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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 ví z 
tisztaságát jelenti, hanem a vízhez köt ıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a 
megfelel ı 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 különböz ı elképzelések 
összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett  területen m őködı érdekcsoportok 
(gazdák, ipari termel ık, horgászok, turizmusból él ık, erdészek, természetvéd ık, fürd ık 
mőködtet ıi, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt 
vegyenek a vízgy őjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban. 

A kitőzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó ökológiai, vízminıségi és 
mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. E célok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket a vízgy őjtı-gazdálkodási terv foglalja össze , amely egy gondos és kiterjedt 
tervezési folyamat eredményeként születik meg. Elkészítésének határideje 2009. december 22.    

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. 

 

                                                

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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1 Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 

Az 1-4 Marcal tervezési alegység a Dunántúl észak-nyugati részén található. Lásd 1-1 és 1-2 
térképek. Az 1 Duna részvízgyőjtı részét képezi. Az alegységrıl érkezı vizek fı befogadója a 
Marcal, mely Gyır felett a Rábába torkoll. A tervezési alegység lehatárolása a Marcal vízgyőjtı 
határai alapján történt, mivel az alegység fı vízfolyása a Marcal, az alegységhez tartozik még a 
Nagy-Pándzsa vízgyőjtıje is. A Nagy-Pándzsa befogadója a Rába, de a domborzat és a tervezési 
szempontok miatt célszerőbb a Marcal tervezési alegységhez sorolni. 

Az alegység nem nemzetközi. 

A tervezési alegység névadó vízfolyása Marcal, a Rába legnagyobb mellékvízfolyása. Sümeg 
környékén ered, hossza közelítıen 95 km.. A 2-3 km-es völgye Kemeneshıgyész táján 8 km-re 
szélesedik és felveszi a Bakony lejtıirıl lefutó patakokat és ereket. 2005-ben a Rába, mint 
mintaterület tapasztalatainak felhasználásával kezdıdött el a Marcal folyógazdálkodási tervezés. 
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1-1 ábra: Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegységei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ábra: A Marcal vízgy őjtı alegység áttekint ı térképe 
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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 vízgyőjtı-
gazdálkodási 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 térkép melléklet ben található. 

1.1.1 Domborzat, éghajlat 

Domborzat: 

A vízgyőjtıterület DK-i része a Bakony hegységhez tartozik, az ettıl É-ra levı rész a Sokoróaljai 
dombvidék. A bal parton levı Ny-i rész Kemeneshát lejtıit foglalja magában, az alsó szakasz a 
Kisalföld déli részéhez tartozik. A Pannonhalmi dombságon számos jelentıs vízmosás található, 
melyek heves vízjárása gyakran okoz vízkárokat, úgy kül-, mint belterületen. A vízgyőjtı további 
dombvidéki területei a Somló, a Sümeg és a Ság-hegyek. 

A Marcal alsó völgye a Kisalföld hordalékkal feltöltött medencéjének keleti peremén helyezkedik el. 
A hegységekbıl lehordott hordalékanyagból a medence területén hordalékkúpok (mai Rábaköz) és 
folyóteraszok jöttek létre. 

Az alegységhez tartozik a Nagy-Pándzsa vízgyőjtı területe, mely Észak-Dunántúl középsı részén, 
Gyırtıl D-DK-re, geomorfológiai szempontból több különbözı jellegő természetes tájegység 
határán helyezkedik el. A vízgyőjtı torkolati része a Marcal-medencéhez, a középsı rész a Gyır-
Tatai-teraszvidékhez, a felsı szakasz pedig a bakonyaljai Csanak-Pannonhalmi-dombság 
résztájához tartozik. 

A Marcal 3084 km2 vízgyőjtıterületének mintegy 5 %-a középhegység, 25 %-a dombvidéki, a többi 
70 % sík vidéki (200 m t.sz. alatt) jellegő. 

Éghajlat: 

Az évi csapadék mennyiség többsége a május - augusztus közötti és november hónapokban hullik 
le, a legcsapadékosabb hónap június és a legszárazabb hónap január - február. Az éves 
csapadékösszegek 117 éves sokévi átlaga a gyıri csapadékmérı állomás adatai alapján: 645 mm. 

A Mórichida alatti vízgyőjtı csapadékviszonyai döntıen nem befolyásolják a lefolyási viszonyokat.  

A Marcal vízgyőjtıjén a gyıri (118 mBf.) és a pápai (139 mBf.) hidrometeorológiai állomás 
hosszúidejő (1910-1951-2001-2005) 96 év adatsorát felhasználva a területen a legmelegebb 
hónap a július (20,8 °C), a leghidegebb hónap a jan uár (-1.0 °C). 

 Az évi középhımérséklet: 10,3 - 10,4°C. 

 Éven belüli átlagos hıingadozás: 21,4 - 21,6 °C. 

 Havi átlagos értékek abszolút hımérsékleti különbsége: 34,5 - 35,3 °C. 

 Nyári félév sokévi átlaga: 17,0 °C. 
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 Téli félév sokévi átlaga: 3,6 - 3,8 °C. 

A téli félév (október-március) átlagos léghımérséklete a sokéves évi átlag 35 - 36 %-a, a nyári 
félév (április-szeptember) átlagos léghımérséklete a sokéves évi átlag 164 - 165 %-a. 

A téli félév átlagos csapadékmennyisége a sokéves átlag 41 %-a, a nyári félév átlagos 
csapadékmennyisége a sokéves átlag 59 %-a. Az évi csapadék összeg ingadozásának mértéke 
sokévi idıszakban közel ± 350 mm a vízgyőjtıterületen, ami a sokéves átlag több mint 50 %-a. 

A hóviszonyok sokévi jellemzıi és vízjárás befolyásoló hatása szempontjából a hidrológiai 
gyakorlat számára legfontosabb annak tér- és idıbeli változása. Ha az adott idıpontban a vizsgált 
területet borító hótakaróban nagy vízkészlet tározódik, jelentıs ár- vagy belvízveszéllyel kell 
számolni. 

1.1.2 Földtan, talajtakaró 

Az alegység geológiai felépítésére jellemzı, hogy a Rába törésvonaltól keletre terül el, az aljzat 
karsztos alaphegység. A terület északi felén a törésvonalak mentén a mélybe zökkent, felette 
homokos és agyagos rétegekbıl álló összlet építi fel a sokorói dombvidéket. A felsı 200-300 m 
mélységig elhelyezkedı homokos rétegek tárolnak hasznosítható rétegvízkészletet. 

Magyarországon 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 
üledékeink a felszín közelében a lösz (kızetliszt) és a homok. A földtani képzıdmények felsı pár 
métere meghatározza a fedıtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait. 

1-3 ábra: 1-4 Marcal tervezési alegység területén jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés 
részarányai 

11.0%

4.7%1.0%

36.3%

21.4% 4.3%

20.4%

0.9%

finom kızetliszt, agyag vastag finom kızetliszt, agyag

durva kızetliszt homok

vastag homok kavics

dolomit vulkanit
 

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000 
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1-1. táblázat: 1-4 Marcal tervezési alegység területén jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés 

Kızettípus Terület (km2) 

finom kızetliszt, agyag 375 

vastag finom kızetliszt, agyag 160 

durva kızetliszt 35 

homok 1232 

vastag homok 727 

kavics 146 

dolomit 694 

vulkanit 30 

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

Az alegység területén a felsı 10 m-ben található fedıkızet képzıdmények között uralkodnak a 
homok, a vastag homok és a dolomit kızetek. Megtalálható még az alegységen a finom és a 
vastag finom kızetliszt, a kavics, a durva kızetliszt és a vulkanit. A földtani képzıdmények felsı 
pár métere meghatározza a fedıtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait. 

Talajainkat két fı csoportba sorolhatjuk: az alföldeken elsısorban mezıségi talajok, a domb- és 
hegyvidékeken erdıtalajok fordulnak elı. Mezıségi talajok a Dunántúl egyes részein is 
elıfordulnak. Az erdıtalajok közül a barna erdıtalajok a leggyakoribbak, középhegységeinkben, 
dombságainkon fordulnak elı. Egyéb talajtípusaink a folyók menti öntéstalajok, a vizes területeken 
a láptalajok, a szikes talajok, a mészkı- és dolomitfelszíneken a rendzinák, homokos területen a 
homoktalajok. 

1-4 ábra: Jellemzı talajtípusok aránya az 1-4 Marcal tervezési alegységen 

75%

16%

9%

Barna erdıtalajok Réti talajok Öntéstalajok

 

Forrás: TAKI, AGROTOPO 

A talajviszonyokra jellemzı, hogy a vízgyőjtın a barna erdıtalajok uralkodnak, a Marcal völgyében 
nagyobb foltokban vizenyıs területek is megjelennek. Az öntéstalajokat övezıen sok helyen réti 
talajtípusok jöttek létre. 

Magyarország egyik legfontosabb természeti erıforrása a talaj. A termıtalaj bio-geokémiai 
körfolyamatokat meghatározó környezeti elem, a biológiai produkció legmeghatározóbb alapja és 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

1-4 Marcal  

 

 

1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 7 – 
 

egyben helye. A talaj - típusra jellemzı puffer képessége alapján - közvetve hozzájárul a felszín 
alatti vízkészletek, földtani képzıdmények védelméhez, az azokat érı terhelés csökkentéséhez.  

A talajok többsége többnyire jó termıképességő, így az ország területének mintegy 83%-a 
alkalmas mezıgazdasági tevékenységre, illetve erdıgazdálkodásra, ami a legtöbb európai 
állammal összehasonlítva igen kedvezı mutató. 

Talajtermékenység szempontjából a meghatározó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok jók, a 
kedvezıtlen talajkárosodások mértéke viszonylag alacsony, az ország talajállapota kedvezıbb, 
mint egyes nyugat-európai országokban. Mivel az ország közel 40%-a talajerózióra érzékeny 
terület, e térségekben az agrotechnikai beavatkozások, a talajmegtartó intézkedések kiemelt 
szerepet kapnak. Csuszamlás által veszélyeztetett és egyéb erózióveszélyes térszínek az 
alegységen is jelen vannak. 

1.1.3 Vízföldtan 

Magyarország földtani felépítése következtében felszín alatti vizekben igen gazdag. Felszín alatti 
vízkészletünk európai viszonylatban kiemelkedı jelentıségő, a felszín alatti vizek környezeti és 
használati értéke egyaránt nagy. Hazánkban a talajvíz átlagos mélysége 3-6 méter, a talajvízszint 
elsısorban a csapadék függvényében ingadozik. Ha a talajvíz eléri a felszínt, belvízrıl beszélünk. 

Az alegység túlnyomó részén (D-en és K-en) zömében jó vízadó képességő karbonátos kızetek 
(mészkı és dolomit) képezi az alaphegységet, mely a vízgyőjtı K-i részén a felszínen, 
felszínközeli helyzetben található. Ny és É felé haladva egyre mélyebb helyzetbe kerül, egyre 
vastagabb fedıképzıdményekkel takart, ezáltal termálvíz beszerzésére ad lehetıséget. 

A mélybe süllyedt alaphegység felett északi irányban vastagodó pannon üledéket találunk. A több 
száz méter vastag alsópannon üledék feletti felsıpannon homokos-agyagos összlet vastagsága 
500-1000 m. A felsıpannon alsó porózus szintjei termálvízbeszerzésre a felsı sekélyebb szintjei 
ivóvízbeszerzésre alkalmasak. A felsı 200-300 m mélységig elhelyezkedı homokos rétegekre 
települtek a rétegvízbázisok. 

A Rába és a Marcal által lerakott kavicsos teraszképzıdmények partiszőréső vízkészletet 
tartalmaznak, amelyre potenciális vízbeszerzési lehetıségként távlati vízbázisokat jelöltek ki. 

A közüzemi vízmővek által termelt víz mintegy kétharmada sérülékeny ivóvízbázisból származik 
(azaz a felszíni eredető szennyezés kevesebb, mint 50 év alatt elérheti a vízbázist). Ebbe a körbe 
tartoznak a fedıréteg nélküli nyílt karsztok (a teljes vízadó potenciális vízbázisként van kijelölve), a 
parti szőréső vízbázisok meder oldali és háttérterületei, a hordalékkúpok, valamint a homokos 
fedıvel rendelkezı hátsági területek vízbázisai. 

1.1.4 Vízrajz 

A Marcal a Rába legnagyobb mellékvízfolyása. Sümeg környékén ered, Gyirmótnál torkollik a 
Rábába, hosszúsága 95 km. A folyó vízgyőjtıterülete 3084 km². A tervezési egység kiterjedése 
teljes egészében lefedi a Marcal vízgyőjtıjét és magába foglalja a Nagy-Pándzsa vízgyőjtıjét is. 

Hazánk folyóin évente két jelentıs árhullám levonulása várható: a kora tavaszi (március) áradást a 
hóolvadás okozza (jeges ár), a kora nyári áradást pedig a nyár eleji csapadékmaximum (zöldár). 

Az 19. század közepétıl fokozatosan végrehajtott védelmi célú beavatkozások hatására síkvidéki 
folyóink szabályozottá váltak, illetve a belvízelvezetı rendszer részeként a természetes 
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mederformát felváltotta a könnyen karbantartható mesterséges trapézalak. A kiterjedt belvíz-
rendszer túlnyomó része mesterségesen kialakított csatorna. 

Eredetileg a Marcal Marcaltı térségében ömlött a Rábába, de a XIV. és XV. században a Rába 
egyik mellékágába az ún. " Mezırábába " vezették be, így került a torkolata Gyirmót alá. A 
Rábaszabályozó Társulat által az XX. század elején végrehajtott a Rába folyó szabályozása során 
Gyirmót, Ménfıcsanak és Gyır-Szabadhegy ármentesítése érdekében a Marcal folyó torkolatát a 
gyır-gyirmóti határra helyezte át. Ezzel mentesítették a Rába jobbpartján a közvetlenül Gyır felett 
fekvı öblözetet a Rába árvizeitıl. Az öblözetbe esı Marcal folyó torkolati szakasza így vált Holt-
Marcallá. A Marcal folyó torkolatának mai állapotát a harmincas évek elején hozták létre. 

Az alegység dombvidéki jellegő kisvízfolyásainak vízjárása szélsıséges vagy idıszakos. Jellemzı, 
hogy az év nagy részében a vízszállításuk minimális, azonban nyári nagyintenzitású csapadékból, 
illetve gyors hóolvadásból vízhozamuk megnı, árhullám alakul ki, és vonul végig a patakon, 
esetleg a mederbıl kilépve a völgyfenéken. A patakok mellett bevédett ártér - kivéve a Marcalba 
torkolló vízfolyások torkolati szakaszait - nincs, így amennyiben a meder vízszállító képességénél 
nagyobb valószínőségő árhullámok alakulnak ki, az árterek elöntésre kerülnek. 

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 – az Alföld, a Kisalföld, az 
Alpokalja, a Dunántúli-dombság, a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység – közül 
csupán a Dunántúli-középhegység fekszik kizárólag hazánk területén. A többi öt nagytáj az 
államhatáron túl is folytatódik, ami a szomszédokkal való egymásrautaltságot sugall.  

Magyarország területe alig egy százaléka Európáénak, természeti értékeink gazdagsága azonban 
messze meghaladja ezt az arányt. E számokkal is jól illusztrálható tényt a Kárpát-medence 
egyedülálló állat- és növényföldrajzi helyzetével magyarázhatjuk. Ez a térség több klímahatás 
találkozási területe. Nyugat felıl jelentıs atlanti, délrıl mediterrán, keletrıl szárazföldi hatások 
érvényesülnek, és a Kárpátok, valamint az Alpok befolyását sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A Kisalföld nagytájhoz tartozó Marcal-medence területét legnagyobb részt ma már mezıgazdasági 
területek (szántók, legelık) borítják, de még néhol mozaikosan szétdarabolva természetközeli 
állapotban maradtak fenn láprétek, mocsárrétek és nádasok is. Kiterjedtebb erdıség a medencét 
nem borítja, de gyakoriak a kisebb nagyobb facsoportok, valamint a fa- és bokorsorok. 

A fás partmenti vegetáció aránya változó: helyenként erdısáv húzódik a meder partján, míg 
máshol csak egy-egy bokor, illetve egy-két fa található. A fás vegetáció jellemzı fajai a fehér főz 
(Salix alba), főzbokrok, a nyarak (Populus sp.), valamint a bodza (Sambucus nigra). 

A vízfelület növényfedettsége magas. A Marcal alsó szakaszára jellemzı a dús hínárvegetáció, 
melynek tipikus fajai a békaszılı fajok (Potamogeton sp.), a sárga vízitök (Nuphar lutea) és a 
békalencse (Lemna minor). Jellemzı még a nyílfő (Saggitaria saggitipholia), a vízi harmatkása 
(Glyceria maxima), a nád (Phragmites australis), a gyékény (Typha latifolia) és a keserőfüvek 
(Polygonum sp.) helyenkénti tömeges elıfordulása. A parti sávra a nád, a mezıgazdasági 
gyomfajokon kívül a magas aranyvesszı (Solidago gigantea) tömeges megjelenése jellemzı. A 
Marcal torkolati szakaszán a töltésoldal rendszeresen kaszált. 
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Az erdık fontos szerepet töltenek be a vízgyőjtık hidrológiájában, mivel befolyásolják a csapadék 
lefolyását, beszivárgását. Jelenleg az ország több mint egyötödét erdı borítja, az erdık területe a 
múltszázad közepe óta folyamatosan növekszik, 2008-ra megközelítette a 1,9 millió hektárt. 

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). Hazánk erdıinek mintegy egyötöde védett, 
a fokozottan védett erdık aránya eléri a 3%-ot. 

Az alegység területén 89 000 ha erdı található, ennek nagy része kemény lombú és elterjedt még 
az akác erdı. Kisebb arányban jellemzı a fenyı és a lágy lombos erdı. Az alegység erdıinek 
16%-a van védelem alatt. 

1-5 ábra: Az 1-4 Marcal tervezési alegységen az erdık fafaj szerinti arányai 

57%

26%

7%10%

kemény lombos erdı akác erdı lágy lombos erdı fenyı erdı
 

1-2. táblázat: Az 1-4 Marcal tervezési alegységen az erdık fafaj és védettség szerinti adatai 
Erdıterület terület 

ha 

Erdıterület összesen 89256 
Ebbıl:  

kemény lombos 50504 
akác 23162 
lágy lombos 6416 
fenyı 8800 
vörösfenyı 374 

Ebbıl:  
védett erdı 13657 
fokozottan védett erdı 699 
nem védett erdı 74899 

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 
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társadalom és a gazdaság jelenlegi helyzetét vesszük figyelembe, valamint a tervidıszakban 
várható változásokkal számolunk (a prognózist a terv 7. fejezete tartalmazza).  

1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz 

Az alegységen 186 község, 8 város és egy megyeszékhely (Gyır) található. A terület 
településhálózata ritka, a települések nagy része alacsony népességő. 

Adásztevel Écs Kemenespálfa Nagygyimót Somlóvásárhely 
Adorjánháza Egeralja Kemenessömjén Nagypirit Somlóvecse 
Ajka Egyházashetye Kemenesszentmárton Nagysimonyi Sümeg 
Apácatorna Egyházaskeszı Kemenesszentpéter Nagytevel Sümegcsehi 
Bakonybánk Farkasgyepő Kerta Nemesgörzsöny Sümegprága 
Bakonybél Felpéc Kisbabot Nemeshany Szalapa 
Bakonygyirót Fenyıfı Kisberzseny Nemeskeresztúr Szemenye 
Bakonyjákó Ganna Kiscsısz Nemeskocs Szentimrefalva 
Bakonykoppány Gecse Kisgörbı Nemesszalók Szerecseny 
Bakonypéterd Gérce Kislıd Németbánya Szergény 
Bakonypölöske Gic Kispirit Nóráp Szıc 
Bakonyság Gógánfa Kissomlyó Noszlop Takácsi 
Bakonyszentiván Gyarmat Kisvásárhely Nyalka Táp 
Bakonyszentlászló Gyepükaján Kisszılıs Nyárád Tápszentmiklós 
Bakonyszücs Gyömöre Kolontár Nyirád Tarjánpuszta 
Bakonytamási Gyır Koroncó Nyıgér Tényı 
Bazsi Gyırasszonyfa Köcsk Nyúl Tét 
Béb Gyırság Kup Óhíd Tokorcs 
Bejcgyertyános Gyırszemere Külsıvat Oroszi Töltéstava 
Békás Gyırújbarát Lázi Pannonhalma Tüskevár 
Boba Halimba Lókút Pápa Ugod 
Bodorfa Hárskút Lovászpatona Pápadereske Ukk 
Borgáta Hetyefı Magyargencs Pápakovácsi Úrkút 
Borszörcsök Homokbödöge Magyarpolány Pápasalamon Vanyola 
Bögöte Hosszúpereszteg Malomsok Pápateszér Várkeszı 
Celldömölk Hosztót Marcalgergelyi Pázmándfalu Városlıd 
Csabrendek Iszkáz Marcaltı Pénzesgyır Vásárosmiske 
Csehbánya Jánosháza Megyer Pér Vashosszúfalu 
Csikvánd Kajárpéc Mersevát Pusztamiske Vaszar 
Csót Káld Mesteri Rábaszentmihály Veszprémgalsa 
Csögle Kamond Mezılak Rábaszentmiklós Veszprémvarsány 
Dabronc Káptalanfa Mezıörs Ravazd Vid 
Dabrony Karakó Mihályfa Rigács Vinár 
Dáka Karakószörcsök Mihályháza Románd Vönöck 
Devecser Keléd Mórichida Sikátor Zalaerdıd 
Doba Kemeneshıgyész Nagyacsád Sitke Zalagyömörı 
Döbröce Kemeneskápolna Nagyalásony Sokorópátka Zalameggyes 
Döbrönte Kemenesmagasi Nagydém Somlójenı Zalaszegvár 
Duka Kemenesmihályfa Nagygörbı Omlószılıs  
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A vízgyőjtı É-i része Gyır agglomerációjához tartozik, ezek közül a jelentısebbek Gyırújbarát és 
Nyúl. Az alegységhez tartozó három nagy város Pápa, Ajka és Celldömölk. A vízgyőjtı területére 
esik még Gyır D-i városrésze is. A dombvidéki települések nagy része a vízfolyások mentén 
helyezkedik el és alacsony népességő. 

A vízgyőjtı a Nyugat- és a Közép-Dunántúli régiókhoz tartozik, a Gyıri, Téti, Pannonhalmi, Pápai, 
Ajkai és Celldömölki kistérségek alkotják. 

A tervezési alegységen az átlagos népsőrőség 51 fı/km2. Az alegységen élı népesség közel fele 
városokban él. 

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 figyelembe szükséges venni. Az alábbi ábrán és táblázatban, valamint az 1-2 
térkép mellékleten  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). 
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1-6 ábra: Az 1-4 Marcal tervezési alegység területhasználat megoszlása 

5%

53%

1%
3%

11%

26% 1%

Belterület Szántó Szılı, gyümölcsös

Vegyes mezıgazdasági Rét, legelı Erdı

Vizenyıs terület
 

Forrás: FÖMI, CORIN CLC502 

A tervezési alegység területén jelentısebb ipari létesítmények nincsenek, a mezıgazdasági 
termelés - földmővelés, állattartás- jellemzı. 

Az alegység vízfolyásain több völgyzárógátas halastó és tározó mőködik. 

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. 

                                                
2  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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1-7 ábra: Az 1-4 Marcal tervezési alegység vízgyőjtı területeinek minısítése biológiai 
aktivitásértékük alapján 

 

A tervezési alegység területének nagy része közepes és szegényes minısítést kapott. A kiváló és 
jó állapotú területek aránya csekély. Szegényes minısítéső a vízgyőjtı síkvidéki tájai, közepes a 
Kisalföld dombvidéki tájai és jó-kiváló a Bakony vízgyőjtıre esı része. 

1.2.3 Gazdaságföldrajz 

A községek zöme kistelepülés, melyek jelentısebb ipari létesítményekkel nem rendelkeznek, 
gazdaságukat az agrártermelés jellemzi. 

A földhasználat túlnyomó része szántó és legelı, a vízgyőjtı magasabb részeit erdı borítja. 

A tervezési alegység települései teljeskörő közmőves ivóvízellátással rendelkeznek, az ellátottsági 
arány közel 100 %-os. A Nagy-Pándzsa vízgyőjtı területének településeit a Gyır térségi vízmő 
(vízbázis 1-1 tervezési alegységben), valamint a felszín közeli rétegvízre telepített Nyúli vízmőtelep 
látja el. A terület nyugati felének vízellátását rétegvízre telepített kistérségi vízmővek biztosítják. A 
szolgáltatott ivóvíz minısége Egyházaskeszı, Várkeszı kivételével (NH4 tartalom) megfelelı, a 
vízmő kapacitások a hosszú távú vízigények kielégíthetıségét biztosítják. 

Az ivóvízminıség-javító program végrehajtásában érintett települések a KÖDUKÖVIZIG területén 
Borszörcsök, Egeralja, Kispirit, Nagypirit, Vinár, mely településeken a szolgáltatott víz minısége 
ammónium tartalom miatt kifogásolt. 

A tervezési alegység régióinak fejlesztés stratégia céljai az új kapcsolódási és kötıdési pontjainak 
kialakítása, s ezzel a további fejlıdés dinamizálási feltételeinek megteremtése. A településhálózat 
és a térségi fejlesztés együttmőködésen alapuló rendszereinek létrehozása, az ehhez szükséges 
magasabb színvonalú, egyenletes infrastrukturális és környezeti állapot megteremtése. 
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1.3 A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi 

A VKI 3. cikkelye 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 vízgyőjtı-
gazdálkodási 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 tervezési végzı szervezetek 

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek elkészítése az ágazati szervek feladata: 

országos tervet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Budapest (VKKI) állítja 
össze, ugyanakkor feladata a tervezés országos koordinációja; 

részvízgyőjtı tervek elkészítéséért és a részvízgyőjtın belül a tervezés koordinációjáért négy 
igazgatóság felel: 

� Duna részvízgyőjtı: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır  

A 42 alegységi terv elkészítése és helyi szinten az érdekeltek bevonása a területileg illetékes 
tizenkettı környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság feladata: 

Az 1-4 Marcal tervezési alegység koordinátora az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG), mőködési területére esik Marcaltıtıl az alegység alsó része. Érintett 
még a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (NYUDUKÖVIZIG) és a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖDUKÖVIZIG). NYUDUKÖVIZIG igazgatási 
területéhez tartozik az alegység kisebb része,ami a Marcal nyugati vízgyőjtıje Marcaltıtıl felfelé. 
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KÖDUKÖVIZIG igazgatási területéhez tartozik az alegység jelentıs része, a Marcal keleti 
vízgyőjtıje szintén Marcaltıtıl. 

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. Környezetei, 
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: 

Az alegység nem nemzetközi, a hozzá tartozó egész vízgyőjtı Magyarország területére esik, 
határvízi kapcsolatok, vonatkozó egyezmények nincsenek. 

1.3.4 Érintettek 

a) a tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási tervet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok; 

b) a részvízgyőjtıre vonatkozó vízgyőjtı-gazdálkodási tervet a Részvízgyőjtı Vízgazdálkodási 
Tanácsok; 

c) az országos vízgyőjtı-gazdálkodási tervet az Országos Vízgazdálkodási Tanács. 

1.4 Víztestek jellemzése 

Az alegység területén 39 vízfolyás, valamint 13 felszín alatti víztest található 

1.4.1 Vízfolyás víztestek 

A Marcal  Malomsoktól a torkolatig tartó, mintegy 20 km-es magas parti illetve töltésezett szakasza 
vízgazdálkodási szempontból lényegesen különbözik a felsı, nyílt árterő völgytıl.  

A víztest vízjárását a torkolati szakaszon a Rába és közvetetten a Duna visszaduzzasztó hatása, 
felette a Marcal és a mellékvízfolyások határozzák meg. A nyílt árterő felsı völgyben a medrek 
rossz mőszaki állapota miatt számottevı mértékő az árvizek tározódása ami jelentısen javítja a 
töltésezett szakasz árvízvédelmi biztonságát. 

Általában kicsi a vízfolyások rendelkezésére biztosított „élettér”, nincs szőrımezı (gyep, vagy fás 
társulás), nincs lehetıség a vízfolyásokon parti sáv biztosítására és árnyékolására (legalább 
féloldali) árnyékoló faállomány kialakítására, túl közeli a mővelt terület határa. A parti területek 
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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 Marcal vízgyőjtıjén lévı vízfolyások rendelkeznek olyan idıszakos mederszakaszokkal, 
amelyekben az év nagy részében nincs víz. Az idıszakos állapot okozója részben valamelyik 
vízhasználó (völgyzárógátas halastó, tározó üzemeltetıje) akik nem biztosítják az alatta lévı 
mederszakaszon az ökológiai vízmennyiséget. 

1-3. táblázat: A tervezési alegységhez tartozó VKI hatálya, alá esı felszíni víztestek: 

Víztest EU kód Hossz 
(km) Víztest neve 

Erısen 
módosított 

állapot 

Magassági 
kategória 

Geológiai 
kategória 

Vízgyőjtı 
mérete 

B' 
típus 

HU_RW_AAB533_
0000-0011_S  

10.957  Bitva-patak alsó  Igen  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

8 

HU_RW_AAB533_
0022-0035_M  

16.073  Bitva-patak felsı 
vízgyőjtıje  

Nem  hegyvidék  meszes  10-100 
km2 

2 

HU_RW_AAB533_
0011-0022_M  

15.256  Bitva-patak és 
Papsalamoni-árok  

Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

8 

HU_RW_AAB699_
0000-0033_M  

44.652  Bornát-ér és 
mellékvízfolyásai  

Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAB013_
0000-0017_S  

22.183  Cinca  Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAA345_
0000-0012_M  

24.832  Csigere-patak és 
Széles-víz  

Nem  hegyvidék  meszes  10-100 
km2 

 

HU_RW_AAB589_
0000-0023_M  

31.538  Csikvándi-Bakony-
ér és 

mellékvízfolyásai  

Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAA722_
0000-0029_M  

37.612  Csángota-ér és 
Szalmavári-árok  

Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_ADX362
_0000-0023_M  

26.422  Darza-patak Nem  síkvidék  meszes  10-100 
km2 

15 

HU_RW_ABH922
_0000-0008_S  

7.619  Egres-patak  Igen  dombvidék  meszes  10-100 
km2   

8 

HU_RW_ADM132
_0000-0004_S  

4.413  Fenyısi-patak  Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

8 

HU_RW_AAA379_
0000-0028_M  

32.836  Gerence-patak alsó  Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAA379_
0050-0056_S  

7.269  Gerence-patak felsı  Nem  hegyvidék  meszes  10-100 
km2 

2 

HU_RW_AAA379_
0028-0050_S  

21.983  Gerence-patak 
középsı  

Nem  hegyvidék  meszes  100-1000 
km2 

3  

HU_RW_AAA793_
0000-0025_M  

28.921  Hajagos-patak és 
mellékvízfolyásai  

Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAB674_
0000-0013_S  

12.521  Holt-Marcal  Igen  síkvidék  meszes  10-100 
km2 

15 

HU_RW_AAB280_
0000-0012_S  

12.157  Hunyor-patak  Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

8 

HU_RW_ADY313
_0000-0009_S  

8.736  Kis-Bitva  Nem  síkvidék  meszes  10-100 
km2  

15 

HU_RW_AAA455_
0000-0012_S  

9.821  Kis-Pándzsa ér  Nem  síkvidék meszes  10-100 
km2 

15 

HU_RW_AAB025_
0000-0020_M  

37.263  Kodó és 
vízrendszere  

Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAA438_
0000-0017_S  

16.534  Kígyós-patak alsó  Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

8 
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HU_RW_AAA438_
0017-0028_S  

11.679  Kígyós-patak felsı  Nem  hegyvidék  meszes  10-100 
km2 

2 

HU_RW_AAA291_
0090-0095_S  

4.372  Marcal forrásvidék  Nem  dombvidék  meszes  100-100 
km2 

8  

HU_RW_AAA291_
0026-0070_S  

43.554  Marcal Gerence-
patakig  

Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAA291_
0000-0026_S  

26.668  Marcal torkolati 
része  

Igen  síkvidék  meszes  100-1000 
km2  

19  

HU_RW_AAA291_
0070-0090_S  

20.453  Marcal Torna-
patakig  

Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAA904_
0000-0016_S  

15.588  Meleg-víz  Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAA110_
0000-0008_S  

7.668  Mezılaki-(Kis)-Séd  Nem  síkvidék  meszes  10-100 
km2  

15 

HU_RW_AAA110_
0008-0016_M  

46.624  Pápai-Bakony-ér  Nem  dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AAB233_
0000-0009_S  

9.810 Mosó-árok  Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

8 

HU_RW_AAA783_
0000-0010_S  

10.061  Nagy-Pándzsa alsó  Igen síkvidék meszes  10-100 
km2 

18 

HU_RW_AAA783_
0000-0023_M  

49.029  Nagy-Pándzsa felsı 
és Vezseny-ér  

Igen dombvidék  meszes  100-1000 
km2 

9  

HU_RW_AEN672
_0000-0005_S  

4.527  Padragi-víz  Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

4 

HU_RW_AAA622_
0000-0013_S  

14.684  Sósos-ér  Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

8 

HU_RW_AAB552_
0000-0018_S  

18.529  Torna-patak alsó  Nem  dombvidék  meszes  10-100 
km2 

4 

HU_RW_AAB552_
0018-0029_S  

11.028  Torna-patak 
középsı  

Nem  hegyvidék  meszes  10-100 
km2 

2 

HU_RW_AAB552_
0029-0044_M  

23.351  Torna-és Csinger-
patakok  

Nem  hegyvidék  meszes  100-1000 
km2 

3  

Bornát-ér:  Veszprém megye területén ered, teljes hossza 38 km. A kisvízfolyás Kajárpéc, Felpéc, 
Gyırszemere, Nagyszentpál és Koroncó községek érintésével torkollik a Marcal folyó jobb parti 
2+916 fkm szelvényébe. A vízgyőjtı alsó része síkvidéki jellegő, meghatározó felsı része 
jellegzetesen dombvidéki. 

Csángota-ér:  Teljes hossza 30 km, melybıl az alsó 14,137 km hosszú szakasz tartozik az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésébe. A 14+347 fkm szelvény feletti 
szakasz - mely Veszprém megye területére esik - a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság mőködési területén van. Vízgyőjtıterülete Gyır-Moson-Sopron megye D-i részén és 
Fejér megye DK-i részén fekszik. Teljes kiterjedése 118 km2. Ebbıl síkvidékő 74 km2 , dombvidéki 
44 km2. A kisvízfolyás a megyehatártól kezdıdıen Gyömöre, Tét és Mórichida községek 
érintésével torkollik a Marcal folyó jobbparti 18+900 fkm szelvényébe. 

Cinca-patak: A Marcal bal parti mellékága, befogadó szelvényszáma: 49+570 km. A vízfolyás 
hossza 22+183 km, melynek teljes területe állami kezelésben van. Vízgyőjtı területének nagysága 
108,3 km2, amely a Kemenesaljai dombvidék keleti lejtıjén fekszik. A terület legnagyobb része 
szántó, közel 10 % rét és legelı. Felsı szakasza dombvidéki, alsó szakasza síkvidéki. Alsó 
szakaszán állandó vízfolyás, de Celldömölk város tisztított szennyvizének bevezetési helye (8+543) 
alatt kisvíz idején a mederben levı víz túlnyomó része a tisztított szennyvíz. Elsı rendezése 1927-
ben történt. Teljes hosszban az 1970-es évek végén rendezték. Az ekkor kialakított meder 
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szélességi méretei, valamint a területen végzett melioráció miatt az 1980-as évek végén a 10+000 
szelvényig átlagosan 1,0 m mélységben medermélyítés történt. 

Kodó:  A Marcal (59+255 fkm) balparti mellékága. A torkolattól Hosszúperesztegnél a 8.sz. fkl. út 
alatt lévı mőtárgy kifolyási szelvényéig állami tulajdonú, felette üzemi. Vízgyőjtı területe a 
torkolatnál 181 km2. A 15+769-8 km szelvényig kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás. Kiépítési 
vízhozama a torkolatnál 25,6 m3/s, a végszelvényben 6,9 m3/s. 

Kiépítési vízhozama Q10%-, kivételt képez Hosszúpereszteg és Vashosszúfalu belterületi szakasza, 
ahol Q3%-os vizek levezetésére van kiépítve. Fıbb mellékvízfolyása a Csikászó-patak bal parton, 
amely Köcsk község alatt torkollik a Kodó-patakba a 8+712 fkm szelvényében. 

Mosó-árok:  Befogadója a Marcal balparti 68+458 fkm szelvénye A vízfolyás teljes hossza 9+810 
km Vízgyőjtı területe 59 km2. Kiépítése Q10% vízhozamra történt. 1968-ban mederrendezés volt a 
0+000 és a 6+785 km szelvények közötti szakaszon. Teljes hosszban a Hegyhát-Kemenesaljai 
Víztársulat kezelésében van. A vízgyőjtı terület 95 %-a szántóföldi mőveléső, a többi erdı. A 
Mosó árok idıszakos vízfolyás. A 3+610 szelvényébe ömlik Jánosháza tisztított szennyvize, 
amelynek átlagos mennyisége folyamatos vízsugárban ~5 l/s. 

Holt-Marcal:  Teljes hossza a Marcal (0+700 fkm) folyóból történı vízpótlást biztosító vízkivételi 
zsiliptıl a Nagy-Pándzsa (1+500 fkm) torkolati szakaszához a csatlakozást megteremtı Helbényi 
zsilipig 12,7 km. Ezt osztja ketté az ún. Gyirmóti bekötı töltés 1,5 m átmérıjő zsilippel. A 
vízrendszer alapvetı funkciója a Nagy-Pándzsa árvizeinek tározása illetve vésztározása, valamint 
a saját vízgyőjtırıl összegyülekezı belvizek elvezetése illetve tározása a halászati célok mellett. 

Sósos-ér:  Természetes, idıszakos vízfolyás, vízgyőjtı területe a Holt-Marcal 12+500 fkm jobb 
partján, a Rába folyóra közel merılegesen, a Ravazd-csanaki, ill. Sokorói dombvonulatok 
völgyében fekszik, alsó szakasza síkvidéki terület. Tényı határában lévı dombvidéki jellegő 
vízgyőjtı területen ered ahol számos intenzív vízmosás található. Ezen vízmosásokon keresztül 
zápor esetén hirtelen terhelés éri a Sósos-ér medrét. A vízmosásokon kívül az alsó szakaszon 
néhány kisebb mellékvízfolyás, árok csatlakozik hozzá. 

Nagy-Pándzsa:  Két víztest alkotja: Nagy-Pándzsa alsó (0+000-10+100 fkm), Nagy-Pándzsa felsı 
és Vezseny-ér (10+100-28+000 fkm). A Nagy-Pándzsa alsó víztest síkvidéki szakasz, 
legjelentısebb mellékága a Kis-Pándzsa. A vízfolyás ezen alsó szakasza a Marcal-medencéhez 
tartozik, ettıl feljebb a középsı rész a Gyır-Tatai-teraszvidékhez, a felsı szakasz pedig a 
bakonyaljai Csanak-Pannonhalmi-dombság résztájához tartozik. 
A Nagy-Pándzsa felsı víztest dombvidéki szakasz, a víztesthez tartozik a Vezseny-ér melynek 
hossza 31,45 km, Bakonybánktól K-re ered, több állandó forrás táplálja a Bakonyaljai törmelékkúp 
vizébıl. Az É felé futó patak több, nem jelentıs mellékág befogadása után Pérnél Ny-ra fordul. 
Pérnél három, völgyzárógát-kialakítású és három körtöltéses, jelenleg halászati hasznosítású 
tározót táplál. A Vezseny-ér Töltéstava alatt torkollik a Nagy-Pándzsa 10,1 km-es szelvényébe. 
A vízgyőjtın számos jelentısebb vízmosás található, melyek általában önkormányzati tulajdonban 
vannak. A vízmosásokon keresztül jelentıs hordalék terheli a befogadókat. 

