvizsgálatát követıen a
Répcén és a Kardos-éren lévı Höveji-duzzasztó esetleges elbontása esetén a RépceKardos-ér-összekötı-csatorna felhagyható.
A Lébény-hanyi-csatornák közül azokon a csatornákon, melyek a vízszállításban nem
játszanak jelentıs szerepet, a növényzet eltávolítását meg kell szüntetni. Vízáramlást
csak vízpótlási céllal kell lehetıvé tenni. A növényzet irtása ebben az esetben is csak
kíméletesen, a legszükségesebb mértékig történhet.
A Hanság-fıcsatornán, mint a fertı tavi levezetırendszer egy részén fokozott fenntartásra,
kotrásra, mederkaszálásra van szükség.
2015 utáni feladatok:
A medrek menti pufferzóna kialakítását folytatni kell.
A
Lébény-hanyi-csatornák
és
mederfenékemelésre van szükség.

a

Homok-Sarródi-csatorna

esetén

lokálisan

A Rábaköz-Tóköz vízpótlása érdekében a Rába balparti térségében a meglévı medrek
rehabilitációja mellett további új medrek, átvágások kialakítására van szükség.
A Répce jp-i övcsatorna és a Csepregi Répce-árapasztó rekonstrukciója a Répce völgy és
a Répce-árapasztó árvízvédelmi biztonságának javítása c. tervben szerepel.
A Répce-árapasztó hosszirányú átjárhatóságát meg kell oldani.
c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
A síkvidéki vízrendezés jó gyakorlatának kidolgozása és a vonatkozó támogatás esetében a VKI
által kijelölt feladatokat többletpontokkal elınyben kell részesíteni.
8.3.4 Állóvizek parti sávjának és medrének rehabilitációja
Az alegységen egy természetes állóvíz víztest található, a Fertı tó.
Az intézkedések közül alkalmazhatjuk a vízfolyások parti zónájának kialakítását segítı, javító
intézkedéseket (HA3 intézkedések), másrészt az állóvizek partközeli mederformájának és
növényzetének alakításához szükséges intézkedéseket (HM7 intézkedés), valamint szükség
esetén a szennyezett üledék eltávolítását/kezelését (HM4 intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az intézkedések alapját a vizek hasznosítását, védelmét biztosító hazai szabályok, illetve a
kapcsolódó mőszaki szabványok jelentik. (EU Irányelv nincs.)
Megvalósító, költségviselı:
Állóvizek tulajdonosa, kezelıje. Egyes projektek megvalósítására a ROP-okból
támogatás szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a KEOP-ból
támogathatók.
Megfelelıség:
Jelenlegi a szabályozás nem ösztönöz az ökológiai szempontok
figyelembevételére, ezért a rendezett parttal rendelkezı állóvizek állapota
nehezen javítható.
A Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság 53. ülésén (2009. május 5-6.) a Fertı tó
szabályozási szintjének átmenetileg 10 cm-es emelésérıl döntött. Ez várhatóan
kedvezı hatással lesz a tó ökológiai állapotára.
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b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
A KEOP 2009-3.1.2 – Élıhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának mérséklése – pályázati konstrukció keretében beadásra
került egy közös, az FHNPI és az ÉDUKÖVIZIG konzorciuma által benyújtott projekt, mely
a Fertı tavat érinti. Címe: A Fertı tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak
rekonstrukciója. Témája: Fertı tavi nádas öv élıhely-javítás. A konzorcium vezetı
partnereként az FHNPI szerepel.
A projekt célja: A Fertı tó elırehaladott és természetvédelmi szempontból nemkívánatos
eutrofizációjának lassítása, a tó magyar oldalát uraló „nádöv” vízellátásának javítása,
ezáltal pedig a nádasok minıségének, egészségének, a biodiverzitás tartósan magasan
tartása feltételeinek megteremtése, továbbá a nádközi vízcsere javítása a nádasokban
lévı csatornarendszer rekonstrukciójával, zagyterek kialakításával új élıhelyek teremtése.
Az íly módon kialakuló szárazulatok alkalmasak lehetnek természetvédelmi, turisztikai,
nádgazdálkodási, stb. hasznosításra. Tervezi a nádöv belsı vízellásátását biztosító körfı- és határcsatornák és az ezeket összekötı mellékcsatornák vízáteresztı
képességének növelését, a 2. sz. körcsatorna kialakítását, az áramlást akadályozó
depóniák megbontását.
Ki kell dolgozni a Fertıszéli-zsilip új üzemeltetési szabályzatát, melyben meg kell
teremteni a megemelt szabályozási szinthez szükséges fenntartható mőszaki feltételeket.
Meg kell vizsgálni a Fertı tó vízpótlási lehetıségét is.
2015 utáni feladatok:
A belsı tápanyag-terhelés csökkentése érdekében a nádasok vízminıség-védelmi
kezelését kell elvégezni. A jelenleg még elıkészítési fázisban lévı Fertı tó ökológiai
állapotának megırzése c. KEOP-2.2.1. projekt célja, hogy a tavat tápláló vízfolyások
hordalék- és tápanyag-terhelését csökkentse sankolóterek, szőrımezık kialakításával,
elnádasodási folyamatok lassítása, belsı tápanyag-terhelés csökkentése.
A Fertı tó jelenlegi térfogatának, kiterjedésének megırzésére irányuló intézkedéseket kell
megvalósítani. Az áramlási viszonyok javításával szabályozni kell a tavon belüli hordalékátrendezıdést.
Új körcsatornát kell építeni a Fertırákosi öböl vizének leveztéséhez.
c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
Az állóvizek ökológiai állapotának javítására vonatkozóan ökológiai szempontú mőszaki
követelményeket kell kidolgozni (jogi szabályozás, mőszaki irányelvek), és szükséges a „komplex
állóvíz-rehabilitációs programok”-ra a ROP-okon, KEOP-on belül elkülönített források biztosítása.
A magyarországi területen megfelelı támogatási rendszer kialakításával a partközeli szántók nagy
részét fel kell számolni, illetve gyeppé kell alakítani. Ezáltal a tápanyag-bemosódás csökkenthetı.
A fertı tavi levezetırendszer vízemésztıképességének fenntartása szükséges a tó 10 cm-rel
megemelt szabályozási szintjének megtartásához. A levezetırendszer jelenlegi állapotának
megırzéséhez a magyar és az osztrák Félnek célzott fenntartási forrásra van szüksége.
8.3.5 Eróziócsökkentés és vízvisszatartás (területhasználattal kapcsolatos
intézkeédsek)
A vízfolyások hordalék- és lefolyási viszonyait befolyásolja az erózióval szembeni védelem és az
árvíz- és belvízcsúcsokat csökkentı területi vízvisszatartás.
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Olyan területi intézkedésekrıl van szó, amelyek a „problémák forrásánál” avatkoznak be, ezért
rendkívül hatékonyak, ilyen formán az intézkedési hierarchia csúcsán találhatók. (Költségeik miatt
azonban gyakran „alacsonyabb szintő” megoldásokat is kell alkalmazni: HA1, HA2, PT5
intézkedések). Az intézkedések ugyan más csomagokon belül jelennek meg (TA1, TA2, TA3.
TA4, TA5, TA6 intézkedések), de szerepük a vízfolyások és állóvizek hordalék- és lefolyási
viszonyainak javításában is fontosak.
A Fertı tó vízgyőjtıjén a tó szempontjából is kiemelkedı jelentısége van a hordalékvisszatartásnak.
Az alegység területén a jelenleg is szántómővelés alatt álló területeken a belvízmentesítés igénye
változatlanul fennáll, azonban ennek gazdaságossága helyenként kérdéses lehet.
Természetvédelmi igényként merült fel, hogy a síkvidéki lokális mélyedésekbıl a vizet ne vezessük
le (mintaterületeket kell kialakítani), így a táj fontos elemeként vizes élıhelyek alakulhatnak ki, s a
belvízelvezetéssel nem romlik a befogadó vízfolyás, csatorna vízminısége. Az intézkedés
következtében csökken a környezı terület aszályérzékenysége is. A víz visszatartása és a
víztakarékos növénytermesztés csökkenti az öntözési igényt, de természetesen a jelenlegi
mővelés megváltozásával is jár. Ennek támogatási feltételeit meg kell teremteni.
A Répce vízgyőjtıje nagyrészt dombvidéki terület. Az esésviszonyok nem jelentısek, mégis a
területhasználatok miatt számolni kell az erózióval, hiszen a terület legnagyobb része szántó. A
terület erdısültségének növelésével jelentısen csökkenteni lehetne az eróziós károkat.
A tervezési alegységen belüli erózióvédelmi programokat a területi agrárcsomag kapcsán
ismertettük.
8.3.6 Egyedi intézkedések
A vízfolyások használata során olyan emberi igényeket kielégítı funkciók kerültek kialakításra,
amelyek az ökológiai állapot fenntartását veszélyeztetik. Az intézkedések egy része a hosszirányú
átjárhatóság és az alvízi szakasz megfelelı vízjárásának helyreállítását célzó intézkedések, így a
felhagyott tározók megszüntetése (DU4 intézkedés), duzzasztók és zsilipek üzemeltetésének
felülvizsgálata (DU1, DU2 intézkedések), hallépcsık illetve megkerülı csatornák építése (DU3
intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fenntartható vízhasználatra hazai jogszabályok vonatkoznak, EU Irányelv nincs.
Megvalósító, költségviselı:
Vízfolyások tulajdonosa, kezelıje, vízhasználók (erımő, hajózás). Egyes
projektek megvalósítására a ROP-okból támogatás szerezhetı, illetve a
természetvédelmi célú projektek a KEOP-ból támogathatók.
Megfelelıség:
A nem megfelelı minıségő és mennyiségő vízleeresztés, illetve duzzasztás
kockázatossá teheti az alvízi szakaszon a jó állapot fenntartását. Az alvízi, illetve
a felvízi szakasz fajösszetétele között különbség adódhat.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
Az alegység területén található, nagyrészt mesterséges csatornákból álló Kis-Rába
vízpótló rendszerben funkciójából adódóan a hosszirányú átjárhatóság korlátozott. Ez
kismértékben csökkenthetı a zsilipek, duzzasztók üzemeltetésének igényekhez igazodó
felülvizsgálatával. A társadalmi igények felmérését követıen, az igények esetleges
megszőnése esetén egyes duzzasztók (Höveji-, Ciráki-, Gyórói-, Markósaroki-duzzasztó)

8. fejezet

Intézkedési program

– 131 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-2 Rábca és Fertı

elbontását is mérlegelni kell költség-hatékonysági szempontból. A Rábcán a Királytói- és
a Nyirkai-duzzasztó legalább idıszakos átjárhatóságát biztosítani lehet a Kismetszésen,
mint megkerülı csatornán keresztül.
Az intézkedések 2015-ig elkezdhetıek, befejezésük azonban a megvalósítók teherviselı
képességétıl függ.
A Rák-patak felsı szakaszán természetvédelmi igényként jelent meg, hogy a tározót
idıszakos vízborításúvá, vésztározóvá alakítva javítható a hosszirányú átjárhatóság,
csökkenne a vízfolyás tározóból származó terhelése. A tározó záportározóként is
mőködhet.
2015 utáni feladatok:
Ahol feltétlenül szükséges, hallépcsı építése indokolt.
A Rábaköz-Tóköz vízpótlása érdekében a Rába balparti térségében számos új mőtárgy
kialakítására van szükség.

