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 Bevezetı – 1 – 
 

Bevezetı 
A víz életünk nélkülözhetetlen feltétele. A vizek, különösen az édesvizek léte, használata életünk 
egyik legfontosabb tényezıje, amely miután nem korlátlanul áll rendelkezésünkre költségekkel is 
járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize, valamint a felszín alatti víz nemcsak természeti, hanem 
társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és ráfordítási lehetıségeket kínál. 
Miután ez az erıforrás egyre szőkösebben áll a rendelkezésünkre, ahhoz, hogy a jövıben is 
mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és a folyók, tavak tájaink, életünk meghatározó elemei 
maradhassanak, erıfeszítéseket kell tennünk a felszíni és a felszín alatti vizek megóvásáért, 
állapotuk javításáért. 

Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK 
irányelve, továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000. december 22-én lépett hatályba az EU 
tagországaiban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelezı 
az ebben elıírt feladatok végrehajtása, Magyarország - elhelyezkedése miatt – alapvetıen 
érdekelt abban, hogy a Duna vízgyőjtıkerületben mielıbb teljesüljenek a VKI célkitőzései. 

A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” 
kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a 
vízhez kötıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelı vízmennyiséget is. 
A Víz Keretirányelv általános célkitőzései a következık: 

� a vizekkel kapcsolatban lévı élıhelyek védelme, állapotuk javítása, 
� a fenntartható vízhasználat elısegítése a hasznosítható vízkészletek 

hosszú távú védelmével, 
� a vízminıség javítása a szennyezıanyagok kibocsátásának 

csökkentésével, 
� a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és 

további szennyezésük megakadályozása, 
� az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt 

kedvezıtlen hatásainak mérséklése. 

E célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyőjtı-gazdálkodási terv foglalja össze. 

A vízgyőjtı-gazdálkodási terv tartalmazza az összes szükséges információt, amely a víztestekrıl 
rendelkezésre áll, az állapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémák jelentkeznek a 
tervezési területen és ennek milyen okai azonosíthatók, továbbá, hogy milyen környezeti célokat 
tőzhetünk ki, és ezek eléréséhez milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi 
támogatásokra, ösztönzıkre van szükség. 

A VKI gyökeres szemléletváltozást jelent a vízgazdálkodás területén. A vízgyőjtı-gazdálkodási terv 
(továbbiakban VGT) elsısorban azoknak a szabályozásoknak és programoknak az összefoglalása, 
amelyek biztosítják a környezeti célkitőzések elérését (azaz a jó ökológiai, kémiai és mennyiségi 
állapot elérését). A VGT nem kiviteli terv, hanem a vizek állapotát feltáró és annak „jó 
állapot”-ba hozását megalapozó koncepcionális és stratégiai terv. Célja az optimális 
intézkedések átfogó (mőszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, 
amely meghatározza az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve 
elindíthatók a megvalósítást szolgáló programok. 
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1 Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 
A tervezési alegység a Duna-Tisza közének északi részén, az Északi-középhegység nagytáj 
középsı és az Alföld nagytáj északi részén található. Lásd 1-1 és 1-2 térképek. 

1-1 ábra: Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegységei  

 

 

1-2 ábra:  A Zagyva alegység áttekintı térképe 
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1.1 Természeti környezet 

 

A Víz Keretirányelv meghatározása szerint a vízgyőjtı olyan területet jelent, amelyrıl minden 
felszíni lefolyás vízfolyások, folyók, esetleg tavak sorozatán keresztül jut a tengerbe önálló 
folyóként, tölcsér- vagy delta torkolattal. 

 

A vízgyőjtı természeti adottságai és geopolitikai helyzete 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 fent említett 
körülményektıl. 

 

Az ország középsı-északi részén, a Duna és a Tisza között elhelyezkedı alegységet északról a 
Mátra és a Cserhát, nyugati és déli irányban a természetes magas vonulatok, míg keletrıl a Tisza 
folyó határolja. 

 

Az alegység a Tisza részvízgyőjtı észak-nyugati szélén található. 

 

A Zagyva teljes egészében hazai vízfolyás, vízgyőjtıjének alig egy ezredrésze fekszik külföldön. 

 

A vízgyőjtı a Zagyva folyó és mellékvizeinek völgye, melyet a vízfolyások természetes 
vízgyőjtıinek vízválasztó vonala jelölt ki. A Tarna folyó vízgyőjtıjét az alegység nem tartalmazza. 

 

A Zagyva és Tarna alegységek együtt alkotják a Zagyva-Tarna vízrendszert. A vízrendszer a Tisza 
középsı szakaszának jobb oldali mellékvízgyőjtıje. A vízgyőjtı északi része a Mátra hegységet és 
peremterületeit foglalja magában, déli része a Duna-Tisza közének domb- és síkvidékén fekszik. A 
vízhálózat nagy részét természetes vízfolyások alkotják. 

 

Az alegység névadó vízfolyása a Zagyva folyó. Teljes hossza 122,86 km. A folyó a vízgyőjtı 
fıbefogadója. A Zagyva folyó két víztestre osztott:  

 

• Zagyva alsó víztest: Tisza és Tarna folyók közötti szakasz 59,180 km hosszban. 
• Zagyva felsı víztest: Tarna folyó és a végszelvény közötti szakasz 63,68 km hosszban. 

 

Zagyva-Tarna vízrendszer teljes vízgyőjtıje 5560,5 km2 kiterjedéső, ebbıl a Zagyva vízgyőjtı-
gazdálkodási tervezési alegység területe 3606,7 km2. 

 

1.1.1 Domborzat, éghajlat 

Az alegység felszínét elsısorban a vizek és a szél alakították. A területén találhatók hegy-, domb- 
és síkvidéki jellegő részek is. 
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Az alegységre jellemzı magassági értékek a következık: 

1-1. táblázat:  Az alegységre jellemzı magassági értékek 

 

 
Alegység területén 

Tisza 

részvízgyőjtın 
Magyarországon 

Legalacsonyabb pont 
tengerszint feletti 
magassága 

81 mBf 75 mBf 75 mBf 

Legmagasabb pont 
tengerszint feletti 
magassága 

940 mBf 1014 mBf 1014 mBf 

Terület átlagos 
tengerszint feletti 
magasság 

181,80 mBf 130,7 mBf 148,2 mBf 

 

A tervezési alegység az Alföld és a Közép-magyarországi-középhegység (Északi-középhegység) 
nagytájhoz, az Észak-alföldi hordalékkúp-síkság, Cserhát-vidék, Mátra-vidék és az Észak-
magyarországi medencék középtájakhoz tartozik. Az alegység a következı kistájak területét érinti: 

Jászság, Tápió-vidék, Hatvani-sík, Monor-Irsai-dombság, Gödöllıi-dombság, Kosdi-dombság, 
Nézsa-Csıvári-dombság, Ecskendi-dombság, Galga-völgy, Cserhátalja, Zagyva-völgy, Nyugati-
Mátra, Mátralába, Központi-Cserhát, Medvesvidék, Magas-Mátra. 

 

Az alegységen belül a Mátra éghajlata a nagy relatív szintkülönbségek miatt mérsékelt övi 
hegyvidéki jellegő. 

Az évi középhımérséklet felfelé haladva 0,3-0,4 °C-kal csökken 100 méterenként. A hımérséklet 
csökkenésével párhuzamosan egyre kiegyenlítettebbé válik a klíma; a környezı völgyekkel, 
medencékkel ellentétben a hegytetıkön csak nagy ritkán süllyed −20 °C alá a 
minimumhımérséklet. 

Az alegységen az évi átlaghımérséklet 10,3 C, a minimális -24,8 C (1987-ben), a maximális 
38,1°C (2000-ben) volt. Az uralkodó szélirány ÉNy-É-i. A levegı páratartalma 40-100% között 
változik. Egy évben a napfényes órák száma eléri a 2000-t. Az ariditási tényezı átlagos értéke 1,2-
1,4 között változik, de a csapadékszegény, aszályos években meghaladja 2,0-t. 

 

A Zagyva vízgyőjtıjének átlagos évi csapadéka 560 mm, de a domborzati viszonyok 
függvényében jelentısen változik. A hegyekben a csapadék sokévi átlaga meghaladja a 750 mm-t, 
a síkvidéki szakaszon pedig 500 mm közelében van. Az évi csapadék alacsony értékébıl adódik, 
hogy a Zagyva viszonylag kiterjedt vízgyőjtıjéhez képest az évi lefolyó vízmennyiség kicsi. 

A csapadék éves járására jellemzı, hogy havi minimuma általában januártól-márciusig, maximuma 
pedig általában júniusban ill. a magasabb régiókban májusban alakul ki. A minimum értéke 20-40 
mm között mozog, míg a maximum eléri a 80-110 mm-t is. 

 

Az éves csapadék szélsıértékei – az elmúlt 40 év alapján – a síkvidéken 280 ill. 850 mm, míg a 
hegyvidéken 360 ill. 1240 mm, az elmúlt 15 év alapján síkvidéken 280 ill. 720 mm, hegyvidéken 
450 ill. 1000 mm. 
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A havi csapadék szélsıértékei 0 ill. 428 mm. Az 1976-1995 közötti idıszakban több olyan hónap 
volt, amikor csapadék nem hullott. 
 

1.1.2 Földtan, talajtakaró 

A vízgyőjtı két alapvetıen különbözı jellegő területegységre osztható. A Cserhát és a Mátra 
hegységek, és a hozzájuk csatlakozó dombvidékek az Északi-középhegységhez tartoznak, míg a 
Cserhátalja és a Tápió vidék, valamint az alsó Zagyva sík az Alföldhöz, mely az alegység területén 
morfológiailag északról délre nagyon enyhén lejtı, lapos, túlnyomórészt folyóvizek által feltöltött 
síkság. E kettısségbıl fakadóan a vízgyőjtı igen változatos földtani felépítéső tájakat foglal 
magába.  

 

Az alegység három területre osztható: Északi-középhegység, az Északi-középhegység elıtti 
hordalékkúp, Jászsági-süllyedék peremvidéke (alsó-Zagyva sík). 

 

A vízgyőjtıterület északi részének legidısebb képzıdménye a triász korú mészkı és dolomit. A 
Mátra hegység lábánál, a Tarna folyó mentén húzódik végig a darnói törésvonal, melytıl nyugatra 
a fenti idıs képzıdmények a mozgás következtében lesüllyedtek. Triász képzıdményeket a recski 
érckutató fúrások tártak fel. A Recski- és a Ceredi-Tarna összefolyásánál felszíni kibúvásban kréta 
korú vulkáni képzıdményeket is találunk, (diabáz, gabbró) valamint vulkáni hatás következtében 
palásodott, töredezett és kiemelt agyagpala rétegeket. 

 

Az oligocén korban megindult a lerakódás agyagos, majd homok, homokos agyag üledékkel. Ez az 
összlet 1200-1500 m vastagságú, s a vízgyőjtıterület É-i részén a felszínen is nagy kiterjedésben 
megtalálható. Az oligocén végén a terület kiemelkedett, majd a miocén korban a tenger ismét 
elırenyomult és kavicsot rakott le. A tenger elmocsarasodásával keletkeztek a széntelepek az 
agyag- és homokrétegek között. A Tarna a két szénmedence határán halad keresztül. Ny-ra terül 
el a salgótarjáni vagy nógrádi szénmedence.  

 

A széntelepek fölött mindenütt a középsı riolittufa szintek alakultak ki. Vastagságuk néhol a 
100 m-t is eléri. Ezzel egyidıben megindult az eruptív tevékenység riolit, andezittufa lerakódással, 
mely a gyöngyössolymosi részen található nagyobb kiterjedésben. A középsı miocénben alakult ki 
a Mátra hegység eruptív kızete (andezit, riolit betelepülésekkel, helyenként andezitbreccsa). 
 

A miocén végén az erózió megkezdte pusztítását; a hegy déli része megsüllyedt. A vízgyőjtı déli 
részén már 3,5 km-en található a kemény aljzat felszíne. Ugyanitt a felszínen megtalálhatók a 
pannon tenger üledékei, ez tölti föl az Alföld mély teknıjét is több ezer méter mélységben. A 
hegység déli peremén a hegység pusztulásából származó kavics és törmelékkúp lerakódások 
vannak. Helyenként a rétegsorok zöme agyag (pl. a Jászságban), ez a magyarázata a 
hordalékkúpok közötti mocsaras, vizenyıs területek kialakulásának. A keleti oldalon (pl. Tápió) a 
kavicsszintek teljesen hiányoznak. Ezen a részen a felszínalakításban nagyobb szerepet kap a 
szél. A Gödöllıi-dombságra a lösz a jellemzı, a Tápióvidéken pedig a hordalékkúp tetején 
futóhomokos felszínek is képzıdtek. 

 

A vízfolyások a sík területre kilépve alsó szakasz jellegővé válnak, hordalékukat lerakják, medrüket 
állandóan feltöltik. 
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A területen a jelenkorban is ható tektonikai mozgások bizonyítottak a Gödöllıi-dombság területén, 
és a Mátra lábánál elhelyezkedı lignites összletben. Kisebb fiatal töréses szerkezetek 
valószínősíthetık Salgótarján környékén is. Gödöllıi szeizmikus szelvények alapján látható, hogy 
a dombságból kiinduló vízfolyások mély törésvonalak mentén alakultak ki. A töréses szerkezetek a 
felszín közelében szétlevelezıdnek elhalnak, a vízfolyások melletti domboldalak is fokozatosan 
lesüllyedı jelleget mutatnak. Ennél fogva a terület töréses szerkezeteinek többsége a felszín alatti 
víz mozgását nem befolyásolja, a nagyobb vetık mentén agyag szétkenıdés valószínősíthetı. A 
folyó esetleges elszennyezıdése a termelt mélyebb rétegvizeket a tektonikus szerkezetek léte 
ellenére sem befolyásolhatja. 

 

A tervezési alegység déli részéhez tartozó felszín alatti porózus víztestek a medence aljzatot 
alkotó, a Közép-magyarországi Kapos-Hernád nagyszerkezeti tektonikus vonal két oldalán 
elhelyezkedı Bükki triász, valamint Mórágyi migmatit, Mecseki mezozoos és az Alföldi flis öv 
képzıdményeire települnek. A területre benyúló Bükki termálkarszt víztestnek gyakorlati 
jelentısége az alegység ezen részében nincs, annál inkább a porózus termál, porózus és sekély 
porózus víztesteknek. Ezek kızetalkotói törmelékes üledékes képzıdmények (agyagok, iszapos 
agyagok, iszapos homokok, aleuritok, különbözı szemcsemérető homokok, alárendelt mértékben 
kavicsok).  

Az alegység déli területe viszonylag egységes földtani-vízföldtani felépítéssel rendelkezik. Az 
ısföldrajzi környezetben meghatározó a Paleogén-medence Jászsági-almedencéjének szerepe. A 
fejlıdéstörténet során a Pannon beltó fokozatos feltöltıdése során a mélyvízitıl a sekélyvízin át a 
partmenti környezetig majd a termál porózus víztest felsı részén, valamint a porózus víztestekben 
folyóvízi környezetben folyt az üledékképzıdés. A folyóvízi környezetben keletkezı képzıdmények 
változó vastagságú övzátony fácieső és ártéri agyagos-homokos sorozatok váltakozásából 
épülnek fel. Ennek megfelelıen a képzıdmények gyakran kiékelıdnek, egymásba fogazódnak, 
vagy átmenetet képeznek egymásba. 

1-3. ábra: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés részarányai az alegység területén 
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Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000 
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A Zagyva vízgyőjtıjének – a földtani felépítéséhez hasonlóan – talajadottságai is változatosak. A 
területet javarészt vízzáró, vagy félig áteresztı fedırétegek borítják, jelentısebb vízáteresztı 
felületek csak a vízgyőjtı alsó szakaszán találhatók. A Cserhát, a Mátra, a Karancs és a Medves 
változatos felépítéső, fıként vulkáni eredető részein a podzolos, a középhegységek és 
dombvidékek miocén üledékein agyagbemosódásos barna erdıtalaj képzıdött, a Medvesvidék 
bazaltos tanúhegyein fekete nyirok talajok terjedtek el. A völgyeket kísérı lejtıkön és az 
alacsonyabb térszíneken barnaföldek képzıdtek, a folyó- és patakvölgyekben fıként lejtıhordalék 
talajok találhatók. A Gödöllıi-dombság homokos-löszös üledékein agyagbemosódásos barna 
erdıtalajok, barnaföldek, majd délkelet felé – ahogyan a dombság enyhe lejtıvel belesimul a 
Zagyva-medence síkságába – különféle típusú csernozjom talajok alakultak ki. A Tápió völgyében 
lápos réti talajok, réti talajok képzıdtek. A Zagyva-medence hordalékkúpokkal övezett, tágas 
alföldi peremvidékén különbözı típusú csernozjom talajok és réti talajok találhatók. 