Kis-Pándzsa:  Befogadója a Nagy-Pándzsa a balparti 3+100 fkm szelvényében. A Kis-Pándzsa 
Nyúl községet elhagyva ÉNy felé kis ívet ír le, majd Gyırújbarátot ÉK-i irányban övezve, Gyır alatt 
torkollik a Nagy-Pándzsába. Teljes hossza 10 km. 
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1.4.2 Állóvíz víztestek 

Állóvíz víztest az alegységen nincs. 

1.4.3 Erısen módosított és mesterséges víztestek 

Az erısen módosított állapot a hidromorfológiai problémákhoz kapcsolódik. 

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. 

Víztestek 
Olyan társadalmi igény, ami miatt létrehozták, ille tve módosították a 

víztestet 

Állapotértékelés alapján er ısen módosított kategóriába sorolt víztestek  

Holt-Marcal A mentett oldali holtág ár- és belvízvédelemben betöltött szerepe jelentıs, célja 
horgászat és rekreáció. Ökológiai vízpótlása mesterségesen megoldott. 

Marcal torkolati része A víztest alsó szakasza visszatöltésezett a Duna és a Rába visszaduzzasztó hatása 
miatt. Duzzasztott szakaszból ökológiai vízpótlás történik a Holt-Marcal felé. 

Nagy-Pándzsa alsó 
A Gyır belterületét érintı mederszakaszt a város védelme érdekében az NQ1%-os 
vízhozam biztonságos levezetésére alakították ki. A kiépített mederszakasz fenntartása 
a belterület védelme érdekében kiemelt jelentıségő. 

Nagy-Pándzsa felsı és 
Vezseny-ér 

A víztest a rajta található völgyzárógátas tározók miatt erısen módosított. A tározók a 
víztest jelentıs részére kihatnak. A tározók célja horgászat és rekreáció. A társadalmi 
és gazdasági érdekek miatt fenntartásuk szükséges. 

Csigere-patak és Széles-víz 

A víztest a rajta található völgyzárógátas tározó miatt erısen módosított. A tározó az 
egész víztestre kihat. A tározó elsıdleges célja az árhullámcsúcs csökkentés. A tározó 
térfogata meghaladja az 1 millió m3-t. Társadalmi és gazdasági érdekek miatt 
fenntartása szükséges. 

Kígyós-patak felsı 
A víztest a rajta található völgyzárógátas tározók miatt erısen módosított. A tározók az 
egész víztestre kihatnak. A tározók célja horgászat, rekreáció. A társadalmi és 
gazdasági érdekek miatt fenntartásuk szükséges. 

Padragi-víz 

A víztest a rajta található völgyzárógátas tározók miatt erısen módosított. A tározók 
elsıdleges funkciója a horgászat, rekreáció, másodlagos az ipari vízigény biztosítás, a 
harmadlagos hasznosítási céljuk pedig az árvízcsúcs-csökkentés, mely jelentıs 
gazdasági hatással bír. 

Torna-patak alsó A Torna-patak alsó szakaszán a padkás szelvényt építették ki, hosszú egyenes 
szakaszokkal, a terület mezıgazdasági hasznosításának céljából. 

Mesterséges víztestek 

Torna-patak középsı 

A Torna patak medrét 1986-90 években áthelyezték a 25+000-29+950 fkm szelvények 
között az ajkai timföldgyári iszapkazetták bıvítése miatt. Az új medret az NQ1%-os 
árvízhozam biztonságos levezetésére építették ki, mivel ezen a szakaszon a közút és a 
vasút párhuzamosan és közel halad a vízfolyással. 

A szabályozott vízpótlás, szabályozó mőtárgyak, fenntartása hosszútávon indokolt. A VKI 4. cikk (3) 
bekezdés szerint a víztest hidromorfológiai jellemzıinek megváltoztatása (völgyzárógát, duzzasztó 
elbontása) káros hatással lennének a vízgazdálkodási és rekreációs tevékenységekre, a 
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megváltoztatott jellemzı (hosszirányú átjárhatóság) más mőszaki megoldással történı biztosítása 
pedig aránytalan magas költségekkel járna, így az említett víztestek erısen módosítottá váltak. A 
Marcal alsó szakaszán az árvízvédelmi töltések lakott településeket és jelentıs értéket védenek, 
az árvízvédelem más módon nem oldható meg, a Rába  és Marcal közti területek egyes részein 
van elvi lehetıség a vízvisszatartásra, vagy közös ártér kialakítására, amennyiben ez az érintett 
települések lakossága számára támogatható. 

A Holt-Marcalt a Rába, késıbb a Marcal régi medrébıl alakították ki, szabályozottsága 
összefüggésben az árvízvédelmi beavatkozásokkal társadalmi igény. 

1.4.4 Felszín alatti víztestek 

ÉRINTETT FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK 
Vízgyőjtı 

Gazdálkodási 

Alegység 

sekély porózus-sekély 
hegyvidéki porózus-hegyvidéki karszt porózus termál 

jel  megne-
vezés  

jel  megnevezés  jel  megnevezés  jel  megnevezé
s  

jel  megnevezés  

sp.1.4.1 Dunántúli-
középhegység 

északi 
peremvidéke  

p.1.4.1 Dunántúli-
középhegység 

északi 
peremvidéke  

k.4.1 Dunántúli-
középhegysé
g - Hévízi-, 
Tapolcai-, 
Tapolcafı-
források 

vízgyőjtıje 

pt.1.1 Északnyugat-
Dunántúl  

sh.1.1 Dunántúli-
középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

p.1.5.1 Marcal-völgy kt.4.1 Nyugat-
dunántúli 

termálkarszt 

- - 1-
4 

M
ar

ca
l  

sp.1.5.1 Marcal-völgy h.1.1 Dunántúli-
középhegység 

- Marcal-
vízgyőjtı 

  - - 

A Rába és a Marcal által lerakott kavicsos teraszképzıdmények partiszőréső vízkészletet 
tartalmaznak, amelyre potenciális vízbeszerzési lehetıségként távlati vízbázisokat jelöltek ki. 

Az alegység D-i, DK-i részén elhelyezkedı karsztos alaphegység nagy mennyiségő és jó 
minıségő karsztvizet tárol, amelyre számos üzemelı (Ajka, Veszprém, Pápa, stb..) ivóvízbázis 
települt. Ettıl É-ra helyezkedik el Nyugat-dunántúli termálkarszt, melynek ismert nagy 
hévízhasznosítói (Kehidakustány, Hévíz, Zalaszentgrót, stb.) már a szomszédos Zala vízgyőjtı 
alegységhez tartoznak. 

Az alegység területére esı k.4.1 Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafı-források 
vízgyőjtıje hidegvizes karsztvíztest mind mennyiségi, mind minıségi szempontból jelenleg gyenge 
állapotú. A regenerálódása megindult , de még nem érte el a jó állapotot. 

Minıségi szempontból valamennyi sekély víztest gyenge állapotú. 
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2 Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások 

A VGT terv egyik legfontosabb célja a víztestek jó ökológiai állapotának elérése. A víztestek 
állapotát erısen befolyásolják az emberi tevékenységekbıl eredı terhelések és hatások, 
melyeknek feltárása elengedhetetlen a problémák okainak azonosításához, és megfelelı 
intézkedés kiválasztásához. 

2.1 Pontszerő szennyezıforrások 

A pontszerő szennyezıforrások számos formában terhelik a felszíni és a felszín alatti vizeket. Az 
ilyen típusú szennyezések jól azonosíthatóak, ellenırizhetıek és szükséges hatékony 
intézkedésekkel jól kézben tarthatóak. 

2.1.1 Települési szennyezıforrások 

Az alsó vízgyőjtın szennyvízbevezetés, a Pannon Víz Rt. kezelésében lévı két szennyvízteleprıl 
származik. Ezek a következık: a Nagy-Pándzsán az écsi szennyvíztisztító átlagosan 500 ezer 
m3/év, valamint a Csángota-éren a téti szennyvíztisztító átlagosan 200 ezer m3/év kommunális 
szennyvízbevezetéssel. 

A Marcal jobb parti mellékágaihoz 27 db kommunális szennyvíztisztító telep csatlakozik, melyek 40 
településen, 7 szociális (idısek otthona) otthonban és 1 hotelban összegyőlt kommunális 
szennyvíz biológiai tisztítását végzik. 

A tervezési területen 115 település található, melyek közül 40 településen épült ki 
szennyvízelvezetı rendszer. A rácsatlakozási arány a városokban magasabb, de átlagban 75-85 
%. 

A legnagyobb szennyvízmennyiség a Pápa és térségében megépült szennyvízelvezetı 
rendszerbıl érkezik a pápai szennyvíztisztító telepre, mely a kommunális szennyvízen kívül a 
város ipari üzemeinek (húsüzem) az elıtisztított szennyvizét is fogadja. Kapacitása 15.000 m3/d, 
92.308 LE. 

Pápa és városrészeinek szennyvizein kívül Dáka, illetve Békás, Mezılak, Pápadereske, Nyárád, 
Mihályháza településekrıl érkezik szennyvíz. A telep megfelelı tisztítási hatásfokkal üzemel. Gond, 
hogy a befogadóba való vezetésnél a Mezılaki-Séd vízhozama 0 m3/s 1 km hosszon. 

Ajka szennyvíztisztító telep a város és városrészeinek szennyvizein kívül Magyarpolány, 
Farkasgyepő, Csehbánya, Kislıd, Városlıd települési szennyvizeit is fogadja. A befogadó Széles 
víz, mely 1.764,8 em3/év mennyiségő biológiailag tisztított szennyvizet fogad és szállít a Csinger 
patakon keresztül a Torna patakba. A telep megfelelıen mőködik. 

Celldömölk város szennyvíztisztító telepérıl 1400 m3/d mennyiségő tisztított szennyvíz kerül az 
igen alacsony vízhozamú Cinca patakba. Ennek következtében a Cinca patak víze a Celldömölki 
szennyvíztisztító telep alatt nem jó minıségő. 

Jánosháza nagyközség szennyvíztisztító telepérıl 270 m3/d megfelelıen tisztított szennyvíz kerül 
bevezetésre a Mosó-árkon keresztül a Marcalba. 

Devecser város szennyvízelvezetésének kiépítése 2005. évben fejezıdött be. A korábban csak 
tengelyen szállított szennyvíz ma már csıvezetéken kerül a tisztító telepre, melynek kapacitása 
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1.200 m3/d, 10.000 LE. A biológiailag tisztított szennyvíz a Torna patakba jut. Az elvezetett 
szennyvíz mennyisége a folyamatban lévı rácsatlakozások kiépítésével évente még emelkedik. 

Sümeg, Sümegprága, Bazsi települések szennyvíztisztító telepének kapacitása 1.050 m3/d, 8.400 
LE. Az engedélyezett 330 em3/év mennyiségbıl 294,3 em3/év biológiailag tisztított szennyvíz jut a 
Marcal vízfolyásba az önkormányzati árkon keresztül, melynek vízhozama csapadékszegény 
idıszakban az elvezetett tisztított szennyvíz mennyiségével egyezik meg. A telep az elıírt 
határértékeket idıszakonként ÖN és KOI tekintetében nem tudja teljesíteni.  

Az 1000 m3/d kapacitás alatti szennyvíztisztító telepek közül a csabrendeki telep bírságolt ÖN, KOI 
vonatkozásában. 

Bakonybél szennyvíztisztító telep tisztítási technológiája elavult, az egymedencés BIOGEST típusú 
technológia nem alkalmas az elıírt tisztítási hatásfok folyamatos betartására. A telepet 
iszapkezelési vonalon az elmúlt idıszakban korszerősítették. 

Gondként jelentkezik elsısorban a kisebb kapacitású telepeknél, hogy csapadékos idıben a 
hálózaton keresztül hirtelen jelentıs mennyiségő csapadékvízzel higított szennyvíz érkezik a 
telepre. A tárolóterek nagysága ezen többlet mennyiség befogadására nem alkalmas, mely 
kimosódást, nem megfelelıen tisztított szennyvíz bejutását eredményezi a befogadóba, amelyek 
nagyobbrészt idıszakos vízfolyások.  

További problémát jelent, hogy a befogadó vízfolyások (Gerence, Öreg-patak Hárskútnál) 
nyelıként viselkedik, így a bevezetett tisztított szennyvíz közvetlenül a karsztvízbe jutva 
veszélyezteti a térség ivóvízbázisait. 

Hulladéklerakók tekintetében az alegység ÉDUKÖVIZIG mőködési területére esı részén nincs 
mőködı hulladéklerakó, a nem mőködı hulladéklerakók száma 2 db; a rekultivációra váró 
hulladéklerakók száma 17 db, melybıl a Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
társulás területére esik 17 db. 

A tervezési alegység KÖDUKÖVIZIG mőködési területére esı részén, 101 db nyilvántartott 
kommunális hulladéklerakó található. A hulladéklerakók közül 70 db lerakó üzemeltetése, az 1983. 
és 2001. év vége közötti idıszakban befejezıdött és a rendelkezésre álló adatok szerint, a 
lerakókra hulladéklerakás már nem történt.  

A lerakott hulladék mennyiségét, a lerakásra használt terület nagyságát és a lerakó jelentıségét 
tekintve, a terület legkiemelkedıbb lerakója: - a pápai, az ajkai, és sümegi kommunális 
hulladéklerakó. 

A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a mőködési területen nyilvántartott lerakók 
közül 31 db nagy 61 db közepes, 3 db kicsi kockázatú minısítést kapott, 6 db lerakóról nincsen 
minısítési adat.  

Az alegység érintett területére esı részén található, korszerőtlen, nem megfelelı mőszaki 
védelemmel rendelkezı lerakók közül 19 db lerakó felhagyására, rekultivációjára adott már ki 
kötelezést ill. határozatot a környezetvédelmi hatóság. 

2009.július 15.-ig be kellett zárni a Homokbödöge, 024/14.hrsz-ú lerakót és a Pápa melletti 
szeméttelepet.  

2009. január 1. után tovább mőködtethetı  még a térségben, az Ajka, 039.hrsz-on található 
kommunális hulladéklerakó. A bezárás idıpontja: 2010.05.31.  
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A korszerőtlen hulladéklerakók rekultivációja a Gyır Nagytérségi - és az Észak-balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Projekt keretében történik, így a projektek keretében épülı létesítmények 
biztosítják majd a lerakók bezárása ill. rekultivációja után, a települési hulladékok további 
elhelyezését. 

A tervezési alegység NYUDUKÖVIZIG mőködési területére esı részén 37 db használaton kívüli, 
mőszaki védelemmel nem rendelkezı hulladéklerakó van nyilvántartva. Mőködési engedéllyel 
rendelkezı lerakó nincs, rekultiváció 2-3 db tározónál van folyamatban, a többi felszámolása, 
rekultivációja EU finanszírozású projekt keretén belül a közeljövıben tervezett. 

2.1.2 Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek 

A tervezési területen mőködı, a felszíni és felszín alatti vizekre - havária esetén – veszélyt jelentı 
üzemek száma 9 db, amelyek vízminıségi kárelhárítási tervvel rendelkeznek. Ezen üzemekbıl az 
ipari üzemek száma 5 db, a mezıgazdasági üzem 1 db, a szennyvíztisztító rendszerek száma 3 
db. 

A vizsgált tervezési alegység területén a legjelentısebb ipari szennyvízkibocsátó a MAL Zrt. 
Timföld Ágazat Ajka. A gyár 1500 em3/év technológiai szennyvizet bocsát ki, amit a befogadó 
Torna patakba való bevezetés elıtt fizikai és kémiai úton (semlegesítés) tisztít. 2006-ban az üzem 
nem fizetett szennyvízbírságot. 

A Jánosházán mőködı GALISZ Galvanizáló Kft. 36,5 ezer m3 fémtartalmú szennyvízet vezet 
tisztítás után a Marcal vízfolyásba. 

A Horker Kft. max. 36 em3/év körüli ipari szennyvízbevezetése a Bornát-ér 3+253 fkm-ben terheli a 
vízfolyás vízkészletét. 

Az Gic-Tejtermék Kft. elsısorban sajtgyártás folyik. A 24,45 em3/év technológiai szennyvizet 
zsírfogón, eleveniszapos biológiai elı és utótisztítón tisztítják a Bornát-érbe való bevezetés elıtt. A 
tisztított szennyvíz jellemzı komponensei BOI5: 3,5 mg/l, KOI: 30 mg/l. A korábbi évtıl eltérıen az 
üzem 2006-ban már nem volt bírságolva. 

Az Vaszari MÜ-FÉM Kft. mőanyag cikkek galván-bevonatolásával foglalkozik. A képzıdı 2 em3/év 
technológiai szennyvizet fizikai és kémiai tisztítás után vezetik a Csikvándi-Bakonyérbe. 

A Városlıdi Herendi Majolika Kft. gyártási technológiából (mázastermék gyártás) származó 
szennyvíz nagy lebegıanyag tartalmát sorba kötött ülepítın választják le. A tisztított szennyvíz 
mennyisége 12 em3/év, amelyet a Veszprémi Sédbe vezetnek. 

A Pápai Várkertfürdıben 116 em3/év használt fürdıvíz képzıdik, amelyet kezelés nélkül a Pápai  
Bakonyérbe vezetnek, annak 9+000 km-es szelvényébe. 

A tervezési alegység területén Ajkán található 2 db ipari hulladéklerakó: a Bakonyi Erımő Rt. 
lerakója valamint a MAL Magyar Alumínium Termelı és Kereskedelmi Rt. nem veszélyes 
(vörösiszapkazetta) hulladéklerakója. A lerakók környezetvédelmi mőködési engedéllyel 
rendelkeznek. 

2.1.3 Mezıgazdasági szennyezıforrások 

A tervezési alegység területén 4 db jelentıs IPPC köteles sertéstelep ill. 6 db baromfitelep üzemel: 
- a Pig Coop Kft. üzemeltetésében lévı, pápa-mátyusházai és nyárádi, a Nagyalásony,Táncsics 
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Mgtsz. Vid községben lévı valamint az Agroprodukt Kft. mihályháza-kistimai sertéstelepe ill. a 
Pannon Pulyka Kft. üzemeltetésében lévı Kerta-Várcsalit majori, szentimrefalvai, karakószörcsöki, 
nagyteveli pulykatelepe és Gallus Kft. üzemeltetésében lévı 2 db bakonypölöskei baromfitelep.  

Az állattartás a baromfitelepeken almos technológiai rendszerben, a sertéstelepeken  hígtrágyás 
rendszerben történik.  Az állattartó telepek esetében a nem megfelelı kialakítású, szigetelés 
nélküli almos- és hígtrágya tároló létesítmények valamint  a hígtrágya szántóföldi kihelyezése 
esetében, az elıírt technológia be nem tartása okozhat szennyezést ill. potenciális szennyezı 
forrást. A mezıgazdasági területeken a korábbi évek túlzott mőtrágyázásának következtében 
jelentıs a nitrátszennyezés, valamint sok helyen kimutathatók a gyom és rovarirtó szer 
maradványok. 

A nagyeséső erózióveszélyes (iszapos homokliszt, löszös talajok) mezıgazdasági területekrıl 
nagy mennyiségő hordalék érkezik a vízfolyásokba, ahol az elıbb említett szennyezés mellett 
káros feliszapolódást okoz a medrekben. 

2.1.4 Balesetszerő szennyezések 

A mezıgazdasági adottságából eredıen a területet ért rendkívüli szennyezések legnagyobb része 
is mezıgazdasági eredető. 1995-2007 idıszakot vizsgálva 16 esetben érkezett bejelentés az 
ÉDUKÖVIZIG-hez a Marcal folyót vagy kisebb tápláló vízfolyásait ért szennyezésrıl, vízminıség 
romlásról. 
5 esetben operatív beavatkozás is szükségessé vált. A szennyezéseket, vízminıségromlásokat 9 
esetben halpusztulás vagy ivadékpusztulás kísérte. 
A szennyezések jellege mőtrágya-, hígtrágya szennyezés. Fıleg a nyári idıszakban a 
hidrometeorológiai viszonyok miatt következnek be jelentıs halpusztulások. A Holt-Marcalon 
kisebb halpusztulások szinte minden évben történnek. Elıfordulnak emberi gondatlanságból adódó 
haváriák, így egy kamion balesetbıl eredıen üzemanyag szennyezés, gondatlanul kezelt 
vízkivételi szivattyú okozta olajszennyezés. 
2004-2008 idıszakot vizsgálva 8 esetben érkezett bejelentés a KÖDUKÖVIZIG-hez a Marcal folyót 
vagy kisebb tápláló vízfolyásait ért szennyezésrıl, vízminıség romlásról. Operatív beavatkozás 
egyik esetben sem történt, 3 esetben habzás, 4 esetben szennyvíz bevezetetés és egy esetben 
vegyipari szennyezés történt. 
Az 1995. év óta a NYUDUKÖVIZIG mőködési területén balesetbıl származó szennyezıdést nem 
jelentettek. 2005-ben, árhullám levonulásakor, a mezıgazdasági területeken visszamaradt 
vizekben halpusztulás történt. 

2.2 Diffúz szennyezıforrások 

A területhasználatból adódóan a diffúz szennyezıforrások a jellemzıek. 
A vízgyőjtın folyó mezıgazdasági termelés következtében (nagyüzemi állattartó telepek és a 
halastavak) a mőtrágyák, szerves trágya és növényvédı szerek jelentıs hányada a csapadék által 
bekerülnek a vízfolyásokba, szennyezve azok vizét. A diffúz szennyezıforrások kezelése, az 
általuk okozott szennyezések felmérése, megítélése nehéz feladat. Hatásuk ugyanakkor adott 
területen jelentıs lehet mind a felszín alatti vizek, mind a felszíni vizek vízminısége szempontjából. 

A felsıbb szakaszokon összegyőjtött terhelés, valamint az alsóbb részeken beérkezı további 
terhelések összeadódva a lelassult áramlású területeken szélsıségesen kedvezıtlen környezeti 
állapotokat okozhatnak nagyobb fölmelegedés esetén. 

A vízgyőjtı vízfolyásai mellett mezıgazdasági táblák sora terül el. A vízgyőjtın folyó 
mezıgazdasági termelés következtében (nagyüzemi állattartó telepek és a halastavak) a 
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mőtrágyák, szerves trágya és növény védıszerek jelentıs hányada a csapadék által bekerülnek a 
vízfolyásokba, szennyezve azok vizét. 

A nagyeséső erózióveszélyes (iszapos homokliszt, löszös talajok) mezıgazdasági területekrıl 
nagy mennyiségő hordalék érkezik a vízfolyásokba, ahol az elıbb említett szennyezés mellett 
káros feliszapolódást okoz a medrekben. 

A diffúz szennyezések további forrása a vízgyőjtın található települések, településrészek nem 
teljes csatornázottsága is. Így pl. a Holt-Marcal partján található üdülık csatornázottsága a mai 
napig nem megoldott. A közmőpótló berendezések a vízparttól csak néhány méterre helyezkednek 
el. 

2.2.1 Települések  

A terület településhálózata ritka, a települések nagy része alacsony népességő. A vízgyőjtı É-i 
része Gyır agglomerációjához tartozik, ezek közül a jelentısebbek Nagyszentpál, Gyırújbarát és 
Nyúl. Az alegységhez tartozó három nagy város Pápa, Ajka és Celldömölk. A vízgyőjtı területére 
esik még Gyır D-i városrésze is. A községek zöme kistelepülés nagy része a vízfolyások mentén 
helyezkedik el, kevés rendelkezik jelentısebb ipari létesítményekkel, gazdaságukat az 
agrártermelés jellemzi. 

A vízgyőjtı a Nyugat- és Közép-Dunántúli régiókhoz tartozik, a Gyıri, Téti, Pannonhalmi, Pápai, 
Ajkai és Celldömölki kistérségek alkotják. 

2.2.2 Mezıgazdasági tevékenység 

Pápa térségében több nagy hízó-kibocsátású sertéstelep üzemel (pl. Nyárádi sertéstelep, 
Mátyusházi sertéstelep). Ezek az állattartó telepek hígtrágyájukat kiöntözik, almostrágyájukat 
kiszórják szántóterületre az NTÁ által engedélyezett dózisban. A koncentrált létszámú 
sertéstelepek jelentıs diffúz szennyezést idéznek elı a vízgyőjtın. 
Lokálisan az állattartó telepek környezetében jelentıs a szennyezés. A lakott területek alatt 
nagymértékben szennyezett a talajvíz, elsısorban a valamikori vagy jelenlegi csatornázatlanság 
következményeként (szikkasztás). 
Az ivóvízkivételre használt mélyebben található rétegvizek utánpótlásukat a felszín felıl a 
szennyezett talajvízbıl kapják. A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb 
rétegvizekben is. 

2.3 Hidromorfológiai állapotot befolyásoló beavatkozások 

A bányászati tevékenység megszőnése után drasztikusan csökkent a Marcal vízhozama. A 
Marcal-völgy meliorációs munkáinak kivitelezésekor a meder nagy mélységgel és nagy 
mederfenék szélességgel került kialakításra, ennek következménye, hogy az érkezı kevés víz 
szétterül a mederfenéken, ami sok helyen eutrofizálódik és a pangó víz miatt a vegetáció 
elburjánzik, a halfauna elszegényedik. A jelenlegi mederfenntartó vízhozamhoz képest túl nagy a 
kisvízi meder. 

Fentiek következményeként a vízminıség romlásáról is beszélhetünk fıként a 
szennyvízbevezetések környezetében a hígítási arány megváltozása miatt. 
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2.3.1 Keresztirányú mőtárgyak 

Az alegységterületén a kisvízfolyásokon gyakoriak a keresztezı mőtárgyak (hidak, áteresz, 
eséscsökkentı mőtárgyak), melyek akadályozzák a víztestek hosszirányú átjárhatóságát. 

Ilyen eséscsökkentı mőtárgyak, fenéklépcsık találhatók a Bornát- és a Csángota-éren, ezek 50-
100 cm közötti vízszintkülönbséget okoznak, a hosszirányú átjárhatóságot akadályozzák. 

A Marcal torkolati szakaszán a 0+600 fkm szelvényben van a Marcal duzzasztó, melynek célja az 
ökológiai vízpótlás biztosítása a Holt-Marcal felé. A duzzasztó közelítıen 100-200 cm-es 
vízszintkülönbséget tart, nem átjárható. 

A Holt-Marcalon több elzárás is található: a holtág be- és leeresztı zsilipén halrács található, 
valamint a víztestet kettéosztja egy szintén halráccsal ellátott zsilip. 

A Marcal vízgyőjtın a Csigere patak 6+200 km szelvényében épült a Devecseri-, illetve a Pápai 
Bakonyér 20+400 km szelvényében a Nagyteveli víztározók, amelyek üzemi vízszinten 1 millió m3-
nél nagyobb vízmennyiséget tároznak. 

Említésre méltók még a Mezılaki Séd 10+500 km szelvényében lévı Nórápi-, illetve a Bitva-patak 
10+581 km szelvényében lévı Kispodári tározók. (270, ill. 820 ezer m3). 

2.3.2 Folyószabályozás és mederrendezés 

A területen a 19. század közepén megkezdett és fokozatosan végrehajtott védelmi célú 
beavatkozások hatására a síkvidéki folyószakaszok szabályozottá váltak, illetve a természetes 
mederformát felváltotta a könnyen karbantartható mesterséges trapézalak. A kiterjedt belvíz-
rendszer túlnyomó része mesterségesen kialakított csatorna. 

Eredetileg a Marcal Marcaltı térségében ömlött a Rábába, de a XIV. és XV. században többször 
áthelyezték. A Rábaszabályozó Társulat által az XX. század elején végrehajtott a Rába folyó 
szabályozása során Gyirmót, Ménfıcsanak és Gyır-Szabadhegy ármentesítése érdekében a 
Marcal folyó torkolatát a gyır-gyirmóti határra helyezte át. Az öblözetbe esı Marcal folyó torkolati 
szakasza így vált Holt-Marcallá. A Marcal folyó torkolatának mai állapotát a harmincas évek elején 
hozták létre. 

A Torna patak medrét 1986-90 években áthelyezték a 25+000-29+950 km szelvények között az 
ajkai timföldgyári iszapkazetták bıvítése miatt. Az új medret az NQ1%-os árvízhozam biztonságos 
levezetésére építették ki, mivel ezen a szakaszon a közút és a vasút párhuzamosan és közel 
halad a vízfolyással. A vízgyőjtı más vízfolyásain a Marcal térségi meliorációs munkák 
fıbefogadóinak rendezése óta ilyen jelentıs, árvízvédelmi célú beavatkozás nem volt. 

Megjegyezzük, hogy a Torna patak Ajka és Devecser belterületét érintı mederszakaszai a városok 
védelme érdekében szintén az NQ1%-os vízhozam biztonságos levezetésére lettek kialakítva. 

2.3.3 Vízjárást módosító beavatkozások 

A vízügyi, ill. társulati kezeléső vízfolyások rendezése, kapcsolódva a Marcal térségi komplex 
meliorációhoz, a 70-es és 80-as években történt. A medrek külterületen az NQ10%-os, belterületen 
az NQ1-3%-os valószínőségő vízhozamok levezetésére épültek ki, magassági vonalvezetés 
tekintetében figyelembe véve a talajcsövezés támasztotta igényeket is. 
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A Marcal-térségi meliorációs munkák keretében tereprendezésekkel, a mezıgazdasági táblák 
szélén győjtıárkok létesítésével, ahol szükséges volt, és a talajviszonyok is engedték drénezéssel 
oldották meg a fölösleges, mezıgazdasági termelés számára káros vizek fıbefogadóba való 
elvezetését. A vízügyi igazgatóságok és vízitársulatok állami támogatással rendezték a meliorációs 
munkák fıbefogadó vízfolyásait. Sajnos, a vízgyőjtı fıbefogadójának a Marcal magas vízállása 
miatt a meliorációs fıgyőjtı árkok vízét csak átemelı szivattyúkkal tudták a befogadóba beemelni, 
amely jelentısen megdrágította a rendszer üzemeltetési költségeit. Részben a költséges 
üzemeltetés miatt, részben a szivattyúk ellopása miatt a mezıgazdasági szövetkezetek idıvel 
abbahagyták az átemelık üzemeltetését, amelynek következtében a Marcalhoz közeli 
mezıgazdasági területekrıl a fıbefogadó magas vízállása esetén nem tudnak a vizek 
gravitációsan lefolyni. 

Saját árvízi hozam levezetése miatt visszatöltésezett a Nagy-Pándzsa, ill. Kis-Pándzsa torkolati 
szakasza. A Bornát-ér és Csángota-ér melletti töltések a befogadó visszaduzzasztó hatására 
méretezettek. A vízfolyások befogadóba történı csatlakozása nyílt, illetve zsilipes mőtárgyon 
keresztül történik a Marcal és Rába folyóba. 

Az 1980-as évek végéig jelentıs vízmosáskötési munkák az alegység dombvidéki területein. Ez a 
folyamat megszakadt, az utóbbi 5-10 évben vízmosáskötési beavatkozásokra nem került sor. 

2.3.4 Meder és partrendezés, hajózóútbiztosítás 

A vízfolyások parti területeinek intenzív használata miatt a az alegység síkvidéki területén az ár- és 
belvízmentesítés egyetlen útja a medrek karbantartása (növényzet irtása, mederkotrás), ami 
gyakran az ökológiai állapot romlását idézi elı. 

Az alegység síkvidéki területein a vízfolyások túlnyomó részén a medrek nagymértében 
szabályozottak, egyenesek, nincsenek váltakozó sebességő terek és hiányzik a zonáció. 

A legtöbb vízfolyásról elmondható, hogy a fenntartás gyakorisága nem megfelelı, ezáltal a meder 
feliszapolódott és nagy a benıttsége. 

Az alegység felsı, dombvidéki részén jellemzıek a természetes, nem szabályozott dombvidéki 
kisvízfolyások. A Marcal dombvidéki mellékvízfolyásaira jellemzı, hogy az erózió mértéke nagy. 

A Marcal folyón kijelölt hajóút nem található. 

2.4 Vízkivételek 

2.4.1 Felszíni vizekbıl 

A Marcalon és jelentısebb mellékvízfolyásain érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezı felszíni 
vízkivételek és vízbevezetések egyaránt megtalálhatók. A vízkivételek döntı része a Marcalra, 
mint fı vízfolyásra esnek, a vízbevezetések viszont a betorkolló vízfolyásokba történnek. 

A felszíni vízkivételek tekintetében halastórendszerek vízigénye, illetve öntözéses vízkivételek 
jelentkeznek. Jelentıs mennyiségő vízigénnyel a Nagy-Pándzsán található ravazdi és a Vezseny-
éren elhelyezkedı péri halastavak rendelkeznek. Ezek a vízhasználatok mindkét esetben 
kiemelkedıen magas arányban veszik igénybe. 
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Öntözéses vízigények a Bornát-éren és a Marcal torkolati szakaszán, a Kígyós-patakon, a 
Mezılaki- (Kis-) Séden illetve a Gerencén is találhatók, a vízkészlet szempontjából azonban nem 
tekinthetık jelentıs mértékőnek. 

A Torna patak 31+800 km-es szelvényében kiépített vízkivételi mő évek óta nem üzemel. A 
Bakonyi Erımő Rt. Ajkai Hıerımő igényt tart a 255 em3/év felszíni víz kontingensre, de a 
vízhasználatot szünetelteti. 

A Lırintei tározóból MAL Rt. Ajkai Alumíniumipari Kft. Számára engedélyezett kivehetı felszíni víz 
2,160 em3/év. A ténylegesen felhasznált felszíni víz 2006-ban 2,124 em3 volt. A vízkivételi mő és 
az üzem fogadómedencéje között 2.880 m Ø 400 mm-es acél ipari víz nyomóvezeték üzemel. A 
felszíni vízkivételi hely a Torna patak 26+400 km-es szelvényében épült. 

Rockwool Kft. ipari vízkivételi mőve a Marcal 83+000 km-es szelvényében épült. Az engedélyezett 
kivehetı felszíni víz mennyisége 20 em3/év. Az üzem évek óta szünetelteti a vízhasználatot. 

A Pápai Textilgyár felszámolásával a Nagyteveli tározóból való ipari vízkivétel megszőnt. 

2.4.2 Felszín alatti vizekbıl 

A felszín alatti vízhasználatok jelentıs részét a közmőves ivóvízellátás céljából történı vízkivételek 
teszik ki. Ezek a vízbázisok részben a felsı-pannon homokrétegeiben tárolódó rétegvizet 
termelnek. 

Az alegység DK-i felén jelentıs a karsztvíz-kivétel. Legfontosabb a Nyirád térségi ivóvízkutak 
termelése (átlagosan kb 35000 m3/nap), de számottevı a Pápa-Tapolcafıi vízmőkutak 
(10000 m3/nap körüli), az Észak-Bakonyi RV bakonyszentlászlói vízbázisának (1000 m3/nap körüli) 
víztermelése. Ezeken túlmenıen Adásztevel, Gógánfa és Gyepükaján körzetében épült ki 
kistérségi vízmő karsztvízkivételre települve, illetve Ajka város vízellátásában játszik még 
jelentısebb szerepet. 

Említést érdemel még a Halimba térségi bányászati karsztvízemelés, amely napjainkban 
15000  m3/nap körüli volumenő. 

Az Ajkai medence oligo-miocén törmelékes összletére települt vízmővek (Ajka-Szélespataki vízmő, 
Kislıd, Városlıd, Farkasgyepü, Noszlop, Devecser, Borszörcsök) össz termelése is közelíti a 3500 
m3/nap vízmennyiséget. 

A Marcal vízgyőjtıjén jelentısnek mondható felszín alatti vízkivétellel Nyúl vízmőve rendelkezik. A 
vízmőtelep 13 db termelıkútja 4000 m3/d mennyiséget szolgáltat Nyúl és környezı telepóülések 
vízelléátására. További jelentıs vízkivétellel Celldömölk területi vízmőve rendelkezik. A vízmő 6 db 
termelıkútjából a vízjogi üzemeltetési engedély alapján 1972 m3/nap átlagos vízmennyiség 
termelhetı ki. A térségben még jelentıs vízkivételként számba vehetı Jánosháza közcélú 
ivóvízellátás biztosító vízmőve 445 m3/nap átlagos engedélyezett vízkivételével, valamint Vönöck 
területi vízmőve 425 m3/nap átlagos vízmennyiséggel.  

A felszín alatti vízhasználatok szempontjából kiemelt helyet foglalnak el a termálvízhasználatok. Az 
érintett vízgyőjtın termálvizet hasznosító létesítmények Celldömölk, Mesteri és Borgáta, Pápa és 
Sümeg településeken találhatók. A celldömölki Vulkán Fürdı 3 db, Mesteri Termálfürdı 2 db és a 
Borgáta Forrás Kft. 2 db, Pápa és Sümeg termálfürdı 1-1 db termálkúttal rendelkezik.  
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Celldömölkön a Városgondnokság üzemeltetésében lévı Vulkán Fürdı 3 db termálkútja felsı-
pannon homok, homokkı rétegeket csapol meg. A vízjogi engedély alapján a kitermelhetı 
vízmennyiség 242 m3/ nap, melynek kb. 2%-át gyógyászati célra hasznosítják. A fennmaradó rész 
hasznosítása fürdı célú.  

A Mesteri Termál Kft. üzemeltetésében lévı Mesteri Termálfürdı 2 db termálkúttal rendelkezik, 
melyek közül a felsı-pannon homokkıre települt kút üzemen kívül van. A triász dolomitos 
mészkırétegeket megcsapoló termálkútból kivehetı vízmennyiség 98 m3/nap. A kút vize 
gyógyvízzé van minısítve.  

A Borgátai Termálfürdıt a Borgáta Forrás Kft. üzemelteti. A fürdınek 2 db termálkútja van, melyek 
közül az újabb, 2002-ben fúrt kút tartalék. Mindkét kút triász mészkı, dolomit rétegeket csapol meg. 

Az üzemelı termálkútból kivehetı vízmennyiség 82 m3/nap. 

A pápai és a sümegi standfürdı is termál karsztvizet vesz igénybe, az elıbbi átlagosan 700, az 
utóbbi 80 m3/nap mennyiségben. 

2.5 Egyéb terhelések 

A medrek feliszapolódása, túlzott növényi vegetációval való benıttsége, és az intenzív/félintenzív 
halgazdálkodás együttesen gyakran vezet vízminıségi havaria helyzetekhez, amely gyakran 
halpusztulásokban, vízvirágzásban, vagy a makrovegetáció túlzott elszaporodásában is 
megnyilvánul. 

A löszös, finomhomokos üledékben a nagy reliefenergiájú vízfolyások mély völgyeket, 
vízmosásokat alakítottak ki. A Gyır-környéki vízmosások közül a legjelentısebbek Gyırújbarát, 
Nyúl, Écs és Ravazd községek területén találhatók melyek feltöltıdését, a hordalék visszatartását 
vízmosáskötı gátakkal segítik elı. Tekintve, hogy a vízgyőjtı területen talajvédı mővelést 
általában nem folytatnak, jelentıs a befogadókat terhelı hordalék lesodródás. A zártkertek 
növekedésével ez a helyzet csak tovább romlott, mivel meredek többnyire mőveletlen területeket 
vontak ismételt kiskerti mővelés alá. Ezen kívül a Sokorói-dombság területén Tényı, Sokorópátka, 
Kajárpéc községek területén is számottevı az erózió. 