8.4 Fenntartható vízhasználatok megvalósítása, a vizek mennyiségi
állapotának javítása
A fenntartható vízhasználatok körébe tartozik a vízfolyásokat, állóvizeket és felszín alatti vizeket
érintı vízkivételek szabályozása, a területi vízvisszatartás növelése, tározók üzemeltetése és a
vízzel való takarékosság.
A vízkivételekkel, illetve vízelvonással járó beavatkozások jelentısen megváltoztathatják a folyó
vízjárását, a felszín alatti vizek esetében pedig a természetes rendszerek (források, vízfolyások,
szárazföldi élıhelyek) vízellátását. A hatások mérséklését, a fenntarthatóság kritériumainak
betartását biztosítja a vízkivételek és az egyéb vízelvonással járó vízhasználatok és
vízátvezetések engedélyezésének szabályozása, a vízzel való takarékosság elısegítése, a
területi vízvisszatartás növelése és a tározók alvízi igényeket szem elıtt tartó üzemeltetése (a két
utóbbi intézkedést más csomagokban tárgyaltuk).
8.4.1 Fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása igénybevételi
határértékekre alapozva
A felszín alatti vízhasználatok jelentıs részét a közmőves ivóvízellátás céljából történı vízkivételek
teszik ki. Ezek a vízbázisok a mélyebb helyzetben lévı rétegvizet csapolják meg.
Az alegységen a vízkivételek nem haladják meg a rendelkezésre álló készleteket, de két esetben a
Soproni-hegység, Fertı-vidékhez tartozó hegyvidéki és sekély hegyvidéki víztestek mennyiségi
szempontból határesetnek számítanak. Ennek az állapotnak a fenntartása is igényli, hogy a
készletekkel való gazdálkodás az igénybevételi határértékekre épüljön, amely alapvetıen
szabályozás jellegő (FE1 intézkedés). Az víztöbblet ellenére is szükséges a víztakarékosság (FE1
és TA6 intézkedések), valamint az illegális vízkivételek felszámolása (FE3 intézkedés), ami
vízbıség esetén sem engedhetı meg. Ezek az intézkedések általános jellegőek, a víztestek
állapotától függetlenül alkalmazni kell ıket.
Sopronban és környékén az újonnan megjelenı felszín alatti vízigényeket korlátozni, illetve szőrni
kell a megvalósítás célja alapján. A fokozott vízkivételi igény miatt a termálvízkészlet kimerülhet, a
meglévı hasznosítások mértékét és az újabb vízkivételek engedélyezését mérlegelni kell.
A Soproni-hegység sekély, ill. hegyvidéki víztestjének kivételével a jelenleg érvényben lévı
intézkedésekkel a lakossági vízfogyasztás hosszú távon fenntartható.
A Somfalvi-galéria utánpótlódása a vízföldtani viszonyok miatt korlátozott. A csúcsvízigények
biztonságos kielégítése érdekében megoldandó a vízpótlás.
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Felmerült a korábban már mőködött, de üzemen kívül helyezett hegykıi rétegvízbázis újra
üzembeállítása, amit a fentiek különösen indokolttá tesznek. A vízbázis kútjainak egy része szintén
sérülékeny, tehát a biztonságba helyezésüket is meg kell oldani.
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fenntartható vízhasználatok megvalósulását a hazai szabályozás segíti elı (EU Irányelv ezt nem
tárgyalja). A hazai szabályozás elıírja a felszín alatti víztestek jó mennyiségi állapotának
biztosítását, és ennek érdekében víztestenkénti és ezeken belüli igénybevételi korlátok
meghatározását, amelyeket a VGT-ben kell rögzíteni. Az igénybevételi korlátok meghatározására
vonatkozó módszertan a VGT keretében kerül kialakításra. Kötelezı elıírás a hıhasznosításra
használt vizek visszasajtolása. A vizek használatát szabályozó gazdasági eszköz a vízkészletjárulék.
Megvalósító, költségviselı:
Az engedélyezéssel és az ellenırzéssel kapcsolatos intézkedések megvalósítója
az állam, a szükséges mőszaki, alkalmazkodási intézkedések megvalósítói a
vízhasználók, és ık ennek költségviselıi is.
Megfelelıség:
A jogszabály lehetıséget teremt a fenntartható felszín alatti vízhasználatok
igénybevételi korlátok alapján történı szabályozásra, de azok ezidáig nem
kerültek kidolgozásra. A VGT pótolta ezt a hiányosságot. A termálvízkincs
gazdasági hasznosítása egyre nagyobb igény (megújuló erıforrás), éppen ezért
az ökológiai szempontok erıteljesebb érvényesítésére lenne szükség. Az
engedély nélküli tevékenységek is elıfordulnak, kockáztatva ezzel a felszín alatti
vizek megfelelı mennyiségi és kémiai állapotát, azokat a jelenlegi hatósági
eszközök nem minden esetben képesek visszaszorítani. A vízkészletjárulék
rendszere ott szorul továbbfejlesztésre, ahol a vízkészletek nem elegendıek a
vízigények kielégítésére (pl. termálvíz)
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
A hasznosítható felszín alatti vízkészletek nagy mennyisége ellenére törekedni kell az
illegális vízhasználatok visszaszorítására, a takarékos vízhasználatra, hogy a
mennyiségre vonatkozó kedvezı állapot minél tovább fennmaradjon. Különösen érvényes
ez a büki termálkarszt esetére, ahol a víztároló jelenlegi ismereteink alapján zárt,
utánpótlással nem rendelkezik. Ezen törekvésnek felel meg az a szabályozás is, mely az
öntözıvíz használatokra vonatkozik. Ez alapján öntözıvíz igényt elsısorban felszíni
vízbıl kell kielégíteni. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. az igényelt vízmennyiség
felszíni vízbıl nem áll rendelkezésre) az öntözıvíz bázis a legelsı vízadórétegre (talajvíz)
telepíthetı.
A várhatóan növekvı tendenciát mutató energetikai célú vízkivételeknél elı kell írni a
visszasajtolást.
Felmérést kell készíteni a kutak (ásott és fúrt) jelenlegi helyzetérıl (kútkataszter), és
ismeretterjesztı kampányt kell kezdeményezni az illegálisan létestett kutak, mint
potenciális szennyezıforrások tárgyában.
2015 utáni feladatok:
A felszín alatti vízkészletek jó mennyiségi állapotának megırzése céljából folytatni kell a
2015 elıtt elkezdett intézkedések megvalósítását.
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8.4.2 Fenntartható felszíni vízhasználatok megvalósítása a mederben hagyandó
vízhozam figyelembevételével
A vízfolyásokban lefolyó vízmennyiség szempontjából a kis-, a közép- és a nagyvízi állapotokat
egyaránt befolyásolják az emberi hatások: vízkivételek, vízbevezetések és elterelések. Ezek
megváltoztathatják a felszíni víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan
mértékben, hogy az már akadályozza az ökoszisztéma mőködését és a jó ökológiai állapot
elérését.
A fenntartható – az ökológiai szempontok figyelembevételével becsült – mederben hagyandó
vízhozam, és az ennek alapján becsült felszíni hasznosítható vízkészlet a vízjogi engedélyezés
alapja (FE1 intézkedés). Ez jelentheti a vízjogi engedély visszavonását, mely esetben a
vízhasználó új vízkivételi helyek igénybevételére szorul (FE1 intézkedés). A mederben hagyandó
vízhozam szerinti korlátozás biztosítja a jó állapotot. Alapvetıen a vízhasználó feladata a
víztakarékosságot elısegítı intézkedések megvalósítása (TA6, FE1 intézkedések), vagy új
vízkivételi helyek igénybevétele (FE1 intézkedés). További feladat azoknak az engedélyeknek a
felülvizsgálata, amelyek mögött nincs tényleges használat, valamint az engedély nélküli
vízkivételek visszaszorítása (FE3 intézkedés). A fentiek általános érvényő intézkedések, a víztest
ökológiai állapotától függetlenül alkalmazandók.
A csatornák megcsapoló szerepének csökkentése szorosan kapcsolódik a belvízrendszerek
vízvisszatartáson alapuló átalakításához (TA5 intézkedés).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fenntartható vízhasználatok megvalósulását a hazai szabályozás segíti elı (EU Irányelv ezt nem
tárgyalja). A hazai jogszabályok közül a Vízgazdálkodási Törvény rögzíti az alapelveket
(vízigények kielégítésének sorrendjét), de hiányzik a kormány- vagy miniszteri rendelet szerinti
részletezés.
Megvalósító, költségviselı: a vízhasználók
Megfelelıség: A szabályok túl általánosak, nem ösztönöznek kellıképp a fenntartható
vízhasználatra.
Az ÉDUKÖVIZIG minden évben készít vízkorlátozási tervet, amelyben az aktuális igényeknek
megfelelıen felülvizsgálja a vízszétosztást.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
A tározók üzemeltetésénél figyelembe kell venni az áteresztett vízmennyiséget, annak
érdekében, hogy az alvízen az ökológiailag szükséges vízhozam mindig rendelkezésre
álljon.
A Rák-patakon található völgyzárógátas tározótóból tovább kell engedni kisvizes
idıszakban a vizet.
A Keszeg-ér esetében a mesterségesen elıállított vízhozam-ingadozások mértékét és
dinamizmusát, illetve a nem hasznosítási célú, belvízbevezetések mértékét csökkenteni
kell.
Azokon a területeken, ahol jelentıs mértékő az öntözés, általános intézkedésként kell
alkalmazni a víztakarékos növénytermesztési módok bevezetését.
2015 utáni feladatok:
A vízhasználatok fenntarthatóságára a 2015 után megvalósuló, a Rába vízszintemelésére
irányuló intézkedések jelentenek megfelelı megoldást (ld. 1-3 Rába alegység).
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c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
Kiemelendı a mederben hagyandó vízhozam alkalmazására vonatkozó szabályok, vízmegosztási
tervek készítése azokra a víztestekre, ahol a mederben hagyandó vízhozam nem biztosított stb.
(engedélyek felülvizsgálata az új szabályozás alapján).
Ki kell jelölni az aszály-érzékeny területeket.
A vízigények hosszú távú felülvizsgálata indokolt az alegység teljes területén. A vízhasználatokat a
természetvédelmi igényekkel összhangban kell szabályozni.