1-2 táblázat:  Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés Magyarország, a Tisza részvízgyőjtı és 
az alegység területén 

Kızettípus 
Magyarország 

km2 

Tisza 

részvízgyőjtı 

km2 

Zagyva alegység 

km2 

feltöltés 1 027 240 0 

agyag 1 933 429 219 

finom kızetliszt, agyag 18 077 9 062 373 

vastag finom kızetliszt, agyag 16 993 13 754 864 

durva kızetliszt 8 069 4 372 639 

vastag durva kızetliszt 7 391 1 089 67 

homok 14 262 7 844 252 

vastag homok 11 743 4 116 593 

kavics 380 3 0 

vastag kavics 191 17 0 

homokkı, breccsa 1 633 807 0 

mészkı 1 326 773 0 

márga 3 895 1 627 318 

dolomit 2 799 ≈ 0 0 

vulkanit 2 845 2 066 281 

mélységi magmás 179 0 0 

metamorfit 233 161 0 

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

Az alegységen a felsı 10 m-ben található fedıkızet képzıdmények a laza üledékes kızetekhez 
tartoznak. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a lösz (kızetliszt) és a homok. A földtani 
képzıdmények felsı pár métere meghatározza a fedıtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait. 
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1-4. ábra: Az alegységre jellemzı talajtípusok területi százalékos aránya 

9%

54%

15%

4%

16% 2%

Váztalajok Barna erdıtalajok Csernozjom talajok

Szikes talajok Réti talajok Öntéstalajok
 

1-3. táblázat: A talaj vízgazdálkodási kategóriák területi százalékos megoszlása az 
alegység területén 

 

kategória kategória leírása terület % 

1 
Igen nagy víznyeléső és vízvezetı-képességő, gyenge vízraktározó-
képességő, igen gyengén víztartó talajok 14,6 

2 
Nagy víznyeléső és vízvezetı-képességő, közepes vízraktározó-képességő, 
gyengén víztartó talajok 5,0 

3 
Jó víznyeléső és vízvezetı-képességő, jó vízraktározó-képességő, jó víztartó 
talajok 25,7 

4 
Közepes víznyeléső és vízvezetı-képességő, nagy vízraktározó-képességő, 
jó víztartó talajok 25,1 

5 
Közepes víznyeléső és gyenge vízvezetı-képességő, nagy vízraktározó-
képességő, erısen víztartó talajok 12,8 

6 
Gyenge víznyeléső és igen gyenge vízvezetı-képességő, erısen víztartó, 
kedvezıtlen vízgazdálkodású talajok 6,6 

7 
Igen gyenge víznyeléső és szélsıségesen gyenge vízvezetı-képességő, 
igen erısen víztartó, extrémen szélsıséges vízgazdálkodású talajok 1,2 

9 Sekély termırétegőség miatt szélsıséges vízgazdálkodású talajok 9,0 

 

Az alegységben a jó víztartó talajok dominálnak, de elıfordulnak szélsıséges vízgazdálkodású (pl. 
gyengén vagy erısen víztartó) talajok is. 
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1.1.3 Vízföldtan 

Az alegység északi részén települı oligocén korú, tengeri eredető üledékes kızetek túlnyomórészt 
nem vízadóak ; megkeményedett agyagok, márgák, felfelé fokozatos homokosodással. A nagy 
vastagságú, alsó szakasz formáció neve Kiscelli Agyag. Ebben a közbetelepedı homokkövek a 
tört zónák mentén gázos-sós vizet adhatnak (Bükkszék, Fedémes). Az egész oligocén összlet az 
É felé ható kéregmozgások miatt kissé meggyőrıdött. Az eredetileg több száz méter vastagságú 
homokkıösszleten belüli karbonátos (meszes) közbetelepülések a legjobb vízadók. Ahol egy ilyen 
rétegteknı mélyebb részében "mészkı pados" zóna települ és azt törésvonalak is darabolják, ott a 
"vízszegény terület" legjobb kútjai telepíthetık. (pl. Váraszó). 

A vulkáni mőködések utóhatása a kızeteket elbontotta. Ez víztározó, vízadó képességüket 
általában lerontotta, máshol a kihőlési repedések, kis és a nagy tektonikus mozgások a kızeteket 
összetörték. Ilyen helyeken magasabb a vízszállító képesség. A hegységeket felépítı kızetek 
túlnyomó része felszíni és vulkáni andezit, illetve ezeknek sokféle változata (tömör, réteges, 
agglomerátumos, bontott, átkovásodott, szkarnos stb.). A különféle kızetrétegek határáról 
nagyszámú forrás fakad. 

 

A hidrotermális, utóvulkáni mőködéső területeken különleges kémiai jellegő vizek fakadnak 
forrásokból, fúrásokból, bányákból (Gyöngyösoroszi, Parád, Recsk). A Recsk környéki érckutató 
fúrások, a bükki triász mészkı 500-1000 m közötti mélységő eltakart tömegeiben jelentıs 
melegvíz-rezervoárt jeleztek, amely hidraulikai rendszerében nagy szerepe van a Darnó-zónának. 

 

Az alegység területének déli részének északi felére (felsı Jászság, Tápió vidéke) benyúló Bükki 
termálkarszt víztestnek gyakorlati jelentısége az alegység ezen részében nincs, annál inkább a 
porózus termál, porózus és sekély porózus víztesteknek. Az alegység déli részének tárgyalásakor 
meg kell említeni, hogy, hogy a felsı-pannonban nem a hegylábhoz legközelebb esı körzet 
rendelkezik a leghomokosabb rétegsorokkal (pl. Jászfényszaru, Pusztamonostor környéke), 
hanem a jóval délebbre levık.(pl.: Alattyán, Jánoshida, Zagyvarékas környezete). Ez valószínőleg 
néhány lokális kiemelkedéssel magyarázható, melyek eltérítették haladási irányától a területet 
feltöltı folyókat egykori. A termálvizet tároló felsı-pannon összlet fekvıje errefelé kb. 700 m-rıl 
1080 m-ig süllyed le, és ez a folyamat a kitermelt víz hıfokán kívül az oldott anyag tartalomra is 
jelentıs befolyással van. Ez ad lehetıséget arra, hogy a magas helyzetben (180-400 m között) 
levı felsı-pannon homokokat Jászfényszarutól Jásztelekig minden vízmő termeltethesse, hideg és 
viszonylag csekély oldott anyag tartalmú vizet nyerve. Fontos szempont az utóbbi években, hogy 
ezeken a területeken a fedıképzıdmények vékonysága, viszonylag csekély hidrogeológiai 
védettsége miatt minden lakossági, ipari vízmő fejlesztés már csakis a pliocén tározókra 
alapozódik, még ha ezek elérése költségesebb is. Alattyántól Szolnokig aztán a fekvıszint hirtelen 
jelentısen lesüllyed, a felsı-pannon homokok valódi hévíztározóvá válnak, erısen gázos, 
nátriumos és meleg vizüket pedig napjainkban inkább fürdıkben hasznosítják. Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza települések ivóvízellátásában ugyanakkor továbbra is 
nélkülözhetetlenek ezek a felsı-pannon korú vízadók. 

 

A pannon korú vízadók fedıképzıdményeit az alegység területének déli részén a levantei 
tarkaagyagok alkotják, melyek vastagsága Jászfényszarutól Szolnokig 30 m-rıl 150 m körülire 
növekszik. Vízbeszerzésre alkalmatlan, de a feküképzıdményeknek jó hidrogeológiai védettséget 
biztosító szinttáj. A pleisztocén kezdetén az itteni ısvízrajzi körülmények lényegesen különböztek 
a medencebelsıben levıktıl. A területfeltöltı folyók (a mai Zagyva, Tápió, és Duna ısei) kivétel 
nélkül csekély víztömeggel, hordalékszállító energiával rendelkeztek, ezen kívül a térszínsüllyedés 
mértéke is kicsi volt Jászfényszaru–Jásztelek között. Ennek megfelelıen a vékony 
üledékösszleteken belül alig néhány helyen alakult ki - kisebb hozamú kút telepítésére alkalmas 4-
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5-m vastag homokréteg. A kitermelt víz minısége a közeli utánpótlódási terület miatt viszonylag jó, 
legfeljebb a magas vastartalom és a széndioxidos agresszivitás okozhat problémát.  

 

A Jászboldogháza – Jászalsószentgyörgy vonaltól dél-keletre az alsó-pleisztocén már homokossá 
válik, ez valószínőleg az ıs-Duna Jászsági oldalágának köszönhetı, azonban ezek a homokok is 
csak kisebb hozamú kutak építéséhez lennének alkalmasak. A középsı-pleisztocén az alegység 
déli területére esı részén mindenhol agyagos, finomhomokos felépítéső, vízadásra alkalmatlan, 
ezért a terület másik fı vízbázisát a felsı-pleisztocénben lerakódott durvahomokok, aprókavicsok 
jelentik. Ezek az Északi-középhegység gyors kiemelkedésének köszönhetik létüket, vízadó 
képességük viszonylag jelentıs(500-1000 l/p), a víz oldott anyag tartalma pedig úgy az ivó- mint 
az öntözıvízként való felhasználást lehetıvé teszi. Ezen – a Jászság felsı részén jellemzı - 
vízadó összletek néhány tíz méteres fedı-vastagsága azonban csekélyebb hidrogeológiai 
védettséget jelent, ezért az innen termelı ivóvizes kutak közül egyre többet állítanak le, áthelyezve 
az ivóvíz beszerzés súlypontját a pannon vízadókat megcsapoló kutakra. 

 

Az alegység déli területén a talajvíz megjelenési mélysége 3-4 m a terepszint alatt. Minısége a 
felszínközeli képzıdmények változatossága miatt mozaikszerően változó, de uralkodóan nátrium-
magnéziumos és szulfátos-kloridos. 

 

Az alegység nagy észak-déli kiterjedése miatt felszín alatti hidrodinamikai szempontból sajátos 
helyzetben van, mivel a nagy üledékes medencékre, köztük az Alföldre is jellemzı nagy áramlási 
rendszer beszivárgási és feláramlási területei egyaránt megtalálhatók a területén.  Míg az alegység 
Északi-középhegység elıtti hordalékkúp területe (Mátra alja, felsı-Jászság) a hegylábi 
beszivárgási területre illetve annak közelébe esik, addig a terület déli része (Zagyvarékas, Szolnok 
térsége) már egyértelmően feláramlási zónába tartozik. Ezzel összefüggésben az alegység déli 
részének középsı és alsó területén az ivóvízbázisok és egyéb felszín alatti vízbázisok megfelelı 
természetes hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek. Az északi részen viszont (Jászberény, 
Jászfelsıszentgyörgy és Pusztamonostor vízbázisain) a felszínhez viszonylag közeli rétegek 
megcsapolása és a kızettani felépítés miatt a vízadó összletek (illetve azok egy része) 
sérülékenyek. 

 

A felszínt borító üledékek az utóbbi néhány ezer év ısvízrajzi viszonyait tükrözik. Jászfényszarutól 
Portelekig sok a futó és a folyóvízi homok, ettıl délebbre aztán egyre több a lösz, az agyagos lösz 
és az öntésagyag, mely itt-ott kisebb-nagyobb foltokban szikesedik is. A homokos területeken 
jelentıs mértékő a beszivárgás – annak ellenére, hogy 8-10 m körüli mélységben általában véget 
ér a talajvíz tartó durvább szemő kızetanyag - az agyagos felszín viszont vízzáró, vízrekesztı 
vízhazáztatási tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

1.1.4 Vízrajz 

A Zagyva folyó a Gömöri-hegység déli nyúlványához tartozó Medves hegycsoportban, Zagyvaróna 
község határába 540 mBf magasságban ered és Szolnoknál ömlik a Tiszába. 

 

A vízjárás nyomon követése az országos vízhozammérı törzshálózat mércéin történik. 
Törzshálózati mércék vannak a Zagyván: Pásztónál, Apcnál, Hatvannál, Szentlırinckátánál 
Jászteleknél. 

A Zagyva minimális vízhozama Jászteleknél 0,4 m3/sec (1993-ban), a maximális 198 m3/sec 
(1979-ben). 
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A víztest vízgyőjtıterülete nagy, a csapadék viszonylag kevés, a párolgás és a vízátbocsátó kızet 
jelentıs a felszínen, ezért a Zagyva nem sok vizet szállít a Tiszába. Az árhullám gyorsan levonul, 
mert a hegyvidéki szakaszon nagy az esés, viszont közepes és kisvizének mennyisége 
jelentéktelen. A névadó víztest vízjárása heves. Kora tavaszi, fıleg márciusi árvizeit a kis vagy 
közepes csapadékkal egyidejő hóolvadás okozza. A nyári és ıszi gyakori nagy zivatarok csak a 
gyors lefolyású mellékágakon okoznak elöntést. A Zagyva völgye szimmetrikus és tál alakú, 
néhány helyen (Szurdokpüspöki, Tar, Némedi környékén) összeszőkülı. Vízjátéka igen nagy, 
néhány szelvényben meghaladja az 5 m-t is. A mellékvízfolyásokon a meredek lejtı és a vízzáró 
rétegek miatt fıleg a nyári záporok okoznak árvizet, mivel a kisebb patakok vizét órák alatt 
megduzzasztják. Az igen kis vízgyőjtı-területő patakok – fıleg a forrásokban szegény vidékeken – 
gyakran kiszáradnak. Az árvizes idıt leszámítva a vízfolyások vízszállítása csekély. Nyári 
idıszakban nem ritka a 300 l/s alatti tartós vízhozam (Szentlırinckátán mérve). 

 

A Zagyva mentén 7 db holtág található – mind a mentett oldalon, – összes területük 56 ha.  

3 holtág bölcs, 2 szentély hasznosítású, 2 holtágnak nincs nevesített hasznosítási formája. 

 

A Zagyva folyóba betorkoló vízfolyás víztestek:  

Egyesült-Tápió: a Zagyva folyó jobb parti mellékága, a Zagyva 26,680 fkm szelvényébe torkollik. 
Vízgyőjtıterülete 898,1 km2. 

Tarján-patak: a Zagyva folyó jobb parti mellékága, a Zagyva 150+905 km szelvényébe torkollik. 
Vízgyőjtıterülete 113,0 km2, a vízfolyás teljes hossza 19,5 km. Jelentısebb mellékágai Kazár-, 
Vizslás-, Felsıszánaspusztai-, Baglyas-, Salgó-patakok, ezek felújítása is szükséges. 

Herédi-Bér-patak: A Zagyva folyó 105+000 fkm szelvényébe torkollik a jobb parton, vízgyőjtı 
területe 316,0 km2, teljes hossza 33,5 km. Jelentısebb mellékágai: Nógrád-Vanyarci-, Bujáki-, 
Erdıtarcsai-patakok. 

Szuha-patak: A Zagyva folyó 117+774 fkm szelvényébe torkollik a jobb parton, vízgyőjtıterülete 
136,0 km2, teljes hossza 25,3 km. Jelentısebb mellékágai: Tolvajló-, Csécsei-, Kazárdi-, Zsunyi-
patakok, alaprendezésük, felújításuk szükséges. 

Galga-patak: A Zagyva folyó 91+322 km szelvényébe torkollik a jobb parton, vízgyőjtıterülete 
568,0 km2, teljes hossza 65,3 km. Jelentısebb mellékágai: Emse-, Sósi-, Egres- Breda-, Némedi-, 
Megyerke-, Sinkár-, Legéndi-, Gólya-, Halyagos-, Szécsenkei-, Becskei-patakok. 

 

A Zagyva folyóra csak a kisvízi meanderezés jellemzı, a meder kanyargósságának értéke 1,46 
(122,86 km/ 84,26 km). 

A vízgyőjtı északi részén a görgetett, a déli részére a lebegtetett hordalék szállítása a jellemzı. 

 

A XIX. század közepétıl fokozatosan végrehajtott védelmi célú beavatkozások hatására síkvidéki 
folyóink szabályozottá váltak, illetve a belvízelvezetı rendszer részeként a természetes 
mederformát felváltotta a könnyen karbantartható mesterséges trapézalak. A kiterjedt 
belvízelvezetı-rendszer túlnyomó része mesterségesen kialakított csatorna. 
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1-4. ábra: Belvízzel veszélyeztetett területek 

 

 
Forrás: Pálfai 2003.  

 

A csapadék eloszlása idıben és térben egyenlıtlen. Aszály elsısorban az Alföld közepét sújtja, 
mivel ezen a területen a párolgás gyakran meghaladja a csapadék mennyiségét (éghajlati 
vízhiány). Az éghajlati vízhiány/víztöbblet a 25 mm/évet meghaladó vízfölöslegtıl a 350 mm/év 
feletti vízhiányig értékek között változik. Ezt az idıszakosan ismétlıdı természeti jelenséget -
 amely az érintett területen az élıvilág, a mezıgazdaság, és ezeken keresztül a társadalom 
számára is nagymértékő és tartós vízhiányt jelent - az éghajlat változása várhatóan súlyosbítja. A 
XIX. század közepét követı beavatkozások, az árterek és vízjárta területek visszaszorítása, a 
tájhasználat megváltozása következtében az aszály mértéke területében és idıtartamában is 
növekedett. 
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1-5. ábra: Az éghajlati vízhiány területi eloszlása  

 
Forrás: Nemzeti Éghajlati Atlasz, 1998 

 

1.1.5 Élıvilág 

Az alegység alapvetıen a Holarktikus flórabirodalmon belül, a Pannonicum flóratartományban 
található. Ezen belül az Alföld flóravidék (Eupannonicum) Tiszántúl flórajárásába (Crisicum) és 
Duna–Tisza közi (Praematricum) flórajárásába, valamint az Északi-középhegység (Matricum) 
flóravidék Mátra flórajárásába (Agriense) és Bükk-hegység flórajárásába (Borsodense) tartozik. 

 

Tiszántúl flórajárás teljes egészében az erdıssztyep zónába tartozik. A csapadék évi mennyisége 
helyenként alig haladja meg a 400 mm-t, amely a fás vegetáció kialakulását már csak épphogy 
lehetıvé teszi. Földtani felépítésére a folyók fiatal homokos és iszapos öntésterületei jellemzısek, 
melyek lösztáblákkal váltakoznak. 
 
Duna–Tisza közi flórajárásban (Jászság, Tápióvidék, Hatvani-síkság) a főzligetek, a pusztai és 
gyöngyvirágos tölgyesek, valamint a tölgy-kıris-szil ligeterdık dominálnak. Jellemzıek a sziki 
rétek, szikes puszták is. 
 