2.5.1 Közlekedés 

Az alegységet több vasútvonal és fıútvonal érinti, a forgalom elsısorban az utakon zajlik. A fıutak 
és a fontosabb utak állapota kielégítı, a mellékutak minısége rossz. 

2.5.2 Rekreáció 

Az alegységen lévı tározók horgásztóként is üzemelnek, ami kiváló lehetıség a területen 
kikapcsolódni vágyóknak. 

2.5.3 Halászat 

A Marcal halászati jogosultja a gyıri "Elıre" Halászati Szövetkezet. A termelı célú természetes 
vízi halászat napjainkra már nem képvisel jelentıs mennyiséget, ugyanakkor a vízgyőjtın a 
horgász célú hasznosítás elıtérbe kerül. 
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Mind a horgászati, mind a halászati halgazdálkodás ún. halgazdálkodási tervek alapján folyik, több 
vízterület vonatkozásában haltelepítésekkel is számolni kell. Intenzív halastavi haltermeléssel a 
Nagy-Pándzsa és Vezseny-ér víztestek érintettek. 

A Holt-Marcal horgász kezelésben van, két horgász egyesület folytat rajta intenzív horgásztatást. A 
két egyesület együttes taglétszáma 1500 fı körüli. 

A halastavak leeresztésükkor pontszerő szennyezıforrásként léphetnek fel a bennük feldúsult táp- 
és szervesanyagmennyiség következtében. Az intenzíven hasznosított horgászvizeken az intenzív 
haltelepítések a halszerkezetet kedvezıtlenül befolyásolhatják, illetve a horgászathoz kapcsolódó 
járulékos emberi hatások (pl.: csatornázatlan üdülıtelkek) vízminıségi problémákat okozhatnak. 

2.6 Az éghajlatváltozás várható hatásai 

Az éghajlatváltozás alapvetıen befolyásolja felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi állapotát. 
Figyelmen kívül hagyása kérdésessé teheti a vízgazdálkodási problémák és okok meghatározását, 
veszélyezteti a beavatkozások sikerességét. 

Az elmúlt idıszak csapadék-szegényebb idıszaka, a szélsıséges idıjárási viszonyok, fıként a 
magas hımérséklető nyári idıszakok megváltoztatják a beszivárgási, lefolyási viszonyokat, és a 
vízgazdálkodási folyamatoknak alkalmazkodniuk kell ezekhez az állapotokhoz. 

Fontos feladattá válik a területen lehullott csapadék visszatartása, a meglévı vizes élıhelyek, 
holtágak, mellékágak vízigényének biztosítása, a mezıgazdasági szempontból fontos öntözés 
lehetıségének megteremtése. 
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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 védettséget az ivóvízkivételre használt, vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vizek, valamint a 
halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok 
ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet mondja ki. Ivóvíz kivételre használt, vagy 
ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz (felszíni ivóvízbázis) minden olyan felszíni víz, amelybıl 
közvetlen vízkivétellel - általában kezelés után - olyan vizet nyernek, vagy terveznek nyerni, amely 
emberi fogyasztásra szolgál. 

Az ország területén rendeletben összesen 15 vízkivételt rögzít jogszabály, melyek 3 vízfolyást, 6 a 
vízfolyásokon ivóvíz ellátás céljára létesített völgyzárógátas tározókat és további 6 pedig állóvizet 
érint. Védıterület kijelölése csak a völgyzárógátas tározók esetében történt meg. A további felszíni 
ivóvízbázisnak szánt vizek besorolását a hatóság - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Fıvárosi/Kistérségi, az 5000 fınél több lakost ellátó ivóvízmővek esetében Regionális 
Intézetei (a továbbiakban: egészségügyi hatóság) egyetértésével - annak tudomására jutása 
idıpontjától számított egy éven belül kell elvégezni. 

3.1.2 Ivóvízkivétel felszíni vizekbıl 

Az alegység területén nem található felszíni vízkivétel. 

3.1.3 Ivóvízkivétel felszín alatti vízbázisokból 

Magyarországon a vízellátásban döntı szerepet a felszín alatti vízkészlet tölt be. A vízkitermelés  
mintegy 45%-ban rétegvizekbıl, további 40 % parti szőréső készletekbıl és 10%-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 
ivóvízbázisról 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 
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 
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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 KÖTEVIFE-
ken 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 használati 
célja 

A védı-
terület 
típusa 

Érintett felszín 
alatti víztestek 

Ajka Szélespataki karsztkút K-47 üzemelı ivóvíz számított k.4.1 
Ajka Széles-pataki vízbázis üzemelı ivóvíz földhivatali sh.1.1 
Bakonybél Vízmő 1. és 2. talajvízkutak üzemelı ivóvíz számított sh.1.1, k.1.2 

Bakonybél Karsztkút K-6/a üzemelı ivóvíz földhivatali  k.1.2, k.4.1 

Boba Körzeti vb. üzemelı ivóvíz becsült p.1.5.1, sp.1.5.1 
Celldömölk Körzeti vb. üzemelı ivóvíz számított p.1.5.1 

Celldömölk Gyógyfürdı üzemelı ásvány-, 
gyógyvíz számított p.1.5.1 

Devecser Vízmő 1. kút üzemelı ivóvíz számított sp.1.5.1, k.1.1 
Eplény Községi vm. K-4 kút üzemelı ivóvíz számított sh.1.1, sh.1.3 
Farkasgyepő Községi vízmő üzemelı ivóvíz számított sh.1.1 
Fenyıfı Fenyıfı Észak Bakonyi RV. üzemelı ivóvíz számított  k.1.2 

Gyepükaján Vízmő K-3 karsztkút üzemelı ivóvíz földhivatali k.4.1 
Gyepükaján Vízmő üzemelı ivóvíz földhivatali h.1.1, sh.1.1 
Hárskút Anti-forrás üzemelı ivóvíz becsült sh.1.1 
Hárskút Kistérségi vm. üzemelı ivóvíz földhivatali k.1.1, k.4.1 
Kamond Községi vízmő üzemelı ivóvíz számított p.1.5.1 

Jánosháza Körzeti vb. üzemelı ivóvíz becsült p.1.5.1, sp.1.5.1 

Kislıd Vízmő üzemelı ivóvíz földhivatali sh.1.1 
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A vízbázis 
Település 

neve jellege használati 
célja 

A védı-
terület 
típusa 

Érintett felszín 
alatti víztestek 

Mesteri Körzeti vb. üzemelı ivóvíz becsült p.1.5.1, sp.1.5.1 

Nagysimonyi Körzeti vb. üzemelı ivóvíz számított  p.1.5.1 

Noszlop Községi vízmő I-II. kút üzemelı ivóvíz földhivatali h.1.1, sp.1.5.1 
Nyirád Nyirád térségi vízellátás üzemelı ivóvíz földhivatali k.4.1 
Nyögér-
Bejcgyerty. Körzeti vb. üzemelı ivóvíz földhivatali p.1.2.1, p.1.5.1, 

sp.1.2.1, sp.1.5.1 
Nyúl Pannonhalma-Nyúl vb. üzemelı ivóvíz számított p.1.4.1, sp.1.4.1 
Pápa Tapolcafıi vm. üzemelı ivóvíz számított k.1.2, k.4.1 
Pázmándfalu Pázmándfalu Reg. vm. üzemelı ivóvíz becsült p.1.4.1, sp.1.4.1 
Tét Téti vm. üzemelı ivóvíz számított p.1.4.1, sp.1.4.1 
Városlıd Községi vm. üzemelı ivóvíz földhivatali sh.1.1 
Vönöck Körzeti vb. üzemelı ivóvíz becsült p.1.5.1, sp.1.5.1 

Az alegységen összesen 29 üzemelı védıterülettel rendelkezı vízbázist tartanak nyilván, 
amelybıl egy ásvány-, gyógyvíz, a többi pedig ivóvíz kivétel. 

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). 

A „védıterület típusa” elnevezéső oszlopban leírtak jelentése a következı: 

� Földhivatali: A diagnosztikai munkák során a földhivatali telekhatárokhoz igazított 
védıterületek, melyek többségükben rendelkeznek hatósági kijelölı határozattal is. 

� Számított: A diagnosztikai munkák során modell alkalmazásával meghatározott 
védıterületek ill. különbözı intézmények által, különbözı módszerek szerint számított 
védıterület lehatárolások, melyek általában már hatósági határozattal is megerısítettek. 

� Becsült: Szakirodalmi adatok, szakvélemények alapján becsült védıterületek.  

Az alegységen belül 10 vízbázisnak van földhivatali védıterülete, további 13 vízbázis esetében 
beszélhetünk részletes számítások alapján meghatározott számított védıterületekrıl.  

6 vízbázis esetében a védıterület csak becslésen alapul. 

A Celldömölki Gyógyfürdı ásvány-gyógyvíz vízbázisa felszíni védıterülettel nem rendelkezik, 
védıidom került kijelölésre (a védıidomnak nincs felszíni metszete). 

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. 
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A védıterületek tehát különbözı nagyságúak, általában a legnagyobb kiterjedésőek a karsztos 
vízbázisok védıterületei. A vízbázisok védıterületeit a 3.1 térképmelléklet ben 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, 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 vízbázis 
védelem szempontjait figyelembe véve végezze. 

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.). 

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. 

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 nitrát-
érzékenyek is.  A védettség a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó elıírások szempontjából jelent 
megkülönböztetést (10 000 lakos-egyenérték felett tápanyag eltávolítási kötelezettség). 

3.2.2 Tápanyag-érzékeny területek 

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 jelöljék 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 tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a 
terület kijelölés módosítása nem szükséges. 

3.2.3 Nitrátérzékeny területek 

A nitrát rendelet célja a vizek védelme a mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szemben, a 
vizek meglévı nitrátszennyezettségének továbbá csökkentése. A nitrát érzékenynek minısülı 
területeket a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet meghatározza. Ezek egy része már korábban 
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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 m-
nél 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 nitrát-érzékeny területet (beleértve a tápanyag-érzékeny 
területeket is, amelyeket külön kontúrvonal jelöl).  

Az MEPAR kijelöléssel az alegység területének 55%-a érintett. A további, MEPAR szinten még 
nem lehatárolt területek elıfordulása szempontjából a 3-2. térkép melléklet  ad információt.  

A VGT intézkedési javaslatai között szerepel a nitrát-érzékeny 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,  
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���� a fürdıvíz minıségellenırzésének szabályait, 

���� 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: 

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

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

c) 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. 2008-
ban az országosan nyilvántartott 256 természetes fürdıhelybıl 228 strand kijelölése történt meg, a 
78/2008. (IV. 3.) Korm. 

Az alegység területén nyilvántartott 2 fürdıhelybıl 2008-ban 2 strand volt kijelölve: Fenyves strand 
(Pápai-Bakony-ér, AIQ774); Achilles strand (AIW101). 
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A kijelölt fürdıhelyeket és a fürdıvíz használat szempontjából érintett víztesteket a 3-3 térkép 
melléklet  mutatja be. 

3.4 Védett természeti területek 

A víztestek jó ökológiai állapota elérésének egyik legfontosabb célja a védett természeti területek, 
az élıhelyek és állatfajok védelmére kijelölt területek fennmaradásához szükséges feltételek 
biztosítása. 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. 

3.4.1 Jogszabályi háttér 

A VKI és a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint védett 
területnek kell tekinteni a jogszabályban vagy a hatóság határozatában kijelölt körülhatárolható 
földterületet, melyekhez természeti értékek, víztıl függı élıhelyek, fajok megóvása érdekében 
elıírások kapcsolódnak. Ennek értelmében a természetvédelmi oltalom a törvényi szinttıl egészen 
a helyi szintő védelemig terjedhet, kiemelve azokat a védett elemeket, melyek a VGT 
szempontjából feltétlenül vizsgálandóak. 

���� A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 

 Országos jelentıségő védett természeti területek és értékek  

���� Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: 

 nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék 

���� A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek 

a) természetvédelmi területnek minısül valamennyi láp, szikes tó 

b) természeti emléknek minısül valamennyi forrás, víznyelı 

���� A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti értékek 

a) barlangok 

b) Helyi jelentıségő védett természeti területek 

c) természetvédelmi terület, természeti emlék 

A Tvt. elıírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a 
természetvédelmi kezelési tervet. A természetvédelmi kezelési terv - jogszabályban 
meghatározott definíciója szerint - olyan dokumentum, amely a védett természeti terület és 
természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló 
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természetvédelmi kezelési módokat, továbbá a felsoroltak érdekében meghatározott 
korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza, ezekre vonatkozó 
elıírásokat állapít meg. A természetvédelmi kezelési tervet a Tvt. rendelkezései alapján 
jogszabályban kell kihirdetni, a természetvédelmi kezelési terv elıírásai kötelezı érvényőek. 
A 9/2008. (K.V. Ért. 8.) KvVM utasítás a megalapozó dokumentáció és a részletes kezelési 
terv tartalmi elemeit és mellékleteit határozza meg. 

���� 275/2004. (X. 8.) Kormány rendelet az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi 
rendeltetéső területekrıl  

Az európai uniós csatlakozásunkkal egyidejőleg kialakításra került az Európai Unió 
ökológiai hálózatához (un. Natura 2000 hálózat) csatlakozó magyarországi területek, 
melyek védett természeti területnek minısülnek. Az elıírások a következı kategóriákat 
állították fel: 

a) különleges madárvédelmi terület 

b) különleges természetmegırzési terület  

c) kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület 

d) jelölt Natura 2000 terület 

e) jóváhagyott Natura 2000 terület 

A területek kijelölése mellett a vonatkozó Uniós direktívák átvételével rögzítésre kerültek az 
európai szintő védelmet jelentı hazánkban elıforduló közösségi jelentıségő és kiemelt 
jelentıségő közösségi fajok, valamint a közösségi jelentıségő élıhelytípusok és a kiemelt 
jelentıségő közösségi élıhelytípusok. 

A rendelet mellékletekben rögzíti, hogy a konkrét védelem gyakorlati szabályait az un. 
Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció határozza meg. A 
Natura 2000 területek esetében a VKI szempontú természetvédelmi intézkedések 
meghatározásánál ez tekinthetı kiinduló pontnak, azonban ezek a tervek még csak 
korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

���� Ökológiai hálózat 

A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. Törvény a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
(Kt. 40. §) részét képezı Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben az ökológiai hálózat és 
az ökológiai (zöld) folyosók kialakításának és fenntartásának hosszú és középtávú 
szempontjait. Ezen túl további részleteket nem határoz meg.  

Az országos ökológiai hálózatról az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi 
XXVI. Törvény rendelkezik. Az ökológiai hálózat az országos területrendezési tervben 
megállapított önálló védelmi övezet, amelybe az országos jelentıségő természetes, illetve 
természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtı ökológiai folyosók 
egységes, összefüggı rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai 
folyosók és a pufferterületek. Ez utóbbi részeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek határozzák meg. Az ökológiai hálózat védelmét az alacsonyabb 
szintő tervekbe integráltan lehet érvényesíteni, azonban az ezekre vonatkozó szabályokat a 
településrendezési tervek nagyon ritkán fogalmaznak meg. 

���� Védelemre tervezett természeti területek 
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Az országos védelemre tervezett területekrıl nyilvános hozzáférhetık azok településsoros, 
helyrajzi számos listája annak érdekében, hogy a védetté nyilvánítási folyamatot 
megelızıen a különbözı szintő tervezési, fejlesztési döntéseknél azokat figyelembe 
lehessen venni. Ezek közé tartozik a VGT folyamata is. 

���� Ramsari Egyezmény (1971) - 1979 

A számos természetvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmény között a VGT szempontjából 
kiemelt helyet foglal el „A nemzetközi jelentıségő vizes területekrıl, különösen, mint a 
vízimadarak élıhelyeirıl” szóló un. Ramsari Egyezmény, mely a természetvédelmi 
államközi megállapodások legrégebbike és eredetileg a rohamosan csökkenı vízimadár-
állományoknak kívántak a csatlakozó országok védelmet biztosítani. A tapasztalatok 
azonban hamar rávilágítottak arra a tényre, hogy önmagában az élıhelyek védelme nem 
elegendı, magát az ökológiai rendszert kell megırizni (melynek meghatározó a víz 
mennyiségi és minıségi állapota), hogy képes legyen az ott elıforduló fajok 
életfeltételeinek fenntartható biztosítására. 

���� Fajmegırzési tervek 

A védelmi elıírások teljesítése érdekében egyes fajokra is készülnek un. fajmegırzési 
tervek, melyek a védelem további feladatait határozzák meg. Ezek védelme jelentıs 
részben a védett területeken valósul meg. 

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 háttér-információk 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 minden védett területet, míg a folyó és a tó víztestek 
esetében azok többségének az érintettségét jelenti (lásd 3-3 táblázat). A víztestek és a védett 
természeti területek tematikus térképeit a 3-4. térkép melléklet ben mutatjuk be. 

Bár szintén fontos lenne a védelemre tervezett területek, valamint az ex lege védett lápok és 
szikes tavak területeinek pontos ismerete, azonban a háttér-információk hiánya miatt ezek 
egyelıre nem kerülhettek feldolgozásra. 
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3. fejezet Védelem alatt álló területek – 40 – 
 

3-3. táblázat: Vízfolyás és állóvíz víztestek érintettsége a természetvédelmi szempontból oltalom 
alatt álló területek kijelölésével  

Védett terület 

Folyó víztest  

EU kód 
Víztest neve 

A
le

g
y
s
é
g

 

k
ó
d

 

NP 

igazgatóság 

kódja3 azonosító neve 

HU_RW_AEP370 Cinca 1-4 BFNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 
HU_RW_AEP370 Cinca 1-4 İNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 

HU_RW_AEP390 Csigere-patak és 
Széles-víz 1-4 BFNPI jKJTT 76 HUBF20009 Devecseri Széki-erdı 

HU_RW_AEP409 Csuki-ér 1-4 FHNPI jKJTT 
292 HUFH20008 Pannonhalmi-dombság 

HU_RW_AEP409 Csuki-ér 1-4 FHNPI TK 253/TK/92 Pannonhalmi TK 
HU_RW_AEP512 Gerence-patak középsı 1-4 BFNPI jKJTT 70 HUBF20002 Papod és Miklád 

HU_RW_AEP512 Gerence-patak középsı 1-4 BFNPI jKJTT 
109 HUBF30001 Északi-Bakony 

HU_RW_AEP512 Gerence-patak középsı 1-4 BFNPI KMT 4 HUBF30001 Északi-Bakony 
HU_RW_AEP512 Gerence-patak középsı 1-4 BFNPI TK 240/TK/91 Magas-bakonyi TK 
HU_RW_AEP514 Gerence-patak felsı 1-4 BFNPI jKJTT 70 HUBF20002 Papod és Miklád 

HU_RW_AEP554 Hajagos-patak és 
mellékvízfolyásai 1-4 BFNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 

HU_RW_AEP587 Holt-Marcal 1-4 FHNPI jKJTT 
295 HUFH20011 Rába 

HU_RW_AEP587 Holt-Marcal 1-4 FHNPI TK 253/TK/92 Pannonhalmi TK 

HU_RW_AAA783 Nagy-Pándzsa felsı és 
Vezseny-ér  1-4 FHNPI jKJTT HUFH20007 Péri repülıtér 

HU_RW_AEP603 Hunyor-patak 1-4 BFNPI JKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 

HU_RW_AEP672 Kígyós-patak alsó 1-4 BFNPI jKJTT 77 HUBF20011 Felsı-Nyirádi-erdı és 
Meggyes-erdı 

HU_RW_AEP672 Kígyós-patak alsó 1-4 BFNPI TT 264/TT/93 Sárosfıi Halastavak TT 

HU_RW_AEP673 Kígyós-patak felsı 1-4 BFNPI jKJTT 77 HUBF20011 Felsı-Nyirádi-erdı és 
Meggyes-erdı 

HU_RW_AEP699 Kodó és vízrendszere 1-4 BFNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 
HU_RW_AEP699 Kodó és vízrendszere 1-4 İNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 

HU_RW_AEP777 Marcal torkolati része 1-4 FHNPI jKJTT 
295 HUFH20011 Rába 

HU_RW_AEP778 Marcal Torna-patakig 1-4 BFNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 
HU_RW_AEP778 Marcal Torna-patakig 1-4 İNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 
HU_RW_AEP779 Marcal Gerence-patakig 1-4 BFNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 
HU_RW_AEP779 Marcal Gerence-patakig 1-4 İNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 

HU_RW_AEP795 Meleg-víz 1-4 BFNPI JKJTT 77 HUBF20011 Felsı-Nyirádi-erdı és 
Meggyes-erdı 

HU_RW_AEP809 Mosó-árok 1-4 İNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 

HU_RW_AEP823 Nagy-Pándzsa alsó 1-4 FHNPI jKJTT 
295 HUFH20011 Rába 

HU_RW_AEQ074 Torna-patak alsó 1-4 BFNPI jKJTT 80 HUBF20015 Marcal-medence 

HU_RW_AIQ774 Pápai-Bakony-ér 1-4 BFNPI jKJTT 
109 HUBF30001 Északi-Bakony 

HU_RW_AIQ774 Pápai-Bakony-ér 1-4 BFNPI KMT 4 HUBF30001 Északi-Bakony 

 

                                                
3  NP Nemzeti Park; TK Tájvédelmi Körzet; TT Természetvédelmi terület; jKJTT, jKTT NATURA2000 élıhely-védelmi 

terület; KMT NATURA 2000 madárvédelmi terület; Ramsari terület 



VízgVízgVízgVízgyőjtıyőjtıyőjtıyőjtı----gazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Terv  

1111----4 Marcal4 Marcal4 Marcal4 Marcal    
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3-4. táblázat: Víztıl függı védett természeti területek az alegység területén 

A védett természeti terület 

Neve 

A
 v

é
d
e

le
m

 

s
zi

n
tj

e
 

Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok 
Érintett víztestek 

D
ev

ec
se

ri 
S

zé
ki

-e
rd
ı

 

jKJTT 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae), 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis), 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris), 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Csigere-patak és Széles-
víz(AEP390), sh.1.1, 

sp.1.5.1 

É
sz

ak
i-B

ak
on

y 

jKJTT 

6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 
változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelıhelyei, 
6240 * Szubpannon sztyeppék, 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil 
magaskórós szegélytársulásai, 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis), 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-törmeléklejtıi, 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel, 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum), 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön, 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi, 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Cuha (Bakony-ér) 
felsı(AEP374), Gerence-

patak 
középsı(AEP512),Pápai-

Bakony-ér(AIQ774), sh.1.1, 
sh.1.3 (sh.1.2) 

F
el

s
ı

-N
yi

rá
di

-
er

d
ı

 é
s 

M
eg

gy
es

-e
rd
ı

 

jKJTT 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Kígyós-patak 
alsó(AEP672),Kígyós-patak 

felsı(AEP673),Meleg-
víz(AEP795), sh.1.1 

(sp.1.5.1) 

M
ar

ca
l-m

ed
en

ce
 

jKJTT 

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention 
növényzettel, 
6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae), 
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 

Cinca(AEP370), Hajagos-
patak és 

mellékvízfolyásai(AEP554), 
Hunyor-patak(AEP603), 

Kodó és 
vízrendszere(AEP699), 

Marcal Torna-
patakig(AEP778), Marcal 

Gerence-patakig(AEP779), 
Torna-patak alsó(AEQ074), 

sp.1.5.1 (sp.1.2.1) 
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3. fejezet Védelem alatt álló területek – 42 – 
 

A védett természeti terület 

Neve 

A
 v

é
d
e

le
m

 

s
zi

n
tj

e
 

Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok 
Érintett víztestek 

É
sz

ak
i-B

ak
on

y 

KMT 

6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 
változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelıhelyei, 
6240 * Szubpannon sztyeppék, 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil 
magaskórós szegélytársulásai, 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis), 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-törmeléklejtıi, 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel, 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum), 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön, 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi, 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek D5 Patakparti és lápi magaskórósok 

Gerence-patak 
középsı(AEP512),Pápai-

Bakony-ér(AIQ774), sh.1.1, 
sh.1.3 (sh.1.2) 

M
ag

as
-b

ak
on

yi
 

TK 

6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett, 
változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelıhelyei, 
6240 * Szubpannon sztyeppék, 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil 
magaskórós szegélytársulásai, 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis), 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-törmeléklejtıi, 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum), 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön, 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi, 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek D5 Patakparti és lápi magaskórósok 

Gerence-patak 
középsı(AEP512), sh.1.1, 

sh.1.3 

S
ár

os
fı

i 
H

al
as

-
ta

va
k 

TT 

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek, 
B1a Nem tızegképzı nádasok, gyékényesek és tavikákások 

Kígyós-patak alsó(AEP672), 
sh.1.1, sp.1.5.1 

A
tty

ai
-

lá
pr

ét
 

TT 

Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae), 
B4  Lápi zsombékosok, 
B5  Nem zsombékoló magassásrétek 

sh.1.1 

B
ak

on
yg

ye
pe

si
 

ze
rg

eb
og

lá
ro

s 

TT 

D1  Láprétek (Caricion davallianae), 
D2  Kékperjés rétek, 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) sh.1.1 
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A védett természeti terület 

Neve 

A
 v

é
d
e

le
m

 

s
zi

n
tj

e
 

Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok 
Érintett víztestek 

D
ev

ec
se

ri 
S

zé
ki

-e
rd
ı

 

TT 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae), 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris), 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

sh.1.1 

N
yi

rá
di

 
S

ár
-á

lló
 

TT 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Kígyós-patak 
alsó(AEP672),Kígyós-patak 

felsı(AEP673),Meleg-
víz(AEP795), sh.1.1 

(sp.1.5.1) 

S
om

ló
vá

sá
rh

el
yi

 
H

ol
t-

tó
 

TT 

D1Láprétek (Caricion davallianae), 
D2Kékperjés rétek 

 

T
ap

ol
ca

fı
i-l

áp
ré

te
k 

TT 

Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae, 
D34  Mocsárrétek, 
J5  Égerligetek, 
J6  Keményfás ártéri erdık 

sh.1.1 

F
en

y
ı

fı
i-

ı
sf

en
yv

es
 

TT 

N2 Mészkedvelı erdeifenyvesek 

sp.1.4.1, sh.1.3 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 

A tájvédelmi körzet védett területeihez tartozik a Holt-Marcal és a Rába közé esı, nádas, 
gyékényes, holtágakkal, puhafás ligeterdıkkel tarkított vizenyıs, tocsogós terület Ménfıcsanaktól 
északra, Gyır határában. A holtágak mentén füzes-nyárasok, gyékényes-nádasok, távolabb 
mocsaras, zsombékos társulások, nedves rétek jellemzik ezt a meseszép területet. A holtágakban 
sárga vízitök és tündérrózsa él, a mocsárréteken nıszirmok és kosborok díszlenek. A tocsogós 
vidéken még gyakori a pettyes gıte, a mocsári béka és a vöröshasú unka. 
A kisénekesek gazdag közössége mellett a terület igen gazdag madárvilágának legféltettebb fajai 
a kanalas, a cigány- és a böjtiréce, a törpegém és a réti tücsökmadár. A tájvédelmi körzet 
legnagyobb védett egysége a Pannonhalmi-dombság területe (a Sokoró vidéke). A dombság 
eróziós völgyek által tagolt, északnyugat-délkelet irányú hármas dombvonulatát a kavicsos 
alapkızeten található agyag és homokos lösz alkotja. A terület növényföldrajzilag átmenetet képez 
a Bakony északi területei és a Kisalföld között. A terület felszíni vizekben szegény, csak a dombok 
között található néhány kis vízhozamú patak. A dombság felszíni formáit az esıvíz okozta eróziós 
rombolás jellemzi, amely a lösztalajon látványos formák kialakulását eredményezte: mélyutak, 
löszös suvadások, meredek, leszakadó löszfalak, vízmosások sokasága szabdalja a 
domboldalakat. A tervszerő erdıgazdálkodás miatt a Pannonhalmi-dombságot nagyrészt telepített 
erdık uralják, már csak kisebb-nagyobb erdıfoltok utalnak arra, hogy a területet eredetileg cseres-
tölgyesek, és tatárjuharos lösztölgyesek borították. 
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3. fejezet Védelem alatt álló területek – 44 – 
 

Északi-Bakony jKJTT, KMT 
A közeli ipari területek (pl: Zirc) ellenére a Bakony legérintetlenebb része, viszonylag nagy 
kiterjedéső természetszerő erdıtársulásokkal. A közismerten „vadregényes erdırengetegnek” 
köszönhetı a jelentıs madárvilág is. Az extenzíven mővelt erdık jellegzetes kísérıfaja a fehérhátú 
fakopáncs, mely számottevı számban költ a területen, de jelentıs az egyéb harkályfajok 
állománya is. Jellemzı növénytársulásaik a szubmontán bükkösök és cseres tölgyesek. Madártani 
jellemzés: elsısorban a harkályfélék és a ragadozó madarak számára jelentıs terület, a 
javaslattétel is e fajok alapján történt. Földhasználat: erdıgazdálkodás, természetvédelem és 
kutatás, turizmus, vadászat és vadgazdálkodás. 

Devecseri Széki erd ı jKJTT  
A Természetvédelmi Terület létesítésének elsıdleges célja a Széki-erdı botanikai értékeinek 
védelme. A terület természetföldrajzi szempontból a Bakony része, ugyanakkor növényföldrajzilag 
már a Dél-dunántúli-flóravidék zalai flórajárásába tartozik. A területre jellemzı, hogy a mészkı és a 
dolomit a mélybe süllyedt, rajta fiatalabb, miocénkori kvarckavics és kisebb mennyiségben kvarc-
konglomerátum található. A hegységperemi helyzet és a viszonylag magas évi csapadék 
következtében egykor vízben gazdag terület volt, melyrıl régi, részben feltöltıdött patakmedrek, 
mesterséges vízelvezetı árkok és a növényzet is árulkodik. Jelentısebb erdıtársulásai a cseres-
kocsánytalan tölgyes, a jobb vízellátású helyeken a gyertyános-kocsánytalan tölgyes. Jelentıs 
természeti értéket képviselnek a terület kiszáradó láprétjei, rengeteg védett növényfajjal 
(zergeboglár, sárga liliom, magyar lednek, szibériai nıszirom, kornistárnics, illatos hagyma, 
poszméhbangó). Zoológiai vonatkozásban kevésbé ismert a terület, de a védett mocsári 
tarkalepke, a zanótboglárka, a havasi tőzlepke és a gerincesek közül a törékeny gyík jelenléte 
jelentıs. 

Attyai-láprét TT 
A terület eredetileg egy észak-déli irányú tojásdad karsztsüllyedék volt, amiben több karsztforrás 
által is táplált forrástó lehetett. A mélyedés azonban lassan feltöltıdött, és a szukcesszió során 
láprétté alakult (egy idıben megpróbálták lecsapolni is). Vízellátásáról azonban – a vízhozam 
függvényében néhol kisebb tavacskákat is életben tartva – máig is gondoskodnak a mélyben 
mőködı források. A védett lápréten többféle sásos, kákás társulás is él, olyan védett növényekkel, 
mint a szibériai nıszirom, az orchideák közül a ritka, kis fehérvirágú ıszi füzértekercs vagy a 
mocsári nıszıfő. A terület kimagaslóan legértékesebb állománya azonban a jégkorszaki idıbıl itt 
maradt, és a hővös mikroklímában magát jól érzı illatos hagyma, amelynek többszázezres 
állománya él a lápréten – a virágzás idején intenzív illata közel és távol érezhetı. 
A nedves terület állatvilága is értékes, hiszen több kétéltő és hüllıfaj, valamint védett vízi madarak 
fajai élnek és költenek a lápréten. 

Sárosf ıi halastavak TT 
A tórendszer mesterséges képzıdmény. A múlt század elején alakították ki, hogy az amúgy 
mezıgazdaságilag nem túl értékes területet "hasznosabbá tegyék". A halastavakig leérı 
zavartalan erdıkben megtelepedett a réti sas, hiszen a halastó terített asztal számára. 
Hasonlóképp fekete gólya is fészkel a területen, és vonulási idıben rendszeres látogató a 
halászsas is. A tó környéki erdıkben rendszeresen fészkel holló és fekete harkály. A tavon és 
környékén, több kétéltő- és hüllıfaj, nádi énekesek, szürke gém és más védett vízi madarak élnek 
– madárvonuláskor pedig lúd- és récecsapatok pihenı és táplálkozóhelye. A halastavakon 
hosszabb ideje vidrák is élnek. 

Somlóvásárhelyi Holt-tó TT 
Ez az élıhely is annak a vizenyıs, lápos élıhelyláncnak egyik tagjaként maradt fenn, ami egykor a 
Bakony északnyugati peremét határolta. Ezeket a többé-kevésbé sík területeket a Bakony 
hegylábain felszínre törı karsztvízforrásokból táplálkozó, viszonylag bıviző patakok hálózták be és 
éltették. Az általában erdıs területek által körbevett, csapadékos és hővös idıjárású lápos 
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területeket igen gazdag és jellegzetes növény- és állatvilág jellemezte (e területek maradványa 
például a Tapolcafıi- és az Attyai-láprét vagy a Bakonygyepes mellett található láp is). A tavat 
azonban lecsapolták, helyét értékes kékperjés kiszáradó láprét foglalta el, amely azonban 
természetvédelmi beavatkozások eredményeképp az év nagy részében ismét – bárha sekély – víz 
alatt áll. A területen így fennmaradhattak azok a megkapóan szép, nagyobb nedvességigényő 
füzesek, nádas, sásos társulások is, amelyek egykor az egész tájat jellemezték. A láprét 
legértékesebb védett növényei – közéjük tartozik a szibériai nıszirom, a hússzínő ujjaskosbor, a 
vitézkosbor, a kornistárnics vagy a buglyos szegfő – tavasztól ıszig gyönyörködtetik a területet 
meglátogató érdeklıdıt. 

Tapolcaf ıi láprétek TT 
A Pápai-Bakonyalja kistájon belül található terület egykor gazdag vízhálózattal bírt, mivel a bakonyi 
karsztvíz egyik forrásfıje a közelben található. A terület legfontosabb élıhelytípusát a láprétek 
jelentik, melyeken jelentıs zergeboglár, szibériai nıszirom, illatos hagyma, mocsári kosbor 
állomány található. 

Úrkúti- ıskarszt TT  
A mintegy 180-190 millió éve keletkezett jura mészkı karsztos mélyedéseit mangánérc töltötte ki, 
amelynek kitermelése után vált láthatóvá a trópusi karsztos formakincs. A rózsaszínő karsztos 
mészkı helyenként rengeteg kardlábú maradványt, tengeri liliomot, valamint kis termető 
ammoniták házait tárja elénk. 

3-5. táblázat: Víztıl függı védett természeti területek fıbb jellemzıi 

A 

védelem 

szintje 

Terület 
(Ha) 

Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok 

jKJTT 50807 

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel, 
6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brometalia) fontos orchidea-lelıhelyei, 
6240 * Szubpannon sztyeppék, 
6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges  vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai, 
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-törmeléklejtıi, 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel, 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum), 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön, 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi, 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris), 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 
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A 

védelem 

szintje 

Terület 
(Ha) 

Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok 

KMT 25803 

6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brometalia) fontos orchidea-lelıhelyei, 
6240 * Szubpannon sztyeppék, 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai, 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-törmeléklejtıi, 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel, 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum), 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön, 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi, 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 
D5 Patakparti és lápi magaskórósok 

TK 35141 

6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brometalia) fontos orchidea-lelıhelyei, 
6240 * Szubpannon sztyeppék, 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai, 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-törmeléklejtıi, 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel, 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum), 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön, 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi, 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 
D5 Patakparti és lápi magaskórósok 

TT 2224 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek, 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris), 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek, 
B1a Nem tızegképzı nádasok, gyékényesek és tavikákások, 
B4 Lápi zsombékosok, 
B5 Nem zsombékoló magassásrétek, 
D1 Láprétek (Caricion davallianae), 
D2 Kékperjés rétek, 
D34  Mocsárrétek 
J5  Égerligetek, 
J6  Keményfás ártéri erdık, 
N2 Mészkedvelı erdeifenyvesek 

Az érintett jelölı közösség a 3-4, 3-5 táblázatok alapján: 

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 (emersz) 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 
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érje tápanyag terhelés, bemosódás a víztestet, szerencsés, ha nem sérül a littorális zóna, nincs 
partrendezés, kotrás, hínár eltávolítás, növényevı hal telepítés. 

3270 - Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel. Finom 
hordalékot (is) szállító folyók kiöntésein, iszapos partjain kialakuló, változékony, ephemer 
társulásai. Kialakulásának feltétele a természetes, változékony vízjárás rendszeres kiöntésekkel, a 
természetes meder morfológia, 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). 

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, a Marcalvölgy kisvízfolyásai és a patakmenti területein. A bolygatást 
nehezen tőrik, kotrás, erıteljesebb növényzet irtás a parti zónában, kotort anyag deponálása és 
egyéb okból történı tápanyag feldúsulás következtében hamar széthullik, átalakul a társulás és 
invazív 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 elıntésbıl származó víztöbblettel rendelkezı, jobbára 
állandónak tekinthetı gyeptársulások tartoznak ide. Területünkön nagyobb kiterjedésben a 
Rábaköz, és a Rába mentén 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 diKMTr), 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 Pannonhalmi-dombság vízfolyásai területén. Értékes, fajgazdag 
gyepterületek tartoznak ide szintén, az elızıhöz hasonló fajkészlettel. 

7230 - Mészkedvelı üde láp- és sásrétek. A Ny-Dt: fajgazdag láprétjei tartoznak ide, Sesleria 
uliginosával, Dactylorhiza fajokkal 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 Rába 
mentén, vízfolyások valamint holtágak mentén fordulnak elı. Állományaikban található idısebb 
faegyedek esetenként korhadéklakó közösségek (köztük a remetebogár is) számára kitőnı 
élıhelyül szolgálnak, változatos lágyszárú szinttel, gerinctelen faunával és madár közösséggel 
rendelkeznek. Létfeltételük a bıséges vízellátottság, rendszeres felszíni elöntés, változatos meder 
morfológia, szabad folyófejlıdés. 

91F0 - Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris). Egyik leginkább 
veszélyeztetett, lassan kialakuló és nehezen regenerálódó vízfolyást kísérı, magas ártéri társulás 
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csoport, melynek alig maradtak meg idıs állományai a Rábaközben, 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. 

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 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. 

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. 

*** 

A védelem alatt álló területek közül az ivóvízkivételeket, a tápanyag és nitrátérzékeny területeket, a 
természetes fürdıhelyeket és a védett természeti területeket a 3. melléklet ben térképi formában 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.   
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− A tápanyag és nitrátérzékeny területek térképén a 2008. évi nitrátjelentésben, valamint a 
27/2008-as Korm. rendeletben 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 kerültek jelölésre. 

− A Natura 2000-es és egyéb védett területek térképén a madárvédelmi és a 
természetmegırzési területeken túl az országos ökológiai hálózat elemeit és a halas 
vizeket is jelöltük.  
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4 Monitoring hálózatok és programok 

4.1 Módszertani kérdések 

A VKI 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 vizek monitoring tevékenysége több évtizedes, sıt egyes elemeiben 
évszázados múltra tekint vissza. 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 
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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 
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: 

� segítse 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 a hosszú távú változások  

A határokkal osztott víztesteknél feltáró monitoringot kell üzemeltetni és a határvízi szerzıdésben 
meghatározott adatokat kell szolgáltatni a szomszédos ország társszervezetének. A Duna-
medence 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, amelyeknél fennáll a kockázata, 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. 
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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 
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 
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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 
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. 