8.5 Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések
A megfelelı ivóvíz biztosítása a VKI szerint is kiemelt, általános érvényő feladat. Három
részfeladatra bontható: (i) megfelelı vízkezeléssel biztosítani az ivóvízminıséget, (ii) óvni a vizeket
a szennyezésektıl, olyan mértékben, hogy az emberi hatásra bekövetkezı vízminıség változások
ne igényeljék a technológia megváltoztatását, (iii) hosszú távon biztosítani kell a megfelelı
mennyiségő vízkészletet. Ebben a fejezetben elsısorban az elsı két pontot tárgyaljuk, a
harmadikat csak érintılegesen.
8.5.1 Az Ivóvízminıség-javító Program végrehajtása
Magyarország 2001-ben vezette be az Ivóvízminıség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének
végrehajtása érdekében (IV1 intézkedés). A távlati cél az, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi
vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi ivóvíz-minıségi problémát.
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az ivóvízminıség-javító Program végrehajtása folyamatban van. A program keretében különbözı
megoldásokkal (vízkezelési technológia, kistérségi rendszerek alkalmazása vagy áttérés másik
vízbázisra) lehet a megfelelı ivóvízminıséget biztosítani.
Megvalósító, költségviselı:
Az intézkedések megvalósítói az önkormányzatok, és a program végrehajtását
az állam támogatja. Az intézkedések végrehajtása a lakosság által fizetett díjakat
általában növeli.
Megfelelıség:
A költség-hatékony térségi rendszerekkel a vízellátás biztonsága javulna és a
Program költségei is csökkennének, ami a vízdíjak növelését is mérsékelné.
Az alegység területén beindult az ivóvízminıség-javító program, mely az
alegység területén összesen 12 települést érint.
A tervezett 2013-as derogáció továbbra is érvényes.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
Jánossomorja kistérségi vízellátó rendszere ellátja a 430 lakosú Várbalog és
Albertkázmérpuszta településeket is, így a vízminıségi probléma megoldása ıket is érinti.
A jánossomorjai vízbázis esetében a diagnosztikai vizsgálat eredménye szerint a
biztonságba helyezésre nincs reális esély, ezért a vízbázis kiváltása javasolt, mely a
Mosonmagyaróvári vízellátó rendszerre való csatlakozással fog megtörténni. A KEOP
1.3.0 I. fordulóban nyertes pályázat alapján a II. forduló mőszaki elıkészítése folyamatban
van.
Csepreg is nyertes KEOP 1.3.0 pályázattal rendelkezik.
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2015 utáni feladatok:
Folytatni kell az ivóvízminıség-javító programot.
Szilsárkány, Pásztori, Rábacsanak a 0,01-0,03 mg/l koncentráció közötti arzéntartalmú
vízzel ellátott települések. Mindhármat a Szilsárkány kistérségi vízmőrendszer látja el,
mely 2 db mélyfúrású kúttal rendelkezik. Az arzénes kút a nyári csúcsfogyasztási
idıszakon kívül nem üzemel. Végleges mőszaki megoldásként az arzénes vízbázis
kiváltása szükséges.
8.5.2 Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása
Az ivóvízbázis-védelmi intézkedés célja az ivóvíz termelés céljára kiépített vízmővek
környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén (i) a jelenlegi állapot
feltárása (diagnosztikai fázis), valamint (ii) az emberi tevékenységbıl származó szennyezések
megelızése, a természetes, jó vízminıség hosszú távú megırzése (biztonságba helyezési fázis)
(mindkettı IV2 intézkedés). Amennyiben a vízkivételt veszélyeztetı szennyezıforrást tárnak fel,
hatásuk csökkentése vagy felszámolásuk egyéb intézkedések keretében történik (TA1-TA4
intézkedések, TA7 intézkedés, TE1-TE3 intézkedések, CS1-CS8 intézkedések, SZ2b intézkedés,
FI1 intézkedés, PT1-PT5 intézkedések, KK1-KK2-intézkedések, KÁ1 és KÁ3 intézkedések).
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása folyamatban van. A várhatóan befejezıdı vízbázisvédelmi beruházásokat lezáró határozatokban meghatározott intézkedéseket kell megvalósítani.
Megvalósító, költségviselı:
A vízbázis védelmi program megvalósítója és költségviselıje egyfelıl a vízmő
tulajdonosa (önkormányzat, állam) és üzemeltetıje. Az önkormányzati és állami
feladatok megvalósítását az állam támogatja (KEOP). A szennyezések
csökkentését szolgáló intézkedések esetén a vízbázisvédelmi program
megvalósítója és költségviselıje a szennyezés okozója (gazdák, ipar stb). Egyes
szennyezés-csökkentı intézkedések megvalósulását állami támogatások
ösztönzik.
Megfelelıség:
Még nincs mindenhol biztonságbahelyezési terv (még folyamatban van a
diagnosztika). A biztonságbahelyezés feladatainak megvalósulása lassan halad
(finanszírozás és szabályozás hiányosságai, ellenérdekek stb. miatt)
A jelenleg érvényben lévı kormányrendelet (123/1997 Korm. rend.) védi a
vízbázisainkat. Helyi szinten a kijelölı határozattal rendelkezı vízbázisok
rendelkezı intézkedéseit kell megvalósítani.
b) További mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
Két burgenlandi vízmő szövetség, a Soproni Vízmő és a soproni Önkormányzat közösen
az AT-HU-03/006 regisztrációs számon ETE pályázatot nyert el az „Aqua – Burgenland –
Sopron, a Pannon-Fertı régió határon átnyúló vízellátás” fejlesztési projekt elıkészítésére.
A projekt megvalósulása lehetıséget ad a nyárligeti vízbázis kiváltására és a hosszabb
idı óta vízhiánnyal küzdı Lövı Térségi Vízellátó Rendszerbe való vízátvezetésre is.
c) Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
Lényeges feladat az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó jogi szabályozás korszerősítésén túl a
gazdasági érdekeltség megteremtése, illetve az ellenérdekeltség megszüntetése.
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Határon átnyúló felszín alatti vízbázisaink esetén szükséges, hogy a határ túloldalán élık is
megismerjék az adott vízbázis védelme érdekében végzett munkánkat (diagnosztika), ill.
elfogadják és betartsák a meghozott védelmi intézkedéseket (biztonságba helyezés). Ennek
érdekében a vízbázisok védıterületének határon átnyúló részére is szükséges a hatósági kijelölés.
Meg kell találni annak jogi lehetıségeit, hogy a kijelölı határozat elıírásai a szomszéd ország
területén is érvényesíthetık legyenek. Az alegység területén ez érinti a Fertırákosi Vízbázis,
Sopronkıhidai Vízbázis védıterületeit, valamint az osztrák területen lévı Juvina-források
védıterületét.

8.6 Vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi
intézkedések
Ezen fejezet tartalmazza a védett területekkel kapcsolatos speciális intézkedéseseket (kivéve az
ivóvízbázisok védıterületeit és a nitrát- és tápanyag-érzékeny területeket). Az intézkedések
bemutatása védett terület-típusonként történik.
8.6.1 Védett területek speciális védelme
A Madárvédelmi Irányelvben foglaltaknak megfelelıen hazánkban rendszeresen elıforduló fajok
élıhelyeit figyelembe véve kerültek kijelölésre a Különleges Madárvédelmi Területek. Az Élıhelyvédelmi Irányelvnek megfelelıen pedig az élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása
alapján a Különleges Természetmegırzési Területek kerültek kijelölésre.
Natura 2000 területen bizonyos tevékenységek végzéséhez a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges, így többek között a gyep feltöréséhez, átalakításához; bizonyos
fakivágásokhoz, száznál több fı részvételével zajló sportesemény rendezéséhez, vagy
sporttevékenység folytatásához.
Az intézkedés megvalósítása folyamatban van, az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges a
továbbiakban:
•
•

A Natura 2000 fenntartási tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó
szabályok megalkotása szükséges
A NATURA 2000 területekre vonatkozóan fenntartási tervek kidolgozása is szükséges
a kormányrendelet szerinti tartalommal (ezek megvalósítására az ÚMVP forrást
biztosít)

A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának feltétele, hogy a felszín alatti vízkészletek
hasznosítása nem okozhatja a felszín alatti vizektıl függı élıhelyek károsodását. További mőszaki
intézkedést jelentenek a felszíni és felszín alatti vízhasználatok korlátozása, megszüntetése,
szükség esetén felszín alatti vízpótlás a károsodott felszín alatti vizektıl függı élıhelyek lokális
rehabilitációja érdekében.
Megvalósító, költségviselı:
Az intézkedések megvalósítója a Natura 2000 terület tulajdonosa, kezelıje (állam,
mezıgazdasági gazdálkodók stb.). Védett Natura 2000 területek visszavásárlását, helyreállítását az állam támogatja (KEOP). A gyepterületek
fenntartására vonatkozó korlátozások ellentételezésére a Natura2000
gyepterületeken gazdálkodók számára az ÚMVP kompenzációt biztosít.
A 8-6-1 melléklet táblázatában hivatkozott javasolt intézkedési csomagok egyes esetekben a
megadott intézkedési elemekhez képest új specifikációkkal bıvültek, vagy az értelmezésük került
pontosításra. A 8-6-1 melléklet táblázatának hivatkozásai ennek megfelelıen értelmezhetık a
károsodott védett természeti területekre vonatkozóan.
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TA1:

Nincs melioráció, a mővelési mód váltás éppen azt célozza meg, hogy a meglévı
feltételeknek inkább megfelelı, vízelvezetést, lecsapolást vagy öntözést nem igénylı
mővelési módra történjen meg a váltás

TA3:

Síkvidéki belvízérzékeny területeken mindenképpen a mővelési ág váltás javasolható
(szántó-gyep, szántó-erdı, vagy szántó vizes élıhely/nádas, megfelelı támogatási forma
esetén extenzív halastó). Reális képet kell nyerni a konkrét vízelvezetési (belvízmentesítési)
költségek és a szántó mővelési ág fentartásával nyerhetı haszon valós értéken történı
elemzésével, illetve a váltás kieszközölhetı a költségeknek a földhasználóval való
megfizettetésével.

TA5:

A belvízelvezetés szükségességét kell felülvizsgálni a rendszeresen belvízzel borított
területeken, nem pedig a belvizet elvezetni és tározókba győjteni. Ennek alapja a költséghaszon elemzés és a vízgazdálkodási szolgáltatások valós értéken való számbavétele, a
költségek megjelenítése a földhasználó irányában. A belvízelvezetéssel károsított
FAVÖKO-k, valamint a víz befogadására alkalmassá tett (=kikotort, kimélyített medrő)
befogadók vonatkozásában jelentkezı ökológiai károk számbavétele is alapvetı
fontosságú.
A belvízelvezetés (továbbá a belvízelvezetı csatornák állapotának javítása, fenntartása)
nem jelenthet a Natura 2000 területek ökológiai állapotával szemben érvényre juttatható
kiemelt közérdeket.
A befogadónál, további lecsapolás megszüntetése érdekében javasolt duzzasztás helyett
(még akkor is, ha ez valóban duzzasztással oldható csak meg) célszerő a
medersüllyedéssel érintett szakaszok mederszint rehabilitációjáról beszélni.

HM1: Figyelembe kell venni a TA5-nél javasolt mederszint rehabilitációt is (lecsapoló hatás
megszüntetésére, FAVÖKO vonatkozásban).
Az üledékeltávolítás akkor tőnik indokoltnak, ha az szennyezett, terhelést jelent.
HM2: Mederszint rehabilitáció a lecsapoló hatás csökkentésére a befogadón.
A fentiekbıl kitőnik, hogy a károsodott védett természeti területek esetében – a víztestek jó
ökológiai állapotának elérését megcélzó intézkedések mellett – egyéb, speciális, új intézkedési
elem nem került bevezetésre, hanem a meglévı elemek értelmezése lett esetenként tágabbra
szabva, vagy módosítva.
Új intézkedési elemként, külön részletezés nélkül, de nevesítetten szerepel a Rábaköz-Tóköz
komplex vízgazdálkodási rehabilitációja, melyet a már elkészült koncepcióterv alapján aktualizálni
kell, illetve általánosítani lehet az ott javasolt féloldali fenntartó sáv/féloldali árnyaló, kísérı
állomány kialakítási koncepciót a többi mesterséges és erısen módosított víztestre is.
A javasolt intézkedések
csoportosíthatók be:

a

három

legfontosabbnak

ítélt

problémakör

megoldása

•

Mezıgazdasági földhasználati célú vízelvezetés, lecsapolás, belvízmentesítés

•

Mezıgazdasági földhasználati célú terület igénybevétel a víztestek közelében

•

Pontszerő és diffúz terhelések

köré

Az egyes víztesteknél megjelölt és az intézkedések javasolt specifikációjának értelemben használt
intézkedések hatásaként várható, hogy a sérült – ide értve a sekély felszín alatti vizektıl függı
felszíni közösségeket és azokhoz kapcsolódó, jelölı fajokat is – vízhatású és vízi társulások
állapotában a kitőzött határidıre az elvárt javulás elérhetı.
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8.6.2 Halas vizek
A halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylı édesvizek minıségérıl EU
Irányelv rendelkezik, amelynek alapján kijelölésre kerültek a magyarországi „halas” vizek.
Az alegységen a jogszabályban kijelölt halas víz nem található.
8.6.3 Természetes fürdıhelyekre vonatkozó speciális intézkedések
Jelenleg az alegységen 4 db kijelölt és engedélyezett természetes fürdıhely (Fertı tó, Fertırákos;
Ikrényi strandfürdı, Ikrény; Tómalom-fürdı, Sopron; tóstrand, Bısárkány) található, melyeknek a
fürdıvíz szempontjából kiváló az állapota.
a) Jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fürdıvizek minıségérıl EU Irányelv rendelkezik. A hazai szabályozás – összhangban az EU
irányelvével – meghatározott szabályok alapján kijelöli a fürdıvizeket és védıterületeit,
határértékek alapján ellenırzi a fürdésre való alkalmasságot, környezetminıségi határértékeken
keresztül szabályozza a környezet vízminıségét, a megengedhetı tevékenységeket és elıírja a
megfelelı tájékoztatást. Ezek közül a feladatok közül a környezet vízállapotának biztosítása
tartozik a vízgyőjtı-gazdálkodási terv feladatai közé (VT8 intézkedés).
Megvalósító, költségviselı:
Az intézkedés megvalósítója és költségviselıje a kijelölt fürdıhely kezelıje,
tulajdonosa, illetve a minıséget befolyásoló vízhasználók. Egyes szennyezéscsökkentı intézkedések megvalósulását állami támogatások ösztönzik.
Megfelelıség:
A 2008-as szezon idején az alegységen nem volt kifogásolt eredményő
mintavétel.
További mőszaki és szabályozási intézkedés nem szükséges.