Feljebb haladva (Cserhát, Gödöllıi-dombság) már cseres molyhos, gyertyános, kocsányos 
tölgyeseket találunk homokpusztai gyepekkel szaggatva. A Mátraalján a dolomitos sziklagyepek 
között a bükk kezd keveredni a tölggyel. A Mátra magasabb részein már egyértelmően az uralkodó. 
A területre gazdag sziklavegetáció jellemzı, a völgyekben pedig kaszáló rétek és értékes 
magaskórós társulások találhatóak. 
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Bükk-hegység flórajárás Magasabb régiókban a montán bükkösök, hegyi rétek és legelık hárs-
kıris sziklai sztyeperdı, sziklai bükkösök szurdokerdık a jellemzı társulások. Déli lejtıkön: cseres-
tölgyesek, molyhos tölgyesek, karszt bokorerdık a jellemzı társulások. 

A vízgyőjtıterület erdısültsége mintegy 16%-os, de a Mátrában például 50% feletti. 

 

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok 

A vidék természetföldrajzi kettıssége – a hegyvidékek és az alföldi térszínek viszonya – a 
tervezési egység társadalmi-gazdasági jellemzıin is tükrözıdik. A területen összesen 162 lakott 
település található. A településsőrőség – a természeti adottságoknak megfelelıen – a hegyvidéki 
területeken az országos átlagnál nagyobb, az alföldi térségben ritkábbak a települések. A 
hegyvidéki térségekben inkább a kistelepülések a jellemzıek, a ritkábban elhelyezkedı nagyobb, 
népesebb települések csak az alföldi régióban jöttek létre.  

A térség gazdasági ütıere a Zagyva-völgy, két végén a két legnagyobb településsel (Salgótarján 
és Szolnok). A Nógrádi-medencében az 1980-as években még létezı ipari termelési szerkezet 
átalakulásával az itteni népességnek jelentıs mértékő munkanélküliséggel kell megküzdeni. Az 
ipari termelést a nagyobb települések környékén ipari parkok létesítésével próbálják meg 
fellendíteni. Ipari parkkal rendelkezı ipari centrum: Salgótarján, Pásztó, Hatvan, Jászfényszaru, 
Szászberek, Jászapáti és Jászárokszállás.  

 

1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz 

A vidék természetföldrajzi kettıssége – a hegyvidékek és az alföldi térszínek viszonya – a 
tervezési egység társadalmi-gazdasági jellemzıin is tükrözıdik. 

Az alegységen lévı települések között van városi rangú, de inkább községek jellemzik. Az 
alegységen található települések közül 16 Jász-Nagykun-Szolnok, 13 Heves, 54 Pest, 66 pedig 
Nógrád megyéhez tartozik. A települések között 17 db város (ezek közül 2 megyeszékhely) és 132 
db község van. 

Városok aránya 11%, községek aránya 89%. 

 

A településsőrőség – a természeti adottságoknak megfelelıen – a hegyvidéki területeken az 
országos átlagnál nagyobb, az alföldi térségben ritkábbak a települések. A hegyvidéki térségekben 
inkább a kistelepülések a jellemzıek, a ritkábban elhelyezkedı nagyobb, népesebb települések 
csak az alföldi régióban jöttek létre. 

 

A városok és a falvak mellett a településhálózat nem elhanyagolható elemei az ún. külterületi lakott 
helyek, amelyek többnyire a városokhoz, illetve községekhez tartozó, azok külterületén található – 
általában kisebb népességszámú – települések. A csoport meglehetısen összetett, az erdészház, 
az alföldi magányos tanya, tanyabokor, egykori uradalmi major, tsz-lakótelep, stb. egyaránt 
közéjük sorolható. 

Az 1980-as évek elején lényegében felszámolódott a tanyarendszer, például a Jászságban, a 
Hajdúságban, a Nagykunságon. 

Az alegységet 3 régió érinti. A régiók tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy 
több megyére (a fıvárosra) kiterjedı, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt 
társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendı területfejlesztési egységek. 
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Az alegységet érintı régiók, illetve megyék a következık: 

• Közép-magyarországi régió: Pest megye, 
• Észak-magyarországi régió: Nógrád és Heves megye, 
• Észak-alföldi régió: Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

 

Miközben a megyék szerepe lecsökkent, a régiók államigazgatási szerepe megalakulásuk óta 
fokozatosan növekszik. A régiók a fejlesztéspolitika (tervezés, programozás) elsıdleges 
színtereivé váltak. 

 

A területfejlesztés és fokozatosan a közigazgatás legkisebb területi elemei a kistérségek lettek.  

A kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak 
ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. A kistérség földrajzilag 
összefüggı területi egység, amelyet a hozzásorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, 
továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. Egy település 
közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat. A kistérségek területe teljes mértékben és 
ismétlésmentesen lefedi az ország területét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a 
megye határaihoz. 

 

Az alegységet érintı kistérségek a következık: 

• Aszódi 
• Balassagyarmati 
• Bátonyterenyei 
• Ceglédi 
• Gödöllıi 
• Gyöngyösi 
• Hatvani 
• Hevesi 
• Jászberényi  
• Monori 
• Nagykátai 
• Pásztói 
• Pétervásárai 
• Rétsági 
• Salgótarjáni 
• Szécsényi 
• Szolnoki 
• Váci 
• Veresegyházi 

 

A jelentısebb települések:  

• Szolnok (a város érinti a 2-9, 2-12, 2-18 alegységek területét is) 
• Bátonyterenye 
• Hatvan 
• Jászberény 
• Nagykáta 
• Salgótarján 
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A város rangú települések közül 11 település (Tura, Nagykáta, Újszász, Aszód, Jászberény, 
Hatvan, Jászfényszaru, Lırinci, Bátonyterenye, Pásztó, Salgótarján) belterületének több mint 30%-
a az alegység területén található, 4 település belterülete (Pécel, Gödöllı, Gyömrı, Abony) nem az 
alegység területén található. 

 

Az alegység területén a vízparti – a Zagyva folyó mentén elhelyezkedı – települések a következık: 

Szolnok, Zagyvarékas, Szászberek, Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Alattyán, Jásztelek, 
Jászjákóhalma, Jászberény, Jászfelsıszentgyörgy, Szentlırinckáta, Jászfényszaru, Boldog, 
Hatvan, Lırinci, Zagyvaszántó, Apc, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Pásztó. 

 

A vízparti települések vízhez főzıdı viszonyáról elmondható – mivel a felsorolt települések 
közvetlenül a vízparton helyezkednek el – mindennapi életükre a víz közelsége (árvízvédelem, 
belterületi vízrendezés, folyószabályozás) jelentıs hatással van. 

 

1-4. táblázat: A települések jellemzı népességföldrajzi adatai az alegység területén, 
2008. január 1. 

 

Település neve 
Település 

aránya az 

alegységben 

Részvízgyőjtı 

 neve 

Régió 

kódja 
Megye neve 

Abony 37% Tisza 1 Pest 

Acsa 100% Tisza 1 Pest 

Alattyán 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Alsópetény 12% Tisza 5 Nógrád 

Alsótold 100% Tisza 5 Nógrád 

Apc 100% Tisza 5 Heves 

Aszód 100% Tisza 1 Pest 

Bag 100% Tisza 1 Pest 

Bárna 100% Tisza 5 Nógrád 

Bátonyterenye 100% Tisza 5 Nógrád 

Becske 72% Tisza 5 Nógrád 

Bénye 58% Tisza 1 Pest 

Bér 100% Tisza 5 Nógrád 

Bercel 100% Tisza 5 Nógrád 

Bokor 100% Tisza 5 Nógrád 

Boldog 100% Tisza 5 Heves 

Buják 100% Tisza 5 Nógrád 

Cered 7% Tisza 5 Nógrád 
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Település neve 
Település 
aránya az 

alegységben 

Részvízgyőjtı 

 neve 

Régió 
kódja 

Megye neve 

Csány 14% Tisza 5 Heves 

Csécse 100% Tisza 5 Nógrád 

Cserhátszentiván 100% Tisza 5 Nógrád 

Csıvár 100% Tisza 1 Pest 

Dány 100% Tisza 1 Pest 

Domony 100% Tisza 1 Pest 

Dorogháza 100% Tisza 5 Nógrád 

Ecseg 100% Tisza 5 Nógrád 

Egyházasdengeleg 100% Tisza 5 Nógrád 

Erdıkertes 45% Tisza 1 Pest 

Erdıkürt 100% Tisza 5 Nógrád 

Erdıtarcsa 100% Tisza 5 Nógrád 

Etes 14% Tisza 5 Nógrád 

Farmos 100% Tisza 1 Pest 

Felsıtold 100% Tisza 5 Nógrád 

Galgaguta 100% Tisza 5 Nógrád 

Galgagyörk 100% Tisza 1 Pest 

Galgahévíz 100% Tisza 1 Pest 

Galgamácsa 100% Tisza 1 Pest 

Garáb 100% Tisza 5 Nógrád 

Gomba 90% Tisza 1 Pest 

Gödöllı 49% Tisza 1 Pest 

Gyömrı 6% Tisza 1 Pest 

Gyöngyöspata 10% Tisza 5 Heves 

Hatvan 93% Tisza 5 Heves 

Héhalom 100% Tisza 5 Nógrád 

Heréd 100% Tisza 5 Heves 

Herencsény 10% Tisza 5 Nógrád 

Hévízgyörk 100% Tisza 1 Pest 

Hollókı 43% Tisza 5 Nógrád 

Iklad 100% Tisza 1 Pest 
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Település neve 
Település 
aránya az 

alegységben 

Részvízgyőjtı 

 neve 

Régió 
kódja 

Megye neve 

Isaszeg 31% Tisza 1 Pest 

Jánoshida 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászágó 41% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászalsószentgyörgy 93% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászberény 93% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászboldogháza 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászdózsa 44% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászfelsıszentgyörgy 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászfényszaru 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászjákóhalma 69% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jásztelek 66% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jobbágyi 100% Tisza 5 Nógrád 

Kálló 100% Tisza 5 Nógrád 

Kartal 100% Tisza 1 Pest 

Káva 63% Tisza 1 Pest 

Kazár 100% Tisza 5 Nógrád 

Keszeg 100% Tisza 5 Nógrád 

Kisbágyon 100% Tisza 5 Nógrád 

Kisbárkány 94% Tisza 5 Nógrád 

Kisnémedi 60% Tisza 1 Pest 

Kóka 100% Tisza 1 Pest 

Kozárd 100% Tisza 5 Nógrád 

Kutasó 100% Tisza 5 Nógrád 

Legénd 100% Tisza 5 Nógrád 

Lırinci 91% Tisza 5 Heves 

Lucfalva 100% Tisza 5 Nógrád 

Maglód 48% Tisza 1 Pest 

Márkháza 100% Tisza 5 Nógrád 

Mátraballa 6% Tisza 5 Heves 

Mátramindszent 100% Tisza 5 Nógrád 

Mátranovák 63% Tisza 5 Nógrád 
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Település neve 
Település 
aránya az 

alegységben 

Részvízgyőjtı 

 neve 

Régió 
kódja 

Megye neve 

Mátraszele 100% Tisza 5 Nógrád 

Mátraszentimre 89% Tisza 5 Heves 

Mátraszılıs 100% Tisza 5 Nógrád 

Mátraterenye 83% Tisza 5 Nógrád 

Mátraverebély 100% Tisza 5 Nógrád 

Mende 100% Tisza 1 Pest 

Nagybárkány 100% Tisza 5 Nógrád 

Nagykáta 100% Tisza 1 Pest 

Nagykeresztúr 100% Tisza 5 Nógrád 

Nagykökényes 100% Tisza 5 Heves 

Nagylóc 45% Tisza 5 Nógrád 

Nemti 100% Tisza 5 Nógrád 

Nézsa 100% Tisza 5 Nógrád 

Nógrádkövesd 100% Tisza 5 Nógrád 

Nógrádsáp 100% Tisza 5 Nógrád 

Nógrádsipek 12% Tisza 5 Nógrád 

İrbottyán 22% Tisza 1 Pest 

İsagárd 45% Tisza 5 Nógrád 

Palotás 100% Tisza 5 Nógrád 

Pánd 62% Tisza 1 Pest 

Pásztó 100% Tisza 5 Nógrád 

Pécel 41% Tisza 1 Pest 

Penc 34% Tisza 1 Pest 

Petıfibánya 100% Tisza 5 Heves 

Pusztamonostor 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Püspökhatvan 100% Tisza 1 Pest 

Püspökszilágy 53% Tisza 1 Pest 

Rákóczibánya 100% Tisza 5 Nógrád 

Rimóc 7% Tisza 5 Nógrád 

Salgótarján 86% Tisza 5 Nógrád 

Sámsonháza 100% Tisza 5 Nógrád 
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Település neve 
Település 
aránya az 

alegységben 

Részvízgyőjtı 

 neve 

Régió 
kódja 

Megye neve 

Sülysáp 100% Tisza 1 Pest 

Szada 8% Tisza 1 Pest 

Szanda 36% Tisza 5 Nógrád 

Szarvasgede 100% Tisza 5 Nógrád 

Szászberek 69% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Szécsénke 77% Tisza 5 Nógrád 

Szentlırinckáta 100% Tisza 1 Pest 

Szentmártonkáta 100% Tisza 1 Pest 

Szirák 100% Tisza 5 Nógrád 

Szolnok 38% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Szuha 100% Tisza 5 Nógrád 

Szurdokpüspöki 100% Tisza 5 Nógrád 

Tápióbicske 86% Tisza 1 Pest 

Tápiógyörgye 100% Tisza 1 Pest 

Tápióság 100% Tisza 1 Pest 

Tápiószecsı 100% Tisza 1 Pest 

Tápiószele 100% Tisza 1 Pest 

Tápiószentmárton 31% Tisza 1 Pest 

Tápiószılıs 28% Tisza 1 Pest 

Tar 100% Tisza 5 Nógrád 

Tarnaörs 34% Tisza 5 Heves 

Terény 5% Tisza 5 Nógrád 

Tóalmás 100% Tisza 1 Pest 

Tura 100% Tisza 1 Pest 

Újszász 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Újszilvás 69% Tisza 1 Pest 

Úri 100% Tisza 1 Pest 

Vácegres 100% Tisza 1 Pest 

Váckisújfalu 100% Tisza 1 Pest 

Vácszentlászló 100% Tisza 1 Pest 

Valkó 100% Tisza 1 Pest 
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Település neve 
Település 
aránya az 

alegységben 

Részvízgyőjtı 

 neve 

Régió 
kódja 

Megye neve 

Vanyarc 100% Tisza 5 Nógrád 

Veresegyház 24% Tisza 1 Pest 

Verseg 100% Tisza 1 Pest 

Vizslás 100% Tisza 5 Nógrád 

Zagyvarékas 93% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Zagyvaszántó 100% Tisza 5 Heves 

Zsámbok 100% Tisza 1 Pest 

 

1-5. táblázat: Az alegység területén található települések listája 
 

Település neve 
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Acsa község 1461 1501 1533 1528 1547 57 

Alattyán község 1929 2060 2083 2141 1969 62 

Alsótold község 277 270 271 260 254 33 

Apc község 2860 2776 2747 2669 2561 130 

Aszód város 5833 6428 6061 6199 6087 383 

Bag község 3803 3969 3954 3969 3971 169 

Bárna község 1213 1151 1169 1136 1035 74 

Bátonyterenye város 15343 15043 14851 13555 12920 173 

Becske község 721 623 605 583 570 37 

Bénye község 1091 1170 1270 1265 1118 77 

Bér község 515 436 438 409 411 16 

Bercel község 2114 2057 2037 2047 1919 57 

Bokor község 156 132 126 113 118 17 

Boldog község 3105 3166 3129 3052 2917 114 

Buják község 2428 2374 2328 2242 2184 42 

Csécse község 1063 1005 977 925 917 43 

Cserhátszentiván község 210 168 162 151 152 14 
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Csıvár község 700 689 694 675 700 39 

Dány község 4006 4219 4339 4302 4609 100 

Domony község 1770 1958 2066 2084 2075 96 

Dorogháza község 1344 1293 1229 1185 1069 67 

Ecseg község 1369 1282 1252 1254 1175 52 

Egyházasdengeleg község 583 526 501 491 470 31 

Erdıkürt község 630 611 614 585 576 27 

Erdıtarcsa község 621 611 607 555 569 37 

Farmos község 3265 3630 3648 3709 3211 92 

Felsıtold község 248 185 166 155 156 14 

Galgaguta község 771 738 707 675 666 42 

Galgagyörk község 999 1062 1090 1095 1100 74 

Galgahévíz község 2478 2527 2577 2512 2588 81 

Galgamácsa község 1644 1983 1975 1981 2692 46 

Garáb község 106 79 73 65 68 8 

Gomba község 2428 2700 2929 3011 2578 76 

Hatvan város 24308 22906 22419 21140 20899 262 

Héhalom község 1092 1048 1020 1006 957 54 

Heréd község 2073 2052 2091 2075 1949 149 

Hévízgyörk község 2798 2975 3067 3097 3080 135 

Iklad község 1995 2135 2153 2138 2162 191 

Jánoshida község 2603 2680 2705 2653 2557 76 

Jászalsószentgyörgy község 3831 3836 3794 3714 3586 78 

Jászberény város 29461 28203 27620 27218 26109 123 

Jászboldogháza község 1930 1826 1805 1698 1706 31 

Jászfelsıszentgyörgy község 1831 1803 1847 1877 1746 48 

Jászfényszaru város 5839 5833 5881 5779 5559 76 

Jásztelek község 1682 1775 1753 1690 1657 41 

Jobbágyi község 2197 2306 2359 2311 2213 130 

Kálló község 1331 1477 1508 1573 1415 43 

Kartal község 5278 5711 5910 5937 5936 205 

Káva község 608 674 648 623 570 55 

Kazár község 2203 2067 2155 2076 1907 68 
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Keszeg község 645 720 697 709 654 71 