Magyarországon a felszíni vizek monitoring tevékenysége 1886-ban a vízrajzi-mennyiségi 
mérésekkel kezdıdött. 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, 
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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. Az alegység területén vízállást 22 
törzsállomáson, vízhozamot 16 állomáson mérnek. 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 
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 következı élılénycsoportok 
összetételére, egyedsőrőségére, tömegére illetve korszerkezetére terjednek ki: 

� lebegı életmódot folytató algák (fitoplankton), 
� makroszkópikus vízi lágyszárú növényzet (makrofita), 
� aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képzı algák (fitobenton), 
� fenéklakó makroszkópikus vízi gerinctelenek (makrogerinctelenek), és 
� 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 

Hidromorfológiai jellemzı Vizsgált paraméter 

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). 

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

Morfológiai viszonyok  

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

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

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

Fedettség és 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 térképmelléklet et).  

A biológiai elemekre hatással lévı 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 paraméter. 

A VKI V. melléklete megadja az általános fizikai-kémiai elemek meghatározásához alábbi 
táblázatban felsorolt „alapkémiai” paramétereket, melyek vizsgálata kötelezı: 
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4-2. táblázat: A biológiát támogató fizikai-kémiai elemek vizsgálata 

Általános f iz ika i-kémiai elem Vizsgált  paraméter 

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 szennyezı anyagként 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 
4-1. mellékletben  található, míg a programok összefoglaló táblázata és leírása alábbiakban 
következik. A monitoring hálózat és program térképi bemutatása a 4-1 térképmelléklet tel történik. 
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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 Marcal alegységre ebb ıl 2 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 Marcal alegységen ebb ıl 3 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 20 található a Marcal alegységen.  A 
hidromorfológiai okokra visszavezethet ı kockázatok  esetében értelemszerően a hidrológiai és 
morfológiai elemek operatív észlelése szükséges. Ezen programok a hosszanti átjárhatóság 
akadályozottsága miatt, a völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, vízk ivétel, 
vízmegosztás miatt, a keresztszelvény menti elváltozások, szabályozással kapcsolatos 
elváltozások hatásai miatt, a kotrás, burkolat hatásai  miatt kerültek meghatározásra. A Marcal 
alegységen ezen alprogram keretében 18 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. 
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Az egyes alprogramoknál vizsgált paramétereket és a monitorozás gyakoriságát a 4-3. 
táblázatban  foglaltuk össze: 

4-3. táblázat: A felszíni víztestek monitoring programjai és a mérési gyakoriságok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.      Alprogram     Alprogram     Alprogram     Alprogram    

         kódja         kódja         kódja         kódja     
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évente 
365 

Morfológia 6 évente 
1 

6 évente 
1  6 évente 

1   6 évente 
1 

6 évente 
1 

6 évente 
1 

6 évente 
1 

Folytonosság  6 évente 
1     6 évente 

1 
6 évente 

1 
6 évente 

1 
6 évente 

1 

Alapkémia évente 
12 

évente 
12 

évente 
4 

évente 
4 

évente 
4 

évente 
4 

évente 
4 

évente 
4 

évente 
4 

évente 
4 

Elsıbbségi 
anyagok 

6 évente 
12 

6 évente 
12 

        

Elsıbbségi 
anyagok közül a 

releváns 
szennyezık 

    évente 
12      

Egyéb veszélyes 
anyagok  

6 évente 
12 

6 évente 
12         

Egyéb veszélyes 
anyagok közül a 

releváns 
szennyezık 

    évente 
12      

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 kiterjedtsége és heterogenitása miatt. Magyarországon több mint 4000 
forrást és közel 60 000 kutat tartunk nyilván, 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 
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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 vízgyőjtı-
gazdálkodási terv elkészítéséhez az állami monitoring mérésekbıl és az üzemi adatszolgáltatásból 
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 54, 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, un. 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 
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. 2007. március 22-én az Európai 
Bizottságnak 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 
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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. 

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 Vízgyőjtı-
gazdálkodási 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 keretében a Marcal alegység területén 54 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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A vízhozammérési program  - elsısorban forrásokra vonatkozik, de néhány esetben termálkútból 
elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál. Az alegységen területén 3 helyen mérnek vízhozamot 
évente legalább egyszer. 

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 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 Marcal alegység területén a mintavételi helyek 40%-a szántó, 30%-a erdı, 30%-a rét-legelı 
mőveléső területen található. 

A sérülékeny belterületi program 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.  

E két programban összesen 24 monitoring hely van. 



VízgVízgVízgVízgyőjtıyőjtıyőjtıyőjtı----gazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Terv  

1111----4 Marcal4 Marcal4 Marcal4 Marcal    

    

 

4. fejezet Monitoring hálózatok és programok – 62 – 
 

4-3 ábra: Merített mintavétel forrásból vízminıség vizsgálathoz 

A védett rétegvíz programban  a vízminıségi mintavétel évente 
csak egy alkalommal történik és csak a legalapvetıbb, a 
kémhatásra, sótartalomra, összes szerves anyagra jellemzı 
paramétereket vizsgálják.  

Az alegységen 9 monitoring pont van a védett rétegvíz programban, 
amelyeknek 78%-a a porózus víztestekbe, míg 22%-a karszt 
víztestbe fúrt vízmőkút. 

4-4 ábra: Mintavétel figyelıkútból vízminıség vizsgálathoz 

A termálvíz program 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 Marcal alegység területén 1 monitoring ponton mőködik, 
hatévenként egyszeri mintavétellel. 

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 gyenge kémiai állapotú felszín alatti víztesteken 2009. december 22-tıl operatív monitoringot  
kell üzemeltetni. Az állapotértékelés eredményeképpen számos víztest kapott gyenge minısítést, 
amelyet a kémiai alapparaméterek (pl. nitrát), és/vagy a peszticidek (diffúz terhelés) és/vagy 
klórozott szénhidrogének (pontszerő szennyezések) küszöbértéket meghaladó jelenléte indokolt. 
Ennek megfelelıen négyféle operatív kémiai program végrehajtása szükséges, ebbıl kettı a 
kémiai alapparaméterek évi 2, illetve évi 4 mérését, míg egy program a növényvédı-szerek és egy 
a klórozott szénhidrogének  mérését célozza. 

A határokkal osztott víztestek esetében a szomszédos országokkal a határvízi egyezmények 
keretében adatcserére kijelölt kutak a VKI monitoring részét képezik. A Marcal alegység területén 
nincs ilyen állomás. 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 melléklet ben 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. A 
felszín alatti vizek megfigyelése során a helyszíni méréseknél, illetve a mintavételeknél 
használatos terepi jegyzıkönyveket a 4-6. melléklet  tartalmazza. 
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4.4 Védett területek monitoring programja 

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 véd ıterületeire , a tápanyag- és nitrátérzékeny  
területekre , a természetes fürd ıhelyekre , a Natura2000 területekre  és az ıshonos halak  
életfeltételeinek biztosítása céljából védett terül etekre  terjed ki. Ezen területekre esı víztestek, 
víztest-szakaszok monitoringjára egyaránt jellemzı, hogy az eddig leírt általános követelmény-
rendszeren 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 Marcal 
alegységen 29 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 tápanyag viszonyok monitorozására, így 
a tápanyagérzékeny vizeknél az általános felszíni vizes program mőködtetése elegendı. A 
nitrátérzékeny területek monitoring programjában az alegységen 2 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  12 
mőködik. 

A természetes fürd ıhelyek 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 Marcal alegység esetében jelenleg 2 fürd ıhelyet 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, 
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 Marcal alegységen 3 m őködik . A Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszerrel kapcsolatosan részletes információk az alábbi helyen találhatóak: 
http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr. 
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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. 

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 minden védett területet, 
míg a folyó és a tó víztestek esetében azok többségének az érintettségét jelenti (lásd 3-3 táblázat). 
A víztestek és a védett természeti területek tematikus térképeit a 3-4. térkép melléklet ben 
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 feldolgozásra. 
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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) fizikai-
kémiai jellemzıkre és a hidromorfológiai állapot jellemzésére készített ötosztályos minısítı 
rendszerek4 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. térkép melléklet  mutatja be, 
a részleteket (víztestek biológiai, fizikai-kémiai és a hidromorfológiai állapota) az 5-2. – 5-4. térkép 
melléklet ek tartalmazza. A térképeken a mesterséges és az erısen módosított vízfolyásokat a 
természetesektıl eltérı módon (szaggatott vonallal) jelöltük. A víztestenkénti minısítés 
eredményeit az 5-1. melléklet ben adjuk meg.  

5.1.1 Biológiai állapot 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.  

                                                
4 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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���� 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. 

���� 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 0 0 1 1 0 

Jó 5 1 4 3 1 

Mérsékelt 11 2 8 6 2 

Gyenge 0 2 3 1 1 

Rossz 0 0 1 0 0 

Nincs adat 20 31 19 25 32 

Összes vizsgált  

víztest 16 5 17 11 4 
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5-1. ábra: Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba sorolás 
szerint élılény együttesenként 
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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 térkép melléklet ben vizuálisan is 
áttekinthetı.  

5-2. táblázat: Az összesített biológiai minısítés eredményei víztest kategóriánként   

Víztest kategória 
Osztály 

Természetes Erısen módosított Mesterséges 

Kiváló 0 0 0 

Jó 0 1 0 

Mérsékelt 14 1 1 

Gyenge 1 5 0 

Rossz 1 0 0 

Nincs adat 10 2 0 

Összes vizsgált víztest 16 7 1 

5.1.1.1 Természetes víztestek 

A természetes vízfolyás víztestekre mind az öt élılénycsoport esetében történt minısítés. 
Összesen 31 db minısítési eredmény állt rendelkezésre az öt élılénycsoportból a 26 db 
természetes állapotú vízfolyás víztestre. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált víztestek 
esetében fitobenton, makrofita, valamint makrogerinctelen alapján történt minısítés. 4 db víztestre 
volt legalább három biológiai elemre adat. 10 db víztestre (a víztestek 38 %-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. Az 5-2 térkép 
melléklet  a biológiai minısítést mutatja be az összes felszíni vízre vonatkozóan. A térkép 
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színezéséhez a vizsgált elemek közül a legrosszabb eredményt tekintettük mértékadónak az 
osztályba soroláshoz.  

Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált természetes víztestek többnyire mérsékelt 
állapotokat tükröznek. Az egyes élılénycsoportokat tekintve már árnyaltabb képet kapunk. A 
fitobenton alapján 4 db víztest minısítése éri el a jó állapotot, míg a többi vizsgált víztest mérsékelt 
állapotokat tükröz. Fitoplankton alapján 2 db víztest történt minısítés, de ezek egyike sem éri el a 
jó állapotot. Makrofita alapján már változatosabb a kép, igaz többségében a mérsékelt állapot a 
jellemzı. A makrozoobentosz alapján a vizsgált víztestek szintén mérsékelt állapotokra utalnak. 
Kiváló állapotot tükröz viszont makrozoobentosz alapján a Bitva-patak fels ı vízgyőjtıje víztest. 
Hal alapján történı minısítésre 2 db víztesten került sor, melybıl a Bitva-patak fels ı vízgyőjtıje 
víztest jó állapotokra utal, míg a Hajagos-patak és mellékvízfolyásai  víztest mérsékelt 
állapotokat tükröz. 

5-3. táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként a 
természetes víztestek esetében  

Osztály Fitobenton Fitoplankton Makrofiton Makrozoobentosz  Halak 

Kiváló 0 0 0 1 0 

Jó 4 0 3 0 1 

Mérsékelt 6 1 5 6 1 

Gyenge 0 1 1 0 0 

Rossz 0 0 1 0 0 

Nincs adat 16 24 16 19 24 

Összes vizsgált víztest 10 2 10 7 2 

5-2. ábra: Természetes víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba 
sorolás szerint élılény együttesenként 

Biológiai min ısítés 
- Marcal alegység természetes víztestjei -

0

1

2

3

4

5

6

7

Kiváló Jó Mérsékelt Gyenge Rossz

Minısítés (osztály)

M
in
ı

sí
te

tt
 v

íz
te

st
ek

 s
zá

m
a 

(d
b)

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoo

Halak

 

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 
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természetes jellegő vizekre kidolgozott minısítési módszer egy az egyben nem alkalmazható az 
eltérı referencia-állapot 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 erısen módosítottnak kijelölt vízfolyás víztestekre összesen 17 db minısítési eredmény állt 
rendelkezésre az öt élılénycsoportból a 9 db víztestre. Az 5-4 táblázatban és az 5-3 ábrán a 
minısítés eredményeit összesítettük. Az eredményeket az 5-2 térkép melléklet ben is láthatjuk, a 
mesterséges és erısen módosított vízfolyásokat a természetestektıl eltérı módon (szaggatott 
vonallal) jelöltük.  

Az erısen módosított víztestek esetében 2 db víztesten (Pápai-Bakony-ér, Padragi-víz ) nem volt 
elvégezhetı a biológiai minısítés adathiány miatt.  A többi víztest a fitobenton minısítés alapján 
többnyire mérsékelt potenciálúnak mondható. Árnyaltabb a kép a makrofita esetében, ahol több 
vízfolyás már eléri a jó potenciált a minısítés alapján, habár a víztestek egészére vonatkozó 
felmérés ennél kedvezıtlenebb képet mutat. A makrozoobentosz minısítés alapján a Nagy-
Pándzsa víztestjei  jó potenciálúnak mondhatóak, míg a Holt-Marcal  gyenge potenciált tükröz.  

Kedvezıtlen hatással van néhány víztest (Nagy-Pándzsa, Holt-Marcal, Vezseny-ér ) ökológiai 
potenciáljára a több évtizede folyó halas tavi és horgász célú halgazdálkodás is, mely a 
kommunális, ipari és diffúz terheléseken túlmenıen hozzájárulhat a víztestek vízminıségének 
kedvezıtlen változásához, valamint kedvezıtlenül hat a víztestek halfaunájára, illetve a 
vízinövényzetre és a makrozoobentoszra is. A völgyzárógátas tározók, halastavak további 
kedvezıtlen hatásai jelentkeznek még a hosszirányú átjárhatóság akadályozásában, valamint a 
mederben hagyandó ökológiai vízmennyiség idıszakonkénti és helyenkénti hiányában is. 

5-4. táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként az erısen 
módosított víztestek esetében 

Osztály Fitobenton Fitoplankton Makrofiton Makrozoobentosz  Halak 

Jó és a fölötti 1 1 2 2 0  

Mérsékelt 4 1 2 0  1 

Gyenge 0  1 2 1 1 

Rossz 0  0  0  0  0  

Nincs adat 4 6 3 6 7 

Összes vizsgált víztest 5 3 6 3 2 
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5-3. ábra: Erısen módosított víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott 
osztályba sorolás szerint élılény együttesenként 
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5.1.1.3 Mesterséges víztestek 

Az alegységhez tartozó 1 db mesterséges víztest (Torna-patak középs ı) biológiai minısítése 
összességében mérsékelt potenciálra utal. Makrogerinctelen fauna alapján jó potenciálúnak 
mondható, de fitobenton, valamint makrofita alapján csak mérsékelt potenciálúnak tekinthetı.  

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. 
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 
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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 5-5. táblázatban, az 5-3 térkép mellékletben  és az 5-4. összesítı 
ábrán mutatjuk be.  

5-5. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített 
eredménye  

Osztály 
Szervesanyagok, 
oxigén háztartás  

Tápanyag-
készlet Sótartalom 

Savasodási 
állapot 

Fizikai-kémiai 
minısítés 

Kiváló 16 3 9 27 1 

Jó 9 15 13 0 15 

Mérsékelt 3 9 6 0 11 

Gyenge 0 1 0 0 1 

Rossz 0 0 0 0 0 

Nincs adat 8 8 8 9 8 

Összes vizsgált víztest 28 28 28 27 28 

 

5-4. ábra: Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba sorolás 
szerint élılény együttesenként 
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A fizikai és kémiai jellemzık minısítéséhez országos adatbázist hoztunk létre a felügyelıségek 
mérési adataiból. Az adatbázis tartalmazza a minısítéshez szükséges komponenseke a 2004-
2008 idıszak feldolgozott eredményeit (átlagkoncentrációk és adatszám, víztestekre összesítve). 
Az adatok segítségével az alegységben a természetes víztestek 77 %-át (26 db víztestbıl – 20 db 
víztestet), míg az erısen módosított víztestek 80 %-át (10 db víztestbıl - 8 db víztestet) tudtunk 
minısíteni, természetesen eltérı megbízhatósággal, hisz esetenként csak 3-4 észlelési adatsor állt 
rendelkezésre. A legtöbb víztesten egyetlen mintavételi helyrıl volt adat. Ahol több mintavételi hely 
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adatsora is rendelkezésre állt, az adatokat egyesítettük és a minısítést a kumulált adatsorral 
végeztük.  

Az eredmények alapján az alegységhez tartozó víztestek közel fele (45 %-a) jó állapotú/potenciálú, 
míg harmada mérsékelt állapotot/potenciált tükröz. Gyenge potenciálúnak 1 db víztest (Csigere-
patak és Széles-víz víztest ) mondható a fizikai-kémiai minısítés alapján. 8 db víztest esetében 
pedig nem készült fizikai-kémiai minısítés.  

A csoport paramétereket külön vizsgálva a kép sokkal árnyaltabb. A csoportok közül legrosszabb a 
helyzet a növényi tápanyagok, valamint a sótartalom esetében. A tápanyag, valamint sótartalom 
miatt kifogásolt víztestek aránya 30 %. Meg kell külön jegyeznünk, hogy a Marcal  magasabb 
sótartalma természetes eredető. A szervesanyag tartalom alapján kedvezıbb a kép. Ezen 
paramétercsoport esetében a vizsgált vízfolyásoknak csak 8 %-a nem éri el a jó állapotot. A 
savasodási állapot pedig a vizsgált víztestek egyikén sem jelent problémát. 

A szennyezések forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy 13 db víztest (pl. Cinca 
patak, Mosó árok, Csángota-éren, Gerence patak, Mel eg-víz, Torna és Csinger-patakok)  
esetében a szennyvízterhelés is nagyban hozzájárul a tápanyag problémához. Több víztest 
esetében jellemzı a szántóterületek túl nagy arányából származó diffúz terhelés is. 

5.1.2.2 Egyéb speciális szennyez ık 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.  

A Marcal alegységben lévı vízfolyásoknál egyéb releváns szennyezıanyagokra vizsgálat a Marcal 
torkolati szakaszán  volt. A vizsgálati eredmények határérték-túllépést nem mutattak.  

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. 
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Az alacsonyabb osztályokba történı besorolás a paraméterek jó állapottól való eltéréseinek 
összesítése alapján végezhetı el. A módszertant az országos terv külön 5. háttéranyaga 
tartalmazza.  

Az 5-6 táblázat mutatja a minısítés eredményeit, a vízfolyások természetes típusai és az emberi 
használat jellege szerinti bontásban, az 5-5 ábra pedig segít láthatóvá tenni a jellemzıket 
kategóriák (természetes, erısen módosított, mesterséges) szerinti felbontásban. Az 5-4 térkép 
melléklet  mutatja valamennyi víztestre a hidromorfológiai minısítés eredményeit.   

5-6. táblázat: Víztestek hidromorfológiai minısítésének eredményei a különbözı víztípusok és 
használat jellege függvényében 

Nagy folyók* 
Kis-és közepes  

domb- és hegyvidéki 
vízfolyások 

Kis-és közepes 
síkvidéki 

vízfolyások 
Állapot 

Termé-
szetes 

Erısen 
módosított  

Termé-
szetes 

Erısen 
módosított 

Termé-
szetes 

Erısen 
módosított 

Mester-
séges 

vízfolyá-
sok 

Össze-
sen 

Kiváló 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jó 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mérsékelt 0 0 12 1 8 1 1 23 
Gyenge 0 1 4 3 2 2 0 12 
Rossz 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nincs adat 0 0 0 1 0 0 0 1 
Összes 
víztest 0  1 16 5 10 3 1 36 
* Ebben a feldolgozásban a nagy folyó kategóriába tartozik az a víztest, amelyik kifolyási szelvényéhez tartozó 

vízgyőjtıterület nagyobb, mint 5000 km2.  

5-5. ábra: Víztestek hidromorfológiai minısítésnek eredményei, kategóriák szerinti felbontásban   
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5.1.3.1 Természetes víztestek 

A jó állapotú víztest az alegység területén nem található. Az alegységhez tartozó természetes 
víztestek többsége (77%) az ún. mérsékelt osztályba esik: vagyis az eltérés az általánosan 



VízgVízgVízgVízgyőjtıyőjtıyőjtıyőjtı----gazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Terv  

1111----4 Marcal4 Marcal4 Marcal4 Marcal    

    

5. fejezet A vizek állapotának minısítése – 74 – 
 

megkívánt célállapottól nem jelentıs. 6 db víztest (pl. Bitva patak, Marcal forrásvidék, Meleg-víz, 
Mezılaki-(Kis)-Séd ) hidromorfológiai állapota viszont csak gyenge osztálynak megfelelı.  

5.1.3.2 Erısen módosított víztestek 

Az eredmények világosan jelzik, hogy az erısen módosított víztestek esetében is szükség van 
állapotjavító intézkedésekre, hiszen jelenleg nem érik el jó ökológiai potenciáljukat. Az 
alegységhez tartozó erısen módosított víztestek kétharmadának a hidromorfológiai állapota csak 
gyenge osztálynak megfelelı.  

5.1.3.3 Mesterséges víztestek 

Az alegységhez tartozó 1 db mesterséges víztest (Torna-patak középs ı) hidromorfológiai 
minısítése összességében mérsékelt potenciálra utal, azaz beavatkozást igényel. 

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 78 %-ára. 
Elvben e két minısítési elemmel az emberi hatások jellemezhetık. Ugyanakkor a VKI fontos 
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 egy-
egy 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 22 db víztestre (61 %)  áll rendelkezésre 
minısítés. Az ökológiai állapot osztályba sorolását az 5-1 térkép melléklet en, valamint az 5-1 
melléklet ben víztestenként mutatjuk be.  

5-7. táblázat: Víztestek integrált ökológiai minısítésének eredményei a különbözı kategóriákban  

Állapot 
Természetes 

vízfolyás 
víztestek 

Erısen módosított 
vízfolyás víztestek  

Mesterséges 
vízfolyás víztestek  

Összesen 

Kiváló 0 0 0 0 
Jó 0 0 0 0 
Mérsékelt 12 2 1 15 
Gyenge 1 5 0 6 
Rossz 1 0 0 1 
Nincs adat 12 2 0 14 

Összes víztest 26 9 1 36 

5.1.4.1 Természetes víztestek 

A fenti megfontolásokkal és korrekcióval összesen 14 db víztestre (54 %) kaptunk eredményt, 12 
db víztesten nem volt elvégezhetı az integrált minısítés. Kiváló, valamint jó állapotú vízfolyás egy 
sem lett. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált természetes vízfolyások mindegyike intézkedést 
igényel! Az ökológiai állapot osztályba sorolását az 5-1 térkép melléklet en mutatjuk be. Az 5-6 
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ábra a víztestek száma és a hossz aránya szerinti megoszlásban mutatja az osztályba sorolás 
eredményét.  

5-6. 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 7 db víztestet minısítettünk, míg 2 db víztesten nem volt 
elvégezhetı az integrált minısítés. Jó és a fölötti potenciál egy víztesten sem fordult elı. Ez azt 
jelenti, hogy a vizsgált mesterséges és er ısen módosított  vízfolyások is intézkedést 
igényelnek, az er ısen módosított állapotot eredményez ı ember tevékenység fennmaradása 
mellett is! Az integrált ökológiai potenciál osztályba sorolását az 5-1 térkép melléklet en mutatjuk 
be. Az 5-7 ábra a víztestek száma és a hossz aránya szerinti megoszlásban mutatja az osztályba 
sorolás eredményét.  

5-7. ábra: Erısen módosított víztestek megoszlása az ökológiai minısítési osztályba sorolás 
szerint 
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5.1.4.3 Mesterséges víztestek 

Az alegységhez tartozó 1 db mesterséges víztest (Torna-patak középs ı) az integrált ökológiai 
minısítés alapján mérsékelt potenciálra utal, azaz beavatkozást igényel. 



VízgVízgVízgVízgyőjtıyőjtıyőjtıyőjtı----gazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Terv  

1111----4 Marcal4 Marcal4 Marcal4 Marcal    

    

5. fejezet A vizek állapotának minısítése – 76 – 
 

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 országos terv 5. háttéranyaga tartalmazza. 

A Marcal alegységben lévı vízfolyásoknál elsıbbségi anyagokra vizsgálat a Marcal torkolati 
szakaszán  volt. A vizsgálati eredmények határérték-túllépést nem mutattak. A víztest minısítése 
kémia szempontból jó. 

5.2 Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése 

A VKI hatálya alá esı, kijelölt állóvíz víztest az alegységen nem található. 

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. 
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Egyes vízkivételek környezetében tartós, de lokális süllyedési tendencia jelentkezhet. Ezek, lokális 
jellegük miatt, nem okozzák a víztest gyenge állapotát, de említésre érdemesek, kialakulóban lévı 
problémára utalhatnak. 

A Marcal alegység területén sem lokális, sem általános érvényő süllyedéseket nem mutatott ki a 
süllyedés teszt. 

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 FAVÖKOK 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 felszín alatti víztestekre meghatározott háttér és küszöbértékeket az 5-3 melléklet  tartalmazza. 
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Lényegében a Marcal alegységhez tartozó felszín alatti víztestek mindegyike ide tartozik, kivéve 
az a, pontban leírt k.4.1-et. Ezeknél általában elmondható, hogy jelentıs szabad készlettel 
(110000-195000 m3/nap) rendelkeznek. 

Víztest jele Víztest neve 

sp.1.4.1 Dunántúli-középhegység északi peremvidéke 

p.1.4.1 Dunántúli-középhegység északi peremvidéke 

pt.1.1 Északnyugat-Dunántúl 

h.1.1 Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyőjtı 

sh.1.1 Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyőjtı 

p.1.5.1 Marcal-völgy 

sp.1.5.1 Marcal-völgy 

kt.4.1 Nyugat-dunántúli termálkarszt 

k.4.1 Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, 
Tapolcafı-források vízgyőjtıje 

5.3.1.3 A felszín alatti vízt ıl függ ı 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).   

5-8. táblázat: Nem jó állapotú víztestek az ökoszisztémák állapota alapján  

Érintett víztest 
száma 

Az érintett terület megnevezése A nem jó állapot oka 

k.4.1.  Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-
Tapolcafı-források vízgyőjtıje 

Az 90-es évekig történı bányászati 
víztelenítés jelenleg is érezhetı 
hatása a forráshozamokban 

Fentieken túl az sh.1.1 (Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyőjtı) sekély víztest 
ökoszisztémáinak állapotát bizonytalannak minısítette az NPI. Ezért a víztest minısítése „jó*” 
megjelölést kapott, ami utal a bizonytalanságra.  

5.3.1.4 A felszín alatti víz min ıségének 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 
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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 állap otának összefoglalása 

A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését az 5-9. táblázatban foglaltuk össze.  Az 
állapotértékelés eredményét az 5-6. - 5-9. térkép melléklet ek mutatják be. 

Az alegységhez tartozó 9 db víztest közül 8 db jó állapotú, egy pedig nem jó állapotú. A nem jó 
állapot oka a k.4.1 víztesten a negatív vízmérleg. 

5-9. táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összegzése 

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

egyértelmő) 

Vízmérleg teszt 

Hasz-
nosítható 
vízkészlet 

Víz-
kivételek 

A víztest neve Víztest 
jele 

em3/nap em3/nap 

Eredmény 

S
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ed
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V
íz
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Dunántúli-középhegység 
északi peremvidéke 

sp.1.4.1   4   jó     jó jó 

Dunántúli-középhegység 
északi peremvidéke 

p.1.4.1   20   jó . . jó jó 

6. víztestcsoport   193 49 jó           

Marcal-völgy sp.1.5.1   3   jó     jó jó 

Marcal-völgy p.1.5.1   6   jó . . jó jó 

7. víztestcsoport   202 9 jó           

Dunántúli-középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

sh.1.1   1   jó    bizony
talan 

jó Jó* 

Dunántúli-középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

h.1.1   8   jó     jó jó 

18. víztestcsoport   118 8 jó           

Dunántúli-középhegység - 
Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafı-
források vízgyőjtıje 

k.4.1   55   jó nem jó   jó nem jó 

20. víztestcsoport   40 55 nem jó           

Nyugat-dunántúli termálkarszt kt.4.1   6   jó     jó jó 

21. víztestcsoport   11 6 jó           

Északnyugat-Dunántúl pt.1.1       jó . . jó jó 

 Termál víztest     jó       jó jó 
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5.3.2 A 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. 

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 meghatározás a 

A küszöbérték az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún. 
receptorok5 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 – nyomtatható formában - az 
5.3. mellékelt  tartalmazza. 

                                                

5 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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5.3.2.2 Túllépések veszélyességének ellen ırzése 

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 várható-e 
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).   

A „Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafı-források vízgyőjtıje” nevő k.4.1 
víztesten levı Tótvázsonyi Ivóvízbázis védıterülete nitráttal szennyezett. 

A termelı kutakra, 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 szórványosnak tekinthetı, és nem veszélyeztet receptort 

A diffúz jellegő ammónium és nitrát szennyezésekkel külön fejezetben foglakozunk.  
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5.3.2.3 Diffúz nitrát- és ammónium-szennyez ıdések kiterjedésének (elterjedésének) 
meghatározása  

A nitrát-, az ammónium-szennyezıdések egyes víztesteken 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 5-10. táblázat az alegységekhez tartozó víztestek esetében mutatja a nitrát-szennyezettségi 
arány jellemzıit. Az összesített arány összesen 2 víztestnél haladja meg a 20%-ot. 

5-10. táblázat: A nitrát-szennyezettség jellemzıi  

Víztestek Nitrát szennyezettségi arány % 

jele 
neve 

Település  
Mg-i 

terület 
erdı-rét, 

legelı 
ipari 

terület 
Összesen  

h.1.1 
Dunántúli-középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

29 0 3 0 2 

k.4.1 
Dunántúli-középhegység - 
Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafı-
források vízgyőjtıje 

21 11 14 11 13 

sh.1.1 
Dunántúli-középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

37 29 6 19 16 

sp.1.4.1 
Dunántúli-középhegység 
északi peremvidéke 

68 63 37 58 57 

sp.1.4.2 
Dunántúli-középhegység 
északi peremvidéke 
hordalékterasz 

55 21 6 24 19 

sp.1.5.1 Marcal-völgy 38 48 39 17 44 

Az összesített nitrát szennyezettségi arány az sp.1.4.1 és az sp.1.5.1 sekély víztesteknél haladja 
meg a 20%-ot, tehát ezek a víztestek emiatt gyenge állapotúak lesznek. 

A nitrát szennyezések sekély porózus, sekély hegyvidéki, karszt és hegyvidéki víztesteken lévı 
területi elhelyezkedése azt jelzi, hogy a Dunántúl nagy részén ezek a víztestek szennyezettebbek, 
mint az ország többi területein.  

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.  
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5.3.2.4 Felszíni víztestek kémiai állapotát veszély eztethet ı 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 esetében összesen 9 felszíni víztestnél merült fel a felszín alatti víz okozta diffúz 
szennyezés lehetısége, ezek közül az alábbiak esetében volt igazolható a nitráttal szennyezett 
felszín alatti víz, mint indok.   

5-11. táblázat: Tájékoztató táblázat a felszín alatti vizek által veszélyeztetett felszíni víztestekrıl.  

A
le

g
y
s
é

g
 

Felszíni 

víztest 

VOR 

Felszíni víztest 

(FEV) neve 

Felszín 

alatti 

víztest 

azonosító 

Felszín alatti víztest neve 

FAV 

víztest 

nitrát 

szennye-

zettség 

arány% 

1-4 AEP330 Bitva-patak és 
Pápasalamoni-árok sp.1.5.1 Marcal-völgy 40-50 

1-4 AEP342 Bornát-ér és 
mellékvízfolyásai 

sp.1.4.1 
 

Dunántúli-középhegység északi 
peremvidéke hordalékterasz 

>50; 

1-4 AEP391 Csikvándi-Bakony-ér 
és mellékvízfolyásai sp.1.5.1 Marcal-völgy 40-50 

1-4 AEP413 Darza-patak sp.1.5.1 Marcal-völgy 40-50 

1-4 AEP513 Gerence-patak alsó sp.1.5.1 Marcal-völgy 40-50 

1-4 AEP672 Kígyós-patak alsó sp.1.5.1 Marcal-völgy 40-50 

1-4 AEP699 Kodó és vízrendszere sp.1.5.1 Marcal-völgy 40-50 

1-4 AEP823 Nagy-Pándzsa alsó sp.1.4.1 
Dunántúli-középhegység északi 

peremvidéke hordalékterasz 
>50 

1-5 AEP387 Csépi- és Császár-ér sh.1.3 
sp.1.4.1 

Dunántúli-középhegység - 
Duna-vízgyőjtı Mosoni-Duna - 

Által-ér-torkolat 
Dunántúli-középhegység északi 

peremvidéke 

30-40; 
>50 

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 2 víztest tartozik.  

A vizsgált víztestek közül a k.4.1 víztesten lehetett növekvı ammónium trendet kimutatni, de a 
növekvı trend nem jelentette még a megfordítási pont átlépését. (JÓ, NÖVEKVİ TREND).  

A szintén vizsgált sp.1.4.2 víztest esetében nem voltak kimutatható trendek a nitrát, ammónium, 
klorid és fajlagos vezetıképesség esetében. 
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5-12. táblázat: A trendvizsgálat eredményei: 

VOR Víztest neve 
Víztest 

jele 
NO3 NH4 Cl 

fajl. 

vezkép. 

AIQ553 
Dunántúli-középhegység - Hévízi-, 
Tapolcai-, Tapolcafı-források 
vízgyőjtıje 

k.4.1 – 
JÓ; 

NÖVEKVİ 
TREND 

– – 

AIQ562 Dunántúli-középhegység északi 
peremvidéke hordalékterasz sp.1.4.2 – – – – 

5.3.2.6 A felszín alatti víztestek kémiai állapotán ak összefoglalása 

Az alegység területéhez kapcsolódó víztestekre a kémiai állapot értékelés jellemzıit az 5-13. 
táblázatban foglaltuk össze. Az 5-10. és 5-13. melléklet ek térképi formában mutatják be az 
eredményeket. 

Összességében megállapítható, hogy a 9 db felszín alatti víztest közül 3 db gyenge kémiai 
állapotú, és ezeken túlmenıen a trendvizsgálat alapján nincs kockázatos állapotú. 

Jelentıségük miatt kiemeljük az ivóvízbázisok veszélyeztetettségét, amely k.4.1 víztest esetén 
fordul elı.  

A gyenge kémiai állapotú víztestek döntı része, 2 db, sekély porózus egy pedig karszt víztest. A 
gyenge állapot okai között szerepel a diffúz eredető nitrát-szennyezés nagy aránya (3 felszín alatti 
víztest), a szennyezıdı felszíni víz ( 8db felszíni 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 karszt víztestek közül k.4.1 gyenge kémiai állapotú. Ennek oka a már említett ivóvízbázis 
veszélyeztetettségen kívül a diffúz eredető nitrát-szennyezettség.  

A termál karszt és a porózus termál víztestek kémiai állapota jó. 
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5-13. táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minısítése  

Víztest  Szennyezett 
termel ıkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 
védıterület/ 
védıidom 

Diffúz 
szennyez ıdés 

a 
víztesten>20%  

Trend 

jele neve komponens  komponens  

ni
tr

át
 

nö
vé

ny
-

vé
d
ı

-
sz

er
 

S
ze

nn
ye

ze
tt 

fe
ls

zí
ni

 
ví

zt
es

t s
zá

m
a 

kompo-  

nens  

M
in
ı

sí
té

s 

h.1.1 
Dunántúli-
középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

      Jó 

k.4.1 

Dunántúli-
középhegység - 
Hévízi-, Tapolcai-, 
Tapolcafı-források 
vízgyőjtıje 

 NO3 x    Gyenge 

kt.4.1 
Nyugat-dunántúli 
termálkarszt 

      Jó 

p.1.4.1 
Dunántúli-
középhegység 
északi peremvidéke 

      Jó 

p.1.5.1 Marcal-völgy       Jó 

pt.1.1 
Északnyugat-
Dunántúl 

      Jó 

sh.1.1 
Dunántúli-
középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

      Jó 

sp.1.4.1 
Dunántúli-
középhegység 
északi peremvidéke 

  x  2  Gyenge 

sp.1.5.1 Marcal-völgy   x  6  Gyenge 
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5.4 Védelem alatt álló területek állapotának értékelése 

5.4.1 Ivóvízkivételek védıterületei 

5.4.1.1 Felszíni ivóvízbázisok  

Az alegység területén felszíni vízbázis nem található.  

5.4.1.2 Felszín alatti ivóvízbázisok állapota monit oring 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. 

Az alegység területén 29 db védıterülettel rendelkezı üzemelı vízbázis van. 

A Tótvázsonyi karszt Ivóvízbázis védıterülete nitráttal szennyezett, ami a vízbázis állapotát figyelı 
monitoring kutakból volt kimutatható. 

A vízbázisokra vonatkozó egyéb adatok a 3-1 táblázatban, az 5-13. táblázatban és 5-4. 
melléklet ben találhatók.  

Az alegység területén lévı 1 db ásvány-gyógyvízbázis felszíni védıterülettel nem rendelkezik, 
védıidom került kijelölésre (a védıidomnak nincs felszíni metszete). 

5.4.1.3 Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetet tsége  

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 5-14. táblázatban csak azok a vízbázisok szerepelnek, amelyek állapota a monitoring 
pontokban kimutatott szennyezıdések alapján nem jó, vagy a vízbázist ismert talaj- illetve talajvíz-
szennyezıdés 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.  
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Az értékelés a következı szennyezésekre, illetve szennyezıforrásokra terjedt ki:  

� a KÁRINFO 6  adatbázisban található, a vízbázisok védıterületeire esı jelentıs 
talajvízszennyezések; 

� a sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja 7  keretében feltárt, jelentıs 
talajvízszennyezést okozó szennyezıforrások elıfordulása; 

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

5-14. táblázat: Vízbázisok veszélyeztetettsége 

A vízbázis veszélyeztetettsége 

V
íz

bá
zi

s 
az

on
os

ító
 

Vízbázis neve 

A vízbázis 

védend ı 

termelése 

(m3/d) 

Termelı-
kútban (T:), 

vagy 
megfigyel ı-
kútban (M:) 

észlelt 
szennyezés 

talaj- és 
talajvíz 

szennyezések 
KÁRINFO 
adatbázis 
alapján 

potenciális 
szennyezı 

források 
diagnosztik
a alapján 

diffúz 
szennyezı

-forrás 
terület-

használat 
alapján 

A terme-
lıkút 

veszé-
lyezte-

tettsége 

7070-20 Nyúl-Pannonhalmi vm 4000 jó     mezıgazd.   

17131-40 Jánosháza, Körzeti vb. 1404 jó     mezıgazd.   

18123-30 Ajka Széles-pataki 2000 jó     mezıgazd.   

7078-10 
Pázmándfalu, 

Pázmándfalu Reg. vm. 2000 jó     mezıgazd.   

17086-20 Mesteri, Körzeti vb. 940 jó     mezıgazd.   

17070-10 Nagysimonyi, Körzeti vb. 1170 jó     mezıgazd.   

17053-10 Vönöck, Körzeti vb. 1480 jó     mezıgazd.   