8.7 Átfogó intézkedések
Az átfogó intézkedések jelentısége kimagasló mind a végrehajtás elıkészítésében, mind a
következı, 2015-ben elıírt terv felülvizsgálat során. Az átfogó intézkedések nélkül a terv nem
hajtható végre. Ezekkel a lépésekkel lehet alkalmassá tenni az államigazgatást,
önkormányzatokat, az érintett ágazatokat és a lakosságot a VKI újszerő követelményeinek
megértésére és az alkalmazkodásra.
8.7.1 Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok
A megfelelı jogszabályi környezet biztosítása az egyik alapvetı feltétel a VKI célkitőzéseinek
eléréséhez. Az Intézkedési Programban megfogalmazott feladatokat 2012-ig be kell indítani. Az
átfogó intézkedések és a mőszaki beavatkozások megvalósulását szolgáló szabályozási feladatok
ütemezett megvalósítására kormányhatározatot szükséges elıkészíteni, amelynek során meg kell
határozni a megvalósítandó államigazgatási feladatokat és azok forrásigényét (pénzügyi és tárgyi
feltételek). Az intézkedések programjáról 2013 márciusában jelentést kell készíteni az Európai
Bizottság számára.
A VGT teljes tervi életciklusát nyomon kell követni és értékelni: a terv intézkedéseinek elıkészítése
és megvalósítása, az intézkedések hatékonyságát ellenırzı folyamatos monitoring-értékelések
visszacsatolása, majd ennek alapján a terv felülvizsgálatával a következı 6 éves terv elkészítése,
amelynek személyi és tárgyi feltételeit biztosítani szükséges, beleértve a megfelelı
háttérintézményi bázis kialakítását.
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A vizek jó állapotának elérése érdekében különösen fontos az ágazati és területi szintő tervezés és
programozási folyamatok összehangolása, a VGT által meghatározott feltételrendszer figyelembe
vétele, különösen a területrendezés és területfejlesztés, a mezıgazdasági és vidékfejlesztési
politika, illetve az Élıhelyvédelmi és az Árvízi Kockázatkezelési Irányelv tervezési
dokumentumaiban, valamint a készülı Duna stratégiában.
8.7.2 Igazgatási eszközök fejlesztése
Szükséges a stratégiai környezeti vizsgálati eljárás módosítása oly módon, hogy az egyes
tervek, programok vizsgálata térjen ki tervben megfogalmazott célkitőzésekre gyakorolt hatásokra
is. A környezeti hatásvizsgálati eljárásban a vízgyőjtı-gazdálkodási terv szempontok
érvényesítésének biztosítására kell új elemeket bevezetni.
Környezetvédelmi felülvizsgálat kezdeményezése a tervben megfogalmazott, víztestekre
vonatkozó környezeti célkitőzések elérése érdekében különösen ott indokolt, ahol a
környezetminıségi határértékek elérését több kibocsátó vagy környezethasználó tevékenysége
befolyásolja, vagy a terhelést okozó nem ismert.
8.7.3 Hatósági és igazgatási munka erısítése
A javasolt intézkedések megvalósításánál egyrészt többlet hatósági feladatok keletkeznek,
másrészrıl a hatósági munka hatékonyságának növelése érdekében szükséges felülvizsgálni és
összehangolni a különbözı hatáskörrel, mőködési területtel és feladatokkal bíró szervezetek
vízgazdálkodási feladatait és felelısségi körét.
A VGT végrehajtásában érintett intézményrendszer (zöldhatóság, mezıgazdasági szakigazgatás,
vízügyi és természetvédelmi igazgatás, önkormányzat stb.) felkészültségének, kapacitási
szintjének javítása, valamint az egységes szakmai megítélés kialakításához továbbképzések
biztosítása szükséges. A hatékony hatósági munka alapja a jogszabályi elıírások és szakmai
fogalmak azonos értelmezése nemcsak az adott hatóságon, hanem a közigazgatás egészén belül.
Az egységes jogalkalmazás érdekében szükséges a jogalkalmazási problémák feltárása és azok
kiküszöbölése megfelelı útmutatókkal, a hatósági szakemberek továbbképzésével, szükség
szerint a jogszabályok összehangolásával stb.
Az új közigazgatási törvény alapján a hatóságok pénzügyi felelısséggel is tartoznak az eljárási
idık túllépése miatt. A megfelelı képzettségő személyi állomány növelése nélkül a többlet
hatósági feladatok megfogalmazása a hatósági munka hatékonyságának további romlását,
esetlegesen annak ellehetetlenülését is eredményezheti.
Az Intézkedési Program megvalósításában kiemelt jelentısége lesz a hatósági
feltételrendszer – személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – biztosításának, amelyhez az
intézményrendszer feladat finanszírozásának megoldása szükséges.
8.7.4 Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése
Monitoring intézkedés célja a víztestek állapotának folyamatos nyomon követését biztosító
monitoring fejlesztése és üzemeltetése, labor- és adatbázis-fejlesztés, az intézkedések pontosabb
tervezéséhez (állapotjellemzık pontosabb meghatározása, ok-okozati kapcsolatok feltárása),
illetve az intézkedések hatékonyságának jellemzéséhez.
8.7.5 Az informatikai rendszerek fejlesztése
A VKI-hoz kapcsolódó adatbázisok, informatikai rendszerek fejlesztése a vízgazdálkodás minden
szakterületét érinti, valamint a vízzel kapcsolatba kerülı más szakterületekre is kiterjed.
A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében vízügyi információs rendszert fejleszteni
szükséges. Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring és informatikai rendszerek
fejlesztését az EU támogatja (KEOP források).
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Bıvíteni kell a mérési hálózatot és meg kell erısíteni a kibocsátók ellenırzésére kialakított
önkontroll rendszert. Megbízható és elegendı mérési adat hiányában az intézkedések nem
tervezhetık kellı biztonsággal.
A monitoring-hálózat bıvítésének fejlesztési forrásigényét, a monitoring és információs rendszerek
üzemeltetésének többletköltségét a költségvetésben biztosítani szükséges.
8.7.6 Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések
A jelenleg érvényben lévı intézkedéseket a 7. fejezet ismerteti.
A költségmegtérülés és a „szennyezı fizet” elvének érvényesítése a VKI alapkövetelménye. A
cél az, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözzön és
biztosítsa a különbözı vízhasználatok megfelelı hozzájárulását a vízi szolgáltatások költségeinek
megtérítéséhez. A vízszolgáltatási díjak a pénzügyi költségmegtérülést csak részben biztosítják,
ezért szükséges a víziközmővek árszabályozásának megalkotása (új víziközmő törvény: az
elmaradt pótlások finanszírozásának, a szolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása). A
mezıgazdasági vízszolgáltatás (állami, társulati) pénzügyi fenntarthatóságának javítására szolgáló
díjképzési rendszer kialakítása is a közeljövı feladata, de az ütemezést a jövedelemtermelı
képesség határozza meg. A vizeket veszélyeztetı tevékenységet folytatók felelısségbiztosításának (környezeti biztosíték) bevezetése is javasolt az esetleges szennyezések
felszámolásának megkönnyítésére. A vízkészlet-járulék rendszer továbbfejlesztése a már jelenleg
korlátos készletek vonatkozásában fontos, a vízkészletek fenntartható kihasználása, az erıforrás
költségek biztosítása érdekében.
8.7.7 Pénzügyi ösztönzık (támogatások) alkalmazása
A források rendelkezésre állásában kitüntetett szerepe van a pénzügyi ösztönzıknek, elsısorban
az EU támogatások felhasználása területén, várhatóan e forrásokból lesz finanszírozható a
vízgyőjtı-gazdálkodási tervekben meghatározott mőszaki intézkedések jelentıs része. A pénzügyi
ösztönzık pozitív ösztönzıknek tekinthetık, amelyek csak bizonyos esetekben alkalmazhatók,
mivel a szennyezı fizet elv és költségmegtérülés alkalmazása a VKI szerint is alapkövetelmény.
Ezért elsısorban állami, önkormányzati fejlesztések esetében alkalmazható, illetve alacsonyabb
támogatási intenzitással bizonyos környezetvédelmi fejlesztések esetében.
A VGT számos jogi szabályozást tartalmaz, egyes eszközök bevezetése a pénzügyi források
biztosítása nélkül nem valósítható meg. Ilyenek elsısorban a tulajdonjogi korlátozásokat, tiltásokat
tartalmazó eszközök, illetve a pénzügyi forrásokat igénylı állami, önkormányzati építési és
rehabilitációs projektek, fenntartási feladatok. A javasolt pénzügyi források többsége közösségi
forrás, melynek összege és rendelkezésre állása 2014 utáni finanszírozási idıszakra az EU
döntésétıl függ.
Jelenleg több beruházás esetében problémát jelent a támogatási rendszerek szétszabdaltsága, a
támogatások igénybevételére vonatkozó szigorú feltételek és követelmények. A VKI hatékony
megvalósítása szempontjából alapvetı fontosságú, hogy a 2014-tıl megvalósuló, a VKI
végrehajtását érintı pénzügyi programok esetében:
 legyen a végrehajtás tervezése központilag koordinált,
 szigorú forráskoordináció valósuljon meg,
 a forrás felhasználási szabályok támogassák a komplex megközelítéseket (pl. a közös
vidékfejlesztési, természetvédelmi, energetikai, vízrendezési feladatok egy projekten
belüli megvalósíthatóságát),
 a döntéshozatalban jelenjenek meg a helyi (regionális) igények,
 a finanszírozás legyen biztosított az állami és az önkormányzati (pl. önrész kérdése)
projektek esetén is.
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8.7.8 Kutatás, fejlesztés
A kutatás-fejlesztés és innováció területén többek között elı kell mozdítani a területi és a települési
vízgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a vízi ökológia és kémia, a felszín alatti vizek használatával
összefüggı kérdések, a védett természeti területek és a víz kapcsolata, az éghajlatváltozás, a
gazdasági, társadalmi elemzések témakörében végzett alkalmazott K+F tevékenységet. Célzott
kutatási feladatok elvégzésére van szükség a terhelések/emberi beavatkozások és ezek hatása
közti összefüggések megismerésére, vízhatékony ipari technológiák és víztakarékos öntözési
eljárások kidolgozására és elterjesztésére, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
ismeretek bıvítésére. Kiemelten fontos a minısítési, állapotértékelési rendszerek fejlesztése.
8.7.9 Képességfejlesztés
A Víz Keretirányelv (60/2000/EK) alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell az összes érdekelt fél
bevonását nemcsak a vízgyőjtı-gazdálkodási tervek elkészítésébe, felülvizsgálatába és
korszerősítésébe, hanem az irányelv teljesítésébe is. Ehhez elengedhetetlen az összes létezı
eszköz, lehetıség összehangolt felhasználása. Ezt a folyamatot fogja segíteni a Vízügyi
Információs Központok mőködtetése, és szükség van a környezeti információk nyilvánossá tételére
vonatkozó intézkedésekre is.