Kisbágyon község 504 485 461 458 433 45 

Kisbárkány község 262 255 234 218 204 27 

Kisnémedi község 700 658 691 673 697 55 

Kóka község 3989 4172 4385 4508 3860 102 

Kozárd község 269 189 178 164 167 26 

Kutasó község 141 114 101 112 95 19 

Legénd község 640 585 524 511 492 28 

Lırinci város 6125 6206 6138 6175 5722 185 

Lucfalva község 664 615 935 642 813 46 

Márkháza község 284 257 241 228 210 37 

Mátramindszent község 1039 949 930 876 809 52 

Mátranovák község 2354 2026 1915 1847 1666 68 

Mátraszele község 1046 1032 1071 1070 948 63 

Mátraszılıs község 1771 1715 1700 1644 1595 56 

Mátraterenye község 2162 2024 1977 1899 1720 68 

Mátraverebély község 2313 2220 2244 2201 1952 121 

Mende község 3708 4145 4254 4293 3744 160 

Nagybárkány község 652 689 691 685 601 77 

Nagykáta város 11915 12574 13083 12819 11516 157 

Nagykeresztúr község 281 294 300 293 290 36 

Nagykökényes község 656 621 634 620 591 36 

Nemti község 917 822 807 785 702 71 

Nézsa község 1173 1166 1152 1122 1081 60 

Nógrádkövesd község 743 697 730 731 688 83 

Nógrádsáp község 918 895 918 854 861 55 

Palotás község 1719 1716 1738 1662 1631 97 

Pánd község 1663 1914 2069 2083 1821 94 

Pásztó város 10446 10296 10155 9951 9527 137 

Petıfibánya község 3190 3121 2983 2906 2781 2185 

Pusztamonostor község 1780 1684 1670 1642 1579 67 

Püspökhatvan község 1543 1587 1555 1527 1569 62 

Püspökszilágy község 815 721 741 759 748 30 
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Rákóczibánya község 0 0 0 776 775 148 

Salgótarján megyeszékhely 43089 40514 38897 34855 34428 376 

Sámsonháza község 354 308 289 272 251 21 

Sülysáp község 6513 7674 8082 8277 7114 175 

Szarvasgede község 516 454 447 445 419 45 

Szászberek község 961 961 968 1007 875 26 

Szécsénke község 307 270 247 225 233 23 

Szentlırinckáta község 1869 1924 1900 1940 1672 96 

Szentmártonkáta község 4020 4659 4949 4998 4356 96 

Szirák község 1193 1199 1184 1152 1111 60 

Szuha község 845 745 719 680 626 39 

Szurdokpüspöki község 2171 1981 1961 1940 1840 73 

Tápióbicske község 2923 3311 3521 3529 3099 73 

Tápiógyörgye község 3355 3656 3814 3780 3357 71 

Tápióság község 2302 2653 2725 2727 2399 81 

Tápiószecsı község 5874 6370 6463 6463 5689 168 

Tápiószele község 5382 5822 6074 6256 5346 169 

Tar község 2313 2015 1955 1946 1834 71 

Tóalmás község 2910 3198 3395 3375 2988 86 

Tura város 7681 8043 8066 7972 8101 143 

Újszász város 6789 6824 6920 6642 6255 114 

Úri község 2469 2609 2713 2713 2388 122 

Vácegres község 769 826 906 885 1235 65 

Váckisújfalu község 447 445 497 481 677 45 

Vácszentlászló község 1795 1981 2064 2080 2193 70 

Valkó község 2084 2424 2425 2529 2576 67 

Vanyarc község 1411 1384 1359 1326 1275 41 

Verseg község 1414 1428 1427 1380 1433 47 

Vizslás község 1434 1391 1342 1362 1188 133 

Zagyvarékas község 3582 3719 3814 3784 3448 119 

Zagyvaszántó község 1981 2124 2053 2024 1914 213 

Zsámbok község 2159 2372 2396 2423 2545 104 

 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 25 – 
 

A táblázat azoknak a településeknek az adatait tartalmazza, amelyek belterülete csaknem teljes 
egészében az alegység határán belül található. 

 

A tervezési alegységben 2008. évben 340 094 fı lakos élt, melybıl a városok lakosszáma 152 305 
fı volt, amely az alegységben élık 45%-a. 

 

A települések belterületének átlagos népsőrősége 102,6 fı/km2, ezen belül a városoké 
193,5 fı/km2. 

 

1.2.2 Területhasználat 

 

A vízgyőjtık környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésbıl származó terhelésének, 
valamint többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás becslésekor figyelembe 
szükséges venni a területhasználatot. 

 

Az alábbi ábrán a következı területhasználati kategóriák találhatók: 

 

� 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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1-7. ábra: A területhasználat alegységre jellemzı átlagértékei 

 

 

6%

53%
1%

11%

24%
1%1%

3%

Belterület Szántó Szılı, gyümölcsös

Vegyes mezıgazdasági Rét, legelı Erdı

Vizenyıs terület Álló- és folyóvíz
 

 

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 szegényes, 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. 
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1-8. ábra: Vízgyőjtı területek minısítése biológiai aktivitásértékük alapján 

 

Az ország területének körülbelül 71%-a szegényes minısítéső. A közepes állapotú területek 
aránya 26%, míg a jó állapotú területek aránya az 3%-ot sem éri el. Ezen az alegységen kiváló 
állapotú területek nem találhatók. 

 

1.2.3 Gazdaságföldrajz 

A térség gazdasági ütıere a Zagyva-völgy, két végén a két legnagyobb településsel (Salgótarján 
és Szolnok). A Nógrádi-medencében az 1980-as években még létezı ipari termelési szerkezet 
átalakulásával az itteni népességnek jelentıs mértékő munkanélküliséggel kell megküzdeni. Az 
ipari termelést a nagyobb települések környékén ipari parkok létesítésével próbálják meg 
fellendíteni. Ipari parkkal rendelkezı ipari centrumok: Salgótarján, Pásztó, Hatvan, Jászfényszaru, 
Szászberek, Jászapáti és Jászárokszállás és Szolnok. 

 

Az ipari tevékenység fokozatos elmaradása jelentıs csökkenést eredményezett a talajvizet és a 
Zagyvát ért szennyezések tekintetében. (Külön kiemelendı a Salgótarján felıl érkezı Tarján-patak 
terhelésének csökkenése.) 

 

A térségben hosszú évekre visszanyúló jellemzıen domináló élelmiszeripar (Cukorgyár, 
Konzervgyár, Malomipar Rt.) mára jelentısen visszaszorult. 

A mezıgazdaságilag hasznosított területek elterjedtebb kultúrái a gabonafélék közül a búza, 
kukorica, ıszi árpa, a zöldségfélék közül a paradicsom és a paprika tartozik a fontosabb növények 
közé. 
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A termál- és gyógyturizmus központjai a minısített gyógyvízzel rendelkezı települések: Jászapáti, 
Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászszentandrás. A vízparti turizmus helyszínei a 
Zagyva és a holtágak, a medertavak, valamint az egykori bányatavak települései. 

 

Az idegenforgalom a hegyvidéki területeken képvisel nagyobb jelentıséget, ahol a régió történelmi 
nevezetességei és természeti szépsége az idegenforgalom terén számtalan, ma még 
kihasználatlan lehetıséget kínál. A síkvidéken inkább csak a történelmi jelentıségő nagyvárosok 
számítanak vonzó idegenforgalmi célpontnak. 

 

Valamennyi település rendelkezik vezetékes ivóvízzel. A vízellátás jellemzı formái: regionális 
vízszolgáltatás, egyedi kutas helyi vízmővek. 

A szennyvízcsatornázás és tisztítás az elmúlt idıszakban vett nagyobb lendületet. Heves és 
Nógrád megyében jellemzıen nagyobb a csatornázottság aránya (84%), a Tápió-menti régió 
jelenleg Nagykáta kivételével csatornázatlan. Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintı területen a 
csatornázottság 79%-os. 

A szennyvizes beruházásokra jellemzı az elválasztott rendszerő szennyvízcsatorna és a 
mesterséges biológiai tisztítás után élıvízi befogadóba vezetés mőszaki kialakítása, igazodva az 
általában befogadóul választott kisvízfolyások vízminıség-védelmi elıírásaihoz. Jellemzı a 
tisztítótelepek alulterheltsége, ami a lakossági bekötések kb. 60-70%-os arányából adódik, s jelzi a 
kiépítettség ellenére is megmaradó talajvíz-felszínivíz szennyezési potenciált. 

 

1-6. táblázat: Ivóvízszolgáltatási és szennyvízelvezetési adatok az alegység területén 

 

 2004. évi adatok 2007. évi adatok 

Összes szolgáltatott ivóvíz   (ezer m3/év) 14 566,5 14 715,2 

  ebbıl háztartásoknak szolgáltatott   (ezer m3/év) 10 922,9 11 631,8 

1 fıre jutó vízfogyasztás   (m3/év) 28,2 30,4 

   

Közcsatornán elvezetett szennyvíz   (ezer m3/év) 8 248,0 9 817,2 

  ebbıl biológiailag tisztított szennyvíz aránya 3 553,4 3 757,4 

1 fıre jutó elvezett szennyvíz mennyisége   (m3/év) 21,3 25,6 

   

Vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya 92,0% 92,9% 

Csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 40,9% 51,2% 

Közmőolló 51,1% 41,7% 
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1.3 A vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés szereplıi 

 

A VKI 3. cikkelye 7. pontja alapján az elıírások végrehajtásért felelıs úgynevezett Hatáskörrel 
Rendelkezı Hatóságot - Felelıs Intézmény(eke)t - 2003. december 22.-ig az EU tagállamoknak 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. 

A VKI 3. cikkelye 7. pontja alapján az elıírások végrehajtásért felelıs úgynevezett Hatáskörrel 
Rendelkezı Hatóságot (tkp. Felelıs Intézmény(eke)t) 2003. december 22-ig az EU tagállamoknak 
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 véleményezik, és 
tesznek javaslatot annak elfogadására. 

 

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: 

o a vízgyőjtı-gazdálkodási terv elkészítéséért felelıs intézmények (VKKI, KÖVIZIG-ek, NPI-k és 
KTVF-ek) tervezési munkájának koordinálásáért; 

o az Európai Unió Bizottsága számára a VGT jelentések elkészítéséért és elküldéséért. 

 

A KvVM illetékessége a Duna vízgyőjtı kerületen belül, az ország teljes területére kiterjed. 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata továbbá a szakirányú stratégiai irányítás, az 
Európai Unió jogszabályainak hazai harmonizációja és jogszabályalkotás, az állami feladatok és 
az Európai Unió felé vállalt és kötelezı feladatok parlamenti érdekképviselete és a tárca 
költségvetési forrásainak biztosítása. E mellett felel az Európai Unió intézményeivel való 
kapcsolattartásért, a határvizi feladatok ellátásért és az általa kijelölt szakértıkön keresztül 
közremőködik a Duna vízgyőjtı-kerület nemzetközi tervének (ICPDR DRBM Plan) 
összeállításában.  
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1.3.2 A tervezést végzı szervezetek 

A tervezésben érintett KÖVIZIG-ek mőködési területük alegységre vonatkoztatott aránya szerint a 
következık: 

1-7. táblázat: Az alegység tervének elkészítésében közremőködı KÖVIZIG-ek 

 

KÖVIZIG neve 
KÖVIZIG 

rövidített neve 

az alegységre 
esı mőködési 

terület (ha) 

terület % 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság 

KDV-KÖVIZIG 268574,4 74,47 

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság KÖTI-KÖVIZIG 81134,1 22,50 

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

É-KÖVIZIG 10960,5 3,04 

 

A tervezést koordináló KÖVIZIG a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  

A tervek elkészítésében közremőködnek a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízügyi felügyelıségek, valamint a védett természeti területek tekintetében a nemzeti park 
igazgatóságok. 

 

Tekintettel a tervek rendkívül komplex és átfogó tartalmára, azok elkészítésében vállalkozási 
szerzıdés keretében központi és területi szakértık, tervezık is részt vettek; nevezetesen az ÖKO 
Zrt. vezette Konzorcium, amelynek tagjai: ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, 
Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zrt., Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Víziközmő 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. 

 

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: 

o Szlovák Köztársaság: 

o 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek 
szabályozásáról 

o 1999/17. Nemzetközi Szerzıdés a Szlovák - Magyar Kormányok között, a környezetvédelem 
és természetvédelem terén való együttmőködésrıl 
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1.3.4 Érintettek 

A vízzel kapcsolatos kérdésekben a társadalom minden tagja érintett. Ezen belül a legfontosabb 
érdekelteket két jogszabály is meghatározza: az 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási 
tanácsokról, illetve a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról. 

A társadalom bevonása a tervezésbe három szinten történik: legszélesebb körben az alegységek 
szintjén zajlik, míg részvízgyőjtı szinten megyei és régiós hatáskörő, országos szinten országos 
hatáskörrel rendelkezı állami és nem közigazgatási szervek, egyéb közigazgatási, tudományos és 
szakmai érdekképviseleti, továbbá állampolgári érdekképviseleti (civil) szervezetek közvetlen 
megkeresésével. A véleményezési eljárásba magánszemélyek, illetve a nem közvetlenül 
megkeresett szervezetek, akár Magyarország határain kívül élık is, bármelyik szinten 
bekapcsolódhatnak a www.vizeink.hu honlap segítségével. 

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a 
társadalmi részvétel biztosítása érdekében a három különbözı tervezési szinten az alábbi 
javaslattevı, véleményezı testületeket hozták létre: 

o a 42 tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási terveinek vonatkozásában a Területi 
Vízgazdálkodási Tanácsok, illetıleg azok Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési bizottságai; 

o a 4 részvízgyőjtıre vonatkozó Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek vonatkozásában a Részvízgyőjtı 
Vízgazdálkodási Tanácsok; 

o az országos vízgyőjtı-gazdálkodási terv vonatkozásában az Országos Vízgazdálkodási 
Tanács. 

 

1-8. táblázat: Területi illetékességő hatóságok és egyéb szervezetek az alegység területén 

 

A szervezet neve 
A szervezet megyei vagy területi 

illetékességő szervezete 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat  

Észak-Alföldi Regionális Intézet Szolnoki Kistérségi Intézet 

Közép-Magyarországi Regionális Intézet  

Észak-Magyarországi Regionális Intézet  Bátonyterenyei Kistérségi Intézet 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  

Észak-Alföldi Regionális Felügyelısége NFH Szolnoki Kirendeltsége 

Észak-Magyarországi Regionális Felügyelısége NFH Salgótarjáni Kirendeltsége 
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Közép-Magyarországi Regionális Felügyelısége  

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

 Heves Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

 Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

 Nógrád Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Vízgazdálkodási Társulat  

 Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat 

 Hanyi-Sajfoki Vízgazdálkodási Társulat 

 Galgamenti Vízgazdálkodási Társulat 

 Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat 

 Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 

Falugazdász Területi Központok  

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Központok 

 Heves megyei Területi Központ 

 Fıváros és Pest megyei Központ 

 Budapesti Területi Központ 

 Pest megyei Területi Központ 

 Nógrád Megyei Területi Központ 

Nemzeti Park Igazgatóságok  

 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Földhivatal  

 Nógrád Megyei Földhivatal 

 FVM Fıvárosi és Pest megyei FM Hivatal 

 Heves Megyei Földhivatal 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal 

 Fıvárosi Földhivatal 

 Pest Megyei Földhivatal 

Állami erdıgazdaságok  
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 Egererdı Erdészeti Rt. 

 Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. 

 Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 

 Fıvárosi és Pest Megyei Erdészeti Igazgatóság 

 Heves Megyei Erdészeti Igazgatóság 

Területi Vízgazdálkodási Tanács  

 Közép-Tisza vidéki területi Vízgazdálkodási Tanács 

Zöldhatóság  

 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 

 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 

Víziközmő Társulatok, Víz–és 
Csatornamővek  

Víz-és Csatornamővek Koncessziós Zrt. Felszíni Vízmő Üzemigazgatóság 

Heves megyei Vízmő Zrt  

Tiszamenti Vízmővek Zrt.  

Ceglédbercel Község Önkormányzat  

Önkormányzatok, egyéb érdekvédelmi 
szervezetek  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Tanács (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Kht. 

 

Szolnok és Térsége Együttmőködési Társulás  

Heves Megyei Területfejlesztési Tanács  

Pest Megyei Területfejlesztési Tanács (P.m 
Területfejlesztés Közhasznú Társaság) 

 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht. (Nógrád, Heves, BAZ megye) 

 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  

Pro-Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
és Szolgáltató Kht. 