7132-30 Tét, Téti vízbázis 580 jó     mezıgazd.   

18094-10 Noszlop vízmő 180 jó     
belterület+ 
mezıgazd.   

17107-10 Boba, Körzeti vb. 1050 jó     mezıgazd.   

18129-10 Devecser ktrs vízmő 750 jó     
belterület+ 
mezıgazd.   

18041-10 Pápa-Tapolcafı vízmő 12800 jó   közepes mezıgazd.   

18102010 Kislıdi Vízmő 515 jó   közepes mezıgazd.   

18103030 Városlıdi Vízmő 175 jó   közepes mezıgazd.   

Az elemzés részletes eredményeit az 5-6. melléklet  tartalmazza.  

Az alegység területén található 29 db üzemelı vízbázis nem veszélyeztetett. 

5.4.2 Nitrát-érzékeny területek 

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján kijelölt nitrát-érzékeny területeket a 3. fejezet mutatja be.   

                                                

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

szennyezıdések találhatók.  

7 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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Az 5-15. táblázat a sekély és a karszt víztestek 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 - 5-17. térképmelléklet ek. 

5-15. táblázat: Nitrát-érzékeny területek aránya és nitrát-szenyezettségi viszonyok 

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

érzékeny 
terület 
aránya belterület mezıgazdasági 

terület 

erdı, rét, 
legelı, 

vízfelület 

területtel 
súlyozot
t átlag 

a teljes 
víztest nitrát-
szennyezett-
ségi aránya 

jele neve 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

h.1.1 
Dunántúli-

középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

79 11 0 3 3 
2 

k.4.1 

Dunántúli-
középhegység - 

Hévízi-, 
Tapolcai-, 
Tapolcafı-
források 

vízgyőjtıje 

90 11 3 3 3 

13 

sh.1.1 
Dunántúli-

középhegység - 
Marcal-vízgyőjtı 

84 
kevés 
adat 

33 7 
kevés 
adat 

16 

sp.1.4.1 

Dunántúli-
középhegység 

északi 
peremvidéke 

16 68 64 18 59 

57 

sp.1.5.1 Marcal-völgy 53 27 45 32 40 44 

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 
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víztest állapota a fürdıvíz szempontjából rossz, ha a kijelölt fürdıhelyek állapota rendszeresen 
kifogásolt. Az eredményeket az 5-16. táblázat mutatja.  

2007-ben az alegységen vizsgált fürdésre kijelölt víz, a Pápai-Bakony-ér található Nagyteveli-
tározó  megfelelt a kötelezıen elıírt határértékeknek. Az alegységen belül meg kell még említeni 
az Achilles strandot , habár ezen fürdıhely kijelölt víztesthez közvetlenül nem rendelhetı. A 
strand vízének minısége szintén megfelel a kötelezı határértékeknek.  

5-16. 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) 

Nem megfelel ıek 
aránya 

VOR Érintett víztest Víztest 
állapota 

Hiányos 
mintázás  

76/160//EK 78/2008 k.r.  

Szennyvízbevezetések 
távolsága a víztesten 

kijelölt fürd ıhelyekhez 
képest 

AIQ774 Pápai-Bakony-ér 4 20% 0% 0%  
Víztestként nem kijelölt fürd ıvizek 

AIW101 Achilles strand 4     

5.4.4 Védett természeti területek 

A 3.4.2 fejezetben látható, hogy az 1-4, a Marcal tervezési alegység területén sok és változatos 
víztıl függı élıhely van a különbözı védettségi szintő természeti területeken. Ezek közül a 
károsodott élıhelycsoportokat, típusokat az 5-17. táblázat mutatja be. 

A táblázatban felsorolt minden Natura 2000 jelölı élıhelynél a károsodás, a szárazodás miatti 
degradációban, gyomosodásban, a fajösszetétel megváltozásában, az élıhelyek 
fragmentálódásában, szőkülésében; a patakfauna szegényedésében nyilvánul meg. A Kígyós-
patak alsó és felsı víztesten és a Meleg víznél – beleértve a felszín alatti vizeket is – a talajvízszint 
csökkenése miatt a élıhelyek kiszáradása is bekövetkezett. 

A károsodás elsıdleges oka mind a felszíni, mind pedig a felszín alatti vizeknél a szárazodás, 
kiszáradás, ami részben a túlzott mértékő vízkiemelésekre vezethetı vissza. De kiváltó ok az is, 
hogy a lemélyített medrek gyorsan összegyőjtik és elvezetik a felszíni vizeket és megcsapolják a 
talajvizeket is. Így egyazon ok következménye megjelenik a felszíni és felszín alatti vizeknél is, ill. 
az azoktól függı ökoszisztémákban. A gyomosodás, a flóra és fauna összetételének megváltozása 
is jórészt erre az elsıdleges okra vezethetı vissza, de természetesen megjelennek más emberi 
károsító hatások is, mint pl. a szennyvízbevezetés, mezıgazdasági mővelés, egyéb terhelések is. 
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5-17. táblázat: Károsodott, víztıl függı védett területek az alegység területén 
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Érintett víztestek 
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alatti) 

A károsodás 
jellege A károsodás oka 
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6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion) 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén 
Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion  
 minoris) 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 
petraeával és Carpinus betulusszal 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Csigere-patak és 
Széles-víz (AEP390), 
sh.1.1, sp.1.5.1 

Az élıhelytípusok 
gyomosodása, 
szárazodás miatti 
degradációja, a 
fajösszetétel 
megváltozása, az 
élıhelyek 
fragmentálódása, 
szőkülése; a 
patakfauna 
szegényedése. 

A kevés víz, mélyülı 
meder miatt a parti 
életközösségek állapota 
romlik. 
A gyorsan elvezetésre 
kerülı víz hiánya 
mutatkozik. 
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6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae),  
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek,  
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae),  
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Kígyós-patak alsó 
(AEP672), Kígyós-patak 
felsı (AEP673), Meleg-
víz (AEP795), sh.1.1 
(sp.1.5.1)   

A talajvízszint 
csökkenése miatt 
az élıhelyek 
kiszáradása. 

A rendkívül mély meder 
összegyőjti a felszín 
alatti vizeket, a talajvíz is 
a mederbe folyik, és az 
elvezeti a területrıl. 
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3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, 
és részben Bidention növényzettel 
6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek 
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

Cinca (AEP370), 
Hajagos-patak és 
mellékvízfolyásai 
(AEP554), Hunyor-patak 
(AEP603), Kodó és 
vízrendszere (AEP699), 
Marcal Torna-patakig 
(AEP778), Marcal 
Gerence-patakig 
(AEP779), Torna-patak 
alsó (AEQ074), sp.1.5.1 
(sp.1.2.1) 

Az élıhelytípusok 
gyomosodása, 
szárazodás miatti 
degradációja, a 
fajösszetétel 
megváltozása, az 
élıhelyek 
fragmentálódása, 
szőkülése; a 
patakfauna 
szegényedése. 

Mély, egyenes meder, 
rossz öntisztulás,  túl 
nagy vízsebesség, 
szélsıséges 
vízminıség; diffúz és 
koncentrált 
szervesanyag terhelés, 
a tisztított szennyvíz 
bevezetése miatti 
tápanyagterhelés, túlzott 
mennyiségő és 
faunaidegen 
haltelepítés; a túlzott 
vízkiemelések miatti kis 
vízhozam. 
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6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia 
pallentis) 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 
fontos orchidea-lelıhelyei 
6240 * Szubpannon sztyeppék 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig 
tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion) 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-
törmeléklejtıi 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-
Fagetum) 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai 
bükkösei mészkövön 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 
petraeával és Carpinus betulusszal 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus 
pubescensszel 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Cuha (Bakony-ér) felsı 
(AEP374), Gerence-
patak középsı 
(AEP512), Pápai-
Bakony-ér (AIQ774), 
sh.1.1, sh.1.3 (sh.1.2) 

Az élıhelytípusok 
gyomosodása, 
szárazodás miatti 
degradációja, a 
fajösszetétel 
megváltozása, az 
élıhelyek 
fragmentálódása, 
szőkülése; a 
patakfauna 
szegényedése. 

A kevés víz, jelentıs 
karsztvíz kiemelés, 
szennyezı anyagok a 
patakokba jutása a 
patakra települt 
szennyvíz tisztítókból 
(Porva-Cseszneki 
panzió, Bakonybéli 
szennyvíz tisztító). 
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6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia 
pallentis) 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 
fontos orchidea-lelıhelyei 
6240 * Szubpannon sztyeppék 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig 
tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion) 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-
törmeléklejtıi 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-
Fagetum) 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai 
bükkösei mészkövön 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 
petraeával és Carpinus betulusszal 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus 
pubescensszel 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek D5 Patakparti és lápi 
magaskórósok 

Gerence-patak középsı 
(AEP512), Pápai-
Bakony-ér (AIQ774), 
sh.1.1, sh.1.3 (sh.1.2) 

Az élıhelytípusok 
gyomosodása, 
szárazodás miatti 
degradációja, a 
fajösszetétel 
megváltozása, az 
élıhelyek 
fragmentálódása, 
szőkülése; a 
patakfauna 
szegényedése. 

A kevés víz, jelentıs 
karsztvíz kiemelés, 
szennyezı anyagok a 
patakokba jutása a 
patakra települt 
szennyvíz tisztítókból 
(Porva-Cseszneki 
panzió, Bakonybéli 
szennyvíz tisztító) 
vízkiemelés a 
Bakonyérbıl igaz már a 
védett belterületen kívül 
Pápa környékén. 
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6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia 
pallentis) 
6210 * Meszes alapkızető féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 
fontos orchidea-lelıhelyei 
6240 * Szubpannon sztyeppék 
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig 
tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7220 * Mésztufás források (Cratoneurion) 
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek 
8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkı-
törmeléklejtıi 
8210 Mészkısziklás lejtık sziklanövényzettel 
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-
Fagetum) 
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai 
bükkösei mészkövön 
9180 * Lejtık és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdıi 
91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 
petraeával és Carpinus betulusszal 
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus 
pubescensszel 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek D5 Patakparti és lápi 
magaskórósok 

Gerence-patak középsı 
(AEP512), sh.1.1, sh.1.3 

Az élıhelytípusok 
gyomosodása, 
szárazodás miatti 
degradációja, a 
fajösszetétel 
megváltozása, az 
élıhelyek 
fragmentálódása, 
szőkülése; a 
patakfauna 
szegényedése. 

A kevés víz, jelentıs 
karsztvíz kiemelés, 
szennyezı anyagok a 
patakokba jutása a 
patakra települt 
szennyvíz tisztítókból 
(Porva-Cseszneki 
panzió, Bakonybéli 
szennyvíz tisztító). 
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91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae),  
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 
B1a Nem tızegképzı nádasok, gyékényesek és 
tavikákások 

Kígyós-patak alsó 
(AEP672), sh.1.1, 
sp.1.5.1  

A talajvízszint 
csökkenése miatt 
az élıhelyek 
kiszáradása. 

A rendkívül mély meder 
összegyőjti a felszín 
alatti vizeket, a talajvíz is 
a mederbe folyik, és az 
elvezeti a területrıl. 
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6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae),  
7230 Mészkedvelı üde láp- és sásrétek 
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Kígyós-patak alsó 
(AEP672), Kígyós-patak 
felsı (AEP673), Meleg-
víz (AEP795), sh.1.1 
(sp.1.5.1)   

A talajvízszint 
csökkenése miatt 
az élıhelyek 
kiszáradása. 

A rendkívül mély meder 
összegyőjti a felszín 
alatti vizeket, a talajvíz is 
a mederbe folyik, és az 
elvezeti a területrıl. 

Az 5-17. táblázat szöveges értékelése: 

A fenti táblázat az alegységen található védett területek (kiemelten Natura 2000 jKJTT területek) 
bizonyos, közösségi jelentıségő vízhatású élıhelyeinek és az ahhoz kapcsolódó, jelölı fajok 

T
er

m
és

ze
tv

éd
el

m
i 

te
rü

le
t n

ev
e 

K
ód

ja
 

N
A

T
U

R
A

 2
00

0 

Jellemz ı, víztıl függ ı élıhelytípusok 
Érintett víztestek 

(felszíni- és felszín 
alatti) 

A károsodás 
jellege A károsodás oka 



VízgVízgVízgVízgyőjtıyőjtıyőjtıyőjtı----gazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Tervgazdálkodási Terv  

1111----4 Marcal4 Marcal4 Marcal4 Marcal    

    

5. fejezet A vizek állapotának minısítése – 92 – 
 

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 együttesen 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 többnyire 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. 

• 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 jKJTT 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. 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). 

Külön ki kell térni arra is, hogy a (bel)vízmentesítı csatornahálózat által szállított 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 Rábavölgy vízgazdálkodására, talajvíz szintjére hatással van és az 
1-3 Rába alegység legkritikusabbnak tekinthetı problémája, mely az 1-4 Marcal alegység alsó 
részér is kihat.  

• Földhasználati (intenzív mez ıgazdasági) célú terület elvétel a vízfolyások és eg yéb 
víztestek környezetében 
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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 vízszint csökkenés 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 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 mezıgazdasági 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. 

• Terhelések 

A területet feltehetıen fıként diffúz szennyezések terhelik a betorkolló kisvízfolyásokon keresztül a 
Marcalt. 

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 

Az alegység és vízgyőjtıterületének jelentıs vízgazdálkodási kérdéseit 2007-ben vízügyi 
szakemberek egységes dokumentumba foglalták. A dokumentum azt a célt szolgálja, hogy 
megismerjük a terület legfontosabb vízgazdálkodási problémáit, és ez alapján közösen 
kidolgozzuk a vizek jó állapotához vezetı stratégiákat, valamint közösen megtaláljuk a lehetséges 
megoldásokat. 

Költséges tevékenység az intenzív agrárgazdálkodás feltételeinek biztosítása olyan, rendszeresen, 
nagy gyakorisággal vízborította (árvizes és/vagy belvizes) területeken, ahol értékes vizes 
élıhelyek lennének egyébként, melyek a mély fekvéső területeken és a folyóvölgyekben az 
élıhelyi gazdagságot és változatosságot növelnék. Ezeken a területeken megfelelı extenzív 
mőveléssel (rét, legelı, erdı, nádas) a belvíz mentesítés költségei megtakaríthatóak lennének, az 
intenzív gazdálkodásból származó kémiai terhelések felszámolhatóak, ideiglenes víztározási 
gondok megoldhatóak lennének és az élıhelyi változatosság pedig javítható lenne. A jelenlegi 
agrártámogatási rendszer nem szolgálja a VKI és a Natura 2000 jogszabályok által elvárt 
eredményeket. 
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1-4 Marcal vízgy őjtı alegység - VÍZFOLYÁSOK PROBLÉM 
Okok  Problémás állapotok  Jellemz ı következmények a víztestekre 

 

Árvédelmi töltések, szők hullámtér 

 Keresztirányú átjárhatóság korlátozása, nincs kapcsolat 

a mentett oldali mellékágakkal és holtágakkal, az 

ártérrel 

 A Marcal alsó, kb. 20 km-es szakaszán jellemzı, a felsı szakaszán 

nem, árvízvédelmi célok miatt módosított 5 víztest, és a mesterséges 

is ezt a célt szolgálja. 

Duzzasztómő, megkerülı csatorna nélkül   Marcalon duzzasztó Holt-Marcal vízellátására 

Völgyzárógátas tározás, fenékgát/fenéklépcsı 
 Hosszirányú átjárhatóság korlátozása  Marcalon több helyen, halastavi használattal, 4 víztest e miatt erısen 

módosított 

A kiépített kisvízi meder túl nagy a vízhozamhoz 

képest 

  A Marcal esetében jellemzı probléma a bányászati tevékenység 

befejezése óta. (eutrofizálódás és a pangó vízek) 

Nem megfelelı leeresztés a tározókból - kisvízi 

viszonyokat módosító vízvisszatartás 

  Ökológiai vízigény nem biztosított 

A természetestıl jelentısen eltérı vízszint-

szabályozás zsilipekkel 

 

Vízjárás nem megfelel ı, vízszint (vízmélység), illetve 

ingadozása nem megfelelı, zavart/szabályozott vízszint, 

a sebességviszonyok nem megfelelıek 
 Ökológiai vízigény és hosszirányú átjárhatóság nem biztosított 

Duzzasztás alatti szakasz állapotjellemzıi 
 

Medermélyülés 
 Vízmosáskötı gátak: Gyırújbarát, Nyúl, Écs és Ravazd községek 

területén 

Jelentıs vízkivétel, vízmegosztás, vízelvezetés  
Vízhiány, túl alacsony vízszint 

 Az áramlás nem megfelelı volta vízminıségre is kedvezıtlen hatású 

  
Erózió 

  

Tápláló vízfolyások vagy a bevezetett belvíz nagy 

hordalékhozama 

 Feliszapolódás  

Nagyeséső erózióveszélyes (iszapos homokliszt, löszös talajok) 

területekrıl, Nagy Pándzsán jellemzı,.a vízgyőjtı területen lévı 

medrek vízszállító kapacitása a feliszapolódások következtében a 

kiépítetthez képest helyenként ~75 %-kal csökkent!  

Gyır környezetében és az ipari és kommunális bevezetések alatt is 

jellemzı 

Rendezett meder  Mederforma, mederállapot, parti sáv nem megfelel ı  Jellemzı probléma az alegységen 

Nem megfelelı fenntartás, túlzott vagy elmaradt 

növényirtás - a mederben és a parti sávban, kotrás 

 Zavart parti sáv, zonáció, ökológiai problémák, a 

meder ben ıtt 

 Jellemzı az alegységen. Jelentıs a Nagy Pándzsán, hozzájárul a 

nem jó ökológiai állapothoz 
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Vízfolyások PROBLÉMAFA II. Terhelések  
Okok  Problémás állapotok  Jellemz ı következmények a víztestekre  

Kommunális szennyvíztelep - 

szennyvízbevezetés 

  Marcal bal-oldali mellékvízfolyásainak (Mosó-árok, 

Cinca) jelentıs vízhozam hányadát a beeresztett 

szennyvizek jelentik, túlzott növényi vegetáció is 

következmény 

Halastavi vízleeresztések 
  Jellemzı probléma az alegységen, vízminıségi 

havaria helyzetekhez vezethet 

Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágya- és 

trágya használat - szennyezett lefolyás 

  Szinte minden víztestnél jelentkezik a csapadék által 

bekerülve nagyeséső erózióveszélyes mezıgazdasági 

területekrıl 

Állattartó telepek   Jellemzı probléma a hatásuk 

Diffúz telephelyi források (mezıgazdaság, 

hulladéklerakók, stb.)  

  Elıfordul, fıleg hulladéklerakók 

Belterületi lefolyásból származó 

szennyezések 

  Elıfordulnak nem csatornázott település, Bakony-

péterd, Románd, Szerecseny, Tápszentmiklós,  Holt-

Marcal partján található üdülık és sok helyen alacsony 

a rákötés 

Ipari szennyvízbevezetés 
  Elıfordul: pl. Ajkai timföld gyár, Gallisz galvanizáló. 

Havária esetén  veszélyt jelentı üzemek száma 9 db 

 

Tápanyag és/vagy szervesanyag- tartalom túl 

nagy  

Ökológiai szempontból egy vízfolyás sem lett jó 

minısítéső a 36-ból 10-nél adathiány, a többi nem 

jó minısítéső. 

  

Mezıgazdaság - növényvédıszerek - 

szennyezett lefolyás 

  

 

Jellemzı probléma az alegységen 

Természetes eredet   Marcal magasabb sótartalma term. eredető 

Termálvíz-bevezetés 
 

Kémiai kockázat: veszélyes anyag 

Jellemzıen adathiányos helyzet, csak 1 jó 

minısítéső víztest van (Marcal torkolati része)  Celldömölk, Mesteri és Borgáta fürdıvíz célú 

hasznosítás után 

  Sótartalom túl nagy   
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FAV PROBLÉMAFA  
Okok  Problémás állapotok  Jellemz ı következmények a víztestekre 

Beszivárgás-csökkenés terület-használat miatt   ??? 

 
Túlzott vízkivételek 

 

 

Korábbi túlzott vízkivételek hatása még érvényesül 
  

A 3 nem megfelelıség a használatoknak köszönhetı, jelentıs 

vízkivételek Celdömölk 1972 m3/nap, Jánosháza 445 m3/nap, 

Vönöck 425 m3/nap, + termálkutak Celdömölk, Mesteri, 

Borgáta 

Felszíni vízfolyások túlzott megcsapoló hatása 

emberi beavatkozások miatt 

  ?? 

Illegális vízkivételek  

 

Mennyiségi csökkenés, hiány 

1 víztest nem jó állapotú (kt.4.1. Dunántúli-

középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafı-források 

vízgyőjtıje) 

 ??? 

Lokális talajvízkivételek  ??? 

Belvíz elvezetés, drénezés  

Ökológiai vízhiány léte  

Jellemzı probléma 

Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágya- és trágya 

használat 

 
 

Jellemzı probléma, fıleg a sekély víztesteken. 

Diffúz települési hatások 

  Csatornázatlan települések: Bakonypéterd, Románd, 

Szerecseny, Tápszentmiklós. Alacsony rákötési arány: 

Pázmándfalu:55%, Ravazd:64%, Felpéc:69%, Gyö-

möre:62%, Gyırság:58%, Kajárpéc:68%, Nyal-ka:56%, 

Pázmándfalu:55%, Pér:60%, Rétalap:60%,  

Állattartó telepek    

Diffúz telephelyi források (mezıgazdaság, 

hulladéklerakók, stb.)  

 

Nitrát és/vagy ammónium szennyezettség nagy 

3 víztest nem jó állapotú (k.4.1, sh.11.Dunántúli-

középhegység - Marcal-vízgyőjtı, sp.1.5.1 Marcal-

völgy) 

 Sok, többnyire felhagyott, de még rekultiválatlan védelem 

nélküli lerakó (31 lerakó nagy kockázatú),  

Diffúz telephelyi források (ipar) 
  120 Favi-ban kockázatosnak ítélt tevékenység 

veszélyeztethet 

Mezıgazdaság - növényvédıszerek - szennyezett 

lefolyás 

 

Egyéb szennyezettség nagy 

 ??? 
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5.5.1 Vízfolyások és állóvizek 

Az alegység területén 39 vízfolyás víztest található. Állóvíz a területen nincs. 

Általában kicsi a vízfolyások rendelkezésére biztosított „élettér”. Nincs pufferzóna (gyep, vagy fás 
társulás), nincs lehetıség a vízfolyások partjának árnyékolására, (legalább féloldali) árnyékoló 
faállomány kialakítására, túl közeli a mővelt terület határa. A parti területek 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 Marcal vízgyőjtıjén lévı vízfolyások rendelkeznek olyan idıszakos mederszakaszokkal, 
amelyekben az év nagy részében nincs víz. Az idıszakos állapot okozói részben olyan 
vízhasználók (völgyzárógátas halastó, tározó üzemeltetıi) akik nem biztosítják az alatta lévı 
mederszakaszon az ökológiai vízmennyiséget. 

Sok helyen probléma a vízgazdálkodási és természetvédelmi kérdések összehangolásának hiánya. 
Mivel érzékeny természeti területrıl van szó, elıfordul, hogy a vízgazdálkodási szempontból fontos 
beavatkozások kivitelezésének gátat szab a természetvédelem. 

Szintén problémát okoz a meliorált területek drénrendszerének reverzibilis hasznosítási hiánya. A 
Marcalhoz csatlakozó győjtı dréncsöveken keresztül altalajöntözést lehetne megvalósítani 
szakaszduzzasztók segítségével. 

Az alegység területén található 36 vízfolyás-víztestre vonatkozó legfontosabb problémák az 
alábbiakban foglalhatók össze általános szempontok szerint: 

� Hidrológiai és morfológiai problémák fıbb okainak összefoglalása: 

o Rendezett mederforma (29 db víztest), 

o Nem megfelelı fenntartás (27 db víztest), 

o Hosszirányú átjárhatóság akadályozott (12 db víztest), 

o Zonáció hiánya (24 db víztest), 

o Erózió (6 db víztest) 

� Tápanyag és szervesanyag problémák fıbb okai 

o Diffúz mezıgazdasági szennyezés (29 db víztest), 

o Állattartó telepek (22 db víztest), 

o Kommunális szennyvízbevezetés (14 db víztest) 

� Sótartalom és hıterhelés fıbb okai 

o Termálvíz-bevezetés (3 db víztest) 
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5.5.1.1 A vízfolyások és állóvizek szabályozottságá val kapcsolatos problémák  

Az alegység vízfolyásainak túlnyomó részén a medrek nagymértében szabályozottak, egyenesek, 
nincsenek váltakozó sebességő terek és hiányzik a zonáció 8 . A Marcal dombvidéki 
mellékvízfolyásaira jellemzı, hogy az erózió mértéke nagy. A legtöbb vízfolyásról elmondható, 
hogy a fenntartás gyakorisága nem megfelelı, ezáltal a meder feliszapolódott és nagy a 
benıttsége. 

A Marcal vízfolyást teljes hosszában, meanderek átvágásával és a vízmeder jelentıs bıvítésével, 
padkás kialakítással, úgynevezett „belvíz-csatornává” alakították a meliorációs munkák 
kivitelezésekor. A mesterségesen kialakított meder, a lecsapolási cél mellett, árvízvédelmi 
funkcióval is épült. A kiemelt földtömeget rendezett depóniába helyezték mindkét parton. A Marcal 
felsı részén nincsenek tározók és duzzasztók, ezért a hosszirányú átjárhatóság biztosított. A 
rendezett depóniák alacsonyak (1,0 m), ezért nem akadályozzák a keresztirányú átjárhatóságot. A 
Marcal-völgy alsó részén az árvízvédelmi töltések és a szők hullámtér jelentkeznek problémaként. 

Saját árvízi hozam levezetése miatt visszatöltésezett a Nagy-Pándzsa, ill. Kis-Pándzsa torkolati 
szakasza. A Bornát-ér és Csángota-ér melletti töltések a befogadó visszaduzzasztó hatására 
méretezettek. A vízfolyások befogadóba történı csatlakozása nyílt, illetve zsilipes mőtárgyon 
keresztül történik a Marcal és Rába folyóba. 

A Marcal felsı részén nincsenek tározók és duzzasztók, ezért a hosszirányú átjárhatóság 
biztosított. Viszont a mellékvízfolyásain gyakoriak a mesterségesen duzzasztott szakaszok, 
melyeken halastavakat alakítottak ki, ez a hosszirányú átjárhatóságot is akadályozza. Ezek között 
több völgyzárógátas tározó található melyek akadályozzák a halak vándorlását, a duzzasztott 
szakaszok megváltoztatják a vízfolyás vízjárását. A nyári idıszakban a nem megfelelı üzemeltetés 
következtében jelentıs vízkészlet problémát okoznak az alvízi oldalon, vízeresztések alkalmával 
lökésszerő szerves- és tápanyagterhelést okoznak. 

Az alegység majdnem minden vízfolyását érinti a hullámtérben folytatott tevékenységek és a diffúz 
mezıgazdasági szennyezés problémái. Sok helyütt a meder közvetlen közelében szántóföldek 
találhatók, ahonnan - védızónák hiányában - a tápanyag-felesleg gyakorlatilag visszatartás nélkül 
közvetlenül a mederbe jut (a szántóföldek közelsége és a védızóna hiánya egyébként a gyomok 
terjedése szempontjából is kedvezıtlen). A vízfolyások és tavak gyakran túl szők, védısáv nélküli 
hullámterei nem teszik lehetıvé a mederbe bejutó tápanyag visszatartását. 

5.5.1.2 A vízgy őjtın lévı létesítmények feliszapolódása és a nagymérték ő erózió 
problémája  

A Marcal tervezési alegység nagyobbrészt síkvidéki jellegő, határozott dombvonulat Gyırújbarát-
Nyúl-Écs-Ravazd, illetve Pannonhalma-Táp települések vonalán húzódik, ahol számos jelentıs 
vízmosás található. A Pannonhalmi-csanaki-dombvidék felépítése megegyezik a Pannon-medence 
általános szerkezetével, alul agyagos, magasabban homokos rétegek dominálnak. 

                                                
8  Társulások szabályos egymásra következése a térben, egy adott idısíkban. Más szóval, a növényzet sávos 

elrendezıdése a szárazföldtıl a nyíltvízig. Természetes állapotban a vízi és vízparti társulások is több különbözı 
zónát alkotnak a vízfolyások és állóvizek partja mentén. A parti sáv zonációjának épsége a víz ökológiai állapotának 
fontos jellemzıje. Tavak és folyók esetében a zonáció meghajtó ereje elsısorban a vízmélység szabályos változása 
a parttól a nyíltvízig. 
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A löszös, finomhomokos üledékben a nagy reliefenergiájú vízfolyások mély völgyeket, 
vízmosásokat alakítottak ki. A Gyır-környéki vízmosások győjtınéven ismertté váltak közül a 
legjelentısebbek Gyırújbarát, Nyúl, Écs és Ravazd községek területén találhatók melyek 
feltöltıdését, a hordalék visszatartását vízmosáskötı gátakkal segítik elı. Tekintve, hogy a 
vízgyőjtı területen talajvédı mővelést általában nem folytatnak, jelentıs a befogadókat terhelı 
hordalék lesodródás. A zártkertek növekedésével ez a helyzet csak tovább romlott, mivel meredek 
többnyire mőveletlen területeket vontak ismételt kiskerti mővelés alá. 

Az 1980-as évek végéig jelentıs vízmosáskötési munkák folytak zömében állami pénzeszközök 
felhasználásával. Ez a folyamat megszakadt, az utóbbi 5-10 évben vízmosáskötési 
beavatkozásokra nem került sor. A talajvédı mővelés tekintetében sem történt számottevı 
elırelépés, emiatt a hordalékmozgás napjainkban is jelentıs. A zártkertek növekedésével ez a 
helyzet csak tovább romlott, mivel meredek többnyire mőveletlen területeket vontak ismételt 
kiskerti mővelés alá. A mezıgazdasági területek privatizációja során a vízi létesítmények, 
drénrendszerek is magántulajdonba kerültek. A fenntartási, karbantartási és talajvédelmi munkák 
elmaradása miatt a mővek állapota leromlott. 

Fentiek következménye a völgyfenéken húzódó befogadók állapotán egyértelmően tükrözıdik, a 
kedvezıtlen folyamat a medrek elfajulása, feliszapolódása. A Nagy-Pándzsa legutóbbi 
mederrendezése 1980-84. években történt. Az 1999-2000. években készült geodéziai felmérés 
már jelentıs feliszapolódásokat dokumentált. Napjainkig ez a helyezet tovább romlott, 
rendszeresek az elöntésbıl keletkezı károk. A parti birtokosok több esetben fordultak kártalanítási 
igénnyel az Igazgatóság felé. 

5.5.1.3 Halastavi és horgászati célú hasznosítások problémája 

A vízgyőjtı terület halfaunája a természetes állapotoktól jelentısen eltér, mivel a vízgyőjtın már 
több évtizede folyik halastavi és horgász célú halgazdálkodás. A múlt és a jelen halgazdálkodása 
döntıen nem az ökológiai szempontoknak megfelelıen valósult/valósul meg, hanem az a 
gazdasági és/vagy a rekreációs célokat szolgálta/szolgálja. Problémaként jelentkezik, hogy nem 
történtek a vízgyőjtın mérvadó halfaunisztikai felmérések sem a múltban, sem pedig a jelenben, 
így a jelenlegi fennálló és a referencia állapotokra csak következtetni lehet. 

A halgazdálkodási létesítmények és a halgazdálkodás igényeit kiszolgáló vízgazdálkodás a 
természetes állapottól való további eltérések forrásaként is megemlíthetı (átjárhatóság, mederben 
hagyandó ökológiai vízigény). 

A Marcal-vízgyőjtı vízfolyásain lévı völgyzárógátas halastavak és tározók nem biztosítják a 
hosszirányú átjárhatóságot. Elkerülı csatorna és hallépcsı sehol sem épült. Ez meggátolja a fajok 
szabad hosszirányú vándorlását és ez által rontja a jó ökológiai állapotok kialakulásának 
lehetıségét. E kérdésben további problémát jelentenek a bukók, fenék lépcsık, surrantók megléte. 
A Marcal és a Holt-Marcal közötti keresztirányú átjárhatóság nem biztosított. A Hosszirányú 
átjárhatóság akadályozott a Marcalon, a Holt-Marcalon és a Nagy-Pándzsán is, ezek okai 
duzzasztók, zsilipek vagy völgyzárógátas tározók. 

A halgazdálkodás és az azt kiszolgáló vízgazdálkodás a halállományon túlmenıen a 
vízinövényzetre és a makrozoobenton állományra is kedvezıtlen kihatással volt. 
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5.5.1.4 Vízkészlet problémák - Az alapvízhozam jele ntıs csökkenése a Marcalon 

A bányászati tevékenység megszőnése után drasztikusan csökkent a Marcal vízhozama. A 
Marcal-völgy meliorációs munkáinak kivitelezésekor a meder nagy mélységgel és nagy 
mederfenék szélességgel került kialakításra, ennek következménye, hogy az érkezı kevés víz 
szétterül a mederfenéken, ami sok helyen eutrofizálódik és a pangó víz miatt a vegetáció 
elburjánzik, a halfauna elszegényedik. A jelenlegi mederfenntartó vízhozamhoz képest túl nagy a 
kisvízi meder. 

5.5.1.5 Vízminıségi problémák 

A kedvezıtlen medermorfológiából adódó áramlási viszonyok és a jelentıs szennyvízterhelés miatt 
túlzott növényi vegetáció jelentkezik, amely vízminıségi problémák mellett esetenként a 
vízlevezetı képesség csökkenését is eredményezi. 

A medrek feliszapolódása, túlzott növényi vegetációval való benıttsége, és az intenzív/félintenzív 
halgazdálkodás együttesen gyakran vezet vízminıségi havaria helyzetekhez, amely gyakran 
halpusztulásokban, vízvirágzásban, vagy a makrovegetáció túlzott elszaporodásában is 
megnyilvánul. 

A felsıbb szakaszokon összegyőjtött terhelés, valamint az alsóbb részeken beérkezı további 
terhelések összeadódva a lelassult áramlású területeken szélsıségesen kedvezıtlen környezeti 
állapotokat okozhatnak nagyobb fölmelegedés esetén. 

A vízgyőjtı vízfolyásai mellett mezıgazdasági táblák sora terül el. A vízgyőjtın folyó 
mezıgazdasági termelés következtében (nagyüzemi állattartó telepek és a halastavak) a 
mőtrágyák, szerves trágya és növény védıszerek jelentıs hányada a csapadék által bekerülnek a 
vízfolyásokba, szennyezve azok vizét. 

A nagyeséső erózióveszélyes (iszapos homokliszt, löszös talajok) mezıgazdasági területekrıl 
nagy mennyiségő hordalék érkezik a vízfolyásokba, ahol az elıbb említett szennyezés mellett 
káros feliszapolódást okoz a medrekben. 

A diffúz szennyezések további forrása a vízgyőjtın található települések, településrészek nem 
teljes csatornázottsága is. Így pl. a Holt-Marcal partján található üdülık csatornázottsága a mai 
napig nem megoldott. A közmőpótló berendezések a vízparttól csak néhány méterre helyezkednek 
el. 

Az Ajkai timföldgyár a Torna patakba vezeti tisztított szennyvízét. Több szennyvíztelep a vízgyőjtı 
vízfolyásaiba vezeti be tisztított kommunális szennyvízét. 

Mind az ipari, mind a kommunális szennyvízbevezetések következtében a bevezetés alatti 
mederszakaszok gyorsabban feliszapolódnak és ezzel jelentıs terhelést, valamint lefolyási 
problémát okoznak a medrekben. 

Több olyan bevezetés is elıfordult, hogy nyári idıszakban csak minimális a „higítóvíz” mennyisége, 
illetve több esetben tejesen száraz mederszakaszokba történik a tisztított szennyvíz bevezetése. 
Sok esetben elszikkad a víz a mederben és a felszínalatti vizeket szennyezi. 

A vízfolyások közel felén a településekrıl érkezı diffúz szennyezés vagy az állattartó telepek 
problémája is jelentkezik. 

Az alegységen több kommunális szennyvízbevezetés is található, melyek befogadóinak egy része 
idıszakos vagy csak kis vízhozamú vízfolyás. 
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A Marcal bal-oldali mellékvízfolyásainak (Mosó-árok, Cinca) jelentıs vízhozam hányadát a 
beeresztett szennyvizek képezik, melynek következtében a vízfolyások rossz vízminıségi 
állapotban vannak. A beömlı szennyezett vízfolyások a Marcal torkolat alatti kisebb szakaszait is 
rossz vízminıségőre változtatják. 

A közmőves vízellátás a Marcal bal parti felsı vízgyőjtı egész területén teljes körően kiépített. Az 
itt lévı 38 település közül 7 településen üzemel közmőves szennyvízelvezetés. A településeken 
összegyőjtött szennyvizet 6 db tisztító telep fogadja. A szennyvíztisztító telepek összes kapacitása 
2380 m3/d. A tisztítási technológia biológiai tisztítás tápanyag eltávolítással, a kemenessömjéni 
szennyvíztisztító telep kivételével ahol a tisztítást természet közeli tisztító végzi. 

A Marcalba ömlı Mosó árok idıszakos vízfolyás. Vízhozama gyakran csak a jánosházi települési 
szennyvíztisztító teleprıl és a GALLISZ galvanizáló üzembıl elfolyó szennyvizekbıl tevıdik össze. 
A határértéket meghaladóan magas a BOI5

9, a dikromátos oxigénfogyasztás, az ammónia-nitrogén, 
a nitrit-nitrogén és a nitrát-nitrogén koncentrációja. A foszfát-foszfor és az összes foszfor 
koncentrációja a határértéket többszörösen meghaladják. 

A Marcalba folyó Cinca patak vízhozamának nagy részét a Celldömölki Városi Szennyvíztisztító 
teleprıl elfolyó szennyvíz és egyéb kisebb településekrıl származó szennyvizek teszik ki. Az 
ammónia-nitrogén, a nitrit-nitrogén az összes nitrogént a határértéket meghaladják. A foszfát-
foszfor és az összes foszfor határérték túllépése több mint hússzoros. 

5.5.1.6 Egyéb szennyezések 

A területhasználatból adódóan a diffúz szennyezıforrások a jellemzıek. 

A vízgyőjtın folyó mezıgazdasági termelés következtében (nagyüzemi állattartó telepek és a 
halastavak) a mőtrágyák, szerves trágya és növényvédı szerek jelentıs hányada a csapadék által 
bekerülnek a vízfolyásokba, szennyezve azok vizét. 

A nagyeséső erózióveszélyes (iszapos homokliszt, löszös talajok) mezıgazdasági területekrıl 
nagy mennyiségő hordalék érkezik a vízfolyásokba, ahol az elıbb említett szennyezés mellett 
káros feliszapolódást okoz a medrekben.  

Pápa térségében több nagy hízókibocsátású sertéstelep üzemel (pl. Nyárádi sertéstelep, 
Mátyusházi sertéstelep). Ezek az állattartó telepek hígtrágyájukat kiöntözik, almostrágyájukat 
kiszórják szántóterületre az NTÁ által engedélyezett dózisban. A koncentrált létszámú 
sertéstelepek jelentıs diffúz szennyezést idéznek elı a vízgyőjtın. 

A tervezési területen mőködı, a felszíni és felszín alatti vizekre - havária esetén – veszélyt jelentı 
üzemek száma 9 db, amelyek vízminıségi kárelhárítási tervvel rendelkeznek. Ezen üzemekbıl az 
ipari üzemek száma 5 db, a mezıgazdasági üzem 1 db, a szennyvíztisztító rendszerek száma 3 
db. 