8.8 Finanszírozási igény, rendelkezésre álló források
A VGT a gazdaság és a társadalom széles körét érinti egyrészt a megvalósítói oldalról,
költségviselés szempontjából, másrészt az eredmények (hasznok), közvetett, társadalmi
hatások ”élvezıjeként”. Az intézkedések jelentıs része állami, közösségi finanszírozást igényel.
A terv tartalmazza azon intézkedések elızetes költségbecslését három tervezési idıszakra 2015ig, 2021-ig és 2027-ig, amelyek állami/EU forrásokat igényelnek. A 2015-ig elérhetı eredményeket
a 2014-2021 közötti költségvetési tervezési idıszak finanszírozási lehetıségei is befolyásolják,
ugyanakkor a 2021-ig elérhetı eredmények fı forrását jelentik.
A terv nem tartalmaz költségbecslést azokra az intézkedésekre (fıként szabályozás), amelyekhez
az érintettek alkalmazkodnak és ezt saját forrásból finanszírozzák a szennyezı fizet elv, vagy a
felhasználó fizet elv alapján.
A 2015-ig megvalósuló VGT intézkedések fıbb finanszírozási lehetıségét 2015-ig a 2007-2013
közötti idıszakra vonatkozó EU támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozási összegek
jelentik. E források két részre oszthatók. A források döntı hányada már determinált, így ezen
források a VGT céljaira rendelkezésre állónak tekinthetık. A másik, kisebb résznél feltételezhetı,
hogy a VGT-ben foglalt szempontrendszereket érvényesítik majd az új pályázati kiírásokban,
várhatóan ezen források is figyelembe vehetık a jó állapot eléréséhez rendelkezésre álló források
tekintetében.
A tervezés során részletes, víztestenkénti intézkedések alapján területi szintő költségbecslés is
készült a 2014-2027 idıszakra a kiegészítı intézkedésekre.
Alap- és további alapintézkedések országos szinten
Az alap- és további alapintézkedések megvalósításához szükséges becsült finanszírozási igényt
és a rendelkezésre álló, valamint tervezett forrásokat foglalja össze a következı táblázat:
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8-1 táblázat: Az alapintézkedések beruházási költsége, országos, Mrd Ft
Alapintézkedések

2007-2013

1

Szennyvíz Program (A), 2007-2015
2

Ivóvízminıség-javító Program (A)
Vízbázisvédelem szolgáltatói feladatai (TA), 2015-ig
3

Országos Kármentesítési Program (TA)
Hulladékgazdálkodás (TA) –
rekultiváció+rendszerek

1

-2015

2

-2021

További
igény
2014-2027

-2027

106

422,4

106

196,2

-

-

4

36

26

38,1

12

38

50

100

-

-

-

-

11

29

40

5

10

15

170

103

5,6

62

236,4

Nitrát Akcióprogram (A) és felülvizsgálata

252,7

Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot (TA)

4

-

Natura 2000 és természeti értékei miatt védett területek
Vízfolyásokat érintı beavatkozások
Állóvizeket, holtmedreket és mellékágakat érintı
beavatkozások
Összesen
1

2
3

4

28,6
1 180,0

50

323

A program teljes költsége 783,9 Mrd Ft. A VKI idıszakára esı forrásigény a lezárt; ill. folyamatban lévı beruházás 2007. 12.
31-ig történı figyelembe vételével, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 3. fokozatának kiépítése nélkül
Az Ivóvízminıség-javító Program teljes költsége 246 Mrd Ft.
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program teljes becsült költsége 1 000 Mrd Ft. Becsült idıtartama: 40 év, amennyiben a
programra évente 25 Mrd Ft rendelkezésre állhat. Ennek alapján a források függvényében mintegy 350 Mrd Ft lenne a
szükséges forrásigény.
egyes ÚMVP célprogramok (agrár-környezetvédelmi, erdısítési stb.) elınyben részesítik a nitrát-érzékeny és ezen belül is a
vízbázisvédelmi védıterületen gazdálkodókat, ezen források 60 %-ával számolva.

Az alap- és további alapintézkedések megvalósítására 2007-2013 között rendelkezésre álló teljes
forrás mintegy 1180 Mrd Forint (amely tartalmazza a pályázatok kedvezményezetti önrészét is). Az
alap- és további alapintézkedések megvalósításához a 2014-2020 költségvetési idıszakban
további források szükségesek, mintegy 270 Mrd forint értékben. Különösen a Szennyvíz Program
végrehajtásához, a vízbázis-védelmi feladatok, a kár-mentesítés és a természetvédelmi feladatok
megvalósításához van szükség többletforrásokra.
Kiegészítı intézkedések
a) Intézkedések elıkészítése és átfogó intézkedések országos szinten
Az elıkészítı és átfogó intézkedések forrásigénye (fejlesztés és mőködtetés együtt) 2010-2027-ig
18 év alatt, meghaladja a 70 Mrd Ft-ot, a fejlesztési forrásszükséglet mintegy 5,5 %-át, amelynek
mintegy felét szükséges 2015-ig megvalósítani. Ennek is jelentıs része (pl. a monitoring és
információs rendszerek fejlesztése, elıkészítı vizsgálatok, jogalkotási feladatok) már a 2010-2012
között elvégzendı feladatok megvalósításához kell. Tehát szükséges lenne már a 2007-2013-as
forrásokból, illetve a költségvetésbıl e célokra forrásokat összpontosítani. Ezen források megléte
alapvetı fontosságú a terv végrehajtásához.
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8-2 táblázat: Elıkészítı és átfogó intézkedések költségei, országos, Mrd Ft
20072013

Elıkészítı és átfogó intézkedések

20102015

2021

2027

Összesen
2010-2027

A) Elıkészítı vizsgálatok
Intézkedések elıkészítése

0,9

0,1

1,0

Védett területekre vonatkozó elıkészítı vizsgálatok

2,5

0,3

2,8

B) Átfogó intézkedések
Jogalkotási feladatok

0,3

0,3

Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos
feladatok

2,5

Hatósági és igazgatási munka erısítése

2,7

2,7

1,9

7,3

5,9

1,8

1,8

9,5

10,7

10,7

2,9

10,6

24,1

Monitoring rendszerek
- fejlesztése, egyszeri felmérések

3,2

- mőködtetési többletköltsége

10,6

Informatikai rendszerek
- fejlesztése

1,2

- mőködtetési többletköltsége

0,9

0,9
0,1

0,1

K+F feladatok

4,5

0,4

Képességfejlesztés, szemléletformálás

3,9

3,0

0,1

0,3
4,9

2,0

8,9

C) Egyéb tervezési feladat
Területi vízminıségi kárelhárítási tervek kidolgozása
Mindösszesen

0,5

0,5
6,9

35,8

19,0

16,4

71,2

b) beruházások, fejlesztések országos, alegység szinten
Országos költségbecslés
A tervezés 2009. évi árszinten folyt. A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges kiegészítı
intézkedésekre 2007-2013 év között rendelkezésre áll mintegy 290 Mrd forint.
A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı
intézkedések várható forrásigénye 2014-2027 között mintegy 1000 Mrd Ft-ra tehetı, amely
figyelembe véve, hogy ezen idıszakra két EU támogatási idıszak esik (2014-2020, 2021-2027), a
kiegészítı intézkedések forrásigénye mintegy fele a 2007-2013 idıszakban alapintézkedésekre
rendelkezésre álló forrásoknak.
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8-3 táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı intézkedések költsége, országos,
Mrd Ft1
Intézkedések

2007-2013

1

-2015

2

-2021

Összesen
2014-2027

-2027

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek
Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül
Csatornázás vagy szakszerő egyedi, ill. település
3
szintő szennyvíztisztítás és – elhelyezés megoldása

43,1

48

8

56

63

95

158

4

5

n.a

n.a

n.a

5

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

20

n.a

40

31

78

29

138

43

34

4

81

7

11

18

belvíz-érzékeny területek

3

7

10

part menti védısáv

2

5

7

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban

1

1

2

erózió-érzékeny területek

26

64

79

168

belvíz-érzékeny területek

38

95

138

271

2

5

5

13

13

31

178

444

366

987

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója

Csatorna rendszerek rekonstrukciója

6

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint
7

Hulladéklerakók rekultivációja

20

B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
Vízfolyások

74,8

Állóvizek

8

C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrár-intézkedések
Kötelezı (kompenzáció 5 évre)
erózió- érzékeny területek

9

Önkéntes

168,5

part menti védısáv
ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban
Összesen 2007-2013

7

0

286,4

Összesen 2014-2027
Mindösszesen

1273,4

1

Az EU támogatási források megegyeznek a tervezési dokumentumokban található összegekkel, az abban használt árfolyamon
(245,5 Ft/EUR) kerültek bemutatásra.

2

A 2015-ig megjelölt forrásigény alapvetıen a 2014-2020-ig tartó EU támogatási idıszak forrásaiból finanszírozható, hasonlóképpen
a 2021-ig szükséges becsült forrásokhoz. Amennyiben azonban lehetıség nyílik a 2007-2013 idıszakban rendelkezésre álló
források átcsoportosítására, úgy ezen forrásokat is fel lehet használni a VKI célok finanszírozására.

3

Amennyiben a tervezett kiegészítı fejlesztések ott, ahol ez mőszakilag megengedett egyedi megoldások, akkor kisebb összeg
szükséges, mint akkor ha mindenhol csatornázás valósul meg, ekkor a költségek közel 40%-al nınek. Feltételezésünk szerint a
2016-201 között 63 Mrd Ft, késıbb 95 Mrd Ft szükséges. A teljes összegbıl kifejezetten a felszín alatti vizek jó állapotba hozása
érdekében szükséges intézkedések a 2021-ig terjedı idıszakra lettek ütemezve, a többit elsısorban közegészségügyi és
társadalmi igény miatt szükséges megvalósítani ezeket a 3. ciklusra lehetett csak ütemezni.

4

ROP-ok (2007-2013) 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése

5

Az elmaradt rekonstrukciók finanszírozási rendszerének kidolgozása után (2012) becsülhetı.

6

A VKI miatti követelmények esetleges többletköltségei, amelynek forrásigénye a program-alkotás és szabályrendszer kidolgozása
során becsülhetı meg.

7

Az OHT alapján a teljes forrásigény 80 Mrd Ft volt 2003. évi árakon, amelynek megvalósításához a KEOP forrásokat biztosít.

8

KEOP (2007-2013) Komplex vízvédelmi beruházások 100 %-a, valamint a ROP-ok Regionális vízvédelmi intézkedések 20 %-a
figyelembe véve

9

Az erózió-érzékeny területeken a meglévı kötelezı elıírásokon kívül (HMKÁ, JFGK) a VGT nem tervez további intézkedést. A
becsült költség a többet területként bevont terület átállásához 5 évre biztosítható kompenzáció összege.