 

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 
Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 

 

Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács  

Észak-Alföldi Régió  

Észak-Magyarországi Régió Hevesi kistérség 
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Pest megye Ceglédi kistérség 

Települési Önkormányzatok lásd a település lista mellékletet 

Kamarák  

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mérnöki Kamara 

 Heves megyei Mérnöki kamara 

 Nógrád megyei Mérnöki Kamara 

 Budapest és pest megyei Mérnöki Kamara 

Horgászszövetségek  

 Pest-Buda és Környéke Horgász Egyesületek 
Szövetsége 

 Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége 

 Horgász Egyesületek Budapesti Szövetsége 

 Horgász Egyesületek Heves megyei Szövetsége 

 Közép-Tisza vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 

Turizmus  

Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság  

Észak-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság  

Közép-Duna vidéki Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság  

 Heves megyei Falusi Turizmus Egyesület 

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Falusi Turizmus 
Egyesület 

Felsıoktatási Intézmény  

 Szolnoki Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultás 

Civil szervezetek  

 Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 

 Életfa Környezetvédı Szövetség 

 Szövetség az Élı Tiszáért 

 Hatvani Környezetvédı Egyesület 

 Nimfea Természetvédelmi Egyesület 

 Herman Ottó Természetvédelmi Kör 
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1.4 Víztestek jellemzése 

o A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei a víztestek. Az irányelv 
meghatározása szerint a 

o „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentıs elemét jelenti, amilyen egy 
tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, vagy ezek egy szakasza.  

o “felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható 
részét jelenti.  

o A víztest határok megállapításakor természeti, adminisztratív és politikai szempontok is 
szerepet játszottak. Ennek eredményeként a hagyományos folyó, tó, vagy vízföldtani 
tájegységgel megegyezı és attól eltérı lehatárolások születtek. A hagyományossal egyezı 
lehatárolás, amikor egy vízfolyás, pl. a Millér-csatorna víztestként lett kijelölve, vagy a 
felszín alatti víztesteknél a Bükki termálkarszt rög mint különálló vízföldtani egység önálló 
víztestkén lett meghatározva. Gyakori azonban, hogy egy folyó, vagy tó, vagy vízadó több 
víztestre osztódik fel, pl. vízfolyások közül a Zagyva folyó, mely kettı víztestként lett 
kijelölve (Zagyva alsó és Zagyva felsı), felszín alatti – Duna-Tisza-közi Hátság – Duna-
vízgyőjtı északi rész víztest, Duna-Tisza-közi Hátság – Duna-vízgyőjtı déli rész víztest, 
Duna-Tisza-közi Hátság – Tisza-vízgyőjtı északi rész víztest, Duna-Tisza-közi Hátság – 
Tisza-vízgyőjtı déli rész víztest. Másik véglet, a hasonló, általában önmagukban nem 
jelentıs medrek, vízadók csoportos kijelölése víztestként. 

 

Magyarországon, tehát a VKI fogalom meghatározásait követve, a következı víztest fajták 
találhatók meg: 

- felszíni szárazföldi vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek: 

o természetes víztestek 

o természetes víztestek 

o erısen módosított kategóriába sorolt víztestek olyan természetes vizek, amelyek az emberi 
tevékenység eredményeként jellegükben jelentısen megváltoztak. 

o mesterséges víztestek 

- felszín alatti víztestek. 

 

Az alegység területén 36 vízfolyás és 4 állóvíz víztest található. A vízhálózatot és a víztestek 
térbeli elhelyezkedését az 1-5. és 1-6. térképek mutatják be. Az alegység területe 21 felszín alatti 
víztestet érint. 

 

1.4.1 Vízfolyás víztestek 

Az Víz Keretirányelv szerint a “vízfolyás” egy olyan szárazföldi víztestet jelent, amely nagyobbrészt 
a földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat. 

A vízfolyás víztestek Magyarország 1:100 000-es méretarányú vízhálózat térképe alapján lettek 
kijelölve úgy, hogy a víztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jól meghatározható 
pontban, például torkolat, vagy jelentıs keresztmőtárgy legyenek. A vízfolyások a típusváltásnál 
szakaszokra tagolódnak, vagy a kisebb vízfolyások csoportba foglalása gyakori. A VKI által elıírt 
kötelezı tipológiai elemek a tengerszint feletti magasság, a vízgyőjtıterület nagysága, a geológiája 
mellett választott jellemzıként a mederanyagot használta fel a magyarországi vízfolyások 
differenciálásához.  



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 36 – 
 

 

Az EU Víz Keretirányelv alapján – a vízfolyások esetében – a 10 km2-nél nagyobb vízgyőjtıvel 
rendelkezı víztesteket már ki kell jelölni, mint a vízhálózat jelentıs elemét vagy elemeit. A 
vízfolyások típusainak meghatározása a következı kötelezı és a magyarországi hidromorfológiai 
viszonyok szerint választható szempontok alapján történt. 

1-9. táblázat:  A vízfolyások típusainak meghatározási szempontjai 

Szempont Kategória Értéktartomány 

hegyvidéki >350 mBf és >5 % 
dombvidéki 200-350 mBf és 1-5% 

Magassági viszonyok és a 
terepesés 

síkvidéki <200 mBf és <1% 
durva szikla, kıtörmelék, kavics, homokos kavics 
közepes durva-, közép- és finomhomok Mederanyag szemcsemérete 
finom kızetliszt, agyag 
szilikátos - 
meszes - Hidrogeokémiai jelleg 
szerves - 
nagyon nagy >10 000 km2 
nagy 1000-10 000 km2 
közepes  100-1000 km2 

Vízgyőjtık mérete 

kicsi 10-100 km2 
Mederesés kicsi <0,5 ‰ 

A vízfolyásokra vonatkozó tipológia 25 természetes típust különböztet meg a fenti szempontok 
figyelembe vételével, melyet az alábbi táblázat mutat be. 

  

1-10. táblázat:  A vízfolyások típusai 

Típus  

száma 
Al-ökorégió 

Hidrogeokémiai 

jelleg 
Mederanyag Vízgyőjtı méret 

Hazai 

hagyományos 
elnevezés 

1 hegyvidék szilikátos durva kicsi patak 

2 hegyvidék meszes durva kicsi patak 

3 hegyvidék meszes durva közepes kisfolyó 

4 dombvidék meszes durva kicsi patak 

5 dombvidék meszes durva közepes kisfolyó 

6 dombvidék meszes durva nagy közepes folyó 

7 dombvidék meszes durva Nagyon nagy nagyfolyó 

8 dombvidék meszes közepes-finom kicsi csermely 

9 dombvidék meszes közepes-finom közepes kisfolyó 

10 dombvidék meszes közepes-finom nagy közepes folyó 

11 síkvidék meszes durva kicsi  

12 síkvidék meszes durva közepes kisfolyó 

13 síkvidék meszes durva nagy közepes folyó 

14 síkvidék meszes durva nagyon nagy nagy folyó 

15 síkvidék meszes közepes-finom kicsi csermely 

16 síkvidék meszes közepes kicsi és kiseséső ér 

17 síkvidék meszes közepes közepes és kiseséső  

18 síkvidék meszes közepes közepes kisfolyó 
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19 síkvidék meszes közepes nagy közepes folyó 

20 síkvidék meszes közepes nagyon nagy nagyfolyó 

21 síkvidék szerves - kicsi  

22 síkvidék szerves - közepes  

23 Duna, Gönyő felett 

24 Duna, Gönyő és Baja között 

25 Duna, Baja alatt 

 

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai - morfológiai és fizikai-kémiai, 
valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzık típusonkénti leírását – biológiai, 
fiziko-kémiai és hidromorfológiai elemeit – az 1.1 melléklet tartalmazza. 

 

 

1-11. táblázat:  Természetes kategóriájú vízfolyás víztestek 

Azonosító Víztest neve Víztest típusának leírása 

AEP267 Alsó-Tápió felsı 8 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyőjtı 

AEP320 Bér- és Ordas-patak 4 Dombvidéki – meszes – durva – kicsi vízgyőjtı 

AEP326 
Bíbicfészeki-ág és Kerektói-
árok 

18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP504 Galga-patak alsó 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP502 
Galga-patak felsı és 
mellékvizei 

9 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP503 Galga-patak középsı 
9 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP578 Herédi-Bér-patak 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP642 Kartalvölgyi-patak 15 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyőjtı 

AEP644 Kazár-patak 4 Dombvidéki – meszes – durva – kicsi vízgyőjtı 

AEP365 Nógrád (Vanyarci)-patak alsó 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP366 
Nógrád (Vanyarci)-patak 
felsı 

9 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEQ024 
Szuha-patak-felsı és Zsunyi-
patak 4 Dombvidéki – meszes – durva – kicsi vízgyőjtı 

AEQ106 Versegi-patak 15 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyőjtı 

AEQ138 
Zagyva-patak felsı és Bárna-
patak 2 Hegyvidéki – meszes – durva – kicsi vízgyőjtı 

AEQ137 Zagyva-patak-alsó 5 Dombvidéki – meszes – durva – közepes vízgyőjtı 
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Azonosító Víztest neve Víztest típusának leírása 

AEP268 Alsó-Tápió középsı 18 Síkvidéki – meszes – közepes–finom - közepes 
vízgyőjtı 

AEP269 Alsó-Tápió alsó 18 Síkvidéki – meszes – közepes–finom - közepes 
vízgyőjtı 

AEP458 Egyesült-Tápió 18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP520 Gombai-patak 
18 Síkvidéki - meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

AEP726 Kövicses-patak alsó 4 Dombvidéki - meszes – durva – kicsi vízgyőjtı 

AEQ027 
Szuha-patak alsó (Zagyva-
vízgyőjtı) 

18 Síkvidéki - meszes – közepes-finom – közepes 
vízgyőjtı 

 

Az alegységen lévı természetes vízfolyás víztestek száma típusonként: 

• 1 db    2 Hegyvidéki – meszes – durva – kicsi vízgyőjtı 
• 4 db    4 Dombvidéki – meszes – durva – kicsi vízgyőjtı 
• 1 db    5 Dombvidéki – meszes – durva – közepes vízgyőjtı 
• 1 db    8 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyőjtı 
• 3 db    9 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – közepes vízgyőjtı 
• 2 db   15 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyőjtı 
• 9 db   18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – közepes vízgyőjtı 

 

1.4.2 Állóvíz víztestek 

 

A Víz Keretirányelv szerint a “tó” egy szárazföldi felszíni állóvíz-testet jelent, így tavainkat 
állóvíz vízestekbe soroljuk.  

Az állóvizeknél önálló víztestként az 50 hektárnál nagyobb, nem völgyzárógátas tavak kerültek 
kijelölésre. A tipológia a természetes eredető állóvíz víztestekre vonatkozóan került 
meghatározásra az alábbi szempontok szerint: 

 

1-12. táblázat:  A természetes eredető állóvíz víztestekre vonatkozó tipológia szempontjai 

 

szempont kategória értéktartomány 

kis területő 0,5-10 km² 

közepes területő 10-100 km² Vízfelület kiterjedése 

nagy területő >100 km² 

sekély (nem rétegzıdı) <3 m Átlagmélység 

közepes mélységő (rétegzıdı átmeneti) 3-7 m 
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mély (rétegzıdı) >7 m 

Tengerszint feletti magasság síkvidéki <200 mBf 

szerves - 

szikes - Hidrogeokémiai jelleg 

meszes - 

nyílt vízfelülető nyílt vízfelület >33% 
Nyílt vízfelület aránya 

benıtt vízfelülető nyílt vízfelület <33% 

idıszakos*1 - 
Vízborítás 

állandó - 

 

Az állóvizekre vonatkozó tipológia 19 természetes típust különböztet meg a fenti szempontok 
figyelembe vételével, melyet az alábbi táblázat mutat be. A mesterségesen létrehozott tó víztestek 
és az erısen módosított víztestek ökológiai célállapotait (valójában célpotenciáljait) a természetes 
állóvíz típusok valamelyikének leginkább megfelelı referencia típuson belül keressük, amennyiben 
létezik abban a típusban jó állapotú referencia víztest. Ha nem létezik, akkor a szempontrendszer 
paraméterei alapján új típusba kerülnek és e típus paraméterei alapján vagy becsülhetı e víztestek 
ökológiai potenciálja, vagy külföldi analógiát kell alkalmazni. 

 

1-13. táblázat:  Az állóvizek típusai 

Típus 

száma 

Hidrogeokémiai 

jelleg 

Felület 

kiterjedése 
Mélység 

Nyílt vízfelület 

aránya 
Vízborítás 

1 szerves kis területő sekély benıtt vízfelülető idıszakos 

2 szerves kis területő sekély benıtt vízfelülető állandó 

3 szerves kis területő sekély nyílt vízfelülető állandó 

4 szikes kis területő sekély benıtt vízfelülető idıszakos 

5 szikes kis területő sekély nyílt vízfelülető idıszakos 

6 szerves közepes 
területő 

sekély benıtt vízfelülető állandó 

7 szikes kis területő sekély nyílt vízfelülető állandó 

8 szikes közepes 
területő 

sekély benıtt vízfelülető állandó 

9 szikes közepes 
területő 

sekély nyílt vízfelülető állandó 

10 meszes kis területő sekély benıtt vízfelülető idıszakos 

11 meszes kis területő sekély nyílt vízfelülető idıszakos 
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12 meszes kis területő sekély benıtt vízfelülető állandó 

13 meszes kis területő sekély nyílt vízfelülető állandó 

14 meszes kis területő közepes mélységő nyílt vízfelülető állandó 

15 meszes közepes területő sekély nyílt vízfelülető állandó 

16 meszes nagy területő közepes mélységő nyílt vízfelülető állandó 

19 szerves közepes területő sekély nyílt vízfelülető állandó 

20 szikes kis területő sekély benıtt vízfelülető állandó 

22 meszes közepes területő sekély benıtt vízfelülető állandó 

 

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai - morfológiai és fizikai-kémiai, 
valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzık típusonkénti leírását – biológiai, 
fiziko-kémiai és hidromorfológiai elemeit – az 1.2 melléklet tartalmazza. 

 

A víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-5 és 1-6 térképek mutatják be. 

 

Az alegységen természetes kategóriájú állóvíz víztest nem került kijelölésre. 

 

1.4.3 Erısen módosított és mesterséges víztestek 

A Víz Keretirányelv speciális fogalma az “erısen módosított víztest” egy olyan felszíni víztestet 
jelent, amely társadalmi, vagy gazdasági igények kielégítése céljára emberi tevékenységbıl 
származó fizikai változások eredményeként jellegében lényegesen megváltozott, és amelyet a 
tagállam ekként kijelölt. Az erısen módosított kategóriába sorolt víztestek természetes eredetőek, 
azonban hidrológiájuk és/vagy morfológiájuk emberi hatásra jelentısen megváltozott. Az ember 
által okozott változás olyan mértékő és továbbra is fenntartandó – a módosítás indokoltsága miatt 
–, hogy a víztest vízfolyás/állóvíz kategóriát váltott, vagy a jó állapot nem érhetı el.  

A Víz Keretirányelv által használt másik fontos felszíni vizes kategória a “mesterséges víztest”, 
amely egy emberi tevékenységgel létrehozott felszíni víztestet jelent. Ebbe a kategóriába azokat a 
víztesteket soroljuk, ahol a vízfelület létrehozása elıtt szárazulat volt. Általában ebbe a csoportba 
sorolhatók a csatornák, bányatavak és halastavak. 

A természetes állapotú, az erısen módosított és a mesterséges víztestek között a határvonal 
meghúzása nem könnyő feladat. Gyakori például, hogy a csatornát egy régi vízfolyás medrét 
követve alakítják ki, ezért csak nevében „mesterséges” a víztest. Az erısen módosított állapot 
kijelölése több lépcsıben történik:  

o A víztest hidromorfológiai viszonyait jelentısen módosító beavatkozás azonosítása (a hazai 
értelmezés szerint az számít jelentısnek, ami a víztest eredeti típusa szerinti jó állapot 
elérését akadályozza).  

o Ennek a beavatkozásnak a megszüntetése milyen egyéb cél/igény elérését/kielégítését 
veszélyezteti, és ez beletartozik-e a VKI által megadott körbe (környezeti cél, hajózás, 
tározás ivóvíz és öntözés célra, energiatermelés, árvíz- és belvízvédelem, rekreáció, egyéb 
fontos célok, igények). 

o Meg lehet-e oldani az adott igény kielégítését más, a jó állapot elérését nem befolyásoló 
módon, illetve annak megvalósítása nem jár-e aránytalan költségekkel, illetve a társadalom 
támogatja-e?   
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A víztestek egy része mesterséges úton jött létre, mint például a belvízcsatornák és 
öntözıcsatornák. Más vízfolyások medre, vízjárása olyan mértékben szabályozott, hogy 
természetes állapotának megfelelı jó ökológiai állapot egyáltalán nem, illetve csak irreálisan nagy 
ráfordítások árán volna helyreállítható, vagy pedig a helyreállítás bizonyos tevékenységeket 
(vízerıhasznosítás, árvízvédelem) döntıen akadályozhat. Ilyen víztestek esetében nem a jó 
ökológiai állapot, hanem a jó ökológiai potenciál elérése a cél. 

 

A mesterséges és erısen módosított víztestek a tervezésben külön kategóriát képeznek, 
kijelölésük minden esetben csak az adott állapot javítási lehetıségeinek alapos vizsgálatát 
követıen történhet meg. A jó ökológiai állapot és a jó ökológiai potenciál meghatározásának 
módját a Víz Keretirányelv szabályozza.  