                                                
9  Az oxigénmennyiség, amely a vízben levı szervesanyagok mikroorganizmusokkal való lebontásához szükséges. A 

szervesanyag biológiai lebonthatóságának mértékéül szolgál. Értéke függ a vízben levı szervesanyagok 
minıségétıl, a mikrobák tápanyag- és oxigénellátottságától, a mérés idıtartamától, és a biológiai folyamatokra 
gátlóan vagy mérgezıen ható anyagok jelenlététıl és a hımérséklettıl. A vízminták esetében (szennyvíz, felszíni és 
felszín alatti víz) az ötnapos BOI-t szokás mérni, amely az öt nap alatt lebontható szervesanyagokhoz szükséges 
oxigénigényt jelenti (BOI5). 
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A szennyezések jellege mőtrágya-, hígtrágya szennyezés. Fıleg a nyári idıszakban a 
hidrometeorológia viszonyok miatt következnek be jelentıs halpusztulások. A Holt-Marcalon 
kisebb halpusztulás szinte minden évben történik. Elıfordulnak emberi gondatlanságból adódó 
haváriák is. 

5.5.2 Felszín alatti vizek 

Az alegység nyugat, északi felén az ivóvízellátás rétegvizekre települt vízbázisokból történik. A 
mélyebb rétegekben található vízkészletek védettnek tekinthetık a felszíni hatásokkal szemben. A 
felsı 50 m mélységig található homokrétegek sérülékenyek, valamint a távlati vízbázisok 
partiszőréső készlete. A vízgyőjtı DK-i felén a közüzemi vízellátásban jelentıs szerepe van a 
karsztvíznek. Ezen a területen a karsztvíztároló összlet felszínközeli elhelyezkedésébıl adódóan 
szintén sérülékeny. Az ajkai medence területén néhány községi vízmő felszínközeli, sekély 
rétegvizes, talajvízes törmelékes összletre települt néhány községi vízmő, melyek vízbázisai 
szintén nem rendelkeznek kellı földtani védelemmel a felszíni eredető szennyezésekkel szemben. 

Az alegység területén található 9 felszín alatti víztestre vonatkozó legfontosabb problémák az 
alábbiakban foglalhatók össze általános szempontok szerint: 

• A vízmérleg teszt alapján a víztesten vízmennyiség hiány mutatható ki (k.4.1) 

• Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos fıbb okok: 

Diffúz szennyezés mezıgazdasági területrıl (sp1.4.1, sp.1.5.1, sh.1.1). 

Diffúz szennyezés településrıl ok egyelıre nem bizonyított, kérdéses, további vizsgálatokat 
igénylı probléma (sp.1.4.1, sp.1.5.1, sh.1.1, k.4.1). 

• Karsztvízszint emelkedését, források visszajöttét késleltethetik, vagy gátolhatják lokális 
hatások. Az emelkedı karsztvízszint nem kívánt fakadóvizeket okozhatnak. 

• Az alegység síkvidéki jellegő területein a diffúz mezıgazdasági szennyezés és a partmenti 
puffersáv hiánya a fıbb probléma. 

• Településekrıl származó egyéb szennyezések: állattartás, hulladék elhelyezés, hígtrágya 
öntözés. 

• Települési szennyvízelhelyezés: 

Csatornázatlan települések: Bakonypéterd, Románd, Szerecseny, Tápszentmiklós, 
Bakonykoppány, Bakonyszőcs, Pénzesgyır. 

• Alacsony rákötési arány meglévı csatornahálózatra: 

Pázmándfalu: 55%, Ravazd: 64%, Felpéc: 69%, Gyömöre: 62%, Gyırság: 58%, Kajárpéc: 
68%, Nyalka: 56%, Pázmándfalu: 55%, Pér: 60%, Rétalap: 60%,. 

• Az ivóvízminıség-javító program végrehajtásában érintett települések: 

Borszörcsök, Egeralja, Kispirit, Nagypirit, Vinár, mely településeken a szolgáltatott víz 
minısége ammónium tartalom miatt kifogásolt. 

2009-ig az ivóvíz minıségének javítását 1 településen a nitrit tekintetében, 9 településen pedig az 
ammónium tekintetében kell megoldani.  
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Az ivóvízminıség-javító program végrehajtásában érintett további települések: Borszörcsök, 
Egeralja, Kispirit, Nagypirit, Vinár, mely településeken a szolgáltatott víz minısége ammónium 
tartalom miatt kifogásolt. 

5.5.2.1 Mennyiségi problémák 

A mennyiség hiányának fıbb oka a korábbi évtizedek mélymőveléses bányászati tevékenységével 
kapcsolatos felszín alatti vízkivételekhez köthetı. 

A felszín alatti vízhasználatok jelentıs részét a közmőves ivóvízellátás céljából történı vízkivételek 
teszik ki. Ezek a vízbázisok részben a felsı-pannon homokrétegeiben tárolódó rétegvizet 
termelnek. 

Az alegység DK-i felén jelentıs a karsztvíz-kivétel. Legfontosabb a Nyirád térségi ivóvízkutak 
termelése (átlagosan kb. 35000 m3/nap), de számottevı a Pápa-Tapolcafıi vízmőkutak 
(10000 m3/nap körüli), az Észak-Bakonyi RV bakonyszentlászlói vízbázisának (1000 m3/nap körüli) 
víztermelése. Ezeken túlmenıen Adásztevel, Gógánfa és Gyepükaján körzetében épült ki 
kistérségi vízmő karsztvízkivételre települve, illetve Ajka város vízellátásában játszik még 
jelentısebb szerepet. 

Említést érdemel még a Halimba térségi bányászati karsztvízemelés, amely napjainkban 
15000  m3/nap körüli volumenő. 

Az Ajkai medence oligo-miocén törmelékes összletére települt vízmővek (Ajka-Szélespataki vízmő, 
Kislıd, Városlıd, Farkasgyepü, Noszlop, Devecser, Borszörcsök) össz termelése is közelíti a 3500 
m3/nap vízmennyiséget. 

A Marcal vízgyőjtıjén jelentısnek mondható felszín alatti vízkivétellel Nyúl vízmőve rendelkezik. A 
vízmőtelep 13 db termelıkútja 4000 m3/d mennyiséget szolgáltat Nyúl és környezı települések 
vízellátására. További jelentıs vízkivétellel Celldömölk területi vízmőve rendelkezik. A vízmő 6 db 
termelıkútjából a vízjogi üzemeltetési engedély alapján 1972 m3/nap átlagos vízmennyiség 
termelhetı ki. A térségben még jelentıs vízkivételként számba vehetı Jánosháza közcélú 
ivóvízellátás biztosító vízmőve 445 m3/nap átlagos engedélyezett vízkivételével, valamint Vönöck 
területi vízmőve 425 m3/nap átlagos vízmennyiséggel.  

A felszín alatti vízhasználatok szempontjából kiemelt helyet foglalnak el a termálvízhasználatok. Az 
érintett vízgyőjtın termálvizet hasznosító létesítmények Celldömölk, Mesteri és Borgáta, Pápa és 
Sümeg településeken találhatók. A celdömölki Vulkán Fürdı 3 db, Mesteri Termálfürdı 2 db és a 
Borgáta Forrás Kft. 2 db, Pápa és Sümeg termálfürdı 1-1 db termálkúttal rendelkezik.  

Celldömölkön a Városgondnokság üzemeltetésében lévı Vulkán Fürdı 3 db termálkútja felsı-
pannon homok, homokkı rétegeket csapol meg. A vízjogi engedély alapján a kitermelhetı 
vízmennyiség 242 m3/ nap, melynek kb. 2%-át gyógyászati célra hasznosítják. A fennmaradó rész 
hasznosítása fürdı célú.  

A Mesteri Termál Kft. üzemeltetésében lévı Mesteri Termálfürdı 2 db termálkúttal rendelkezik, 
melyek közül a felsı-pannon homokkıre települt kút üzemen kívül van. A triász dolomitos 
mészkırétegeket megcsapoló termálkútból kivehetı vízmennyiség 98 m3/nap. A kút vize 
gyógyvízzé van minısítve.  

A Borgátai Termálfürdıt a Borgáta Forrás Kft. üzemelteti. A fürdınek 2 db termálkútja van, melyek 
közül az újabb, 2002-ben fúrt kút tartalék. Mindkét kút triász mészkı, dolomit rétegeket csapol meg. 

Az üzemelı termálkútból kivehetı vízmennyiség 82 m3/nap. 
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A pápai és a sümegi standfürdı is termál karsztvizet vesz igénybe, az elıbbi átlagosan 700, az 
utóbbi 80 m3/nap mennyiségben. 

5.5.2.2 Vízbázisvédelmi problémák 

A felszín alatti ivóvizek védelme még nem mindenhol biztosított. 

A sérülékeny ivóvízbázisok egy részén nincs még elvégezve a diagnosztikai vizsgálat és nincs 
meghatározva a védıterület. Szükséges a települési rendezési terveket összhangba hozása a 
meghatározott védıterülettel, amennyiben ez nem lehetséges új vízbázist kell kialakítani. A 
szennyezı források felszámolásának, kitelepítésének finanszírozása nem biztosított.  

A mezıgazdaság mőtrágya és növényvédı szer felhasználását optimalizálni kell a talajvíz 
védelem szempontjából.  

Felszíni szennyezıdéssel szemben érzékeny, nyílt karsztos területeken vízminıség romlás 
(nitrátosodás) tapasztalható. Karsztvíz regenerációjával érintett, elöntésre, vízszint közelébe kerülı 
szennyezıforrások (illegális-legális hulladéklerakók) potenciális veszélyt jelentenek.  

A Hévízi-tónak a Dunántúli-középhegység egész DNy-i egységére kiterjedı hatásterületén az 
ivóvízkivételeket is korlátozó megszorítások túlzottak. 

5.5.2.3 Szennyezıforrások  

A mezıgazdasági területeken a korábbi évek túlzott mőtrágyázásának következtében jelentıs a 
nitrátszennyezés, valamint sok helyen kimutathatók a gyom és rovarirtó szer maradványok. 
Lokálisan az állattartó telepek környezetében jelentıs a szennyezés. A lakott területek alatt 
nagymértékben szennyezett a talajvíz, elsısorban a valamikori vagy jelenlegi csatornázatlanság 
következményeként (szikkasztás). 

Az ivóvízkivételre használt mélyebben található rétegvizek utánpótlásukat a felszín felıl a 
szennyezett talajvízbıl kapják. A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb 
rétegvizekben is. 

A térség közmőves csatornaellátottsága közel 90 %-os, mindössze néhány Marcal-menti település, 
továbbá a szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációt képezı Tényı és Gyırszemere ellátatlan. 
Ez utóbbiak közmőves szennyvízelvezetését és tisztítását a Nemzeti Program 2015-ig irányozta 
elı. A Gyırtıl délre lévı települések a gyıri szennyvízelvezetı és tisztító rendszerre csatlakoznak, 
míg további két kistérségi szennyvíz elvezetési és tisztítási agglomeráció üzemel (Écs, Tét). A 
községi településeken a csatorna rákötöttségi arány 50-70 %-os, a teljeskörő rákötést figyelembe 
véve az Écsi és a Téti szennyvíztisztító telepek fejlesztésre szorulnak. 

Hulladéklerakók tekintetében az alegység ÉDUKÖVIZIG mőködési területére esı részén nincs 
mőködı hulladéklerakó, a nem mőködı hulladéklerakók száma 2 db; a rekultivációra váró 
hulladéklerakók száma 17 db, melybıl a Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
társulás területére esik 17 db. 

A tervezési alegység KÖDU KÖVIZIG mőködési területére esı részén 101 db nyilvántartott 
kommunális hulladéklerakó található. A hulladéklerakók közül 70 db lerakó üzemeltetése, az 1983. 
és 2001. év vége közötti idıszakban befejezıdött és a rendelkezésre álló adatok szerint, a 
lerakókra hulladéklerakás már nem történt. 25 db lerakón még folytatódott a hulladéklerakás. 6 db 
lerakóra nincsen adat az üzemeltetéssel kapcsolatban. 
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A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ezek közül 31 db lerakó nagy kockázatú, 61 db 
lerakó közepes kockázatú, 3 db kis kockázatú minısítést kapott, 6 db lerakóról nincsen minısítési 
adat. A nagy kockázatú minısítéső lerakók közül 4 db lerakó felhagyásának környezetvédelmi 
mőködési engedélye ill. a kötelezés kiadásra került. 

A közepes és nem ismert kockázatú lerakók közül 5 db lerakó felhagyására szintén kiadásra került 
a környezetvédelmi mőködési engedély. 

Rekultivációra vonatkozó engedéllyel 10 db (Bakonytamási, Csót, Gecse, Homokbödöge, 
Naggyimót, Nyárád, Pápateszér, Somlójenı, Vanyola, Vaszar) lerakó rendelkezik, mely 
határozatok 2007. évben születtek. 

2009. január 1.-ig bezárandó a Homokbödöge és a Pápa melletti szeméttelep. 2009. január 1. után 
tovább mőködtethetı az Ajka melletti szeméttelep. 

A tervezési alegység NYUDUKÖVIZIG mőködési területére esı részén 37 db használaton kívüli, 
mőszaki védelemmel nem rendelkezı hulladéklerakó van nyilvántartva. Mőködési engedéllyel 
rendelkezı lerakó nincs, rekultiváció 2-3 db tározónál van folyamatban, a többi felszámolása, 
rekultivációja EU finanszírozású projekt keretén belül a közeljövıben tervezett. 

A felszín alatti vizeket és földtani közeget veszélyeztetı tevékenységek (Favi adatok) 
létesítményeinek száma 120 db. 

5.5.3 Egyéb jelentıs vízgazdálkodási kérdések 

A vízi medrek benıttsége, ill. a feliszapolódás már olyan mértékő, hogy az alacsony vízhozamok is 
csak magas vízszinttel vezethetık le, mely adott esetben helyi károkat eredményezhetnek. 
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6 Környezeti célkitőzések és mentességek indoklása 

(derogációk10) 

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/EK11 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 céloka t 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 lehet ıvé teszi  
mentességek alkalmazását megfelel ı és alapos indoklás alapján. 

A mentességek lehet ıségei:   
� 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 

                                                
10  Derogáció: A környezeti célok, vagyis a „jó állapot” elérésének idıbeni kitolása (2021-ig vagy 2027-ig), vagy 

kevésbé szigorú célkitőzés (pl. jó ökológiai állapot helyett csak jó ökológiai potenciál) megfogalmazása egy víztestre 
nézve, megfelelı, egyértelmő és átlátható indokok alapján, olyan esetekben, ahol az emberi tevékenység vagy a 
természetes adottságok oly mértékben hatnak egy víztestre, hogy jó állapotának elérése lehetetlen, vagy 
aránytalanul magas költségekkel járna. 

11 2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl (2006. december 12.) 
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teljesítés abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de 
ezek hatása még nem érvényesül.) 

� a természetes vizek esetében enyhébb környezeti célkit őzések  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.  

� idıbeni mentességet vagy enyhébb célkit őzést  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. Az új változások, illetve új emberi tevékenységek 
hatásának kezelésérıl részletesen a 9. fejezet  szól.  

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 alapintézkedéseket12), 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.  

                                                
12  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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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. 

6-1. táblázat: A Marcal 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  
56% - 11% 

M2: A jó állapot eléréséhez a szomszédos országgal 

összehangolt intézkedésekre is szükség van  
- - - 

G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg 

megtenni a becsülhetı pozitív és negatív közvetlen és 

közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfordítások 

alapján, víztest szintő aránytalan költségek  

- - - 

G2: Az intézkedések 2015-ig történı megvalósítása 

aránytalanul magas terheket jelent a nemzet-gazdaság, a 

társadalom bizonyos szereplıi, vagy egyes gazdasági 

ágazatok számára, aránytalan költségek  

42 % - 22% 

T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb idıt vesz 

igénybe. 
12% - - 

T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb - - - 

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. 
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6.2 Döntési prioritások 

Az elızı pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehet minden víztesten egyszerre, 2015-
ig, 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: 

� 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 megteremt ı, 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 szint ő 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) elérhet ı a jó állapot . A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú 
víztestekre is, ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel.   
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� 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:  

•••• A probléma megoldásának sürgıssége: a nem cselekvés komoly következményei 
és/vagy magas költségei, vészhelyzet kialakulásának lehetısége (pl. ivóvízbázis 
elszennyezıdése); 

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

•••• Minta jellegő, tapasztalatszerzésre alkalmas víztestek, illetve vizsgálandó 
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. 

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 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). 
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6-1 ábra: Víztestekre vonatkozó célkitőzések megvalósulása 
 (a megfelel ı víztestek aránya az összes víztesthez viszonyítva %) 
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Hangsúlyozni kell, hogy gyakorlati  jelent ısége a 2015-ig végrehajtandó intézkedéseknek van , 
mert az ütemezést a következı tervben (2015-ben), a pontosabb állapotértékelés, az elıkészítı 
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 víztestekre vonatkozó környezeti célkitőzések összefoglalása 

Jó állapot/potenciál elérése 
Víztestek 

típusa 

Víztestek 

száma 

összesen  

(db) 

Jelenlegi jó 

állapot/potenciál 

fenntartása (%) 
2015-re 

(%) 

2021-re 

(%) 

2027-re 

(%) 

2027+ 

(%) 

Enyhébb 

célkit őzés 

(javaslat, %) 

Természetes 26 - 5% - 65% 30% - 

Erısen 

módosított 
9 - - - 77% 33% - 

Mesterséges 1 - - - - 100% - 

Vízfolyások 

összesen 
36 - 3% - 65% 32% - 

6.3.1.1 Természetes víztestek 

Az alegységen található 26 természetes víztest között jelenleg nincs jó állapotú. 
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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 2015-ig jó állapotot csak a Gerence-patak középsı víztesten lehet elérni. A többi 
25 db víztest (95%) esetében a jó állapot csak a következı hatéves tervciklusokban érhetı el 
(2027-es vagy 2027+ határidıvel). 

6.3.1.2 Erısen módosított víztestek  

Az alegységen 9 erısen módosított víztest található. Közülük jelenleg egyik víztest sem éri el a jó 
ökológiai potencált.  

Az erısen módosított víztestek jelentıs belvízelvezetési, vízvisszatartási és ökológiai elégítenek ki. 
A társadalmi, gazdasági érdekek miatt a vízfolyások említett funkciójának fenntartása szükséges. 

Mind a 9 víztest esetén a jó ökológiai potenciál csak a következı hatéves tervciklusokban érhetı el 
(2027-es vagy 2027+ határidıvel). A derogáció indoklását ld. a 6.1 fejezet nél. 

6.3.1.3 Mesterséges víztestek 

Az alegységen található 1 mesterséges víztest, a Torna-patak középsı nem éri el a jó ökológiai 
potenciált. 

Az intézkedések hatására a Torna-patak középsı csak 2027 utánra éri el a jó ökológiai potenciált, 
A derogáció indoklását ld. a 6.1 fejezet nél. 

6.3.2 Felszín alatti víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek 

indoklása 

6-3. táblázat: A felszíni alatti víztestekre vonatkozó környezeti célkitőzések összefoglalása 

Jó állapot elérése 
Víztestek 

típusa 

Víztestek 

száma 

összesen  

(db) 

Jelenlegi jó 

állapot/potenciál 

fenntartása (%) 
2015-re 

(%) 

2021-re 

(%) 

2027-re 

(%) 

2027+ 

(%) 

Enyhébb 

célkit őzés 

(javaslat, %) 

Felszín alatti 

vizek 
9 67% - - 11% 22% - 

A felszín alatti víztestek nagyrésze (67%) jelenleg jó állapotban van. A maradék 33% esetén csak 
2027-re, vagy 2027 utánra várható a jó állapot elérése. Ennek legfıbb oka, hogy a felszín alatti 
víztestekkel kapcsolatos intézkedések hatása csak 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. 
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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. 

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 

Egyes szolgáltatói csoportok    

     > 5000 em3/év szolgáltatók 101,4 103,8 102,7 

       < 100 em3/év szolgáltatók 78,4 51,7 65,8 

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. 
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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 
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.   
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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 
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 két-
háromszorosára 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. 
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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. A differenciált helyzetre 
szabályozói oldalról is meg kell adni a választ, a javaslatok a 8. fejezet ben találhatók.
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8 Intézkedési program 

Az 5.5 fejezet ben bemutatott jelent ıs 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, 
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 vízgyőjtı-
gazdálkodási 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 figyelembe-
vételével 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 jelent ısége 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 
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� Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése 

� Az informatikai rendszerek fejlesztése  

� Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések 

� Pénzügyi ösztönzık (támogatások) alkalmazása 

� Kutatás, fejlesztés 

� Képességfejlesztés, szemléletformálás 

8.1 Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó 

intézkedések 

Az alegység területén a több vízfolyás nem éri el tápanyag és szervesanyag szempontjából a jó 
állapot követelményeit. A megoldást a vízgyőjtın és a vízpartok közelében végzett mezıgazdasági 
termelésbıl, a kommunális szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezésébıl, a települések 
belterületérıl, állattartótelepekrıl, hulladéklerakókból, halaszati és horgászati hasznosítású 
állóvizekbıl származó nitrogén-, foszfor és szervesanyag terhelések csökkentése jelenti. 

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. 

A felszín alatti vizek szempontjából egyaránt alkalmas intézkedés lehet a tápanyag-felesleg 
jelentıs csökkentése (megfelelı trágyázási gyakorlat: dombvidéken TA1-intézkedés, síkvidéken: 
TA2-intézkedés), illetve a területhasználat módosítása (erdısítés, gyepesítés, élıhelyek 
létrehozása: dombvidéken TA1-intézkedés, síkvidéken TA2-intézkedés). 

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 ág váltás is (TA3-intézkedés).  

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 
vízfolyások melletti pufferzónák kialakítása szintén érintik a mezıgazdasági termelést. Az alegység 
összes vízfolyásán megvalósítandó intézkedés, melyet a 3.3 pontban (a vízfolyások és állóvizek 
medrét érintı intézkedések között) tárgyalunk. A síkvidéki intézkedések hozzájárulhatnak a 
vízvisszatartáshoz, illetve a védett természeti területek és a felszín alatti vizektıl függı élıhelyek 
állapotának javulásához is. 

Állattartótelepeken a nem megfelelı trágyaelhelyezés elsısorban a felszín alatti vizeket 
szennyezheti, de a felszínrıl lefolyó csapadékvízzel a felszíni vizeket is veszélyezteti. Az 
állattartótelepek rekonstrukciójával ezek a szennyezések jelentıs mértékben csökkenthetık. 

A Marcal alegységen jelentıs a szántóföldi mővelési ágba tartozó területek aránya ezért ezeken a 
területeken mind a 90-es éveket megelızıen, mind napjainkban jelentıs a mő- és 
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szervestrágyázás, valamint a növényvédı szerek alkalmazása következtében kialakult diffúz 
típusú szennyezésekbıl adódó terhelések. 

A tervezési alegység területén a mezıgazdasági eredető diffúz szennyezés, az erózió és az 
állattenyésztés sok esetben merül fel lehetséges problémaként. A tápanyagterhelés csökkentése 
érdekében a mővelési ág/mód váltás az egyik legjobb módszer, amellyel síkvidéken a belvíz- és 
nitrát-érzékeny területeket lehet kezelni. 

Ez a gyakorlatban szántó-gyep és szántó-erdı konverziót jelent az esetek többségében. 

Fenti intézkedéseknek jelentıs szerepük van a vízvisszatartásban, és egyben vizes élıhelyeket is 
létrehoznak. 

A jelenlegi intézkedések nem elegendıek a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának 
biztosítására. 

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések 

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 nitrát-
koncentrációja 50 mg/l alatt legyen. Ezeken a területeken bevezetésre került a kötelezıen 
alkalmazandó „jó mezıgazdasági gyakorlat”. E szabályok betartása a közvetlen mezıgazdasági 
kifizetések feltétele. 

A Program tartalmazza továbbá a „trágyázás jó mezıgazdasági gyakorlatát” is, amelynek során a 
nyilvántartott nagylétszámú állattartótelepek korszerősítése folyamatosan zajlik. Az egységes 
környezethasználati engedélyköteles tevékenységi körben (IPPC Irányelv alapján) szintén elıírás a 
nagy állattartótelepek korszerősítése (függetlenül attól, hogy nitrát-érzékeny területen találhatók, 
vagy sem). 

A közvetlen kifizetések további feltétele a helyes mezıgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) 
betartása, amelynek egyik fı eleme a 12 % lejtıszög feletti területeken betartandó vetésváltásra és 
agrár-technikai eszközök alkalmazására (szintvonalra merıleges mővelés vagy talajtakarás 
valamely módozata) vonatkozó szabályok. 

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: 

A fenti intézkedések megvalósítói a mezıgazdasági gazdálkodók. Az agrár-környezetvédelmi 
(AKG) célkitőzések megvalósulását az állam pénzügyi támogatásokkal segíti elı, az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében. Az intézkedési javaslatok 
megvalósítása az ÚMVP megfelelı módosítását igényli. 

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 
állattartó telepek esetében 2015-ig várhatóan a korszerősítések megtörténnek. Kisebb állattartó 
telepek nem megfelelı mőszaki védelme is problémát okoz a felszín alatti vizekben. 
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b) További m őszaki intézkedések 

2015-ig megvalósuló intézkedések 

Mőtrágya-szervestrágya kihelyezés helyes arányának meghatározása, ösztönzése támogatási 
rendszeren keresztül. Állattartás módjának szabályozása pl. önkormányzati rendelettel, a "jó 
belterületi gyakorlat" megvalósításával. 

Növényvédıszer alkalmazására vonatkozó szabályozás, betartásának ösztönzése. 

NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 Nagy-Pándzsa vízgy őjtı revitalizációja  keretében megvalósul a 
Nagy-Pándzsa vízgyőjtıjén az erózióveszélyes területeken az erózióvédelmi mőszaki 
létesítmények, hordalékvisszatartás, sankolóterek kialakítása. 

Nitrát Akcióprogram  megvalósítása, folytatása. (kivéve: Csángota-ér, Csikvándi-Bakony-ér 
vízgyőjtıje – ezek nem kerültek kijelölésre), 

Nitrát érzékeny területek felülvizsgálata, újabb erózió érzékeny területek kijelölése javasolt. 

Nagy állattartó telepek (IPPC) korszerősítése (Vid, Nyárád, Pápa-Mátyusháza, Nagytevel, 
Szentimrefalva, Kerta, Karakoszörcsök) mellett a kisebb állattartó telepek felülvizsgálata is javasolt. 

Területi szinten a megyei területfejlesztési koncepciók és programokban is meg kell fogalmazni az 
intézkedéseket. 

2015 utáni feladatok 

A tápanyagterhelés csökkentésére mind a jelentısebb dombvidéki, mind a kisebb területi arányú 
síkvidéki területek erdısítése lehet a megoldás. A vízfolyások környezetében a síkvidéki 
területeken, ahol a mővelési-ág váltás nem megoldható, ott a mővelési módok közül kell 
kiválasztani azt amelyik a legkevesebb diffúz szennyezéssel terheli a területet. Ezek mellett 
kiegészítı intézkedésként a vízfolyásokat övezı árnyékoló fássáv és a szántó területek szélén 
található védısávok között legelı, gyep kialakításával további javulás érhetı el a mővelési mód 
váltás mellett, vagy helyett. 

Miután a meglévı diffúz nitrát és ammónium szennyezések nagyon lassan tisztulnak ki, ezért a 
fenti intézkedési elemeket kell folytatni 2027-ig és várhatóan a feladatok 50 % fog erre az 
idıszakra esni. 

A felülvizsgálat után, amennyiben szükséges az állattartótelepek korszerősítésének ütemezett 
megvalósítása. 

A már kijelölt és az újonnan kijelölt nitrát- és erózió érzékeny területeken a „jó mezıgazdasági 
gyakorlat” bevezetése. A források rendelkezésre állásától függıen ütemezett megvalósítás 
szükséges (2015, 2021, 2027). 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

Megfelelı agrártámogatási rendszer, ösztönzık kialakítására van szükség.  

A szennyezıforrások felszámolásának, kitelepítésének finanszírozását meg kell oldani. 

Az intézkedés a vízvédelmi szempontból mővelési ág- és mód váltást igénylı területek 
meghatározásának és a támogatási rendszer átalakításának függvénye. A konkrét javaslatokat az 
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intézkedési táblázat mutatja be. Kiemelt feladat a nitrát-érzékeny területek mintájára erózió-
érzékeny 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 területrıl 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 terhelés csökkentı hatása 

NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 Nagy-Pándzsa vízgy őjtı revitalizációja  keretében megvalósul a 
Nagy-Pándzsa alsó szakszán lévı duzzasztott szakasz (Rabkerti-tó) vízminıség javító kotrása és 
az üledék-kezelés, mely fontos a víztest jó ökológiai potenciáljának eléréséhez. 

További tervezett vízminıség javítót kotrás szerepel az intézkedések között a Holt-Marcal víztesten, 
melynek megvalósítása 2015 utánra várható. 

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) 

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések 

Az EU által kötelezıen elıírt Szennyvíz Program  célja, hogy megoldja a 2000 lakosegyenértéknél 
(LE)13 nagyobb települések csatornázását és megfelelı szennyvíztisztítását. A szennyvíztisztító 
telepeknek technológiai, területi és egyedi határértékek alapján meghatározott tisztítási 
követelményeknek kell megfelelniük. A felszín alatti vizek jó állapotának eléréséhez- és 
közegészségügyi szempontból szükséges lehet a 2000 LE érték alatti településeken keletkezı 
szennyvizek megfelelı kezelése is. 

A települési szennyvizek megfelelı kezelését és elhelyezését szolgáló intézkedések célja, hogy 
megóvják a felszíni és felszín alatti vizeket a szennyvízkibocsátások káros hatásaitól. 

 

                                                
13 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 szerves anyag terhelést az egy lakosra 
jutó biológiai oxigénfogyasztással osztják, és ezt, mint lakosegyenértéket hozzáadják a lakosszámhoz. 
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Megvalósító, költségviselı: 

A szennyvízelhelyezéssel foglalkozó intézkedések megvalósítói az önkormányzatok, illetve a 
lakosság. Az önkormányzatok számára kötelezı fejlesztések megvalósítását a hazai költségvetés 
az EU pénzügyi hozzájárulásával ösztönzi KEOP forrásból. A mőködtetést a díjak fizetésével a 
fogyasztók (lakosság, egyéb) fizetik. 

Megfelelıség:  

A felszíni vizek esetében a csatornázott területeken a lakossági rákötési arány növekedésével 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 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.  

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 szennyvízkezelés ének  megoldására megalkotta az Egyedi 
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programját, és elıírta ehhez kapcsolódósan 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 mőködtetést a 
díjak fizetésével a fogyasztók (lakosság, egyéb) fizetik. 

Megfelelıség: 

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. 

Alkalmazhatóság: 

Nem magas talajvízállású- és nem nitrát érzékeny területeken 

A Szennyvízprogram elırehaladása következtében a szennyvíziszap mennyisége  növekszik, és 
a jövıben egyre nagyobb mértékben növekedni fog. Gondoskodni kell a szennyvíztisztító 
telepekrıl kikerülı kezelt szennyvíziszap minél nagyobb arányú hasznosításáról, illetve 
ártalommentes elhelyezésérıl. A mezıgazdaságban csak megfelelıen kezelt szennyvíziszap 
helyezhetı el, a jogszabályban meghatározott módon, mértékben és területen. 

Megvalósító, költségviselı: 

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) 
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Megfelelıség: 

A szennyvíziszapok megfelelı elhelyezése és hasznosítása átmenetileg 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 jelentenek az illegális szennyvízbevezetések . A szabályozás betartása nem 
megfelelı, a szankciók nem kellıen ösztönöznek a helyes magatartásra, a hatósági ellenırzésre 
fordítható költségvetési források szőkösek. 

Megvalósító, költségviselı: 

A költségvetés (a hatósági intézményrendszer mőködtetése). 

b) További m őszaki intézkedések  

2015-ig megvalósuló intézkedések 

A 2000 LE feletti kapacitású Tét térségi szennyvíztisztító telep a jelenlegi szervesanyanyag 
túlterheltség és az agglomerációhoz csatlakozó csatornázatlan Tényı és Gyırszemere községek 
ellátatlansága miatt a Nemzeti Szennyvíz Program ban szerepel. A KEOP pályázat elsı 
fordulójában nyertes projekt teljeskörő mőszaki elıkészítése folyamatban van.  

A 2000 LE feletti kapacitású Écs térségi szennyvíztisztító telep a jelenlegi szervesanyanyag 
túlterheltség miatt a Nemzeti Szennyvíz Program ban szerepel, de KEOP pályázat 2009. április 
30-ig nem került benyújtásra. 

Folyamatban van Jánosháza (Duka, Karakó, Keléd, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) 
és Szergény (Kemeneshıgyész, Kemenesmagasi, Magyargencs, Vönöck) szennyvízelvezetési 
agglomerációk fejlesztése. 

Nemesszalóki szennyvízelvezetési agglomerációban a Nemzeti Szennyvíz Program mal 
összhangban, folyamatban van Marcalgergelyi és Vinár településeken összegyőjtött szennyvíz 
csatlakozása a nemesszalóki szennyvíztisztító telepre. A kommunális szennyvíztisztító telep 
bıvítése szükséges. A telep bıvítésével a felszíni víz tápanyagterhelése növekedni fog, de 
megfelelı üzemeltetés mellett a növekedés hatása elhanyagolható. 

Úrkút településen a jelenlegi szennyvízelvezetés és tisztítás kapacitása, hatásfoka nem megfelelı. 
A Nemzeti Szennyvíz Program mal összhangban 2015-ig a település területén ki kell építeni a 
csatornahálózatot, valamint a megfelelı kapacitású és technológiájú szennyvíztisztító telepet. A 
jelenleg csatornázott településrészen a szennyvízelvezetı hálózat felújítását, rekonstrukcióját kell 
elvégezni. KEOP forrásból a beruházás elıkészítése folyamatban van. Az intézkedés 
megvalósítása során a befogadó terhelésnövekedésével kell számolni, de megfelelı hatásfok 
mellett az üzemeltetés hatása nem jelentıs.  

Ajka, Bakonybél települési szennyvíztisztító telepek a kibocsátási határértéknek nem megfelelıen 
üzemelnek. A telepek szennyezıanyag terhelési kihasználtsága 100 % körüli, esetenként azt meg 
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is haladja, ezért azt elıírt tisztítási határértékeket folyamatosan nem tudja biztosítani. A 
szennyvíztisztító telep bıvítésével, technológiai korszerősítésével kell az elfolyó víz minıségét 
javítani, csökkenteni a befogadó terhelését. A szennyvíztisztító telepi rekonstrukció nem szerepel a 
Nemzeti Szennyvíz Program ban, de a megvalósítás 2015-ig javasolt. 

A Nemzeti Szennyvíz Program  szerint a hiányzó települési szennyvízelvezetı hálózatot 
Bakonykoppány és Bakonyszőcs (1 víztestet érintı) településeken kell megvalósítani. A tervek 
szerint a települési szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével az összegyőlt szennyvíz a béb-i 
szennyvíztisztító telepen kerül megtisztításra. A szennyvíztelep megfelelı hatásfokkal üzemel, a 
többletterhelés hatása nem kimutatható. Az intézkedés 2015.-ig KEOP forrásból megvalósítható. 

A nyirádi és devecseri szennyvízelvezetési agglomeráció kiépült, de a rákötések arányának 
növelésével csökkenteni kell a diffúz terhelést a településeken. 

A Gerence középsın, Pénzesgyırön a felszín alatti vizek védelme miatt zárt szennyvíztárolók 
kiépítése szükséges. Az itt összegyőlt szennyvizet a megfelelı kapacitással és TFH elıkezelıvel 
rendelkezı szennyvíztisztító telepre (Zirc, érintett víztest a Cuhai-Bakonyér felsı másik alegység) 
tengelyen lehet elszállítani. Az intézkedés megvalósítása során a befogadó terhelésnövekedése 
nem számottevı, így külön intézkedés nem szükséges. 

Padragi-víz (Padragkútnál) és Pápai Bakonyér (Ajkán) víztesteken a vízfolyás belterületi 
szakaszán feltételezhetık illegális kommunális szennyvízbevezetések, ezeket az illegális 
bekötéseket fel kell tárni, és meg kell szüntetni. 

Kommunális rendszerbe történı ipari használt- és szennyvízbevezetések  felülvizsgálatának 
(korlátozása, szükség esetén megszüntetése) megvalósulása alapvetıen a szabályozás 
függvénye, a megfizethetıségi problémák miatt, ütemezett megvalósítás indokolt, megfelelı 
türelmi idıvel. A megvalósulás ennek függvénye, de 2015-ig valószínősíthetı a megvalósulás. 

Illegális szennyvízbevezetések megszüntetése  hatósági ellenırzés fokozásával elsısorban 
költségvetési források függvénye, de költség-hatékonysága miatt fontos, 2015-ig megvalósítandó 
intézkedés. 

További rákötések megvalósítása  2015-ig nagy valószínőséggel megvalósítható intézkedés a 
megfelelı szabályozás alakmazásával (talajterhelési díj). 

Szakszerő szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása  összehangolt megoldásokkal 
(program, támogatási rendszerben a hasznosítás elısegítése) 2015-ig megvalósítható, a nagyobb 
arányú hasznosítás 2015 után várható. (Ennek költségei a csatornadíjakban megjelennek, ezért az 
elhelyezési és hasznosítási megoldások a költség-hatékonyságára is tekintettel kell lenni). 

2015 utáni feladatok 

A meglévı közcsatornára történı rákötések valószínőleg áthúzódnak erre az idıszakra is, de az 
ellátott településeknek  remélhetıleg már csak 5-15 % -a marad rákötetlen. 

Szükséges lehet továbbá a befogadó vízminıség védelme érdekében a szennyvíztisztító telepek 
további bıvítése és tisztítási hatásfokának növelése. 

Illegális szennyvízbevezetések megszüntetése, kommunális szennyvízkezelés megvalósítása a 
Holt-Marcal mellett szennyvízgyőjtı rendszer kiépítésével, vagy egyedi szennyvízkezelés 
alkalmazásával nyerhet megoldást. 
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Halimba településen a jelenlegi szennyvízelvezetés és tisztítás kapacitása, hatásfoka nem 
megfelelı. A szennyvízelvezetı hálózat a település egy részét érinti, állapota nem megfelelı. A 
szennyvíz elszivárgása elsısorban a felszín alatti vizeket veszélyezteti. A szennyvíztisztító telepre 
a csatornahálózat hiánya miatt nem érkezik megfelelı mennyiségő szennyvíz, alulterhelt.  A 
település területén ki kell építeni a csatornahálózatot, valamint a jelenleg csatornázott 
településrészen a szennyvízelvezetı hálózat felújítását, rekonstrukcióját, továbbá a jelenlegi 
szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját is el kell végezni. A fejlesztés 2015-ig nem szerepel a 
Nemzeti Szennyvíz Program ban, megvalósítás ROP forrásból javasolt. Az intézkedés 
megvalósítása során a befogadó terhelésnövekedésével kell számolni, de megfelelı hatásfok 
mellett az üzemeltetés hatása nem jelentıs. 