A szennyvízkezeléssel, elhelyezéssel kapcsolatos költségek mintegy 210 Mrd forintot tesznek ki.
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A vízfolyások hidromorfológiai állapotát javító intézkedések becsült forrásigénye, amit 2027-ig
ütemezetten kell végrehajtani, várhatóan mintegy 138 Mrd Ft. E költségek döntı része, mintegy
80%-a mederrehabilitáció. A mederrehabilitációra vonatkozóan az itt szerepelı összeg felsı
költségbecslésnek tekinthetı, a részletes tervek készítésekor várhatóan az összeg akár 20-30%kal is csökkenhet. Az állóvizekre vonatkozóan is a hidromorfológiai beavatkozások mintegy 80
milliárd Ft-ba fognak kerülni.
Az agrár-intézkedéseket érintı teljes forrásigény 2027-ig két EU költségvetési idıszakra
meghaladják az 525 Mrd forintot, amely összeg a vízvédelmi területek lehatárolásával pontosodni
fog. A tervezett forrásigény a 2007-2013 idıszakra becsült VKI célú ÚMVP forrásoknál kevesebb
ugyan, azonban a források jelentıs részét kitevı agrár-környezetvédelmi intézkedések jelenlegi
összege nem minden célprogram esetében VKI szempontok szerint kerül felhasználásra, ezért a
jövıben a vízvédelmi zónarendszerre vonatkozó intézkedések hangsúlyosabb támogatása
szükséges, kiemelten az erdı-, gyep- és vizes élıhely mővelési ágváltások, környezetkímélı
agrotechnikai módszerek elterjesztése.
Alegység szintő költségbecslés
A költségtervezés a 2014-2027 közötti idıszakra készült a víztest szintő intézkedések alapján.
8-4 táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı intézkedések költsége, Rábca és
Fertı alegység, Mrd Ft
Intézkedések

2015-ig (2)

2021-ig

2027-ig

Összesen

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek
Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül

0,0

Csatornázás vagy szakszerő egyedi, ill. település szintő
szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása

0,1

0,1
2,6

0,8

3,4

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója
Csatornarendszerek rekonstrukciója
Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint
Hulladéklerakók rekultivációja
B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
Vízfolyások

1,1

7,1

1,0

9,2

Állóvizek

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrár-intézkedések
Kötelezı (kompenzáció 5 évre)
erózió- érzékeny területek
belvíz-érzékeny területek
part menti védısáv
ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi
puffersávban
Önkéntes
erózió-érzékeny területek
belvíz-érzékeny területek
part menti védısáv
ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi
puffersávban
Összesen 2014-2027

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

0,5

1,0

1,7

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

0,5

0,5

1,2

1,8

11,5

3,6

16,8

Mindösszesen
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9

Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek

A Víz Keretirányelv elıírása szerint a vízgyőjtıkhöz kapcsolódó, a vizek állapotát befolyásoló
programokat és terveket figyelembe kell venni vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során annak
érdekében, hogy az intézkedési terv hozzájáruljon a régiók kiegyensúlyozott fejlıdéséhez, de
annak érdekében is, hogy ezek ne akadályozzák meg a kívánt állapotok elérését.
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítésekor alkalmazkodni kell más direktívák által
meghatározott szakpolitikai elıírásokhoz is, hiszen azok jogilag egyenrangúak a vízügyi politikát
meghatározó VKI-val. Célszerő ezért a víz védelmének és a fenntartható gazdálkodásnak a
közösségi politika más, olyan területeibe való integrálása, mint az energia-, a közlekedés-, a
mezıgazdasági, a halászati, a regionális és idegenforgalmi politika. Ennek a tervnek alapot kell
biztosítania a folyamatos párbeszédhez és a fokozottabb integrációra törekvı ágazati stratégiák
fejlesztéséhez.
A különbözı szakterületek célkitőzéseinek megismerése érdekében felmérésre kerültek a
szakpolitikai határozatok, országos stratégiák és programok. A programok gyakorlati
megvalósítása projekteken keresztül történik, ezért összegyőjtötték a vízgyőjtıkkel kapcsolatos
országos, regionális és területi projekteket is. Az alegységi szintő programok, tervek és projektek
listáját a 9-1 melléklet tartalmazza.
A szakterületi politikák elemzése során, miután a VKI szempontjából nem releváns politikák
kizárásra kerültek, a stratégiák és a tervek, vagy esetenként a projektek vizsgálata a VKI-ban elıírt
környezeti célkitőzések teljesíthetıségére terjedt ki. A vizsgálat eredményeként megállapítható,
hogy a stratégiák, illetve programok elemzése ezen az általános szinten félrevezetı lehet, hiszen
annak értékelése, hogy az adott ágazati célkitőzés milyen mértékben befolyásolja a vizek állapotát
csak az egyes projektek részletes hatásvizsgálatával lehetséges. Általában még egy projekten
belül is több elem, tevékenység valósul meg, amelyek hatása különbözı lehet. Az viszont ma már
minden programról elmondható, hogy a környezet védelme és a fenntartható fejlıdés kötelezıen
alkalmazott horizontális elvárás.
A vizsgálatok során a komplex, több programot is érintı fejlesztések esetében feltételezték, hogy a
különbözı elemek mindegyike megvalósul még akkor is, ha a források és a finanszírozási
lehetıségek eltérıek.
Abban az esetben amennyiben egy adott stratégia, program, vagy projekt VKI szempontjából
vizsgálandó minısítést kapott, akkor feltételezhetı, hogy az a fejlesztés, vagy annak valamilyen
eleme esetleg akadályozza, vagy meghiúsítja a vizek jó állapotának elérését, ezért a VKI 4. cikkely
7. pontjában biztosított kivételek egyikének alkalmazása, azaz VKI szerinti hatásbecslés
szükséges. A VKI 4. cikk 7. pontja szerinti vizsgálat, illetve igazolás eredménye alapján
megvalósított fejlesztés nem jelenti a Víz Keretirányelv elıírásainak megszegését még akkor sem,
ha az érintett vizek jó állapotát emiatt nem lehet elérni.
Több olyan jelentıs, a fenntartható vízhasználatok keretébe illeszthetı igény és probléma van
Magyarországon, amelyek megoldásához a jövıben új létesítményeket kell megvalósítani. Ezek
egy része a jó állapottal nem összeegyeztethetı hatással lehet a vizek állapotára.
A VKI (4. cikk (7)) szerint igazolni kell, hogy a tervezett tevékenységek megvalósítása elsırendő
közérdek, és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével
elérhetı elınyöket felülmúlják az emberi egészség és biztonság megırzésében, vagy a
fenntartható fejlıdésben jelentkezı elınyök.
A VKI 4. cikk 7. szerint nem történik meg a keretirányelvi célok megszegése ha:
1. A felszíni víztest fizikai jellemzıiben (hidrológiai, morfológiai jellemzık változása), vagy egy
felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett változást okozó új beavatkozás (new
modification) következményeként megengedhetı – az elıírt feltétel teljesülése esetén –, hogy a
jó állapotot/potenciált ne érje el az adott víztest. Az állapot romlása (osztályhatár átlépés) is
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bekövetkezhet. A 4. cikk 7. szerint továbbá megengedett olyan fejlesztés megvalósítása,
amelynek következtében a negatív hatás/romlás az osztályhatárokon belül marad, ekkor a 4.
cikk 7. szerinti mentesség alkalmazására nem kerül sor.
2. Új fenntartható fejlesztési tevékenységek következtében – amennyiben nem elızhetı meg –
megengedhetı az állapot romlása, igaz, hogy csak a kiválóról a jóra, viszont a jó állapotból
mérsékeltbe, vagy mérsékeltbıl gyengébe kerülés kizárt (azaz a vízminıségi paraméterek
csak annyira romolhatnak le, hogy a víztest állapota a minısítésének megfelelı osztályhatáron
belül maradjon).
A vizsgálandó fejlesztések például:










egyes árvízvédelmi létesítmények (ártéri beavatkozások, árvíztározók, mőtárgyak)
a hajózhatóságot biztosító folyószabályozási beavatkozások, kikötıfejlesztések
dombvidéki tározók építése (vízgazdálkodási és árvízbiztonsági céllal)
egyes belvízvédelmi létesítmények
a vízerı-hasznosításhoz szükséges egyes mőtárgyak
új vízbázisok igénybevétele közüzemi ivóvízellátás céljából
új, vagy nagyobb kapacitású szennyvíztisztító-telepek
ipari szennyvízbevezetések
turisztikai létesítmények

Mindkét esetben (a VKI 4. cikk (7) szerint) a vízgyőjtı-gazdálkodási terv(ek)ben igazolni kell az
alábbi feltételek teljesülését. A terv(ek) jóváhagyói
 mindent megtesznek az állapotra gyakorolt kedvezıtlen hatás mérséklésére, és
 a célkitőzéseket 6 évente felülvizsgálják, ill.
 az új változással járó beavatkozás, vagy fejlesztési cél elsırendő közérdek, és/vagy a
környezet és a társadalom számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével elérhetı elınyöket
felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkezı új változások vagy módosulások,
valamint az emberek biztonságának megırzésében vagy a fenntartható fejlıdésben
jelentkezı elınyök (pl. az árvízvédekezés, a belvizek elvezetése élet és vagyonbiztonsági
szempontból esetenként elkerülhetetlen), valamint
 a beavatkozással vagy fejlesztéssel érintett víztest állapotának megváltoztatását
eredményezı fent említett elınyös célkitőzések a mőszaki megvalósíthatóság, vagy az
aránytalan költségek miatt nem érhetık el más, jelentıs mértékben jobb környezeti
állapotot eredményezı eszközökkel.
 A beavatkozás vagy fejlesztés más víztestre vonatkozó VKI célok elérését állandó jelleggel
nem zárja ki, vagy nem veszélyezteti.
E tervekre nézve a fent megadott szempontok szerinti környezeti-, társadalmi-, gazdasági
vizsgálatok kötelezıek. Igazolni kell, hogy minden megvalósítható lépést megtettek-e annak
érdekében, hogy csökkentsék a víztest állapotára gyakorolt kedvezıtlen hatást.
Tehát a VGT-be akkor kerülhet be egy új projekt (nem, mint VKI intézkedés), ha a kötelezı
vizsgálatokat elvégezték. Ilyen vizsgálat még nem történt egyes nagy jelentıségő infrastrukturális
terveknél, mint pl. Duna hajózhatóság. Ha a szükséges vizsgálat megtörtént, és az eredményei
kedvezıek, akkor a projekt, mint új fejlesztés a mentességek egyik indokaként kerülhet be a VGTbe. Egy, a VGT-be nem került projekt megvalósítására akkor és csak akkor kerülhet sor, ha ezeket
a vizsgálatokat elvégzik és dokumentálják, a megfelelı módosításokat végrehajtják a projekten,
szükség esetén elállnak a projekt végrehajtásától és dokumentálják. Ennek hiányában csak a
következı VGT felülvizsgálatkor 2015-ben szerepelhet, mint új fejlesztés.
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A VKI nem zárja ki egy a vizek állapotát nem javító, esetleg rontó új fejlesztés megvalósulását, ha a
szükséges igazolás megtörtént. A fenti vizsgálatok elvégzése és beépítése az engedélyezési
eljárásba eredményezni fogja a negatív hatások elkerülését, illetve minimalizálását.
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10