1-14. táblázat:  Vízfolyás víztesthez hasonló víztestek 

Azonosító Víztest neve Víztest kategória Hasonló típus leírása 

AEP454 Egres-patak erısen módosított 8 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi vízgyőjtıjő típushoz hasonló  

AEP520 Gombai-patak erısen módosított 18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP556 Hajta-patak-felsı és 
Dányi-ág erısen módosított 18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 

közepes vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP725 Kövicses-patak felsı erısen módosított 1 Hegyvidéki – szilikátos – durva – kicsi 
vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP309 Bátony-patak és 
mellékágai 

erısen módosított 4 Dombvidéki – meszes – durva – kicsi 
vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP321 Bér-patak erısen módosított 
8 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP353 Bujáki-patak erısen módosított 8 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP557 Hajta-patak erısen módosított 18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP684 Kis-Zagyva-patak erısen módosított 4 Dombvidéki – meszes – durva – kicsi 
vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEP860 Öreg-Hajta erısen módosított 15 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEQ028 Szuha-patak felsı 
(Zagyva-vízgyőjtı) erısen módosított 9 Dombvidéki – meszes – közepes-finom – 

közepes vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEQ037 Tarján-patak 
(Zagyva-vízgyőjtı) 

erısen módosított 4 Dombvidéki – meszes – durva – kicsi 
vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEQ140 Zagyva alsó erısen módosított 19 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
nagy vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

AEQ139 Zagyva felsı erısen módosított 19 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 42 – 
 

Azonosító Víztest neve Víztest kategória Hasonló típus leírása 

közepes vízgyőjtıjő típushoz hasonló 

 

A tervezési alegység legjelentısebb vízfolyás víztestei a Zagyva folyón kijelölt Zagyva alsó és 
Zagyva felsı víztestek. A két víztest teljes hossza 122,862 km, közvetlen vízgyőjtı területe 1045,2 
km2. 

A Zagyva felsı víztest legkisebb vízhozama 0,08 m3/s, legnagyobb vízhozama 2,7 m3/s, a Zagyva 
alsó víztest legkisebb vízhozama 0,4 m3/s, legnagyobb vízhozama 198 m3/s. 

 

1-15. táblázat: Állóvíz víztestekhez hasonló víztestek 

Azonosító Víztest neve 
Víztest 

kategória 
Hasonló típus leírása 

AIG965 Hatvani cukorgyári tavak mesterséges 
meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
állandó tározó 

AIG993 Mátravidéki Erımő tavai mesterséges 
meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
állandó tavak 

AIH029 Tápiószecsıi halastavak mesterséges 
meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos halastó 

AIP525 I. tó mesterséges 
meszes – kis területő – mély – nyílt vízfelülető – 
állandó bányató 

 

 

A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3, 1-4, 1-5 és 1-6 térképek mutatják be. 

 

1.4.4 Felszín alatti víztestek 

A Víz Keretirányelv a következı felszín alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be: 

“Felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el (talaj, 
réteg, karszt, rés, parti szőréső). 

„Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható 
részét jelenti. 

“Víztartó” olyan felszín alatti kızetréteget vagy kızetrétegeket, illetve más földtani 
képzıdményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztı képessége lehetıvé teszi a felszín alatti 
víz jelentıs áramlását, vagy jelentıs mennyiségő felszín alatti víz kitermelését. 

A felszín alatti víztest lehatárolás és jellemzés módszertana a Víz Keretirányelv hatályba lépését 
követıen fokozatosan fejlıdött ki. Az elsı lehatárolás 2004. december 22-én készült el, ezt követı 
felülvizsgálat eredménye a jelenleg érvényes kijelölés, amely 2007. december 22-e óta hatályos. A 
magyar módszertan legfontosabb elemeit „a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól” 
szóló 30/2004 (XII.30.) KvVM rendelet határozza meg. 

Magyarországon valamennyi felszín alatti víz része valamely víztestnek. Felszín alatti vizeinket 
széleskörően hasznosítjuk, így az átlagosan 10 m3/nap-nál nagyobb hozammal megcsapolt 
vízadók az ország teljes területén elıfordulnak. A felszín közeli felszín alatti víztestek felsı határa 
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a terepfelszínhez legközelebb található vízfelszín. A felszín alatti víztestek alsó határát pedig a már 
nem vizet, hanem szénhidrogéneket tároló kızetek, vagy az úgynevezett „medence aljzat”, illetve 
alaphegység képezi. 

 

 

A felszín alatti víztestek elsı lehatárolási szempontja a geológia, amelynek eredményeként 
háromféle vízföldtani fıtípus különíthetı el: 
Medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kızetekben 
Karszt (csak a fıkarsztba sorolható) a karbonátos kızetekben 
Vízadók a hegyvidéki területek vegyes összetételő kızeteiben (kivéve a fıkarszt). 
 
A porózus víztestek Magyarország legnagyobb kiterjedéső, hidraulikailag összefüggı felszín 
alatti víztest-csoportja. Alsó határát a paleozoós, mezozoós alaphegység alkotja, bár 
vastagságának megállapításakor annak esetleg víznyerésre alkalmas felsı néhány 10 m-es 
repedezett zónáját is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki víztest-csoporttal közös határát) az 
alsó- és felsı- pannon határ felszíni metszése adja. A porózus víztestek kód jele: „p”. 
A karszt víztestek Magyarország területén – a porózus után – a második legfontosabb regionális 
jelentıségő vízadó képzıdmények, amelyek a mezozoós – elsısorban triász korú – karbonátos, 
repedezett, karsztosodott összletben fordulnak elı, ez az úgynevezett fıkarszt-víztároló. Velük 
szoros hidraulikai kapcsolatban álló eocén mészkövekkel együtt, ezek a képzıdmények alkotják a 
karszt víztestek csoportját. Alárendelten júra és kréta, valamint paleozoós mészkövek is a 
„fıkarsztba” sorolhatók. A karszt víztestek – amelyeknek részei a lezökkent, mélyben futó karszt 
nyúlványok is - lehatárolásában tükrözıdnek a hagyományos vízföldtani tájegységek. A karszt 
víztestek kódjele: „k”. 
A hegyvidéki víztestek nevükhöz hően a hegyvidéki területeken találhatóak. Ehhez a víztest 
fıtípushoz – a karszt víztestek csoportjába soroltakon kívül – változatos földtani képzıdmények 
tartoznak, amelyek kora a kvartertıl a mezozoikumon át a paleozoikumig terjed, egyaránt 
elıfordulnak bennük porózus, repedezett és karsztosodott vízadók. A fı-karsztvíztárolóhoz nem 
sorolt karbonátos képzıdmények a hegyvidéki víztest részei. A térképeken a karszt víztestek 
felszíni kibúvásai a hegyvidéki víztestekben „folytonossági hiányként” jelennek meg. A hegyvidéki 
víztestek kódjele: „h”. 

A porózus és karszt víztestek esetében a második lehatárolási szempont a vízhımérséklet: 

o Hideg vizek (kitermelt víz hımérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot) 

o Termálvizek (kitermelt víz hımérséklete eléri, illetve meghaladja a 30 °C-ot) 

Magyarország sajátos geotermális adottságai következtében az ország jelentıs részén tárhatunk 
fel 30 °C-nál melegebb vizeket. A hideg és termál víztesteket a 30 °C-os izoterma felület választja 
el. Ugyan a karszt víztestek esetében is a 30 °C-os izoterma felület választja el a hideg és a termál 
karszt víztesteket, a hegységek tektonikai szerkezetébıl adódóan a hideg és a termál karszt 
víztesteket – az egyszerőbb kezelhetıség érdekében - egymás mellett elhelyezkedıknek 
tételezték fel. A lehatárolási módszertan másik egyszerősítési eredménye, hogy a hegyvidéki 
víztesteknél nem különítünk el termál víztesteket. A termál víztestek kódjele: a fıtípus kódjelet 
követı „t”. 

A porózus víztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki víztestek esetében a következı 
lehatárolási szempont az érzékenység:  

o Sekély (hagyományosan un. „talajvíz”) 

o Nem sekély (réteg és hasadékvizek) 

A sekély víztest érzékenysége több szempontból is megmutatkozik: 
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- a sekély vízadók erıteljes meteorológiai hatás alatt álló felszín alatti vizek, amelyek vízjárása 
különbözik a mélységi vizekétıl; 

- a sekély vízadók a felszíni vizekkel közvetlen kapcsolatban állnak (kiemelt szerepük van a felszín 
alatti víztıl függı ökoszisztémáknál); 

 - a sekély vízadók vize – a légköri kapcsolat miatt - természetes vízminısége különbözik a 
mélyebben lévıktıl (sótartalom, oxigén háztartás, hımérséklet, ion összetétel); 

- a sekély víztestek emberi hatásoknak való kitettségük miatt ténylegesen, illetve potenciálisan 
szennyezettek (fennáll annak a lehetısége, hogy kémiai állapotuk gyenge). 

A sekély víztest teteje a telített és háromfázisú zóna határa, azaz a talajvíz színe. A víztest alja a 
vízföldtani helyzettıl függ: 

o Ha a felsı kb. 50 m-ben van vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, akkor a víztest alsó határa 
az elsı vízadóösszlet feküjében lett megállapítva (vízföldtani határ). 

o Ha a felsı 50 m-ben nincs vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, vagy nincs elég ismeret róla, 
akkor a víztest alsó határa a talajvíz szintje alatti 30 m-es mélységben húzható meg. 

A sekély víztestek kódjele: a fıtípus kódjelet megelızı „s”. 

 

A negyedik lehatárolási szempont a vízgyőjtı: A felszín alatti víztesteket – a Víz Keretirányelv 
szerint – a felszíni vízgyőjtıkhöz kell rendelni, ezért adminisztratív szempontból egyszerősíti a 
helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszín alatti víztestek felszíni vízgyőjtık szerint 
tovább osztódnak. Ennek eredményeképpen a porózus és a hegyvidéki (sekély, réteg és 
hasadékos) víztesteknél általában a felszíni vizek vízválasztói, míg a karszt víztesteknél a nagyobb 
forrásokhoz köthetı felszín alatti vízgyőjtı határ és a termál víztesteknél is a felszín alatti vízgyőjtı 
jelenti a további felosztást. 

1-9. ábra: A hegyvidéki és karszt víztestek elvi modellje 

 
 

Az ötödik lehatárolási szempont – az áramlási rendszer - egyedül a porózus víztesteknél 
alkalmazható, ezáltal a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása történik meg: 

- Leáramlási területek 
- Feláramlási területek 
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- Vegyes áramlási rendszerő dombvidéki és hegylábi területek 
 

A leáramlási és feláramlási területek közötti átmeneti területeket az egyszerősítés érdekében 
elhanyagoljuk. További egyszerősítést jelent, hogy a lokális áramlási rendszerek is figyelmen kívül 
hagyottak – még a sekély víztestek esetében is –, annak ellenére, hogy a mennyiségi és kémiai 
jellemzık mozaikossága ennek a következménye. Feláramlással jellemezhetı víztestek kijelölése 
ott történt, ahol jelentıs a párolgás útján történı megcsapolás. A sekély hegyvidéki és dombvidéki 
területeken a feláramlási területek a völgyekben húzódnak, amelyek olyan keskenyek (kivétel a 
szélesebb völgyek, mint a Hernád, Sajó, és a Marcal), hogy a víztestek 100 000-es méretarányú 
felbontásában nem kezelhetıek, emiatt ezekben a térségekben a porózus vízadók hidrodinamikai 
típusa: vegyes (beszivárgási és feláramlási is).  

 

1-10.ábra: A porózus víztestek elvi modellje (Tóth József ábrája nyomán) 

 
 

 

1-16. táblázat:  Felszín alatti víztestek 

Azonosító Víztest neve Víztest kód Víztest típus leírása 

AIQ563 Észak-Alföld pt.2.2. porózus termál 

AIQ623 Nyugat-Alföld pt.1.2. porózus termál 

AIQ565 Északi-középhegység medencéi pt.2.5. porózus termál 

AIQ511 Bükki termálkarszt kt.2.1 karszt termál 

AIQ616 Nógrádi termálkarszt kt.1.5 karszt termál 

AIQ660 Visegrád-Veresegyháza termálkarszt kt.1.4 karszt termál 

AIQ503 Budapest környéki termálkarszt kt.1.3 karszt termál 
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Azonosító Víztest neve Víztest kód Víztest típus leírása 

AIQ629 Recsk-Bükkszék termálkarszt kt.2.5 karszt termál 

AIQ615 Naszály, Nógrádi-rögök k.1.5 karszt 

AIQ527 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy p.2.10.2. porózus 

AIQ534 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı 
északi rész p.2.10.1. porózus 

AIQ584 Jászság, Nagykunság p.2.9.2. porózus 

AIQ567 Északi-középhegység peremvidék p.2.9.1. porózus 

AIQ512 
Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva 
vízgyőjtı h.2.1. hegyvidéki 

AIQ607 Mátra h.2.2. hegyvidéki 

AIQ535 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı 
északi rész sp.2.10.1. sekély porózus 

AIQ526 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy sp.2.10.2. sekély porózus 

AIQ585 Jászság, Nagykunság sp.2.9.2. sekély porózus 

AIQ566 Észak-középhegység peremvidék sp.2.9.1. sekély porózus 

AIQ513 
Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva 
vízgyőjtı sh.2.1. sekély hegyvidéki 

AIQ606 Mátra sh.2.2 sekély hegyvidéki 

  

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

 

Az alegység területén (eltekintve az egészen kis mértékő átfedési problémáktól) 21 db felszín alatti 
víztest található, részben egymásra települve részben pedig horizontálisan egymáshoz 
kapcsolódva. Ez 5 db termál karszt, 3 db porózus termál, 4 db porózus, 2 db hegyvidéki, 1 db 
karszt, 4 db sekély porózus és 2 db sekély hegyvidéki víztestet jelent. A felszín alatti víztestek 
nagy része másik tervezési alegység területére is átnyúlik. Ezek közül az pt.1.2, kt.1.3 és kt.2.5  
víztesteket csekély területi érintettsége, illetve csekély jelentısége miatt ebben az alegység 
tervben nem részletezzük,  azok tárgyalására a Duna-völgyi fıcsatorna (1-10), a Tarna (2-11), 
illetve a Közép-Duna (1-9) alegységek tervében kerül sor. " 

 

1-17. táblázat:  A felszín alatti víztestek jellemzı adatai 

 

Víztest típus Víztest kód  
Víztest teljes 

területe (km2) 

A víztest 

alegységre 

esı területe 
(km2) 

Az alegység 

területébıl 

elfoglalt arány 
(%) 

A víztest 

területének 

alegységre 
esı aránya 

(%) 

porózus termál pt.2.2. 9832,73 1961,21 54,38 19,95 
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  pt.1.2. 10705,90 357,10 9,90 3,34 

  pt.2.5. 2503,29 679,05 18,83 27,13 

karszt termál kt.2.1 4286,40 869,44 24,11 20,28 

  kt.1.5 1468,43 944,11 26,18 64,29 

  kt.1.4 1240,96 495,70 13,74 39,94 

  kt.1.3 1712,38 105,50 2,92 6,16 

  kt.2.5 291,62 19,47 0,54 6,68 

karszt k.1.5 285,43 49,36 1,37 17,29 

porózus p.2.10.2. 5037,38 767,34 21,28 15,23 

  p.2.10.1. 2303,66 839,80 23,28 36,46 

  p.2.9.2. 3148,03 251,15 6,96 7,98 

  p.2.9.1. 2203,89 709,63 19,68 32,20 

hegyvidéki h.2.1. 861,80 861,80 23,89 100,00 

  h.2.2. 540,32 173,10 4,80 32,04 

sekély porózus sp.2.10.1. 2303,66 839,80 23,28 36,46 

  sp.2.10.2. 5037,38 767,34 21,28 15,23 

  sp.2.9.2. 3864,27 251,15 6,96 6,50 

  sp.2.9.1. 2203,89 709,63 19,68 32,20 

sekély hegyvidéki sh.2.1. 536,32 536,32 14,87 100,00 

  sh.2.2 73,55 23,72 0,66 32,25 

 

Az alegység területén 4 db sekély porózus és 2 db sekély hegyvidéki víztest osztozik. A sekély 
porózus víztestek az alegység 3606,69 km2 területének 71,2%-át foglalják el, az alföldi és a 
hegységperemi területeken, míg az alegység északi részén, a hegyvidéki területeken települı 
sekély hegyvidéki víztestek a 15,5%-át. A sekély porózus víztestek mindegyike olyan, hogy 
területének nagyobbik része (63,5-93,5%) a környezı alegységekhez tartozik. A sekély hegyvidéki 
víztestek egyike teljes egészében, a másiknak kb. egyharmada (32,2%) tartozik az alegységhez. 

 

Hegyvidéki víztest 2 db található az alegység északi részén, 23,9 és 4,8%-át fedve le az 
alegységnek. Egyikük területének 100%-a, a másik víztest területének pedig 32%-a tartozik a 
Zagyva alegységhez, területének nagy része tehát átnyúlik a szomszédos alegységek területére. A 
4 db porózus víztest az alegységi terület 71,2%-át fedi le. Mindegyik víztest a szomszédos 
alegységek területére is jelentıs részben (63,5-93,5%-ban) átnyúlik. 

 

Az alegység területén 5 db termál kaszt és egy karszt víztest is osztozik. Ezek az alegység északi 
részén helyezkednek el, kivéve a Bükki termálkarsztot, mely mélyen benyúlik az alegység középsı 
(felsı-Jászsági) területére is. A termálkarszt víztestek az alegység területének több mint 2/3-án 
(67,5%) megtalálhatók, és általában a területük nagyobbik része (60-94%) a szomszédos tervezési 
alegységekhez tartozik. Kivétel ez alól a Nógrádi termálkarszt, melynek területének közel 2/3-a 
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(64,3%) esik a vizsgált területre. A Naszály-Nógrádi rögök elnevezéső karszt víztestnek csak egy 
kis nyúlványa (17%) esik az alegységre, annak alig több mint 1%-át lefedve. 

 

Az alegységhez tartozik 3 db porózus termál víztest is, melyek az alegység területének 83,1%-a 
alatt megtalálhatók. A három víztest mindegyikének területe jórészt szomszédos tervezési 
alegység(ek)hez tartozik. 
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2 Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások 
Az emberi tevékenységbıl eredı jelentıs terhelések számbavételérıl a VKI VII. melléklete, míg a 
terhelések felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az 5. cikkely 
rendelkezik. A terhelések azonosításával kapcsolatban a VKI II. melléklete ad iránymutatást. A 
hazai szabályozásban ugyanezen elıírások a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 12. §-ban jelennek meg. 