Gerence-patak alsó, Hunyor-patak, Kígyós-patak alsó, Meleg-víz és Torna-patak alsó víztesteken 
a 2000 LE alatti szennyvízterhelésnél település szintő természetközeli szennyvíztisztítást és 
elhelyezést lehet megvalósítani, csökkentve a települési diffúz terhelést több mint 50 településen. 
Hatása a felszíni vizek tápanyagterhelésének növekedését jelenti, de megfelelı hatásfok mellett az 
üzemeltetés hatása nem jelentıs. A települések azon részén, ahol a szennyvízelvezetés kiépítése 
nem gazdaságos, ott az egyedi szakszerő szennyvízelhelyezést kell megvalósítani (CS2a). Ezen 
intézkedésnek a felszíni befogadókra nincs hatása, de a felszín alatti vizek jelenlegi állapotát 
befolyásolhatják, a talajvízszint emelkedését jelenthetik. Kiépítését elızetes talajmechanikai, 
talajvíz-minıségi vizsgálatoknak kell megelızni. Folyamatos monitoringozással a hatást ellenırizni 
kell. 

Bakonybél településen a szennyvízelvezetı rendszer túlterhelésének, valamint a szennyvíztisztító 
telep biztonságos üzemelése érdekében a belterületi csapadékvíz elvezetést ki kell építeni. 
Megvalósítása mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek védelmét jelenti. 

A szőkös források miatt a szakszerő egyedi vagy település szintő természetközeli 
szennyvízkezelés ütemezett megvalósítása szükséges 2027-ig (forrásigény és forráslehetıségek 
alapján) Minimalizálni kell a zárt tárolós megoldást, mert az a legdrágább. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

Kiemelendı a környezeti célkitőzés eléréséhez igazodó egyedi kibocsátási határértékek 
elıírásának vizsgálata és természetközeli szennyvízkezelési és -elhelyezési 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 
330.000 eFt nettó támogatható beruházási értékrıl 50.000 eFt-ra szükséges csökkenteni a kisebb 
fejlesztési igényő üzemelı szennyvíztisztítók NSZP-ben elıírt kötelezettségének teljesítéséhez, a 
finanszírozás feltételeinek megteremtéséhez. 

A szennyvíztelepek engedélyezése során követelményként kell meghatározni, hogy a 
szennyvíztelep vízminıségi monitoringot mőködtessen az élıvízbe történı bevezetés fölött, illetve 
alatt. 

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 
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elvezetés, közterület fenntartás), emellett gazdasági tevékenység is folyik (üzemi telephelyek, 
növénytermesztés, állattartás). Ezek nem megfelelı gyakorlata szennyezheti a talajvizet illetve a 
vízfolyások, állóvizek belterületi szakaszait. A probléma szinte valamennyi településen megjelenik. 

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 belterületi csapadékvíz rendezett elvezetése csökkenti a talajvízszennyezést, és – különösen 
ülepítık és szőrımezık alkalmazása esetén – a vízfolyásokba bemosódó szennyezıanyag 
mennyiségét is (TE2-intézkedés). 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.  

A lakosság gazdasági tevékenységéhez kapcsolható 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 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).  

a) Jelenleg érvényben lév ı 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. 

Települési eredető szennyezések szempontjából a víztestek nem veszélyeztetettek, de ennek 
ellenére nem elegendıek a jelenleg érvényben lévı intézkedések. 

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezés  az önkormányzatok felelısségi 
körébe tartozik, de nem kötelezı feladatként. 

A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi ösztönzést biztosít az önkormányzatok számára 
a szükséges beruházások megvalósítására (ROP-ok). 
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Megvalósító, költségviselı: 

Önkormányzat. Az állam a támogatási rendszeren keresztül ösztönzi a hasznosítást (KEOP) 

A települési jó vízvédelmi gyakorlat bevezetése az önkormányzatok feladata. A hazai költségvetés 
EU hozzájárulással pénzügyi ösztönzést biztosít az önkormányzatok számára a szükséges 
beruházások megvalósítására (KEOP, ROP-ok). Közvetve költségviselınek számít a lakosság is, 
hiszen a gazdasági tevékenységek korlátozása jövedelemkieséssel jár.  

Megfelelıség: 

A belterületi csapadék-víz 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 teljeskörő. 

 

b) További m őszaki intézkedések  

2015-ig megvalósuló intézkedések 

Települési eredető szennyezések általában a Marcal 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 sok helyütt 
található szennyezıdések az illegális hulladéklerakók felszámolásával, rekultivációjával jelentıs 
részben megoldhatók. Az apró falvas település szerkezető alegység települései a kisebb 
vízfolyások környezetében jelentısen befolyásolják azok állapotát. A belterületi csapadék 
vízelvezetés megfelelı megoldásával, a szennyezett csapadékvíz elkülönítésével és szőrımezık 
alkalmazásával a problémák megfelelıen kezelhetık. 

Folyamatban van a Területi Hulladékgazdálkodási Terv, a 2007-2016 közötti idıszakra vonatkozó 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Támogatási Stratégia és a megyei területfejlesztési 
koncepciók és programok kidolgozása. 

Az ajkai kommunális hulladéklerakó 2009.január 01.-után is továbbmőködhet, az esetleges diffúz 
szennyezés ellenırzése céljából, hatósági felülvizsgálat ill. a lerakó mőködtetési feltételeinek 
elıírása, a devecseri kommunális hulladéklerakó rekultivációjára vagy felszámolására vonatkozóan 
környezetvédelmi hatósági kötelezés elıírása szükséges. 

Szigorúbb szabályozási és szankcionálási gyakorlatot kell megvalósítani az illegális hulladék 
lerakások visszaszorítása érdekében. 

Az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása érdekében, önkormányzati hatósági intézkedés-
elıírás szükséges pl.: Pénzesgyır, Káptalanfa, Csabrendek, Gyepükaján, Devecser településeken. 

Belterületi csapadékvíz-elvezetés  esetében a ROP pályázatok finanszírozásában megvalósuló 
eseti fejlesztések megvalósulása várható 2015-ig. 

A „belterületi jó vízvédelmi gyakorlat”, ami magában kell, hogy foglalja a belterületi csapadékvíz 
elvezetés kérdését mind a felszín alatti, mind a felszíni vizek védelme érdekében több víztest 
esetében indokoltnak látszik. 

2015 utáni feladatok 
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Belterületi csapadékvíz-elvezetés ütemezett és tervszerő megvalósítása 2015 utánra is áthúzódhat 
forráshiány miatt. Az intézkedés megvalósulása alapvetıen a szabályozás függvénye, a 
megfizethetıségi problémák miatt ütemezett megvalósítás indokolt, megfelelı türelmi idıvel. 

Valószínőleg 2015 után is folytatódik az illegális hulladéklerakók felszámolása, de remélhetıleg a 
feladatoknak már csak a 20-30 %-át jelenti. 

Elsısorban hosszú távon megoldandó feladat. A települések területérıl származó diffúz 
szennyezés csökkentéséhez, ill. megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket a 
településfejlesztési tervekkel összehangolva kell megtervezni. Ennek érdekében a „jó belterületi 
gyakorlat” szabályozására önkormányzati kötelezés elıírása szükséges. Ide tartozik a települési 
növénytermesztés és állattartás módja, a közterületek használata és fenntartása, belvizes, magas 
talajvízállású területeken a temetkezési eljárás szabályozása, környezeti szempontból kedvezıbb 
természeti szokások preferálása stb. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

Kiemelt feladat a  belterületi csapadékvíz-elvezetés szabályozása, programjának megalkotása és a 
megfelelı ösztönzési rendszer alkalmazása. Szükséges továbbá a teljeskörő „jó belterületi 
(vízvédelmi) gyakorlat” megalkotására önkormányzati kötelezés (és tartalmára vonatkozó 
szabályok) megalkotása. 

8.1.5 A halastavi és a horgászati hasznosítás jó gyakorlata  

A nem megfelelı halászati és horgászati gyakorlat hidromorfológiai és ökológiai problémákat 
okozhat a felszíni vizekben. ugyanakkor a vizes élıhelyek tekintetében az ökológiai és 
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 lév ı intézkedések 

A jelenlegi hazai szabályozás engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek 
igénybevételét, és vonatkozik rá a halászati törvény is, azonban a jelenleg érvényben lévı 
intézkedések nem elégségesek a halastavak, völgyzárógátas tározók jó gyakorlat szerinti 
üzemelés betartatására. A szabályozásból hiányoznak a megfelelı ökológiai állapotot biztosító 
részletszabályok. Az említett jó gyakorlatok még nincsenek elfogadva, ezért az elsı lépés ezek 
véglegesítése és jogszabályi rögzítése. A terheléscsökkentı beruházások (vízminıség-javító 
halszerkezet telepítése és az ahhoz szükséges mőszaki feltételek biztosítása stb.) megvalósítása 
emellett a támogatások, illetve a vízhasználók teherviselı képességének függvénye, emiatt a 
megvalósítás áthúzódhat 2015 utánra is.  
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A halastavi és a horgászati hasznosítás szabályait hazai jogszabályok rögzítik. A hazai 
szabályozás továbbá engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek igénybevételével, 
használatával és a vízi munkákkal kapcsolatos tevékenységeket. 

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedés megvalósítói és költségviselıi is a halászati, horgászati tevékenységet végzı 
vízhasználók, 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 m őszaki intézkedések  

2015-ig megvalósuló intézkedések 

A tervezési alegység területén ezek az intézkedések a halastavak leeresztése és a jó horgászati 
gyakorlat szempontjából 8 vízfolyás víztestet érintenek. A szabályozásból adódó teendık a terület 
minden halas és horgászvizére vonatkoznak. 

Az alegységen ennek a problémának a megoldására jelenleg nincs futó projekt. Az intézkedések 
megvalósítása 2015-ig aránytalanul magas terheket jelentene. 

Meg kell kezdeni a jó gyakorlat jogszabályi hátterének kialakítását. A társadalmi igényeknek 
megfelelıen a vízhasználatokat felül kell vizsgálni. 

A vízhasználók terheléscsökkentı beruházásainak megvalósítása szükséges (a 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. 

A völgyzárógátas halastavakból, tározókból (Nagy-Pándzsa és Vezseny-ér, Csigere-patak, Bitva-
patak, Kígyós-patak, Padragi-víz, Mezılaki (Kis) séd, Kígyós patak, Gerence-apatak) 
vízleeresztésének meg kell felelni a „jó tógazdasági gyakorlatban” elıírtaknak. 

Olyan jó horgászati gyakorlat alkalmazása szükséges, amely megakadályozza a horgászvízként 
hasznosított tározók, holtágak, vízfolyások esetében a többlet tápanyag bevitelt. Része a 
megfelelı halszerkezet telepítése is. A „jó tógazdálkodási gyakorlat” szabályainak jogszabályi 
szintő kialakítása 2012-ig várható. Az érintett vízhasználók (pl.: Horgászegyesületek) a szabályok 
betartásából eredı feladatokra támogatási forrásokat vehetnek igénybe (Európai Halászati Alap), 
így a szükséges intézkedések (gyakorlat alkalmazása) 2015-ig megvalósíthatók. 

2015 utáni feladatok 

A ’jó tógazdálkodási gyakorlat’ szabályainak alkalmazása, a jogszabályban elıírt türelmi idı esetén 
2015 utánra is húzódhat.  
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Hallépcsık, megkerülı csatornák létesítése a nagy mőtárgyaknál, környezeti hatásvizsgálat, ill. 
költség-haszon elemzés alapján. Sík- és dombvidéki kis és közepes vízfolyások rehabilitációja. 
Tározók, duzzasztók üzemeltetésének felülvizsgálata, ill. fenntartása ökológiai céllal. 

 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

Jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat jogszabályi bevezetése, valamint a "kisvízi ökológiai 
vízkészlet" alapján történı üzemeltetés szabályainak megalkotása szükséges.  

8.2 Egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémák megoldása 

A vizek egyéb szennyezései rendkívül széles skálát jelentenek: ide tartozik a magas sótartalomtól 
kezdve, a nehézfémeken át, a szerves szennyezıkig rendkívül sokféle anyag.  

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 számottevı növényvédıszer 
szennyezést. Így a növényvédıszerek esetében a meglévı EU-elıírások szerinti általánosan 
alkalmazott intézkedéseken (forgalmazás, használat ellenırzése), és a rendszeres monitoringon 
kívül egyéb intézkedéseket nem igényelnek. 

8.2.2 Ipari szennyvízkibocsátásokból származó terhelések csökkentése 

Itt elsısorban az ipari használt- és szennyvíz közvetlen bevezetésének felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedéseket tárgyaljuk (PT1), de a veszélyes anyagok szennyezésének 
csökkentésére további intézkedések is vonatkoznak (KÁ2), 

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 lév ı intézkedések 

Vízszennyezı anyagok közvetlen bevezetésének szabályozása kibocsátási határértékek 
meghatározásával technológiai és területi határértékek figyelembevételével, szükség esetén 
egyedi határértékekkel történik.  

Megvalósító, költségviselı: 
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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 m őszaki intézkedések 2015-ig 

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. 

Ipari szennyvíz bevezetéseket 3 víztesten (Franciavágás, Ajka, Pápa) felül kell vizsgálni. A 
szennyezés-csökkentést, ezen belül a technológiák hazai alkalmazásának bıvítését, fejlesztését 
kell ösztönözni, illetve kikényszeríteni. A kárelhárítási tervekben elıírtakat meg kell valósítani, 
szükség esetén kidolgozni. 

c) Jöv ıbeli 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 Termálvíz-bevezetések korlátozása 

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 (PT2-
intézkedés). 

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések 

Vízszennyezı anyagok közvetlen bevezetésének szabályozása kibocsátási határértékek 
meghatározásával technológiai és területi határértékek figyelembevételével, szükség esetén 
egyedi határértékekkel történik.  

Megvalósító, költségviselı: 

Ipari szennyvízkibocsátók. 

Megfelelıség: 

A környezeti célkitőzések elérésére érdekében szükséges további egyedi határértékek 
meghatározása egyes kibocsátókra.  

b) További m őszaki intézkedések 

2015-ig megvalósuló intézkedések 
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Használt termálvíz-bevezetés 1 db víztesten (Pápai-Bakony-ér, Pápai termálfürdı) van, amit felül 
kell vizsgálni. A szennyezés-csökkentést, ezen belül a technológiák hazai alkalmazásának 
bıvítését, fejlesztését kell ösztönzi, illetve kikényszeríteni. A kárelhárítási tervekben elıírtakat meg 
kell valósítani, szükség esetén kidolgozni. 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.  

2015 utáni feladatok 

A termálvíz bevezetésének felülvizsgálata és a befogadók ökológiai állapotára gyakorolt hatásának 
feltárása szükséges. Amennyiben a vizsgálat igazolja, hogy a bevezetés a befogadó ökológiai 
állapotára káros hatással van, technológia váltásra van szükség, megfelelı tervek alapján, 2015 
utáni megvalósítással. 

c) jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

A környezetminıségi elıírásokra (elsıbbségi anyagokra) vonatkozó új, 2008-as EU Irányelv hazai 
jogharmonizációja (2010-ig), valamint a környezeti célkitőzés eléréséhez igazodó tápanyagra 
vonatkozó egyedi kibocsátási határértékek elıírása teljessé teszi a szabályozást, amely már 
megfelelıen biztosítani fogja a megfelelı állapot elérését.  

8.2.4 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 lév ı 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: 

A közlekedési útvonalak kezelıje az intézkedés megvalósítója és költségviselıje egyaránt.  

Megfelelıség: 

A nem megfelelı védelemmel ellátott utak, vasutak felszín alatti vizek állapotát ronthatják, az 
elvezetett és nem kellıen tisztított vizek pedig a felszíni vizekben (a szabályozás nem biztosítja a 
szükséges védelmi intézkedések megvalósulását) 

8.2.5 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).  
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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). Ezért különös 
figyelmet kell fordítani a kutak megfelelı mőszaki kialakítására. 

a) Jelenleg érvényben lév ı 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. A kárelhárítási tervek 
készítésének szabályozása mőködik. 

Az alegységet érintı kármentesítések: 

- KOMSZOL Gyır, Pápai úti lerakónál történt ammónia szennyezés (mőszaki beavatkozásra 
kötelezett: résfal, monitoring, talajvíz tisztítás) és Zn, Cd, Ni, Pb, TPH szennyezés 
(tényfeltárásra kötelezett). 

- Két ásványolaj szennyezés történt Nyúlon a Pannon-Víz Rt. Vízmő telepén és a 
tarjánpusztai Tartalékgazdálkodási Kht. ilaki lerakóján (utóellenırzésre kötelezettek). 

- Ammónium szennyezés Csikvándon (tényfeltárásra kötelezett). 

- A Celldömölk MÁV állomás területén CH kármentesítési munkát végeztek , a záró 
dokumentáció elkészült, elbírálása folyamatban van. 

- Az alegységen mőszaki védelem nélküli kommunális hulladéklerakók, ipari és 
mezıgazdasági tevékenységbıl származó talaj-talajvízszennyezések találhatók. Ezeknek 
a kommunális hulladéklerakóknak a felszámolása, illetve rekultivációja folyamatban van. 

- Az ipari és mezıgazdasági szennyezıdések lokális jellegőek, talajvíznél mélyebb vízadó 
szinteket nem érintenek. A vízgyőjtı egészét tekintve hatásuk, jelentıségük nem 
számottevı, de helyi problémákat okozhatnak. 

- Néhány lokális jelentıségő kármentesítési projekt is folyik a területen (pl. Ajka, Sümeg, 
Pápa). Kárelhárítási tervek készültek, a szabályozás mőködik. 

Helyi jelentıségő kármentesítési feladatként az alegység területén a felsorolt helyszíneken zajlik 
környezeti kármentesítés. A szennyezı anyag csaknem valamennyi helyszínen valamilyen 
szénhidrogén származék. A kármentesítési feladatok végrehajtása a szennyezı önkéntes 
jogkövetésével, vagy hatósági kényszerítı intézkedéssel történik. 

Az alegységen a kármentesítési feladatokat a Környezetvédelmi Felügyelıség kötelezéseiben 
elıírt ütemezésnek megfelelıen kell végrehajtani.  

Az ismertté vált szennyezıforrások, szennyezıdések felszámolása folyamatosan történik. 

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedést a szennyezett területek tulajdonosa, kezel ıje valósítja meg, Az állami és 
önkormányzati felelısségi körbe tartozó szennyezések felszámolására a KEOP biztosít forrásokat. 
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Megfelelıség: 

A múltbéli szennyezések felszámolása hosszú idıt vesz igénybe, a károk felszámolása 
finanszírozási források függvénye. 

b) További m őszaki intézkedések 

2015-ig megvalósuló intézkedések 

Az alegységen a kármentesítési feladatokat a Környezetvédelmi Felügyelıség kötelezéseiben 
elıírt ütemezésnek megfelelıen kell végrehajtani.  

2015 utáni feladatok 

Az esetlegesen átnyúló feladatok befejezése. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

A vonatkozó javaslatokat az intézkedési táblázat tartalmazza.  

8.3 Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító 

intézkedések  

Az emberi beavatkozás sok vízfolyás és állóvíz esetében jelentısen átalakította a vízfolyások 
medrét, a parti sávokat és az ártereket is. Az alegység felszíni víztestjei mind jelentısen 
befolyásoltnak tekinthetık A módosítások legfontosabb okai az árvíz-és belvízvédelem, a 
víztározás, vízszintszabályozás, vízkivételek és vízátvezetések 14 , amelyek kedvezıtlen hatást 
gyakorolnak 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 vízfolyás rehabilitáció fontos eleme a megfelelı szélességő hullámtér, vagy a nyílt ártér 
létrehozása – ami történhet kisajátítással és/vagy földhasználat váltással (HA1). Az ártéri/illetve 
hullámtéri gazdálkodás fenntartásának (HA2) célja a vízfolyás mozgásterének biztosítása, illetve a 
vízfolyás és a mezıgazdasági terület közötti puffersáv kialakítása (a szántók lehetı legkisebb 
mértékőre szorításával). Fontos további elıny, hogy a szélesebb hullámtér kedvezı a tápanyag-
visszatartás szempontjából is. A növényzónák közül kiemelkedıen fontos a partmenti védıerdı 
sáv (HM3), amely a szennyezés és a gyomosodás elleni védelem mellett biztosítja azt az árnyékot 
is, ami megakadályozza a meder benövényesedését – hosszabb távon szükségtelenné téve az 
ezzel kapcsolatos karbantartást.  

                                                
14  A vízátvezetés alatt az egyik vízfolyásból (illetve csatornából) mőtárgyon keresztül a másik vízfolyásba (ill. 

csatornába) átvezetett vízhozamot értjük. Közvetett vízátvezetésrıl akkor beszélünk, amikor a vízhasználat 
vízkivétele az egyik vízfolyásból, míg a szennyvíz visszavezetése egy másik vízfolyásba történik. 
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A dombvidéki vízfolyásokon a szabályozott trapézmeder természetes változások eredményeként 
válhat egyre természetesebbé, mind kereszt-, mind hosszirányban (HM1). Ennek elindításához 
szükség lehet kevés földmunkára, illetve megfelelı akadályok elhelyezésére. A lényeg a megfelelı 
tér biztosítása a meder oldalirányú mozgásához.  

Elsısorban síkvidéken (HM2) a szők hullámtérrel kialakított, és új töltés (jelentıs földmunka) 
építése nélkül nem szélesíthetı elsısorban hullámterő vízfolyások esetében nincs megfelelı tér a 
keresztirányú medermozgások számára, így az egyenes meder változatlan marad. Itt a kisvízi 
meanderezés megoldható a mederfenék megfelelı kialakításával, de a középvízi meder 
változatossága gyakorlatilag csak mesterséges kiöblösödésekkel javítható. 

Települési szakaszokon a fenti intézkedések csak a belterületi sajátságok figyelembe vételével 
valósíthatók meg (HM5). 

Feliszapolódott medrek esetében szükséges lehet az üledék egyszeri eltávolítása (a rendszeres 
kotrási munkálatokon felül (HM4). A jó ökológiai állapot biztosításának alapvetı feltétele a 
rendszeres fenntartási munkák elvégzése is (HM6). 

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések 

A Holt-Marcal ökológiai vízpótlása a Marcal torkolati szakaszán. 

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. 

Az alegység vízfolyásainak túlnyomó részén a medrek nagymértében szabályozottak, egyenesek, 
nincsenek váltakozó sebességő terek és a zonáció hiányzik, a fenntartás gyakorisága nem 
megfelelı. 

Az erısen módosított víztesteknél a legtöbb esetben továbbra is indokolt az erısen módosított 
állapot fenntartása árvízvédelmi (Marcal), belvízvédelmi (Holt-Marcal, Nagy-Pándzsa) céllal. 
Ezeken a víztesteken a jó ökológiai potenciál elérése a cél. 

Megvalósító, költségviselı: 

Vízfolyások tulajdonosa, kezelıje. Egyes projektek megvalósítására a ROP-okból támogatás 
szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a KEOP-ból támogathatók. 

Megfelelıség: 

Jelenlegi szabályozás nem ösztönöz az ökológiai szempontok figyelembe vételére, ezért a 
vízfolyások rendezett, szabályozott jellege nehezen javítható. A hullámtéri/ártéri gazdálkodás 
(amennyiben a terület a projekt keretében nem kerül a terület kisajátításra) jelenleg csak önkéntes 
ÚMVP támogatással ösztönzött (eseti megvalósulást eredményez). 

b) További m őszaki intézkedések 

2015-ig megvalósuló intézkedések 

NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 Nagy-Pándzsa vízgy őjtı revitalizációja  keretében megvalósul a 
vízfolyás meder rehabilitációja, gyepes sáv létesítése a mezıgazdasági területek és a meder 
között. Szelektív növényirtást a Nagy-Pándzsa teljes hosszán. 
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Vízminıség javító kotrást és üledék-kezelést végeznek a Nagy-Pándzsa alsó szakaszán. NYDOP-
4.2.1/A-2008-0002 Nagy-Pándzsa vízgy őjtı revitalizációja tartalmazza egy NATURA 2000 
terület vízpótlásának megoldását. 

A helyes parti zonáció kialakításával legalább féloldali árnyékolást ad a medreknek, illetve 
visszatartja a termıterületekrıl kimosódó szerves- és tápanyagokat. 

A parti sávra vonatkozó szabályok megalkotása 2012-ig valószínő, így a szabályozási és 
támogatási rendszer megfelelı alakítása esetén a szükséges intézkedések 2015-ig 
megvalósíthatóak/alkalmazhatóak. 

Szükséges a Marcal alsó szakaszán a korábbi meliorációs munkák felülvizsgálata, az 
agrártámogatási rendszer keretei között. 

2015 utáni feladatok 

Meg kell oldani a sík- és dombvidéki kis és közepes vízfolyások rehabilitációját és ökológiai 
mederrendezését. Az alegység kisvízfolyásainak legnagyobb részén szükséges a 
mederrehabilitáció, beleértve a különbözı fenékgátak, fenékküszöbök felülvizsgálatát, szükség 
esetén átépítését vagy esetleg lebontást, valamint az üledék és a nem odaillı növényzet egyszeri 
eltávolítását. Fontos a medrek folyamatos fenntartása (felesleges biomassza eltávolítása, 
mederbeli lágyszárú növényzet gondozása). 

Ezekre az alegység területén jelenleg pályázaton elnyert pénz nincs, így ezek megvalósulása 
ütemezetten 2015 után várható. 

A megfelelı ökológiai állapot eléréséhez szükséges természetes parti növénysávok kialakítása és 
a mezıgazdasági területek, valamint a vízfolyás közötti védısáv ütemezett kialakítása. 

Belterületi szakaszokon (pl. Ajka, Gyır) az árvízi biztonság messzemenı figyelembevétele mellett 
a vízfolyások rendezését az esztétikai és ökoturisztikai igényeknek megfelelıen kell kialakítani. A 
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. További jelentıs javulás érhetı el a vízfolyások ökológiai 
állapotában a nyílt ártéren a megfelelı földhasználati szerkezet kialakításával, mely harmonizál a 
vízfolyások ökológiai igényeivel, vagy ellenkezı esetben a puffersávok kialakításával a kedvezıtlen 
hatások mérsékelhetık. 

Az alegység egyetlen nagy folyója a Marcal mely több víztestbıl áll és az alsó torkolati szakasza 
töltésezett, mesterségesen egyenes mederben folyik és szők hullámtér jellemzi. A tervezett 
intézkedések között szerepel a Marcal szabályozottságának csökkentése, nyílt ártér kialakítása a 
Rába-Marcal közben a Mórichida alatti 0+000-2+000 fkm és 16+000-18+000 fkm szakaszokon. 
Esetleg töltésáthelyezéssel bıvíthetı a Marcal hullámtere. 

A Holt-Marcal vízellátásának javítása, a hossz- és keresztirányú átjárhatóság biztosítása a 
mőtárgyak átalakításával, a víztest többcélú hasznosításának a lehetıségét az ökológiai 
szempontok figyelembevételével. A részletes intézkedési elemeket, amelyeket a hozzászólások 
említenek, a késıbbi tervezési fázis tartalmazza, most nem lehet része a tervnek. 

Tervezett holtág rehabilitáció 14+900 – 14+600 fkm között a Marcal bal parton Kisbabotnál. 

A Marcal felsı szakasza is jelentısen szabályozott vízfolyás, egyenes vonalvezetéssel, padkás 
keresztszelvénnyel, felette depóniával. Ez a szerkezet a nagyobb vízhozamok elvezetésére lett 
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kiépítve, ezzel a kialakítással a vízfolyás árterét szőkítették le. A vízfolyás esetében ezért rendkívül 
fontos, hogy a kisvízi mederben a lefolyási viszonyok javításával változatosabb élıhely kínálatot 
hozzunk létre az élılények számára. 

KEOP-Marcal revitalizációja , célja a kisvízi meder lefolyási viszonyainak javítása az élıvilág igényei 
szerint. 

A víztesteknél mindenhol JELENTİS javulást lehetne elérni ezekkel az intézkedésekkel. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

Vízfolyások ökológiai állapotának javítására vonatkozó ökológiai szempontú mőszaki 
követelmények kidolgozása (jogi szabályozás, mőszaki irányelvek) szükséges, illetve a ROP-okon 
belül elkülönített források biztosítása „komplex vízfolyás rehabilitációs programok”-ra. 

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.   

Az alegységen nincs a VKI besorolása szerinti nagy folyó. 

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 
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történhetnek. A csatornák kialakítása, fenntartása szoros kapcsolatban van a vízvisszatartáson 
alapuló új belvízgazdálkodási koncepció megvalósításával (ld. TA5 intézkedést is) 

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések 

Az intézkedések alapját a vizek hasznosítását, védelmét biztosító hazai szabályok, illetve a 
kapcsolódó mőszaki szabványok jelentik. (EU Irányelv nincs.) 

Megvalósító, költségviselı: 

Mesterséges csatornák tulajdonosa, kezelıje A síkvidéki vízrendezés megvalósulását jelenleg 
állami támogatások ösztönzik (ROP-ok, ÚMVP). Célszerő lenne a rendszerhez kapcsolódó 
pontozási rendszerben ezt prioritásként figyelembe venni. 

Megfelelıség:  

A jelenlegi belvízrendszerek esetében a vízvisszatartás mértéke nem elegendı. Pénzügyi 
támogatás van, de a prioritások nem illeszkednek a VKI elıírásaihoz. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 
A sík- és dombvidéki vízrendezés jó gyakorlatának kidolgozása és a vonatkozó támogatás 
esetében a VKI által kijelölt feladatok elınyben részesítés többletpontokkal. 

8.3.4 Állóvizek parti sávjának és medrének rehabilitációja  

Az alegységen nem található VKI hatálya alá esı, kijelölt állóvíz víztest. 

8.3.5 Eróziócsökkentés és vízvisszatartás (területhasználattal kapcsolatos 

intézkedések)  

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). A megvalósítás a diffúz terhelések csökkentésénél (TA2) és a síkvidéki vizes 
élıhelyek kialakításánál (TA3) jelenik meg), de szerepük a vízfolyások hordalék- és lefolyási 
viszonyainak javításában is fontosak. 

NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 Nagy-Pándzsa vízgy őjtı revitalizációja  keretében megvalósul a Nagy-
Pándzsa vízgyőjtıjén az erózióveszélyes területeken az erózióvédelmi mőszaki létesítmények, 
hordalékvisszatartás, sankolóterek kialakítása. 

A Marcal alegysége nagyobb részben dombvidéki, kis részben síkvidéki terület. Habár az esés 
viszonyok nem olyan nagyok, mégis a területhasználatok miatt számolni kell az erózióval. A terület 
legnagyobb része szántóterület, ez komoly kockázatot jelent az erózió szempontjából. A terület 
erdısültségének növelésével a nitrát és az erózió érzékeny területeken jelentısen csökkenteni 
lehetne az eróziós károkat. 

Alternatívaként a vízfolyások környezetében a parti fássávok és a szántóföld széli védısávok között 
a gyepek, legelık kialakításával további javulások érhetık le a diffúz szennyezések csökkentésében. 
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8.3.6 Egyedi intézkedések  

A vízfolyások igénybe vétele, használat 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 (VG1), duzzasztók és zsilipek üzemeltetése 
(DU1, DU2), hallépcsık illetve megkerülı csatornák építése (DU3); míg az intézkedések egy másik 
csoportja a kikötık és hajózás ökológiai szempontú feltételeinek figyelembe vételével történı 
kialakítása, átalakítása (KK1, KK2). 

a) Jelenleg érvényben lév ı 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. A kikötık, víziutak a parti sáv zavartságát, a meder hidromorfológiai elváltozását 
okozhatják. 

b) további m őszaki intézkedések 

2015-ig megvalósuló intézkedések 

Marcal jobbparti árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása (KEOP 2.1.1. elsı fordulót 
elnyert projekt) keretében a Marcal duzzasztómő árapasztó csatornájának rekonstrukciója a halak 
számára átjárhatóvá tételét is megvalósítja. 

Duzzasztók és zsilipek felülvizsgálata a Bitva-patakon és a Meleg-vizen. 

 

2015 utáni feladatok 

Hallépcsık, megkerülı csatornák a nagyobb mőtárgyaknál, környezeti hatásvizsgálat, ill. költség-
haszon elemzés alapján. 

A felülvizsgálat alapján, ahol szükséges az üzemeltetési engedélyek módosítása. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

A vízhasználatokra vonatkozó ökológiai szempontú mőszaki követelmények megalkotása szükséges, 
oly módon hogy az alvízi vízjárás és átjárhatóság megfelelıen biztosítható legyen (ezek alapján az 
engedélyek módosítása szükséges). 
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8.4 Fenntartható vízhasználatok megvalósítása, vízek 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 takaré kosság el ısegítése , 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 fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása (FE1) alapvetıen szabályozás jellegő (az 
igénybevételi korlátok meghatározásán keresztül), a korlátozásokon keresztül alapvetıen a 
vízhasználó feladata a víztakarékosságot elısegítı intézkedések megvalósítása (FE1a) vagy 
korlátozás esetén új vízkivételi helyek igénybevétele (FE1b). A hıhasznosításra használt vizek 
minısége megengedi, hogy azt a vízkivétellel érintett vízadó összletbe visszasajtolják, ezért azok 
visszasajtolása kötelezı. A visszasajtolásra alkalmas technológiákat Magyarországon be kell 
vezetni, alkalmazását támogatni kell (FE4). További feladat az engedély nélküli vízkivételek 
visszaszorítása (FE3) a felszín alatti vizek mennyiségi védelme érdekében. 

Mivel vízmérleg tekintetében az alegység k.4.1 víztestje nincs jó állapotban, ezért korlátozó 
intézkedésekre van szükség. 

Az alegység által érintett Tapolca, Nyírád, Pápa-Tapolcafı térségében található karsztvíztest 
mennyiségi szempontból az egykori bányászati vízkitermelés következtében gyenge állapotú. A 
bányák bezárása óta a karsztvízszint regenerálódása folyik, ami elıre láthatóan 2027-ig elhúzódik. 

A bányavízemelés hatására sok forrás elapadt, vagy hozamuk jelentısen csökkent.  

A vízfelengedést követıen Nyirádon fennmaradtak a bányavízemelés idıszakában létesített, de 
ivóvízellátásra is alkalmas kutak, a kiépített regionális vízellátó rendszer vízbázisaként mőködnek 
jelenleg is.  

Pápa-Tapolcafın a regionális karsztvízszintsüllyedés hatására elapadt a valamikori vízellátást 
biztosító forrás, mellette ivóvízkutakat létesítettek, azokból jelentıs termelés folyik azóta is, 
mindemellett azonban a tapolcafıi források kezdenek újra megszólalni. 

A tapolcai Malom-tó forrás hozama jelenleg újra megközelíti az eredeti nagyságát. 

A nagy vízkivételek térségében azonban soha nem fog visszaállni a források eredeti vízhozama, a 
megmaradó legnagyobb vízkivétel (Nyirád) közelében a karsztforrások nem fognak megszólalni 
(Melegvíz-patak forrásai). A Pápa-Tapolcafıi forrásokon 15-20 ezer l/p-et, Pápakovácsi Atya-majori 
források esetében összességében 2000 l/p-et meghaladó hozam nem várható 2027 után sem. 
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A NYUDU-KÖVIZIG területén a felszín alatti vízhasználatok jelentıs részét a közmőves ivóvízellátás 
céljából történı vízkivételek teszik ki. Ezek a vízbázisok a felszín alatt mélyebb helyzetben lévı 
rétegvizet termelnek. A területen jelentıs ipari vízkivétel nincs. 

A felszín alatti vízhasználatok szempontjából kiemelt helyet foglalnak el a termálvízhasználatok. Az 
érintett vízgyőjtın termálvizet hasznosító létesítmények Celldömölk, Mesteri és Borgáta, Pápa és 
Sümeg településeken találhatók. 

a) Jelenleg érvényben lév ı 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 vízkészlet-járulék. 

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 ez idáig 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 m őszaki intézkedések 

2015-ig megvalósuló intézkedések 

A várhatóan növekvı tendenciát mutató energetikai célú vízkivételeknél elı kell írni a visszasajtolást. 
Karsztvíz kivételeket szabályozni kell. 

Törekedni kell az illegális vízhasználatok visszaszorítására. 

Nyírád térségében további jelentıs vízkivételek csak korlátozott mértékben engedélyezhetık. A 
területen valaha mőködı források jelenlegi állapotának, hozamának felülvizsgálata, foglalt, 
hasznosított források esetében a felhasznált és túlfolyó mennyiségek mérése. (KÖVÍZIG, vízmő 
források esetében vízmő üzemeltetık feladata) 

2015 utáni feladatok 

Az elızıek folytatása. 

A források nagyobb körének rendszeres mérése, áthúzódó feladat. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 
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Jelentıs elırelépést jelent az, hogy a VGT érvénybe lépése után az igénybevételi korlátok a 
vízkivételek vízjogi engedélyezésének alapjául fognak szolgálni. Gazdasági szabályozó eszközök 
kialakítása szükséges a korlátossá váló vízhasználatok esetében a takarékosság ösztönzésére. 

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 felszíni vízhasználatok megvalósítása (FE1) alapvetıen szabályozás jellegő (a 
mederben hagyandó vízhozam meghatározásán keresztül), a korlátozásokon keresztül alapvetıen a 
vízhasználó feladata a víztakarékosságot elısegítı intézkedések megvalósítása (FE1a) vagy 
korlátozás esetén új vízkivételi helyek igénybevétele (FE1b). További feladat az engedély nélküli 
vízkivételek visszaszorítása (FE3) a felszíni vizek mennyiségi védelme érdekében. A tározókat úgy 
kell üzemeltetni, hogy azok biztosítsák az alvízi szakaszok vízigényét, különösen a kisvízi 
idıszakokban (VG1). 
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a) Jelenleg érvényben lév ı 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: 

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 szabályok túl általánosak, nem ösztönöznek kellıképp a fenntartható vízhasználatra 

b) További m őszaki intézkedések  

2015-ig megvalósuló intézkedések 

A hazai szabályozás az alapelvek tekintetében megfelel a fentieknek, a részletek kidolgozása még 
további feladat. Az igénybevételi korlátokat a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben kell rögzíteni. A vizek 
használatát szabályozó gazdasági eszköz a vízkészlet-járulék, amely finomításra szorul. A meglévı 
vízkivételeket felülvizsgálata szükséges, új vízkivételek csak tározással engedélyezhetık. 

Az intézkedések bevezethetık 2012-ig. 

2015 utáni feladatok 

Azokon a vízfolyásokon, ahol völgyzárógátas vagy oldaltározók létesültek az alegységen, szükséges 
a tározók és duzzasztók üzemeltetésének felülvizsgálata, üzemelési szabályzat módosítása és a 
mederben hagyandó vízhozam meghatározása. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

Kiemelendı a mederben hagyandó vízhozam alkalmazására vonatkozó szabályok (engedélyek 
felülvizsgálata az új szabályozás alapján), a felszíni vízkivételek vízmegosztási tervek készítése, 
illetve a korlátos vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás gazdasági ösztönzı rendszerekkel 
történı szabályozás megalkotása azokra a víztestekre, ahol a mederben hagyandó vízhozam nem 
biztosított stb.  

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.  
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8.5.1 Az Ivóvízminıség-javító program végrehajtása 

Magyarország 2001-ben vezette be az Ivóvízminıség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének 
végrehajtása érdekében (IV1). A távlati cél az, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi 
vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi ivóvíz-minıségi problémát15. 

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések 

Az ivóvízminıség-javító Program végrehajtása folyik. A program keretében különbözı 
megoldásokkal (vízkezelési technológia vagy 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: 

Költség-hatékony térségi rendszerekkel a vízellátás biztonsága javulna és a Program költségei is 
csökkennének, ami a vízdíjak növelését is mérsékelné. 