A közvélemény tájékoztatása

10.1

A tájékoztatás folyamata

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk új feltételeket teremtett vízgazdálkodási feladataink
megvalósításában is. A Közösség egységes vízügyi politikája, melyet a röviden Víz
Keretirányelvnek nevezett joganyag foglal össze, egyrészt megerısíti a hazánkban már több
évtizede elterjedt vízgyőjtı-gazdálkodási szemléletet, de túl is lép rajta, nem csupán a
szakemberekre ró ki sokrétő feladatot, de a társadalom tagjainak felelısségteljes magatartását is
elvárja.
A Víz Keretirányelv kimondja, hogy a társadalmat be kell vonni a vízgyőjtı-gazdálkodási
tervezésbe (VGT). Vizeink védelme hatékonyabb lesz, ha az állampolgárok, érdekelt felek, civil
szervezetek megismerik a vízgazdálkodási folyamatokat, és részt vesznek a tervek készítésében
és végrehajtásában. A „társadalom bevonása” annak lehetıvé tétele, hogy a társadalom,
demokratikus jogait gyakorolva befolyásolhassa a tervezés és a munkafolyamatok kimenetelét. A
társadalom-bevonás (a már Magyarországon is használt angol rövidítés szerint PP) nem arról szól,
hogy egy kész tervet kell elfogadtatni az érintettekkel. A közös gondolkodás, a problémák, célok,
lehetséges intézkedések és azok várható költségeinek megvitatása, és ezek értelmében a
tervezık által elképzelt terv(ek) átdolgozása, továbbfejlesztése, majd ezek szerinti megvalósítása
a PP folyamat lényege és eredménye.
A társadalom-bevonás célja, hogy az érintettek ismeretei, nézetei, szempontjai idıben felszínre
kerüljenek, a döntések közös tudáson alapuljanak, és reálisan végrehajtható, közösen elfogadott
intézkedések alkossák majd a tervet. A VKI célja a víztestek jó állapotának elérése, azonban a
természet- és környezetvédelmi érdekekkel össze kell hangolni a társadalmi elvárásokat. Ezért
elengedhetetlen, hogy az érintett területeken mőködı érdekcsoportok (természetvédık, horgászok,
gazdák, turizmusból élık, erdészetek, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl.
önkormányzatok) részt vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban.
A társadalom bevonása a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatnak nem egy külön
lépése. A VKI végrehajtásának legjobb gyakorlata csak úgy valósítható meg, ha a tervezési
folyamat minden fontos lépésének végrehajtásába bevonjuk a társadalmat.
A társadalom-bevonás kezdete
A VKI-val kapcsolatos tájékoztatás 2003-tól indult el Magyarországon az Európai Bizottság
brosúrájának magyar nyelvő kiadásával. 2005-ben a VKI végrehajtásának helyzetérıl „Európai
összefogás a vizek jó állapotáért” címmel jelent meg egy vaskosabb kiadvány. Ezek az ingyenes
tájékoztató füzetek elsısorban a környezetvédelem iránt hivatalból érdeklıdı állampolgárokhoz
jutottak el.
A 221/2004 (VII.21.) számú, a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet
rögzíti a társadalom bevonásának rendjét a VKI végrehajtásának megvalósítását jelentı vízgyőjtıgazdálkodási tervezéssel kapcsolatban. Az érintett miniszterek, minisztériumok és a civil
társadalom bevonására egy további kormányhatározat (2094/2001 (IV.30.)) létrehozta a
Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot (VKSKTB), mely
2007-ig mőködött. 2009-tıl helyét az Országos Vízgazdálkodási Tanács vette át (ld. lentebb).
A társadalom bevonás stratégiája
A VKI-val kapcsolatos társadalom bevonás stratégiáját elsı változatban a „VKI végrehajtásának
elısegítése, II. fázis” c. az EU Átmeneti Támogatások által finanszírozott projekt (2004-016-68902-03) keretében dolgozták ki 2006-ban. A stratégiát a projekt keretében tesztelték a Felsı-Tisza
mintaterületen, és az ott, valamint az ún. elsı konzultációs fázis során szerzett tapasztalatok
alapján véglegesítették 2007-ben. A stratégia figyelembe veszi a Duna-vízgyőjtıkerületre
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korábban kidolgozott ICPDR stratégiát, a Közös Megvalósítási Stratégia keretében készült
társadalom-bevonási útmutatót, valamint a HarmoniCOP nevő EU projekt eredményeit is.
A kidolgozott társadalom-bevonási stratégia országos, részvízgyőjtı és területi szinten, elsısorban
a társadalom széles körének megkeresésével folytatott írásbeli és szóbeli konzultációra, és az
ezeken a szinteken létrehozott tanácsok keretében megvalósított aktív társadalom-bevonásra ad
javaslatot. (A tanácsokról lásd lentebb.) Az információkhoz való hozzáférést minden szinten és
minden esetben biztosítani kell az érintettek számára.
2007-ben, a fenti projekt keretében egy mérsékelt volumenő, háromhetes „víz image”
kommunikációs kampányra is sor került, mely a késıbbi VKI-hoz kapcsolódó tájékoztatást volt
hivatott elıkészíteni.
2008 májusára elkészült a VKI arculati terve is, mely egységes megjelenést ad a
kommunikációnak.
A VKI 14. cikke, illetve a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályaival foglalkozó 221/2004 (VII. 21.)
kormányrendelet 19.§-a kimondja, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés különbözı fázisaiban
minimálisan hat-hat hónapos társadalmi konzultációt kell biztosítani. Ezek a periódusok az elsı
VGT készítése kapcsán az alábbi feladatokhoz és idıpontokhoz kötıdnek:
 a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemtervének és munkaprogramjának nyilvánosságra
hozatala – 2006. december 22.
 a jelentıs vízgazdálkodási kérdések / problémák azonosítása és nyilvánosságra hozatala –
2007. december 22.
 a vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének nyilvánosságra hozatala – 2008. december 22.
A fenti dátumokat követı egy-egy fél évben az adott vitaanyag, ill. tervezet véleményezésére került
sor, mely alapján a konzultációs idıszakot követıen a tervezetet véglegesíteni kellett, és végül
2009. december 22-re a vízgyőjtı-gazdálkodási tervet (terveket) el kellett készíteni.
Az elsı szakasz a VKI konzultációs folyamatában (2007. I. félév)
A VGT ütemterv és munkaprogram tervezete 2006. december 21-én került fel a KvVM – mint a VKI
szerinti hatáskörrel rendelkezı hatóság – honlapjára (www.kvvm.hu), és ezt követıen több más
honlapon is elérhetıvé vált (www.euvki.hu, késıbb a www.vizeink.hu). Az ütemterv konzultációja
országos szinten, írásban zajlott, eredményeit az országos VGT 10. fejezete foglalja össze.
A második szakasz a konzultációs folyamatban (2008. I. félév)
A jelentıs vízgazdálkodási kérdések (JVK) országos és 4 részvízgyőjtı szintő tervezete 2007.
december 22-én került fel a KvVM – mint a VKI szerinti hatáskörrel rendelkezı hatóság –
honlapjára (www.kvvm.hu), elérhetıvé vált a VKI hivatalos hazai honlapján (www.euvki.hu), illetve
megjelent a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítı 2008. évi 1. számában. További terjesztése a
2007-es tapasztalatok alapján történt.
A konzultáció alapját képezı vitaanyag a hazai adottságok és meghatározó folyamatok áttekintése
után Magyarországnak a Duna medencében elfoglalt helyzetét figyelembe véve foglalta össze az
ország, ill. a négy hazai részvízgyőjtı jelentıs vízgazdálkodási kérdéseit. A dokumentum a
problémákat elsısorban abból a szempontból mutatta be, hogy azok hogyan viszonyulnak az
összeurópai célhoz (a vizek jó állapota) annak számbavételével, hogy a tervezés milyen fı
kérdésekre terjedjen ki.
Az írásos konzultáció eredeti 2008. június 22-i határidejét 2008. július 31-ig meghosszabbították,
mely idıpontig 59 írásbeli észrevétel érkezett a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság (VKKI) címére.
A 42 hazai tervezési alegységre vonatkozóan a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok az
egyes alegységeken jellemzı jelentıs vízgazdálkodási problémákat bemutató konzultációs
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anyagokat készítettek, és tettek elérhetıvé saját honlapjaikon 2008. év elején. Ezeket 2008. elsı
felében írásban lehetett véleményezni az igazgatóságok címén. A dokumentumot az Északdunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács illetékes albizottsága is tárgyalta.
Az 1-2 Rábca és Fertı tervezési alegység „Jelentıs Vízgazdálkodási Kérdések” címő
dokumentációjára vonatkozóan 15 írásos észrevétel érkezett, többségében közigazgatási
szervektıl és civil szervezetektıl. Amennyiben az észrevételek a vízgyőjtı-gazdálkodási terv
általános környezeti célkitőzéseihez igazodtak, a tervezés során figyelembe vettük ıket.
A harmadik szakasz a konzultációs folyamatban (2009. év)
2009-ben került sor a VGT tervezetek, kiemelten az intézkedési programok társadalmi vitájára a
harmadik konzultációs folyamat keretében. A folyamat négy lehetıséget kínált a
vízgazdálkodásban, illetve vízhasználatban érdekeltek, általában a társadalom számára a
vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe való bekapcsolódásra.
a) Írásbeli konzultáció: folyamatos internetes írásbeli véleményezési lehetıség az elkészült
anyagokról, tervezetekrıl, amelyek a www.vizeink.hu honlapon kerültek közzétételre. A
bekapcsolódási lehetıségekrıl és a friss anyagok megjelenésérıl a társadalmi érdekcsoportok
közvetlenül, e-mailben kaptak folyamatos tájékoztatást. Az érintettek adatbázisa országosan közel
600 e-mail címet tartalmaz, amit az alegységi, egyenként 100-400 címet tartalmazó adatbázisok
egészítettek ki. Az on-line véleményküldési lehetıség mellett a javaslatok hagyományos postai
levélben is beküldhetıek voltak a tervezıi konzorcium címére. A különbözı csatornákon kapott
véleményeket és módosító javaslatokat a vélemények kezelıje a dokumentumokhoz és a
tervezési alegységekhez kapcsolódóan nyilvántartotta, és rendszeresen, írásban eljuttatta a
tervezıkhöz feldolgozásra. Minden beérkezett vélemény folyamatosan megtekinthetı a
www.vizeink.hu oldalon.
 2008. december 22-tıl a www.vizeink.hu honlapon elérhetı a „Magyarország vízgyőjtıgazdálkodási terve. Az országos terv háttéranyaga” címő dokumentum, amelyhez a
véleményeket 2009. január 31-ig lehetett beküldeni.
 2009. április 22-tıl szintén elérhetı a www.vizeink.hu honlapon az “Országos Szintő
Intézkedési Programok – Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 8. fejezetének munkaközi
anyaga”, amely az országos háttéranyagra beérkezett véleményeket is beépítve készült el,
és az érdekeltek számára részletesen bemutatta a VGT gerincét alkotó intézkedési
programok tervezetét. A dokumentum 2009. július végéig véleményezhetı volt.
 2009. május végére elkészültek a 42 tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási terv
tervezetét bemutató közérthetı vitaanyagok (alegységi konzultációs anyagok), amelyek
elérhetıek és véleményezhetıek voltak 2009. július 31-ig a www.vizeink.hu honlapon. Ezek
a konzultációs anyagok az alegységhez tartozó vízfolyások, tavak, felszín alatti vizek
állapotát, a jellemzı problémák okait és az állapotjavítást célzó intézkedési javaslatokat
tartalmazzák közérthetı formában.
 Augusztus végéig felkerültek a www.vizeink.hu honlapra az országos és részvízgyőjtı
szintő VGT terv kéziratok, majd szeptember elején az alegységi tervek kéziratai, amelyeket
2009. november 18-ig lehetett véleményezni.
 Az írásbeli véleményezés a területi és tematikus fórumokon elinduló személyes vitát is
kiegészítette. A fórumokon felvetıdött kérdéskörök megtárgyalása, a javaslatok
megfogalmazása nem ért véget a helyszínen, hanem folytatódott tovább az internetes
honlapon elérhetı témaspecifikus fórum-felületeken.
b)