Az emberi tevékenységekbıl eredı terhelések számbavételének és a hatások elemzésének célja, 
hogy a vizek állapota szempontjából jelentıs vízgazdálkodási kérdések feltárása megtörténjen. 
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervbe foglalt intézkedésekkel az antropogén terheléssel, beavatkozással 
okozott problémákat kell megszüntetni, vagy csökkenteni. A problémákat enyhíthetik vagy 
súlyosbíthatják az éghajlatváltozás hatásai, így a tervezésnél ezzel is számolnunk kell.  A VKI, 
azaz a vizek állapota szempontjából nem számít jelentıs vízgazdálkodási problémának (mert 
természetes eredető) például, hogy  

o hazánkban a vizek térben és idıben egyenlıtlenül oszolnak el, ezért az aszály- és az árvíz 
veszélyeztetettségünk jelentıs, illetve rendszeresek a vízkár események;  

o a felszín alatti vizek természetes arzén tartalma az országon belül jelentıs területeken 
meghaladja az ivóvízminıség szempontjából megfelelı határértéket, ezért ivóvízként csak 
tisztítás után használható fel. 

Számos, a fenti két példához hasonló vízügyi probléma kezelésének módját más irányelvek (árvízi, 
ivóvíz, nitrát, stb.) határozzák meg, viszont ezek mindegyike alárendelıdik a Víz Keretirányelvnek, 
hiszen a VKI a vízpolitika teljes egészét fogja keretbe. 
 

A vízgyőjtı-gazdálkodási terv 2. fejezetének célja, hogy bemutassa  

o a számba vett emberi tevékenységeket, 

o a „jelentıs” besorolás módszertanát, 

o a tevékenységek közvetlen hatását a vizekre, azaz 

E fejezet és mellékletei összeállításához szükséges adatgyőjtések során ugyanarra az emberi 
tevékenységre vonatkozó információ több forrásból is beszerezésre került. A vízgyőjtı-
gazdálkodási terv maga az eredeti, egyedi adatokat többnyire nem tartalmazza, hanem az azokból 
elıállított feldolgozott információkat mutatja be. Az egyedi adatok közlését a legtöbb adatgazda 
nem engedélyezte. Ezért a terv az adatok forrását minden esetben tartalmazza, valamint azt is, 
hogy azok milyen feldolgozáson estek át. 

Az adatgyőjtés a 2000-2008 közötti idıszakra terjedt ki, kiemelt figyelemmel a 2004-2008 közötti 
évekre. A feldolgozás elıkészítéseként minden esetben a legteljesebb körő, egyenszilárdságú, 
országos lefedettséget biztosító adatbázisok összeállítása volt a feladat. Az adatok feldolgozása 
országosan egységes módszertannal történt. Az emberi tevékenységek hatáselemzését 
akadályozó (esetleg ellehetetlenítı) hiányosságok és problémák feltárásra kerültek, azok 
bemutatása az alfejezetekben szintén megtalálható. 

 

Az egyes terhelések, hatások „fontosságát”, alapvetı jellegzetességeit mutatják be a következı 
táblázatok. A fontosság mellett jeleztük a közeljövıben várható változást is (ahol ez felmerült), 
olyan okokra visszavezetve, mint az éghajlatváltozás, a feltételezett társadalmi-gazdasági-
technológiai fejlıdés.  
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2 1. táblázat:  Felszíni vizeket érı jelentıs emberi terhelések és hatások értékelése 

Terhelés 

típusa 
Minısítés Terhelés jellegzetességei Területi jellegzetességek 

Pontszerő szennyezıforrások 

Települési 
szennyvíz 

Nagyon 
fontos, 

növekvı 

Tápanyag és szervesanyag, valamint 
fém- és egyéb veszélyes anyagok 
különösen az ipari szennyvízzel is 
terhelt rendszereknél 
A kibocsátások 35%-a jelentıs 

jelentıs hatás általában a kis víz-
folyásoknál 
 

Települési szilárd 
hulladék 

Lokálisan 
fontos, 

csökkenı 

Elhagyott hulladékok (illegális 
hulladék elhelyezés), úszó hulladék 

Az alegység területén mindenhol lokálisan 
 

Ipari szennyvíz 
és használt víz 
(hőtıvíz) 
bevezetések 

Nagyon 
fontos 

 

Iparágtól függıen tápanyag és 
szervesanyag, fém- és egyéb 
veszélyes anyagok, hıszennyezés 
 

 

Bányászat 
Kevésbé 
fontos, 

csökkenı 
Nehézfém, só szennyezés Lokálisan a felhagyott ércbányáknál  

Halászat Fontos 
Tápanyag és szervesanyag 
(Fıleg intenzív haltermelés és 
tógazdaságok) 

Nem megfelelı hígulást biztosító kis 
vízfolyásba, vagy egyéb bevezetések 
miatt már terhelt befogadókba kibocsátók 
 

Belvízelvezetés Fontos, 
csökkenı 

A belvízzel kimosott tápanyag és sók  
összegyőjtése, bevezetése 

 

Balesetszerő 
szennyezések 

Fontos 

Visszatérı káresemények: olaj-
szennyezés, úszó hulladék, kagyló-
pusztulás, oxigénhiány, túlzott vege-
táció és habzás, valamint települési 
szennyvíz határérték feletti kibocsá-
tása (városi csapadékvíz miatt) 

Iparosított, sőrőn lakott területek, 
tápanyag, vagy szervesanyag túlterhelt 
vizek, egyes (városi csapadékvízzel 
terhelt) szennyvíztelepek, veszélyes 
anyag használatok 

Diffúz szennyezıforrások 
Települési diffúz 
szennyezés Fontos 

Tápanyag, hordalék, só, nehézfémek, 
olaj, szerves mikroszennyezık Belterületek városi csapadékvize 

Mezıgazdasági 
eredető diffúz 
terhelés 

Nagyon 
fontos, 

csökkenı 

Foszfor, valamint növényvédı-szerek 
és diffúz nitrogénterhelés  

Hegy- és dombvidék erózióveszélyes 
területei, belvízelöntési területek 

Hidromorfológiai beavatkozások 
Keresztirányú 
mőtárgyak, 
duzzasztások 

Nagyon 
fontos, 

növekvı 

Hosszirányú átjárhatóság 
akadályozása, áramlási sebesség 
csökkenése, vízjárás megváltozása 

 

Folyószabályo-
zás és meder-
rendezés, árvé-
delmi töltések 

Nagyon 
fontos 

Lefolyás, vízsebesség növelése, 
kanyargósság, változatosság és az 
árterületek csökkentése, mellékágak, 
holtágak elszakítása a vízfolyástól, táj 
és különösen a parti sáv átalakítása 

 

Vízjárást módo-
sító beavatkozá-
sok, vízkor-
mányzás 

Fontos, 
növekvı 

Lefolyás csökkentése, vízkészletek 
átrendezése térben és idıben, 
vízszint szabályozása 

 

Meder 
fenntartási 
tevékenységek 

Fontos 
Meder bolygatása, kotrás, növényzet 
eltávolítása, átalakítása  

Vízkivételek 
Kommunális 
vízkivételek 

Kevésbé 
fontos  

Ipari vízkivételek Kevésbé 
fontos 

 

Öntözési 
vízkivételek 

Nagyon 
fontos, 

növekvı 

Vízelvonás a természetes élıvilágtól, 
hasznosítható vízkészlet 
csökkentése, lefolyás csökkenése 
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Terhelés 

típusa 
Minısítés Terhelés jellegzetességei Területi jellegzetességek 

Halastavi 
vízkivételek 

Lokális 
fontos 

Fontos a részvízgyőjtın 

Energetikai 
vízkivételek 

Kevésbé 
fontos 

nem jellemzı az alegységen 

Egyéb (ökoló-
giai, rekreációs) 
vízkivételek 

Kevésbé 
fontos, 

növekvı 
nem jellemzı az alegységen 

Egyéb használatok 
Vízierımővi 
vízhasználatok 

Fontos A hatások részben a keresztirányú 
mőtárgyaknál 

nem jellemzı az alegységen 

Hajózás 
Lokálisan 

fontos, 
növekvı 

Hidromorfológiai beavatkozások, 
kotrás, pontszerő potenciális 
szennyezı-források, balesetszerő 
szennyezések 

nem jellemzı az alegységen 

Rekreáció  
Lokálisan 

fontos, 
növekvı 

Fürdıhely: parti sáv, meder 
bolygatása, elhagyott hulladék, 
közvetlen szennyezés 
Vízi turizmus: parti sáv, meder 
bolygatása, elhagyott hulladék, 
kikötık 
Horgászat: tápanyagterhelés, parti 
sáv bolygatása, haltelepítés 
Termálfürdı: só- és hıszennyezés  

Fürdıvizek, tavak, vízi turizmusra, 
horgászatra alkalmas vízfolyások, 
mellékágak, csatornák 
 
Termálvíz sóterhelés: a nem megfelelı 
hígulást biztosító kis vízfolyások 
 

Egyéb hatások 

Éghajlatváltozás* Fontos, 
növekvı 

Egyre súlyosabb és gyakoribb 
szélsıséges vízállapotok: árvíz, 
belvíz, aszály 
Hasznosítható vízkészletek 
csökkenése 

 

∗ Elsısorban nem emberi hatás, de az emberi tevékenységeket is befolyásolja.  

 

2-2. táblázat:  Felszín alatti vizeket érı jelentıs emberi terhelések és hatások értékelése 

Terhelés  

típusa 
Minısítés Terhelés jellegzetességei Területi jellegzetességek 

Pontszerő szennyezıforrások 

Települési szilárd 
hulladék 

Fontos, 
csökkenı 

Megfelelı mőszaki védelem 
nélküli, régi (bezárt) lerakók, 
amelyek rekultivációja még nem 
valósult meg 
 
Elhagyott hulladékok (illegális 
hulladék elhelyezés) 

Az alegység területén mindenhol 
lokálisan 

Ipari 
hulladékgazdálkodás 

Fontos, 
csökkenı 

Megfelelı mőszaki védelem 
nélküli, régi (bezárt) lerakók és 
égetık, amelyeknél a kár-
mentesítés még nem fejezıdött be 

Az ipari központok környezetében 
lokálisan 

Bányászat 
Kevésbé 
fontos, 

csökkenı 

Szénhidrogén bányászatban 
visszasajtolt fluidumok, kıbányák 
tömedékelése hulladékkal 

Bányatelkek területén lokálisan 

Szennyezett 
területek 

Fontos, 
csökkenı 

Ivóvízbázis veszélyeztetés, 
 
Jelentıs. Évtizedekig tartó, 
elhúzódó kármentesítések 

Kiemelten az ivóvízbázisok 
védıterületein, egyébként minden 
szennyezett terület a Nemzeti 
Kármentesítési Prioritási Listának 
megfelelıen 
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Terhelés  

típusa 
Minısítés Terhelés jellegzetességei Területi jellegzetességek 

Állattartó telepek Fontos, 
csökkenı 

Trágyatárolók megfelelı mőszaki 
védelem nélkül, vagy elégtelen 
tárolási kapacitással (kb. az 
állattartó telepek 80%-a) 

Nitrátérzékeny területek (nagy létszámú 
állattartó telepek ) 

Balesetszerő 
szennyezések 

Lokálisan 
fontos Leggyakoribb: olajszennyezés 

Lokálisan, elsısorban olajvezetékek 
mentén 
 

Diffúz szennyezıforrások 

Települési diffúz 
szennyezés 

Nagyon 
fontos, 

csökkenı 

Nitrát (kiugróan magas), só, 
szerves mikroszennyezık 

Belterületek csatornázatlan 
településrészek 

Mezıgazdasági 
eredető diffúz 
terhelés 

Nagyon 
fontos, 

csökkenı 

Nitrát, döntıen múltbeli 
szennyezés, Növényvédı szerek 
hatása 

Intenzív mezıgazdasági területek  
hatása sekély porózus, sekély 
hegyvidéki, hegyvidéki és karszt 
víztestekre 

Vízkivételek 

Kommunális 
vízkivételek 

Nagyon 
fontos 

Kiemelten a karszt, porózus és 
hegyvidéki víztestek, másodsorban 
sekély porózus és sekély hegyvidéki 
víztestek, porózus termál víztestek 

Ipari vízkivételek Fontos 

Kiemelten a porózus és hegyvidéki 
víztestek, sekély porózus és sekély 
hegyvidéki víztestek másodsorban 
karszt és porózus termál víztestek 

Mezıgazdasági 
vízkivételek 

Fontos, 
növekvı 

Sekély porózus, sekély hegyvidéki, 
porózus és hegyvidéki víztestek 

Bányászati  
vízkivételek 

Nagyon 
fontos, 

csökkenı 

Az Északi-középhegység peremvidék 
sekély porózus és porózus víztest,  

Fürdı vízkivétel Fontos 
növekvı 

Termál karszt és porózus termál 
víztestek 

Energetikai 
vízkivételek 

Fontos Porózus termál víztestek 

Egyéb (ökológiai, 
rekreációs) 
vízkivételek 

Kevésbé 
fontos 

Vízelvonás a természetes 
élıvilágtól (felszín alatti víztıl 
függı ökoszisztémák kiszáradása), 
hasznosítható vízkészlet 
csökkentése 
Források elapadása, vízszint 
süllyedése, vízhımérséklet 
változása, vízminıség változása 
 

Lokálisan 

Egyéb hatások 

Belvízelvezetés Fontos, 
csökkenı 

Közvetett vízkivétel, hasznosítható 
vízkészletek csökkentése, felszín 
alatti vizektıl függı ökoszisztémák 
(FAVÖKO) problémái 

 

Közlekedés 
Kevésbé 

fontos Diffúz és pontszerő szennyezések 
közlekedési vonalak mentén és 
csomópontoknál, kiszolgáló területek 

Éghajlatváltozás* Fontos, 
növekvı 

Egyre súlyosabb és gyakoribb 
szélsıséges vízállapotok: árvíz, 
belvíz, aszály, 
hasznosítható vízkészletek 
csökkenése 

Kiemelten a regionális beszivárgási 
területek és a felszín alatti víztıl függı 
ökoszisztémák (lokális feláramlási 
területek)  

 

2.1 Pontszerő szennyezıforrások 

 

Pontszerő szennyezıforráson kisebb kiterjedéső, lehatárolható helyen található, adott 
tevékenységbıl származó szennyezıanyag kibocsátást értünk.  

A VKI II. melléklete szerint a felszíni illetve felszín alatti víztestet valószínőleg elérı azon jelentıs 
pontszerő antropogén terheléseket szükséges számba venni, amelyek települési, ipari, 
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mezıgazdasági és más létesítményekbıl, illetve tevékenységekbıl származnak, különös 
tekintettel a települési szennyvíz kezelésérıl (91/271/EKG) és a környezetszennyezés integrált 
megelızésérıl és csökkentésérıl (96/61/EK, 2008. II. 18-tól hatályos 2008/1/EK) szóló 
irányelvekre. A problémákat enyhíthetik vagy súlyosbíthatják az éghajlatváltozás hatásai, így a 
tervezésnél ezzel is számolnunk kell. 

 

A vizek szennyezıdése szerves anyagokkal és tápanyagokkal a víziközmő ellátás hiányosságai és 
a nem megfelelı mezıgazdasági technológia alkalmazása miatt – ma még jelentıs 
vízgazdálkodási kérdés. Ezen belül jelentıs probléma a vízfolyások és a felszín alatti vizek 
szervesanyag- és tápanyag-szennyezése, ami jelentıs részben a települési 
szennyvízbevezetésekbıl és a csatornázottság hiánya miatti szennyvíz szikkasztásából adódik. 

A tervezési alegység területén jellemzı mind az ipari, mind a mezıgazdasági vízfelhasználás, 
ezekbıl a tevékenységekbıl származó használtvíz bevezetések nagy mértékben terhelik a 
víztesteket. A mezıgazdaságból származó használtvizek között jellemzı a halastavi lecsapolás 
terhelı hatása. 

A jelentısen belvízveszélyes kategóriába sorolt területek mezıgazdasági eredető diffúz 
terhelésére lehet számítani, különösen az alegység északnyugati részén.  

A vízfolyások állapotát, a vízminıségét, a feliszapolódást kedvezıtlenül befolyásolják a 
vízfolyásokba bevezetett nem kellıen tisztított, vagy tisztítatlan ipari, mezıgazdasági és 
kommunális szennyvizek. Kisvízi idıszakban – kellı hígítás hiányában – nagy a szennyvízbıl 
eredı lerakódás a medrekben. A mederbe lerakódott szennyvíziszap nemcsak csökkenti a meder 
vízszállítását, rontja a vízminıségét, hanem jelentısen megnöveli a vízfolyás jövıbeni rendezési 
költségeit is, mivel az eltávolítandó iszap a helyszínen nem teríthetı el, el kell szállítani, mert 
sokszor veszélyes hulladéknak minısül. 

 

2.1.1. Települési szennyezıforrások 

2.1.1.1 Települési szennyvíz és folyékony hulladék 

 

Magyarországon a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a települési önkormányzat feladata a 
közszolgáltatások keretében gondoskodni: 

o a csatornázásáról, a szennyvizek tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetésérıl, illetıleg a 
más módon összegyőjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes 
elhelyezésének megszervezésérıl, 

o a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó települési folyékony 
hulladék ártalommentes elhelyezésének szervezésérıl és ellenırzésérıl. 