Az Ivóvízminıség-javító Program keretében összesen 28 település érintett a tervezési alegységen: 
Borszörcsök (arzén, ammónium), Várkeszı (nitrit), Kamond (ammónium, mangán), Békás, 
Egyházaskeszı, Mezılak, (ammónium, vas), Adorjánháza, Apácatorna, Karakószörcsök, Külsıvat, 
Kerta, Iszkáz, Nagypirit, Marcalgergelyi, Vinár (ammónium), Bodorfa, Nemeshany, Gyepükaján 
(fluorid), Káptalanfa (fluorid, vas) Káld, Borgáta, Duka, Egyházashetye, Kissomlyó, Szergény, 
Magyargencs, Kemeneshıgyész, Mersevát (ammónium). Jelenleg a program elıkészítése van 
folyamatban, a távlati cél az, hogy 2013-ig a közüzemi vízellátásában felszámoljuk az egészséget 
befolyásoló valamennyi ivóvíz-minıségi problémát. 

b) További m őszaki intézkedések  

2015-ig megvalósuló intézkedések 

Az Ivóvízminıség-javító Program távlati célja, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi 
vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi ivóvíz-minıségi problémát.  

Néhány település már benyújtotta pályázatát a beruházás támogatására. A vízminıség-javító 
program végrehajtása indokolt és szükséges a vízgyőjtın. 

Az ivóvízminıség-javító Program keretében különbözı megoldásokkal (vízkezelési technológia vagy 
kistérségi rendszerek alkalmazása vagy áttérés másik vízbázisra) a megfelelı ivóvízminıség 
biztosítása. 

Adorjánháza és térsége KEOP támogatást nyert a beruházás elıkészítésére. 

                                                
15  A vas és a mangán nem okoz egészségügyi problémát, így azok a vízmővek, ahol „csak” ez esik kifogás alá, nem 

tartoznak az EU által támogatott Ivóvíz-minıség Javító Program kereteibe. 
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c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

A Program szabályozása megfelelı, a végrehajtás során a költség-hatékony és a készletek 
mennyiségi védelmét biztosító megoldások ösztönzése szükséges. A költség-megtérülés és a 
megfizethetıségi problémák együttes kezelését biztosítani kell!  

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 (TA2-TA3 
intézkedések, TA7-intézkedés, TE1-TE3 intézkedések, CS1-CS5 intézkedések, PT1 és PT5-
intézkedések, KK1-KK2-intézkedések, KÁ1 és KÁ3 intézkedések). 

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések   

Országos szintő kormányrendelet (123/1997) védi a vízbázisainkat, ill. helyi szinten a kijelölı 
határozattal rendelkezı vízbázis rendelkezı intézkedései. 

Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása folyamatban van. 

Az alegység területére esı sérülékeny, üzemelı ivóvízbázisok: Pápa-Tapolcafı, Kislıd, Városlıd, 
Bakonybél, Hárskút, Ajka, Devecser, Nyirád, Bakonyszentlászló, Bejcgyertyános, Celldömölk, Boba, 
Jánosháza, Mesteri, Nagysimonyi, Vönöck és Nyúl vízbázisai. 

Ezek túlnyomó részén a diagnosztikai vizsgálat megtörtént, a vízbázisok biztonságba helyezésére 
KEOP-os pályázat során van lehetıség támogatás elnyerésére.  

5 db vízbázis esetében a vízbázisvédelmi beruházás még nem kezdıdött el, a hátralévı vízbázisok 
közül azonban egyik sem jelentıs nagyságú. 

A tervezési alegységen nem ismert olyan szennyezés, mely ivóvízbázist veszélyeztetne. 

Az alegységen található távlati vízbázisok: Gyirmót, Rábapatona, Mérges, Árpás-Kisbabót, 
Malomsok-Árpás, Rábapaty-Csönge-Ostffyasszonyfa. 

Rábapaty-Csönge-Ostffyasszonyfa vízbázisnak a védıterülete kijelölı határozattal rendelkezik. A 
Gyirmót, Malomsok-Árpás, Rábapatona vízbázisok határozatának kiadása folyamatban van, ill. V/a 
vízakna vízbázis védelmi diagnosztikai munkái folyamatban vannak, még nem zárult le. 

Megvalósító, költségviselı: 

A vízbázis védelmi program megvalósítója és költségviselıje egyfelıl a vízmő tulajdonosa  
(önkormányzat, állam) és üzemeltetıje. Másrészrıl az önkormányzati és állami feladatok 
megvalósítását az állam  támogatja (KEOP). Vízbázisvédelmi területen a szennyezések 
felszámolását szolgáló intézkedések szükségessége esetén a költségviselı a szennyezés okozója  
(gazdák, ipar stb). 
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Megfelelıség: 

Még nincs mindenhol biztonságba helyezési terv (diagnosztika még folyik). A biztonságba helyezés 
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 m őszaki intézkedések  

További m őszaki intézkedések 2015-ig  

A folyamatban levı diagnosztikai vizsgálatok bejezése, védıidomok meghatározása a Gyirmót távlati 
vízbázison. 

Mérges távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata, védıidomának meghatározása (KEOP-2.2.3/C-
2008-0003 projekt) folyamatban. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

A vonatkozó javaslatokat az intézkedési táblázat részletezi.  Lényeges feladat Ivóvízbázis-védelemre 
vonatkozó jogi szabályozás korszerősítésén túl a gazdasági érdekeltség megteremtése, illetve az 
ellenérdekeltség megszüntetése.  

A befejezıdı diagnosztikai munkák és a védıidom határozat kiadása után a határozatba foglalt 
intézkedések megvalósítása. 

Állami központi finanszírozású vízbázisvédelmi program (Gyirmót). 

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.). 

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 természeti területek speciális védelme  

a) Jelenleg érvényben lév ı intézkedések 

A madárvédelmi irányelvben  foglaltaknak megfelelıen hazánkban rendszeresen elıforduló fajok 
élıhelyeit figyelembe véve kerültek kijelölésre a Különleges Madárvédelmi Területek. Az élıhely-
védelmi irányelvnek  megfelelıen pedig az élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása 
alapján a Különleges Természetmegırzési Területek kerültek kijelölésre. 

A Natura 2000 területek nagysága az alegységen 54400 ha. 
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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. 

A gyepterületek fenntartására vonatkozó korlátozások ellentételezésére a Natura 2000 
gyepterületeken gazdálkodók számára az ÚMVP kompenzációt biztosít. 

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: 

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 Natura 2000 gyepterületeken 
gazdálkodók számára az ÚMVP kompenzációt biztosít. 

b) További m őszaki intézkedések  

Az 5.4.4 fejezetben ismertetett élıhely-károsodások és a károsodásokat kiváltó okok az 1-4 Marcal 
tervezési alegységen a 8-1. táblázatban összefoglalt intézkedéssel javíthatók, ill. ezekkel elızhetık 
meg a további károsodások. 

Az alegység kis- és közepes vízfolyásairól, az egyéb víztıl függı élıhelyekrıl és összefüggésekrıl 
kevés az ismeretanyag, és ezen az alegységen sem kielégítı természetvédelmi és hidrobiológiai- 
ökológiai monitorozás. Ezért mind a károsodás elsıdleges- v. másodlagos mivoltát, mind pedig a 
kiváltó okok meghatározását azok fontossági sorrendjét illetıen sok a bizonytalanság. Több 
esetben a természetvédelmi kezelési tervek is hiányoznak, de ahol vannak, ott sem lehetett még 
érvényesíteni a VKI szempontjait. Ezek beépítésére a kezelési tervek felülvizsgálata során kerülhet 
csak sor. 

A felszíni és/vagy felszín alatti vízhiányra visszavezethetı károsodásra a fontos intézkedések közé 
tartozik a VT3 csoport. Ez az intézkedéscsoport ugyancsak megjelenik a legtöbb víztest/élıhely 
esetében. 

Általánosan javasolt a HM1 vagy HM2, a dombvidéki v. síkvidéki mederrehabilitáció, ill. a HA2, a 
partmenti védısáv kialakítása. Ez alkalmasint megvalósítható a mederrehabilitáció késıbbre 
tolódása esetén is. 
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8-1. táblázat: Az 1-4 Marcal alegység védett területei és a javasolt intézkedések 
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kevés víz, mélyülı 
meder miatt a parti 
életközösségek állapota 
romlik,. A gyorsan 
elvezetésre kerülı víz 
hiánya mutatkozik 

Csigere-patak és széles víz  (AEP390):A 
Csigere adottságai és jelenlegi állapota 
megfelelı, a Széles-víz meder-morfológiája 
csatorna jellege miatt nem kedvezı a vízi és 
vízparti életközösségek számára. 
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romlik,. A gyorsan 
elvezetésre kerülı víz hiánya 
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A rendkívül mély meder 
összegyőjti a felszín 
alatti vizeket, a talajvíz 
is a mederbe folyik, és 
az elvezeti a területrıl 

Meleg-víz (AEP795), sh.1.1 (sp.1.5.1): A 
sárállói szakasz leszívja a területrıl a vizet, 
ezzel valamennyi élıhelyet veszélyezteti. 
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HM2: a meder két oldalának 
geofóliával történı 
szigetelése a jelenleg ismert 
egyetlen megoldás a 
problémák kiküszöbölésére 
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Mély, egyenes meder, 
rossz öntisztulás,  túl 
nagy vízsebesség, 
szélsıséges 
vízminıség; diffúz és 
koncentrált 
szervesanyag terhelés, 
a tisztított szennyvíz 
bevezetése miatti 
tápanyagterhelés, 
túlzott mennyiségő és 
faunaidegen 
haltelepítés; a túlzott 
vízkiemelések miatti kis 
vízhozam 

Marcal Torna-patakig  (AEP778) és Marcal 
Gerence-patakig  (AEP779):A meder meder-
morfológiai adottságai kedvezıtlenek, a 
területrıl történı gyors vízelvezetést teszik 
lehetıvé. Ezzel a medence korábban gyakori 
vízborítású területei csak csapadékosabb 
években kapnak megfelelı nagyságú 
vízborítást ami részben az élıhelyek 
fogyásához, özönfajok terjedéséhez vezet. A 
meder lassan feltöltıdik kotrása nem 
szükséges talán kedvezı folyamatokat 
indítana el. 
Torna-patak alsó  (AEQ074):A csatorna 
jellegő medermorfológia kedvezıtlen a 
patakparti vegetáció kialakulása 
szempontjából. Az Ajka felıli idınként elı 
forduló ipari szennyezés is kedvezıtlen a vízi 
és víz parti életközösségekre nézve. 
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VT4: fenékküszöbök 
beépítése lefolyás lassítása, 
bánhalmai volt nyáras állami 
területek elárasztása, 
Szergény és Vinár közötti 
területek elárasztása, 
mezılaki egykori jelenlegi 
meliorált területek 
rehabilitációja. 
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patakra települt 
szennyvíz tisztítókból 
(Porva-Cseszneki 
panzió, Bakonybéli 
szennyvíz tisztító) 

Gerence-patak középs ı (AEP512) és 
Pápai-Bakony-ér  (AIQ774): A meder meder-
morfológiai adottságai kedvezıek, a néha 
kevés víz vízmennyiség éghajlat és idıjárás 
függı, beavatkozást nem igényel. 
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SZ2a: utótisztítás 
megoldásának 
megvizsgálása 
pl.:gyökérzónás utótisztítóval 
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vízkiemelés a 
Bakonyérbıl igaz már a 
védett belterületen kívül 
Pápa környékén 

Gerence-patak középs ı (AEP512) és 
Pápai-Bakony-ér  (AIQ774): A meder meder-
morfológiai adottságai kedvezıek, a néha 
kevés víz vízmennyiség éghajlat és idıjárás 
függı, beavatkozást nem igényel. 
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pl.:gyökérzónás utótisztítóval 
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kevés víz, jelentıs 
karsztvíz kiemelés, 
szennyezı anyagok a 
patakokba jutása a 
patakra települt 
szennyvíz tisztítókból 
(Porva-Cseszneki 
panzió, Bakonybéli 
szennyvíz tisztító) 

Gerence-patak középs ı (AEP512): A meder 
meder-morfológiai adottságai kedvezıek, a 
néha kevés víz vízmennyiség éghajlat és 
idıjárás függı, beavatkozást nem igényel. 
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A rendkívül mély meder 
összegyőjti a felszín 
alatti vizeket, a talajvíz 
is a mederbe folyik, és 
az elvezeti a területrıl 

FAVÖKO: A TT területén kedvezıtlenül 
(csökkenı) változó talajvízszint 
szárazodáshoz vezet, ezzel a terület erdeiben 
is pusztulás figyelhetı meg. Kígyós-patak 
alsó  (AEP672):Kedvezıtlen meder 
morfológia a területrıl történı gyors 
vízelvezetésével a TT vízháztartására is 
kedvezıtlenül hat. 
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A rendkívül mély meder 
összegyőjti a felszín 
alatti vizeket, a talajvíz 
is a mederbe folyik, és 
az elvezeti a területrıl 

Meleg-víz (AEP795), sh.1.1 (sp.1.5.1): A 
sárállói szakasz leszívja a területrıl a vizet, 
ezzel valamennyi élıhelyet veszélyezteti. 
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HM2: a meder két oldalának 
geofóliával történı 
szigetelése a jelenleg ismert 
egyetlen megoldás a 
problémák kiküszöbölésére 

Nagy-Pándzsa alsó és a Holt-Marcal víztesteken a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága által 
javasolt intézkedések: 

A Nagy-Pándzsa torkolati duzzasztott szakaszának és a Holt-Marcalt alkotó régi meder rendbe 
tétele, rehabilitációja (jelenleg nádas-sásos-cserjés), a Holt-Marcal szükséges vízpótlásának 
biztosítása, a medrek mentén végig parti sáv kialakítása (árnyaló állomány kialakítás, pufferzóna). 

Holt-Marcal víztesten az eutróf tavak hínárnövényzete (3150 Természetes eutróf tavak 
Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel) értékes, fajgazdag társulás, irtása nem 
engedhetı meg és káros is (tápanyag kivétel miatt), kizárólag élıhely javítás, folyó rehabilitáció 
céljából indokolható! 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei: vízellátás javítása, (pl.: Holt-Marcal) 
rendszeres elöntés biztosítása. 

c) Jöv ıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok 

A vonatkozó javaslatokat az intézkedési táblázat részletezi 

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 nincs jogilag kijelölt „halas víz”. 

8.6.3 Természetes fürdıhelyekre vonatkozó speciális intézkedések  

A fürdıvizek minıségérıl EU Irányelv rendelkezik. A hazai szabályozás – összhangban az EU 
irányelvével – meghatározott szabályok alapján kijelöli a fürdıvizeket és védıterületeit, 
környezetminıségi határértékeken alapulva biztosítja a fürdıvizek megfelelı minıségét, és 
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biztosítja a megfelelı tájékoztatást, a megengedhetı tevékenységeket és elıírja a megfelelı 
tájékoztatást. Ezek közül a feladatok közül a környezet vízállapotának biztosítása  tartozik a 
vízgyőjtı-gazdálkodási terv feladatai közé (VT7-intézkedés). 

Jelenleg az alegységen 1 db kijelölt és engedélyezett természetes fürdıhely (Nagytevel) található. 

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedés megvalósítója és költségviselıje a kijelölt fürdıhely kezelıje, tulajdonosa, illetve a 
minıséget befolyásoló vízhasználók. Egyes szennyezés-csökkentı 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 a vízi környezeti problémák megoldására 

Vannak olyan átfogó, horizontális intézkedések, amelyek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben 
foglaltak végrehajtásának intézményi, technikai, érdekeltégi feltételrendszerét teremtik meg.  

8.7.1 Vizsgálatok 

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. 

8.7.2 Engedélyezés 

Alapvetı feladat a hatósági munka fejlesztése. A környezet-, természet- és vízügyi jogszabályok 
összehangolása szükséges a hatósági munka hatékonyságának növelése érdekében (átfedések, 
ellentmondások, hiányosságok felmérése, jogszabályok módosítása, szükséges végrehajtási 
rendeletek vagy ajánlások kidolgozása). Az érintett hatóságok többletfeladatainak ellátásához 
(engedélyek felülvizsgálata) a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. 

8.7.3 Monitoring 

Monitoring (ÁT3) 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. Az intézkedés alkalmazása szükséges a 
Perje víztesten oktil-fenol eredetének megállapítására és nyomon követésére. 
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8.7.4 A szükséges információk rendelkezésre állásának biztosítása 

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). 

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. 

8.7.5 Költségmegtérülés elvének érvényesítése 

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 felelısség-
biztosításának (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. 

8.7.6 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. Ezt a folyamatot segíti a tervezés során 
felállított Vízügyi Információs Központok mőködtetése. A megfelelı tájékoztatás érdekében a 
víztestekre vonatkozó adatok (állapot, fıbb terhelést okozók) nyilvánosságra hozatala szükséges 
mindenki számára könnyen elérhetı és közérthetı módon. 

A kutatás-fejlesztés és innováció területén elı kell mozdítani a vízhatékony ipari technológiák és 
víztakarékos öntözési eljárások kidolgozását és elterjesztését. 

Kiemelkedı fontosságú különbözı oktatási, képzési formák  kialakítása: hidrológus szakképzés 
fejlesztése, szaktanácsadás fejlesztése, demonstrációs projektek megvalósítása. 

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.  
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A terv tartalmazza azon intézkedések elızetes költségbecslését három tervezési idıszakra 2015-
ig, 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: 

8-2. táblázat: Az alapintézkedések beruházási költsége, országos, Mrd Ft 

Alapintézkedések 2007-20131 -20152 -2021 -2027 
További 

igény 
2014-2027 

Szennyvíz Program 1 (A), 2007-2015 422,4 106   106 

Ivóvízmin ıség-javító Program 2 (A) 196,2 - - -  

Vízbázisvédelem  szolgáltatói feladatai (TA), 2015-ig 5,64 36 26  62 

Országos Kármentesítési Program 3 (TA) 38,1 12 38 50 100 

Hulladékgazdálkodás  (TA) – 
rekultiváció+rendszerek 236,4     

Nitrát Akcióprogram  (A) és felülvizsgálata 252,74     

Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot  (TA) - - - - - 

Natura 2000 és  természeti értékei miatt védett ter ületek 

Vízfolyásokat érintı beavatkozások 11 29  40 

Állóvizeket, holtmedreket és mellékágakat érintı 
beavatkozások 

28,6 
5 10  15 

Összesen 1 180,0 170 103 50 323 

1 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 

2 Az Ivóvízminıség-javító Program teljes költsége 246 Mrd Ft. 
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3 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. 

4 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.  

 

Kiegészít ı 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.  

8-3. táblázat: Elıkészítı és átfogó intézkedések költségei, országos, Mrd Ft 

Elıkészítı és átfogó intézkedések  2007-
2013 

2010-
2015 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 2,7 2,7 1,9 7,3 

Hatósági és igazgatási munka erısítése  5,9 1,8 1,8 9,5 

Monitoring rendszerek      

- fejlesztése, egyszeri felmérések 3,2 10,7   10,7 

- mőködtetési többletköltsége  2,9 10,6 10,6 24,1 

     Informatikai rendszerek      

- fejlesztése 1,2 0,9   0,9 

- mőködtetési többletköltsége  0,1 0,1 0,1 0,3 

K+F feladatok  4,5 0,4  4,9 

Képességfejlesztés, szemléletformálás  3,9 3,0 2,0 8,9 

C) Egyéb tervezési feladat 

Területi vízminıségi kárelhárítási tervek kidolgozása  0,5   0,5 

Mindösszesen  6,9 35,8 19,0 16,4 71,2 
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b) beruházások, fejlesztések országos, alegység szinten 

Országos költségbecslés 

A tervezés 2009. évi árszinten folyt. A jó állapot/ potenciál eléréséhez szükséges kiegészít ı 
intézkedésekre 2007-2013 év között rendelkezésre ál l mintegy 290 Mrd forint.  

A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges beruházási, fejlesztési jellegő kiegészít ı 
intézkedések várható forrásigénye 2014-2027 között mintegy 1000 Mrd Ft-ra tehet ı, 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. 

8-4. táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı intézkedések költsége, országos, Mrd Ft1 

Intézkedések 2007-20131 -20152 -2021 -2027 Összesen 
2014-2027 

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek 

Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül   48 8 56 

Csatornázás vagy szakszerő egyedi, ill. település 
szintő szennyvíztisztítás és – elhelyezés megoldása3 43,14  63 95 158 

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója 5   n.a n.a n.a 

Csatorna rendszerek rekonstrukciója5   n.a n.a n.a 

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint6   n.a n.a n.a 

Hulladéklerakók rekultivációja7  20 20 n.a 40 

B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapot át javító intézkedések 

Vízfolyások 31 78 29 138 

Állóvizek 
74,88 

43 34 4 81 

C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agr ár-intézkedések 

Kötelezı (kompenzáció 5 évre) 

erózió- érzékeny területek9  7 11  18 

belvíz-érzékeny területek  3 7  10 

part menti védısáv  2 5  7 

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban  1 1  2 

Önkéntes 

erózió-érzékeny területek 26 64 79 168 

belvíz-érzékeny területek 38 95 138 271 

part menti védısáv 2 5 0 7 

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban 

168,5 

5 13 13 31 

Összesen 2007-2013  286,4     

Összesen 2014-2027  178 444 366 987 

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.  
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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.  

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. 
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Alegység szint ő költségbecslés 

A költségtervezés a 2014-2027 közötti idıszakra készült a víztest szintő intézkedések alapján. 

8-5. táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı intézkedések költsége, Marcal alegység, 
Mrd Ft 

Intézkedések 2015-ig (2) 2021-ig 2027-ig Összesen 

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek 

Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül 0,0 1,3  1,3 

Csatornázás vagy szakszerő egyedi, ill. település szintő 
szennyvíztisztítás és – elhelyezés megoldása (3), (4) 

 

4,4 0,4 4,8 

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója (5)     

Csatorna rendszerek rekonstrukciója (5)     

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint (6)     

Hulladéklerakók rekultivációja (7)     

B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapot át javító intézkedések (8) 

Vízfolyások 0,6 2,9 3,1 6,7 

Állóvizek 0,0 0,0 0,0 0,0 

C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agr ár-intézkedések 

Kötelezı (kompenzáció 5 évre) 

erózió- érzékeny területek (9) 0,2 0,5 0,0 0,8 

belvíz-érzékeny területek 0,0 0,0 0,0 0,0 

part menti védısáv 0,1 0,2 0,0 0,2 
ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi 

puffersávban 0,0 0,0 0,0 0,0 

Önkéntes 

erózió-érzékeny területek 0,6 1,6 2,2 4,5 

belvíz-érzékeny területek 0,0 0,0 0,0 0,1 

part menti védısáv 0,1 0,2 0,0 0,2 
ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi 

puffersávban 0,2 0,4 0,4 1,0 

Összesen 2014-2027 1,9 11,6 6,2 19,7 

Mindösszesen 19,7 
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9 Kapcsolódó térségi 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 
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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 
bekövetkezhet. A 4. cikk 7. szerint továbbá megengedett olyan fejlesztés megvalósítása, 
amelynek következtében a negatív hatás/romlás az osztályhatárokon belül marad, ekkor a 4.7 
cikk 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 
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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 VGT-be. 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. 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. A VKI 4. cikk 7. szerinti vizsgálatok kötelezıek, amelyre 
vonatkozó szabályozási javaslatot az Intézkedési Program  (8. fejezet ) tartalmaz. 
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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 (VKI) 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 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 és 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 vízgy őjtı-gazdálkodási tervezési folyamatnak nem egy külön 
lépése. A VKI végrehajtásának legjobb gyakorlata cs ak úgy valósítható meg, ha a tervezési 
folyamat minden fontos lépésének végrehajtásába bev onjuk 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 vízgyőjtı-
gazdálkodási 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). 
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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 (2004-016-689-
02-03) 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 
korábban kidolgozott ICPDR stratégiát, a Közös Megvalósítási Stratégia keretében készült 
társadalom bevonási útmutatót, valamint a HarmoniCOP nevő EU projekt eredményeit is. 

A kidolgozott társadalom-bevonás 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 kerül 
sor, mely alapján kell a konzultációs idıszakot követıen a tervezetet véglegesíteni, és végül 2009. 
december 22-re vízgyőjtı-gazdálkodási tervet (terveket) 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 színtő tervezete 2007. 
december 22-én került 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. 
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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 június 22-iki 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 
anyagokat készítettek és tettek elérhetıvé saját honlapjaikon 2008. év elején. Ezeket 2008. elsı 
felében írásban lehetett véleményezni az igazgatóságok címén.  

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008. június 12-én Veszprémben 
társadalmi fórumot szervezett, melyre a szakmai szervezeteket és vízgazdálkodásban érdekelteket 
hívott meg. A fórum megrendezésével felhívták a figyelmet a konzultációs anyagra, az Európai 
Unió új vízpolitikájára - egy új típusú vízgazdálkodási tervezésre -, a hozzászólás lehetıségére.  

A résztvevık létszáma 20-25 fı volt, a társigazgatóságok, a környezetvédelmi felügyelıségek 
munkatársain és az elıadókon felül. Ez megyei szinten a kiküldött meghívók tekintetében 5-10 
százalékos részvételt jelentett. Az írásban megküldött vélemények figyelembe vételével ez az 
arány valamivel magasabb.  

A tervezési alegységet is érintve még az ajkai önkormányzat szimpóziumot szervezett 2008. június 
19-én a térség polgármestereinek a vízgazdálkodási kérédsekrıl a környezetgazdálkodási 
szakállamtitkár, a területileg illetékes környeztvédelmi és vízügyi igazgatóság, felügyelıség és 
víziközmő szolgáltató részvételével. 

A JVK-t az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács illetékes albizottsága is tárgyalta. 

Az 1-4 Marcal tervezési alegység jelent ıs vízgazdálkodási kérdései címő anyagra 14 írásos 
észrevétel érkezett. Többségében közigazgatási szervek és természetvédelmi egyesületek tettek 
észrevételeket. Ezeket a tervezés folyamán figyelembe vettük. 

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 egységekhez 
kapcsolódóan tartotta nyilván, és rendszeresen, írásban eljuttatta a tervezıkhöz 
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feldolgozásra. Minden beérkezett vélemény folyamatosan megtekinthetı a www.vizeink.hu 
oldalon. 

���� 2008. december 22-tıl a www.vizeink.hu honlapon elérhetı a „Magyarország vízgyőjtı-
gazdálkodási terve. Az országos terv háttéranyaga” címő dokumentum, amelyhaz 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 gerincért alkotó intézkedési 
programok tervezetét. A dokumentum véleményezhetı volt 2009. július végéig.  

���� 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 okokat és az állapotjavítást célzó intézkedési javaslatokat 
tartalmazzák közérthetı formában.  

���� Augusztus végéig felkerültek a www.vizeink.hu honlapra az országos és részvízgyőjtı 
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  

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) 
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���� 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 vízgyőjtıt érintıen a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. június 30-án tartott sajtótájékoztatót, ahol 
a meghívottak tájékoztatást kaptak a Víz Keretirányelvrıl, a vízgyőjtı-gazdálkodás 
tervezésrıl és az alegységi fórum helyszínérıl és idıpontjáról. 

���� A területi fórumok szakmai alapja a honlapon közzétett és az érdekeltek körében 
meghirdetett alegységi konzultációs anyag volt, amit kiegészített a fórumon elhangzott 
prezentáció. 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 Pápán 2009.07.14-én került sor. A fórum 
jegyzıkönyvét a 10-1. melléklet  tartlamazza. 

A Fórumon 43 fı vett részt. 

A Fórumon 15 szervezet képviseltette magát. A résztvevık összesen 29 véleményt, 

kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg. 

c) Tematikus fórumok  

A tematikus fórum a társadalmi véleményezési folyamat egyik csatornája. Célja egyrészt a 
VGT tervezés folyamán szakmai vélemények feltárása és begyőjtése az érintett 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.  

A három féle 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. 
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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 Gyır-
Moson-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 40-20-
20-20%-os összetétellel képviseli az államigazgatási, a társadalmi, a gazdasági és tudományos-
szakmai 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 össze. Tagjai a tervkészítés koordinációjáért országosan, illetve részvízgyőjtı-
területen felelıs szervek (KvVM három szakterületrıl, VKKI, OKTVF, Észak-dunántúli, Közép-
dunántúli, Dél- dunántúli és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 
összesen 9 fı). További 24 fı tekintetében a fentiekhez közel hasonló 40-20-20-20%-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. 

A Marcal vízgyőjtıje 3 területi vízgazdálkodási tanács mőködési területét érinti: az Észak-dunántúli, 
a Közép-dunántúli és a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsot. 

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 1-4 Marcal alegységre készült „Elızetes környezeti célkitőzések és 
intézkedési javaslatok” címő tanulmányt elfogadta és támogatta. 
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A Gyır-Moson-Sopron megyei Vízgyőjtı-gazdálkodás Tervezési Bizottság 2009. szeptember 24-i 
ülésén az 1-4 Marcal alegység kéziratos Vízgyőjtı-gazdálkodási tervét megismerte és 
támogatásra javasolja az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak. 

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek kidolgozása során a társadalom részvételének biztosítását 
szolgáló szervezeti keretek megteremtéséhez a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 
2008. április 23-án megalakította a Veszprém Megyei Területi Albizottságot. 

Az Albizottság feladata, hogy a vizek jó állapotának elérése érdekében a tervezés valamennyi 
szintjén az érintett társadalmi csoportokat bevonja a tervezési folyamatba, ezzel is növelve a 
vízgyőjtı-gazdálkodási tervek társadalmi elfogadottságát, hasonlósan az Észak-dunántúli Területi 
Vízgazdálkodási Tanács vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési bizottságához 

Ennek értelmében az Albizottság tagsági összetétele a jogszabálynak megfelelıen az alábbiak 
szerint alakul: a bizottság 15 tagból áll, melybıl 6 fı államigazgatási szervek, illetve helyi 
önkormányzatok, 3 fı a mőködési területen tevékenységet folytató civil szervezetek, 3 fı a 
mőködési területen tevékenységet folytató ipari, mezıgazdasági és egyéb vízhasználók, 3 fı a 
mőködési területen tevékenységet folytató szakmai – tudományos szervezetek delegáltjai.  

Az alakuló ülésén az albizottság tagjai tájékoztatást kaptak a megalakulásuk elızményérıl és 
céljáról, valamint általános tájékoztatást kaptak a Víz Keretirányelvrıl, és ismertetésre kerültek a 
megyéket érintı tervezési alegységek „Jelentıs Vízgazdálkodási Kérdései” is. Az albizottságok 
feladat- és hatáskörét a szervezeti és mőködési szabályzat rögzíti. A 2008. évi munkaterv 
értelmében, júniusban került sor a társadalmi fórumok kiértékelésére és a tervezési alegységek 
„Jelentıs Vízgazdálkodási Kérdései”-nek megvitatására. Az albizottság a társadalom bevonás 
eredményeit az általuk elkészített értékelést és az újonnan megfogalmazott problémákat a Közép-
dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2008/ 2 ülésén terjesztette elı. 

2009. július 14.-én lezajlott Pápa Városházának dísztermében a Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés 
területi vitafóruma az 1-4 Marcal alegységen, melynek emlékeztıje megtalálható a 10-1. 
melléklet ben. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter a tervek véleményezési határidejét idıközben 2009. 
november 18-ig meghosszabbította. A szeptembertıl november 18-ig terjedı idıszakban ezen 
alegység tervére vonatkozóan 2 hozzászólás érkezett, melyeket a tervezési folyamat végén még 
figyelembe vettünk. 

Az albizottság tagjai folymatosan figyelemmel kísérik a vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés folyamatát. 
Tájékoztatást kaptak az alegységi fórumról és a tematikus fórumok idıpontjairól. A Veszprém 
Megyei Területi Albizottság soron következı ülésére 2009. december 1-én került sor, ahol a 
vízgyőjtı-gazdálkodási terv – intézkedési programok - jóváhagyásáról döntöttek a tagok. A 
jegyzıkönyv megtalálható a 10-6. melléklet ben. 

A Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervezési Bizottság 
ülésére 2009.11.30.-án került sor, ahol a vízgyőjtı-gazdálkodási terv – intézkedési programok - 
jóváhagyásáról döntöttek a tagok. A jegyzıkönyv megtalálható a 10-5. melléklet ben. 

A Gyır-Moson-Sopron megyei 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. A jegyzıkönyv 
megtalálható a 10-7. melléklet ben. 
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Ezek után az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2009. december 16-i ülésén a terv 
végleges változatát megtárgyalta és elfogadta. A jegyzıkönyv megtalálható a 10-8. melléklet ben. 

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. 

A Területi Vízgazdálkodási Tanács Albizottsági és Bizottsági ülések jegyzıkönyvei megtalálhatók a 
10-2.-10-8. melléklet ekben. 

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 10-9 
melléklet ben, 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 (karsztvíz készletek, vízkészlet problémák, vízvisszatartás, 
szennyvízelhelyezés, part menti védısávok kialakítása, védett természeti területek) 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 érdemi javaslatok is átvezetésre kerültek a tervben. A 2009. november 18. után 
beérkezett javaslatokat csak az intézkedési programok végrehajtásának részletes kidolgozásánál 
tudjuk figyelembe venni. 

A beküldött vélemények digitális formátumban a végleges tervek társadalmi egyeztetést bemutató 
fejezetének 10-9 melléklet ébe kerülnek 

10.3 A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége 

A tervezési alegyéget érintı közérdekő dokumentációk megtalálhatók az Észak-dunántúli, a 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság internetes oldalán (www.edukovizig.hu, 
www.kdtvizig.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. Utóbbiak között az országos, részvízgyőjtı és 
alegységi terv kéziratok, konzultációs anyagok és mellékletek, háttéranyagok és megalapozó 
tanulmányok, fórumok prezentációi, meghívói, jegyzıkönyvei, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat 
dokumentumai a legfontosabbak. Minden írásban érkezett hozzászólás, valamint a szóban 
elhangzott vélemények emlékeztetıi is megtekinthetık a honlapon.  Az alegységi konzultációkkal 
kapcsolatban az alábbi dokumentumok érhetık el a honlapon: 
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� 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) 

���� Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás) 

3) Emlékeztetık és jelenléti ívek :  

���� fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl 

���� jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet) 

���� 4 db fotó 

� Tematikus fórumok dokumentumai 

� Meghívó 

� Prezentációk 

���� Fórum keretei (bevezetı elıadás) 

���� Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás) 

� Emlékeztetık és jelenléti ívek :  

���� fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl  

���� jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet) 

���� 4 db fotó 
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Irodalomjegyzék 

 

1. ÉDUKÖVIZIG, 2006, Marcal hidrológiai tanulmány, Gyır 

2. ÉDUKÖVIZIG, 2007, Nagy-Pándzsa vízgyőjtı revitalizációja - Elızetes megvalósíthatósági 
tanulmány, Gyır 

3. Hullámvonal Kft., 2000, Nagy-Pándzsa mederrendezése. Hidrológiai tanulmány, Gyır 

4. VIZITERV Consult Kft., 2004. Marcal tanulmányterv (Forrástól Malomsokig) 

5. ÉDUKÖVIZIG, 2007, 1-1-3 Marcal alegység - Jelentıs Vízgazdálkodási Kérdések, Gyır 

6. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programja 

7. Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 

8. Vas Megye Területfejlesztési Programja 

9. Vízfolyások mederrendezésének alaptervei 
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Készítették 

 

Az ÖKO Zrt. Vezette konzorcium szakért ıi csoportjai: 

���� Ökológia:  

 Vezetı: Dr. Szilágyi Ferenc 

 Kulcsszakértı: Dr. Istvánovics Vera 

Tagok: Dr. Borics Gábor, Dr. Ács Éva, Dr. Padisák Judit, Dr. Müller Zoltán, Halasi-
Kovács Béla, Várbíró Gábor, Pomogyi Piroska, Szalma Elemér 

���� Felszíni vízminıség: 

 Vezetı: Dr. Clement Adrienne 

 Kulcsszakértı: Dr. László Ferenc 

 Tagok: Dr. Szilágyi Ferenc, Raum László, Bácskai György, Kovács Ádám, Honti Márk 

���� Hidromorfológia: 

 Vezetı: Simonffy Zoltán,  

 Kulcsszakértı: Simonffy Zoltán 

 Tagok: Szalay Miklós, Dr. Nagy Sándor, Csillag Árpád 

���� Felszín alatti vizek: 

 Vezetı: Dr. Szıcs Teodóra 

 Kulcsszakértı: Dr. Szıcs Teodóra 

Tagok: Dr. Cserny Tibor, Tóth György, Liebe Pál, Zöldi Irma, Gondár Károly, Gondárné, 
Sıregi Katalin 

���� Gazdasági elemzések, szabályozás, finanszírozás: 

 Vezetı: Rákosi Judit 

 Kulcsszakértı: Dr. Ress Sándor 

 Tagok: Mozsgai Katalin, Ungvári Gábor, Kovácsné Molnár Gyöngyi,  

���� Társadalom bevonása: 

 Vezetı: Karas László 

 Kulcsszakértı: Szilvácsku Zsolt 

Tagok: Ereifej Laurice, Vári Anna, Kerpely Klára, Szabó Balázs, Fülöp Gyula, 
Szilvácsku Zsolt, Balogh Alexandra 

���� Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)  
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 Vezetı: Szilvácsku Zsolt 

 Kulcsszakértı: Dr. Ijjas István 

���� Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek összeállításáért felelıs munkacsoport: 

 Vezetı: dr. Tombácz Endre 

 Kulcsszakértı: Almássy András 

 

 Területi tervez ıi csoport 

���� VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.: Bartal György, vállalkozási irodavezetı 

 

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

 Vezetı: Dr. Váradi József, Jakus György 

 VKI koordinátor: Dr. Perger László 

 Szakértık: Szabó Györgyi, Rátkai György, Szabó Károly, Kovács Lajos, Galgóczy Zsolt, 
Szabó János Adolf. Tóth Tünde, Kiss Zoltán, Somogyiné Sebık Éva, Tóth György, 
Benkı Dóra, Dávid Szilvia, Hegyi Róbert, Tahy Ágnes, Bénik László, Sziklai Annamária, 
Márfai László 

 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgat óság: 

���� Janák Emil, igazgató 

���� Pannonhalmi Miklós, mőszaki igazgatóhelyettes, fımérnök 

���� Sütheı László, osztályvezetı, VKI koordinátor 

���� Mohácsiné Simon Gabriella, osztályvezetı 

���� Némethné Deák Irén, osztályvezetı 

���� Szilbekné Molnár Katalin, osztályvezetı 

���� Kovács D. Zoltán, osztályvezetı 

���� Dunai Ferenc, osztályvezetı 

���� Fehér Sándor, szakaszmérnök 

���� ÉDU KÖVIZIG szakértık 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgat óság: 

���� Dr. Csonki István, igazgató 

���� Kumánovics György, mőszaki igazgatóhelyettes, fımérnök 

���� Tóth Sándor, osztályvezetı, VKI koordinátor 

���� Kovács László, szakaszmérnök 

���� KÖDU KÖVIZIG szakértık 
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Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga tóság: 

���� Nádor István, igazgató 

���� Gaál Róbert, mőszaki igazgatóhelyettes, fımérnök 

���� Somogyi Péter, osztályvezetı, VKI koordinátor 

���� NYUDU KÖVIZIG szakértık 

Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság: 

���� Dr. Kárpáti László, igazgató 

���� Dr. Ambrus András, VKI koordinátor 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

���� Balogh László, igazgató 

���� Dr. Nagy Lajos, VKI koordinátor 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízőgyi Felügyel ıség: 

���� Gerencsér Tivadar, igazgató 

���� Mayer Rezsı, VKI koordinátor 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ıség 

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyel ıség 

 