Alegységi fórumok
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Mind a 42 alegységi fórum megtartásra került 2009. június végétıl július végéig. E fórumok
biztosították a konzultáció során a kisebb léptékő, helyi problémákat is kezelni tudó területi
lefedettséget. A fórumok nyilvánosak és nyitottak voltak minden érdeklıdı számára. A területen
érintett érdekcsoportok közvetlen értesítést és meghívót kaptak az eseményekre. Az alegységi
fórumok lebonyolítása a következı lépések szerint zajlott:
 2009 tavaszán elkezdıdött a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe bevonni kívánt szereplık
feltérképezése, az érintettek elemzése (stakeholder elemzés), majd pedig ezek alapján
kontaktlista készült az alegységre vonatkozóan. Az érintettek adatbázisa alegység szinten
a következı érdekcsoportok elérhetıségeibıl állt össze:
• Szakmai közigazgatási szervezetek (MgSzH, ÁNTSz, fejlesztési ügynökségek,
falugazdászok,
állami
erdészetek,
fogyasztóvédelem,
katasztrófavédelem,
földhivatalok) területi (megyei, kistérségi, regionális) szervei
• Megyei és települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, kistérségi
társulások
• Civil szervezetek (környezetvédelem, turizmus, sport, oktatás, településfejlesztés stb.)
• Gazdasági szektor civil és érdekvédelmi szervezeteinek területi (megyei, kistérségi,
regionális) szervezetei (ipari, mezıgazdasági, mérnöki kamarák, erdı- és
mezıgazdasági szövetségek és szervezetek, ipari és kereskedelmi szövetségek,
terméktanácsok, gyógyászat, turizmus és vidékfejlesztés képviseletei, energiaszektor,
veszélyes üzemek, nagy vízhasználók)
• Vízgazdálkodási ágazat szereplıi (vízitársulatok, víziközmő vállalatok és szövetségek,
strand- és kikötıüzemeltetık, halászat és horgászat szervezetei, tavak/tározók,
vízfolyások és mőtárgyak tulajdonosai és kezelıi)
• Tudományos és oktatási intézmények és szervezetek (kutatóintézetek és -vállalatok,
egyetemek és fıiskolák szakirányú karjai, szakmai egyesületek)
 Az érintetteknek általános tájékoztató leveleket és az érdeklıdésüket felmérı kérdıíveket
küldtünk ki, hogy a Víz Keretirányelv tartalmáról és a tervezés folyamatáról értesüljenek, és
az elkészülı konzultációs anyagokat felkészültebben vegyék kézbe.
 Az alegységi fórumok indulásakor a lakosság a sajtón keresztül kapott a személyes
véleményezési lehetıségrıl tájékoztatást.
 A területi fórumok szakmai alapja a www.vizeink.hu honlapon közzétett és az érdekeltek
körében meghirdetett alegységi konzultációs anyag volt, amit kiegészített a fórumon
elhangzott prezentáció. A 2009 nyarán megrendezett alegységi területi fórumokon a
résztvevık elmondhatták véleményüket, módosító javaslataikat a vízgyőjtı-gazdálkodási
terv tervezetére vonatkozóan. A kapott véleményeket és módosító javaslatokat tartalmi
emlékeztetıkben (jegyzıkönyv) rögzítették, amelyek az elhangzott prezentációkkal együtt a
www.vizeink.hu honlapon elérhetıek.
Az alegységen a területi fórum megtartására 2009. július 8-án került sor Kapuváron.
A fórumon 44 fı vett részt, 15 szervezet képviseltette magát.
A résztvevık összesen 25 véleményt, kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg.
Az alegységi fórum emlékeztetıjét a 10-1 melléklet tartalmazza.
c)

Tematikus fórumok

A tematikus fórum a társadalmi véleményezési folyamat egyik csatornája. Célja egyrészt a
vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés folyamán szakmai vélemények feltárása és begyőjtése az érintett
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fıbb szakmai és érdekképviseleti csoportoktól, javaslataik szervezett formában való megjelenítése.
Másrészt a vélemények célzott eljuttatása a tervezık felé, lehetıleg a tervezés minél korábbi
fázisában, hogy azokat megfelelıen felhasználhassák; majd a tervezık reakciójának
összegyőjtése és hozzáférhetıvé tétele. Összesen 18 témakörben 24 tematikus fórum
szervezésére került sor.
Háromféle tematikus fórum került megszervezésre.
 országos szinten fontos témakörök (mezıgazdaság, természetvédelem, erdıgazdálkodás,
önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat, szabályozási és átfogó
intézkedések, intézményfejlesztés, fejlesztési programozás, infrastruktúra fejlesztések,
finanszírozás),
 földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylı területek (Alföld felszín alatti vizei,
Tisza-tó, Kırösök és TIKEVIR, Dunántúli-középhegységi és a kapcsolódó Budapest
környéki hideg és termál karsztvizek),
 4 részvízgyőjtı szintjén jelentkezı kérdések.
d) A vízgazdálkodási tanácsok
A társadalom-bevonás nagyon fontos része a döntéshozás folyamatába bekapcsolódó,
javaslattevı, véleményezı szereppel rendelkezı Területi, Részvízgyőjtı és Országos
Vízgazdálkodási Tanácsok mőködése, illetve utóbbiak vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési bizottságai
az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet szerint. Ezekben is jelen vannak a független szervezetek
jelentıs lakossági réteget képviselve. Ezek a tanácsok a társadalomnak a vízgyőjtı-gazdálkodási
tervezési feladatokba történı bevonását biztosítják a megfelelı tervezési egységeken, illetve
javaslatot tehetnek a terv jóváhagyására.
A korábban az 5/1998 (III. 11.) KHVM rendelet alapján mőködı tizenkét Területi Vízgazdálkodási
Tanács (TVT) kiegészült egy kötelezıen létrehozandó Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervezési
Bizottsággal, változatlan területi illetékességgel. A Rábca és Fertı alegység tekintetében a GyırMoson-Sopron Megyei Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervezési Bizottság az illetékes. A bizottság 15 fı
létszámú, összetétele a konzultációs folyamatban széleskörően támogatott arányú, azaz 40% az
államigazgatás (6 fı), 20% a társadalmi szervezetek (3 fı), 20% a gazdasági szereplık (3 fı) és
20% a tudományos-szakmai terület képviselıi. Feladata a társadalmi részvétel biztosítása a
területére esı tervezési alegységen. A titkársági feladatokat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság látja el.
A részvízgyőjtıkkel (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) azonos mőködési területtel 4 részvízgyőjtı
vízgazdálkodási tanács jött létre. Tagösszetételük alapvetıen két részbıl áll. Egyrészt 15 fı 40-2020-20%-os összetétellel képviseli az államigazgatási, a társadalmi, a gazdasági és tudományosszakmai szektort, másrészt 1-1 tagot a részvízgyőjtın mőködési területtel rendelkezı területi
vízgazdálkodási tanácsok delegálnak. Ez eltérı létszámot eredményez a részvízgyőjtın érintett
TVT-k számától függıen. Titkársági feladatait a részvízgyőjtı-szintő tervek összeállításáért felelıs
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (Duna – Gyır; Tisza – Szolnok; Dráva – Pécs; Balaton
– Székesfehérvár) látják el.
Az országos szintő testület, az Országos Vízgazdálkodási Tanács, röviden OVT, amely 34 fıs
összlétszámmal jött létre. Tagjai a tervkészítés koordinációjáért országosan, illetve a
részvízgyőjtı-területen felelıs szervek (KvVM három szakterületrıl, VKKI, OKTVF, Északdunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, összesen 9 fı). További 24 fı tekintetében a fentiekhez közel hasonló 40-20-2020%-os összetételő, azaz államigazgatás 9 fı; társadalmi szervezetek 5 fı; gazdasági szereplık 5
fı; és tudományos-szakmai terület képviselıi 5 fı. Elnöke (további tagként) a miniszter által kijelölt
állami vezetı. Titkársági feladatait a KvVM látja el.
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Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Gyır-Moson-Sopron Megyei Albizottságának
tagjai folymatosan figyelemmel kísérték a vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés folyamatát.
Tájékoztatást kaptak az alegységi fórum és a tematikus fórumok idıpontjairól.
Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2009. március 5-i ülésén (és elıtte az
Albizottság ülésén is) az alegységre készült „Elızetes környezeti célkitőzések és intézkedési
javaslatok” címő dokumentációt elfogadta és támogatta. (10-1-1 – 10-1-2 melléklet)
A Gyır-Moson-Sopron megyei Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervezési Bizottság 2009. szeptember 24-i
ülésén az 1-2 Rábca és Fertı alegység kéziratos Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervét megismerte és
kisebb kiegészítésekkel támogatásra javasolta az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási
Tanácsnak. (10-1-3 melléklet)
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium minisztere által a tervek véleményezési határideje
idıközben 2009. november 18-ig meghosszabbításra került. A szeptembertıl november 18-ig
terjedı idıszakban ezen alegység tervére vonatkozóan 1 hozzászólás érkezett, mely nem igényelt
lényeges változtatást a tervben.
A Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervezési Bizottság következı ülésére 2009. december 10-én került sor,
ahol az idıközben kismértékben módosított Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv – intézkedési programok
- jóváhagyásáról döntöttek a tagok. (10-1-4 melléklet)
Ezek után az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2009. december 16-i ülésén a terv
végleges változatát megtárgyalta és elfogadta. (10-1-5 melléklet)
Emellett a széles nyilvánosság folyamatos tájékoztatására a sajtón és elektronikus médián
keresztül került és kerül sor. 2009 tavaszától kezdıdıen több sajtótájékoztatót szerveztek és
számos sajtóközleményt adtak ki a téma megismertetése érdekében.
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10.2

A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára

A területi fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamit az
alegységet érintı tematikus fórumokon és az alegységet érintı fórumokon elhangzottak
feldolgozásra kerültek és a tervezık minden észrevételre leírták a véleményüket a 10-2
mellékletben, jelezve, hogy az adott véleményt
 a terv jelenleg is tartalmazza / figyelembe veszi („A”)
 elfogadják a véleményt, beépítésre kerül / figyelembe veszik a tervben („B”)
 részben elfogadják, a vélemény egyes elemeit a beépítik / figyelembe veszik a tervben
(„C”)
 a terv szempontjából nem releváns („D”)
 nem fogadják el, a tervbe nem építik be („E”)
Összefoglalva elmondható, hogy a fórumon elhangzott észrevételek, a közös gondolkodás a már
korábban is felmerülı problémákra (agrártámogatás, vízkészlet-problémák, vízvisszatartás,
szennyvízelhelyezés, partmenti védısávok kialakítása, védett természeti területek, vízbázisok)
hívták fel a figyelmet. Az elızetes intézkedési javaslatok már tartalmazták a vízgazdálkodási
problémák megoldására vonatkozó intézkedési csomagokat, kisebb pontosításokra volt csak
szükség. Az írásban beérkezett, és a VGT céljaihoz igazodó, érdemi javaslatok is átvezetésre
kerültek a tervben.
A beküldött vélemények digitális formátumban a végleges tervek társadalmi egyeztetést bemutató
fejezetének 10-3 mellékletébe kerültek.

10.3

A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége

A tervezési alegyéget érintı közérdekő dokumentációk megtalálhatók az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság internetes oldalán (www.edukovizig.hu), a Víz
Keretirányelv menüpont alatt.
A www.vizeink.hu honlapon érhetı el minden, a társadalom bevonásához kapcsolódó
dokumentum, beleértve a 2008-ban megvitatott Jelentıs Vízgazdálkodási Kérdések címő
dokumentumot és a 2009-ben zajlott konzultáció dokumentumait is. Utóbbiak között az országos,
részvízgyőjtı és alegységi terv kéziratok, konzultációs anyagok és mellékletek, háttéranyagok és
megalapozó tanulmányok, a fórumok prezentációi, meghívói, jegyzıkönyvei, a Stratégiai
Környezeti Vizsgálat dokumentumai a legfontosabbak. Minden írásban érkezett hozzászólás,
valamint a szóban elhangzott vélemények emlékeztetıi is megtekinthetık a www.vizeink.hu
honlapon. Az alegységi konzultációkkal kapcsolatban az alábbi dokumentumok érhetık el a
honlapon:
 Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kézirata és mellékletei
 Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv konzultációs anyaga és mellékletei
 Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kéziratához, konzultációs anyagához és
mellékleteihez érkezett naplózott, mindenki által követhetı, és tovább véleményezhetı
hozzászólások és vélemények
 Alegységi területi fórumok dokumentumai
1) Meghívó
2) Prezentációk
Fórum keretei (bevezetı elıadás)
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Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás)
3) Emlékeztetık és jelenléti ívek:
Fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl
Jelenléti ív (kitakarva a személyes adatokat, maradó adatok: név, szervezet)
4 db fotó
 Tematikus fórumok dokumentumai
1) Meghívó
2) Prezentációk
Fórum keretei (bevezetı elıadás)
Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás)
3) Emlékeztetık és jelenléti ívek:
Fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl
Jelenléti ív (kitakarva a személyes adatokat, maradó adatok: név, szervezet)
4 db fotó
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