Fenti feladat meghatározásban: 

Szennyvíz: a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat, illetve 
az üzemi területen összegyőlı csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés 
következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minıségében megváltozott, vízszennyezı anyagot 
tartalmazó víz. 

Települési folyékony hulladék (TFH): az a háztartásokból származó hulladékká vált folyadék, 
amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezetı hálózaton, illetve 
szennyvíztisztító telepen keresztül.  
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A települési szennyvízbıl származó szennyezıanyag-tartalom nemzetközileg elfogadott 
mértékegysége a lakosegyenérték (LE). 1 LE azt a szennyvízben lévı, szerves, biológiailag 
lebontható szennyezıanyag-mennyiséget jelenti, amelynek ötnapos biokémiai oxigén igénye 60 g 
BOI5/nap. Magyarországon az egy fıre jutó szennyezıanyag terhelés a tapasztalatok szerint még 
nem éri el ezt az értéket. A település(rész), szennyvíz agglomeráció, szennyvíztelep névleges 
szennyezıanyag-terhelése a területükön képzıdı összes biológiailag lebontható kommunális 
szennyvíz szennyezıanyag terhelésének összege, azaz az állandó lakosok száma (1 lakos = 1 
LE), és minden egyéb közcsatornába vezetett szennyezıanyag terhelés (ipari, kereskedelmi, 
szolgáltatási, közintézményi, turizmusból és szezonális ingadozásokból származó terhelés). 

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezéshez a települési szennyvízbıl származó emberi terhelés 
számbavétele céljából a 2006-2007 évre vonatkozó adatok kerültek feldolgozásra. A részletes 
adatok a 2-1. és 2-2. melléklet táblázataiban találhatók. Magyarország népesség- és 
gazdaságstatisztikai adataira tekintve könnyen belátható, hogy az utóbbi évtizedekben a települési 
forrásból származó szennyezıanyag-mennyiség összességében csökkent. 

A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 
megkülönbözteti a közvetlen és a közvetett bevezetést. A víztestekre elsısorban a befogadóba 
közvetlenül kibocsátott szennyvizek vannak hatással, azonban a közcsatornába vezetett (közvetett 
bevezetés) ipari szennyvíz, vagy használtvíz, vagy szippantott szennyvíz, valamint csapadékvíz 
összetételétıl és mennyiségétıl is függ a befogadó víztest szennyvíz-terhelése.  

A vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet eltérı határértékeket határoz meg attól 
függıen, hogy a kibocsátás érzékeny befogadóba történik-e (területi határérték), illetve a 
tevékenységre milyen szennyezıanyag jellemzı (technológiai határérték). A közvetett 
bevezetésekre külön kibocsátási küszöbértékek vonatkoznak, amelynek célja a kommunális 
szennyvíztisztító telep, illetve a közcsatorna technológiai védelme, valamint végeredményben a 
befogadó terhelésének minimalizálása. 

A települési folyékony hulladék mennyiségére vonatkozóan csak becslések állnak rendelkezésre. 
A számítások alapja a csatornára rákötött és az összes lakás közötti különbség. A pontszerő 
szennyezıforrások számbavételekor kizárólag a szennyvíztelepekre szippantó kocsival beszállított 
települési folyékony hulladékok kerülnek figyelembe vételre, a települések területén zárt tárolóban, 
vagy szikkasztóban, illetve a mezıgazdasági területen elhelyezett települési folyékony hulladékkal 
a diffúz szennyezıanyag-terhelés becslésekor számolnak (lásd 2.2 fejezet). 

 

A városi csapadékvíz kibocsátásokra vonatkozóan sem áll rendelkezésre nyilvántartás. 
Általánosságban megállapítható, hogy a csapadékvíz bevezetésekkel kapcsolatos emberi hatás 
növekszik, mivel a belterületek, illetve a leburkolt területek aránya is emelkedik. A városi (települési) 
csapadékvíz terhelést a lefolyás jelentıs megnövelése, valamint a csapadékvízzel bemosott 
szennyezıanyagok okozzák. Egyes kibocsátási pontokon végzett vizsgálatok alapján a városi 
csapadékvíz jelentıs mennyiségő hordalékot, olajat, sót és a levegıbıl kiülepedett 
szennyezıanyagokat (pl. nehézfémeket) tartalmaz. Külön problémát jelent, ha a csapadékvíz 
heves zápor alkalmával a közcsatornába kerül, mivel a szennyvíztelep túlterhelése nem megfelelı 
tisztítást, végeredményben a befogadó baleset-szerő szennyezését okozza. 

Nagy ütemben folyik a Települési Szennyvíz Irányelvben elıírt csatornahálózatok és 
szennyvíztisztító telepek tervezése és építése Magyarországon. A szennyvíz kezelı rendszerek 
bıvítésével és újak létesítésével egyre több tisztított szennyvizet vezetnek a felszíni vizekbe, a 
tisztítatlan szennyvizeknek a talajba történı szikkasztása helyett. Így a Települési Szennyvíz 
Irányelvben elıírt tisztítási hatásfok biztosítása ellenére, több szerves anyag és tápanyag juthat a 
felszíni vizekbe, mint eddig, mert a költséges III. fokozatú kémiai szennyvíztisztítást nem 
alkalmazzák. 
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A gondok elsısorban akkor jelentkeznek, ha a közvetlen befogadó kis vízhozamú (pangó viző 
vagy idıszakos) vízfolyás illetve állóvíz. Összességében a szennyvízbevezetések okozta terhelés 
átrendezıdése várható: míg a korábbi, nagy tisztítatlan szennyvízkibocsátások terhelı hatása 
jelentısen csökken szennyvíztisztító telepek számának növekedése egyre több felszíni 
befogadóban okoz a jó állapot elérését veszélyeztetı koncentrált terhelést. További probléma, 
hogy a már meglévı telepek jelentıs hányada elavult technológiával mőködik, túlterhelt, vagy az 
iszapkezelés megoldatlansága miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat. 

A csatornahálózaton összegyőjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba 
kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és 
kisebb mennyiségben elıforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületek, sók, 
fémek, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok). A szervesanyagok és 
tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb arányban a 
kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában 
a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás mértékétıl függıen 
képesek tolerálni.  

A kommunális szennyvízkibocsátásokra vonatkozó emissziós adatok több forrásból is 
rendelkezésre állnak, ez magában rejti a párhuzamosságból származó ellentmondásokat. A KvVM 
statisztikai célú közmő nyilvántartási adatbázisa, az OSAP 1376 statisztikai adatszolgáltatásból 
feltöltött Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer (TESZIR) tartalmazza a 
település(rész)ek becsült terhelési adatait, a csatornázási rendszerek (szennyvízelvezetési 
agglomerációk) és a kommunális szennyvíztisztító telepek adatait (üzemeltetı, a nyers és tisztított 
szennyvíz mennyiségét és a koncentrációkat, a telepek kapacitását, valamint tájékoztató 
információkat a technológiáról és a kibocsátásról). 

A 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2005 (XII. 6.) KvVM rendelet szerinti adat-
szolgáltatások az éves kibocsátásokról (VAL-VÉL adatlapok) tartalmazzák a nagyobb városok 
szabadkiömlıit, a kommunális intézmények különálló kibocsátásait (pl. laktanyák, üdülık). 

Elméletben az összes szennyvízkibocsátónak mindkét országos adatbázisban szerepelnie kellene, 
hasonló paraméterekkel (technológia, kapacitás, terhelés). Jelentıs eltérések, hiányok azonban a 
tapasztalatok szerint nagy számban fordulnak elı. A szennyvízkibocsátók bevallási adatainál 
figyelembe kell venni, hogy kibocsátóknak erıs érdekeltsége főzıdik ahhoz, hogy az eredmények 
számukra „kedvezıek” legyenek, ezért a terhelés adatok ellenırzése elkerülhetetlen. Elsısorban a 
szennyvíz mennyiségi adatoknál, az irreálisan magas vagy alacsony tisztítási hatásfokoknál 
tapasztalni problémákat. A különbözı adatforrásokból származó terhelés adatok ellentmondásai 
esetében – a biztonságra törekvés okán – a nagyobb (de reális) érték került figyelembe vételre. A 
szervesanyag- és tápanyag terhelést jellemzı komponenseken kívül csak szórványosan állnak 
rendelkezésre adatok (pl. fém- és só kibocsátás), speciális szennyezıanyagokkal (pl. 
antibiotikumok, háztartási vegyszerek) kapcsolatos kibocsátási adatokról pedig egyáltalán 
nincsenek információk. Ezen adathiányok miatt a vizeket érı terhelés meghatározása becsléseken 
is alapszik. 

A szennyvízkibocsátásokat a befogadó víztestek alapján adatbázisba rendezték. Ha az elsıdleges 
befogadó nem kijelölt víztest, a legközelebbi felszíni víztestet tekintettük befogadónak, talajban 
történı elhelyezésnél pedig a felszín alatti (sekély porózus, hegyvidéki vagy karszt) víztestet.. Az 
adatbázis tartalmazza a telep kapacitását, a jelenlegi terhelést (lakosegyenértékben és 
vízmennyiségben kifejezve), valamint az éves szennyezıanyag kibocsátásokat (BOI, KOI, összes 
N, összes P, fémek, só, lebegıanyag). A részletes adatokat a 2-1 mellékletben adjuk közre. A 
kibocsátók elhelyezkedését a 2-1 térképmellékletben ábrázoltuk. A víztestenként összesített 
terhelés adatokat a 2-3. táblázat tartalmazza. 
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2-3. táblázat: Felszíni vizek közvetlen, kommunális szennyvízbevetésekbıl származó 
szennyezıanyag terhelése víztest vízgyőjtınként 

Éves kibocsátás (kg/év) 

Víztest neve 

Kibocsátott 
szennyvíz 

(em3/év) BOI KOI Összes N Összes P 

Zagyva alsó 2159 34592 142298 27451 8890 

Zagyva felsı 1396 46345 74829 23727 4248 

Galga-patak 1094 30228 27797 30607 3941 

Nógrádi-patak 245 27447 58694 15165 2395 

Kisbárkányi-patak 4 1106 214 na na 

Nagybárkányi-patak 14 1167 96 na na 

Tarján-patak 1727 37994 86354 27392 3767 

Szuha 15 1042 514 na na 

Lucafalvi-patak 11 1556 380 na na 

Horgas-ér 53 630 263 na na 

Egyesült Tápió 206 13577 34177 4738 895 

Kis-Zagyva-patak 38 1612 5652 1097 379 

 

A szennyvíz bevezetések befogadóra gyakorolt hatása az alábbiak szerint került értékelésre. 
Részletes, minden víztestre kiterjedı hatáselemzés nem készült, de a hatások mértékének 
megállapításához figyelembe vették a víztest jelenlegi vízminıségi állapotát és a középvízi 
vízhozamra számított hígulási arányt. A terhelés jelentıs, ha önmagában is elegendı ahhoz, hogy 
a befogadóra elıírt célkitőzés teljesítését megakadályozza. Fontos, ha a befogadó nem jó állapotú 
és a kibocsátás a víztest összes terheléséhez legalább 30%-kal hozzájárul. Ennél kisebb terhelés 
arány esetében a kibocsátás csökkentése a befogadó vízminıségét vélhetıen csak korlátozott 
mértékben képes javítani, ezért a hatás nem tekinthetı jelentısnek, vagy a jelenlegi hatás 
elhanyagolható.  

 

A kommunális szennyvíztisztítók által kibocsátott terhelés 8 víztest esetében (Zagyva alsó és 
Zagyva felsı, Galga-patak-középsı, Galaga–patak-alsó, Nógrád-patak-alsó, Zagyva-patak-alsó, 
Kis-Zagya-patak, Tarján-patak) jelentıs. 

A szennyvízterhelések jövıben várható alakulását a 2000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk szennyvíz elvezetésének és szennyvíz tisztításának megvalósítását tartalmazó 
Szennyvíz Program határozza meg. A jelenlegi kiépítettség és a módosított 
25/2002 (II. 27.) Korm. rendelet jelenleg érvényes agglomerációs listája szerint 2015-ig még új 
kommunális szennyvíztisztító telepek létesítését tervezik. A csatornahálózat fejlesztésével a 
felszín alatti vizek terhelése csökken A leendı telepek, mint új pontforrások, a felszíni vizek 
terhelését várhatóan növelik. Hasonló következménye lesz a meglévı telepek kapacitás 
bıvítésének is, ha az nem jár együtt technológiai fejlesztéssel, a tisztítási hatásfok emelésével. A 
2015-ig csatornázandó települések többségének szennyvizét meglévı szennyvíz 
agglomerációkhoz csatlakozva, a jelenleg már üzemelı telepekre fogják rávezetni. A vizek összes 
terhelését tekintve várhatóan a terhelés növekményt ellensúlyozza a jelenleg mőkökı telepek 
korszerősítésével járó tisztítási hatásfok-javulás, azonban ezzel együtt a terhelések térben 
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jelentısen átrendezıdnek. Kisebb vízhozamú befogadók esetében viszont a bıvítés 
következményeként elıálló terhelés növekedés kedvezıtlen hatásával kell számolni. 

Általánosan elmondható, hogy a településeken keletkezı szociális szennyvizek - a felszíni vizek jó 
ökológiai állapotának elérése tekintetében fontos - tápanyag tartalma jelentısen megnövekedett az 
elmúlt tíz évben, amit a korábban, de többnyire még a közelmúltban létesített szennyvíztisztító 
telepek sem tudnak kellıen eltávolítani. Az ún. természetközeli (tavas, nádgyökeres, élıgépes) 
szennyvíztisztítási program keretében létesített szennyvíztisztító telepek technológiái a 
magyarországi szennyvízminıségre illetve befogadó viszonyokra nem nyújtanak kellı megoldást.  

 

Az alegységen jelenleg (a 2007. évi kimutatások szerint) 27 db kommunális szennyvíztisztító telep 
üzemel, melyek összesen 47 db település háztartási, közintézményi és a közcsatornába kibocsátó 
ipari üzemek szennyvizét fogadják. A tisztítómővek mechanikai-biológiai fokozattal rendelkeznek, a 
korszerőbbek tápanyag-eltávolításra is alkalmasak. A térségben jelen van a talajban (mg-i 
területen) való tisztított kommunális szennyvíz elhelyezés, de befogadóként inkább a vízfolyások 
szolgálnak. A tisztított szennyvizek 8 helyen közvetlenül a Zagyvába jutnak, a kistelepüléseken 
általában idıszakos jellegő kisvízfolyások a befogadók. Salgótarján város tisztított szennyvízét a 
Tarján-patakon keresztül a Tarján-pataki tározó fogadja.  

 

Az elmúlt években több, 20 m3/nap kapacitás alatti szennyvíztisztító telep épült. Az utóbbi évek 
tapasztalata az, hogy az 1000 m3/nap kapacitás alatti szennyvíztisztítók nagyon érzékenyek a 
tisztítandó szennyvíz mennyiségi és minıségi ingadozására, továbbá az üzemelés fajlagos 
költsége igen magas.  

Az alegység északi részén a csatornázottság 90%, míg a rákötési arány 50-60%, országos átlag 
feletti. Az alegység déli síkvidéki részén az átlagos csatornázottság 84%, rákötési arány változó 
(5% és 94% között). Az összegyőjtött szennyvizet 2 település önálló szennyvíztisztítóban 
(Jászberény, Alattyán), további 5 település (Pusztamonostor, Szászberek, Újszász, Zagyvarékas, 
Jászalsószentgyörgy) 2 regionális szennyvíztisztítóban (Jászfényszaru, Szolnok) tisztítja. Az 
alegység említett alsó szakaszán összességében 3 db közüzemi szennyvíztisztító üzemel. 

 

Az elszigetelt, 1000 fı alatti községek szennyvízkezelése – még a zárt szennyvízgyőjtıkben 
győjtött szennyvizek (TFH) elszállítása és kezelése is – megoldatlan. A Nógrád megyei térségben 
nincs reális közelségben, erre a célra létesített kezelı telep. A kisebb (300-500 m3/nap alatti) 
szennyvíztisztító telepeken az ıszi-téli alacsony hımérséklet okozta nem megfelelı tisztítási 
hatásfok miatt magas a befogadók foszforterhelése.  

 

A Zagyva vízgyőjtı területen engedélyezett települési folyékony hulladék (TFH) leürítés a Tápió 
vidék területén, mőszaki védelem nélküli földkazettába történik. Mivel a Tápió vidék 
szennyvíztisztítása nem megoldott, számos szennyvízleürítı található a területen lakossági 
hulladéklerókóhoz kapcsolódóan (Tóalmás, Kóka, Sülysáp, Tápióság, Tápiószecsı, Úri, Nagykáta, 
Tápióbicske, Farmos, Tápiószele). Az engedély nélküli leürítıhelyek (Nógrád megyében 
Salgótarján-Kotyház-puszta, Mátranovák) felszámolása folyamatosan történik. 

  

Az alegység déli részsén a TFH begyőjtése és elszállítása jellemzıen megoldott. A leürítés, 
elhelyezés túlnyomó részben szennyvíztisztító telep fogadómőtárgyánál történik. Modern tisztítási 
technológiával kialakított tisztítótelepeken harmadlagos (kémiai) tisztítási fokozat is mőködik, 
biológiai tisztítással minden telep ellátott. Kémiai utótisztítást végzı telep nincs. A szennyvíztisztító 
telepek átlagos hidraulikai kapacitás kihasználtsága 69%, LE-ben kifejezett (BOI5) átlagos tisztítási 
kapacitás kihasználtság 52%. A szennyvíztisztító telepekre jellemzı a puffertároló kapacitás 
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hiánya. A telepek mőködésre jellemzı probléma a csapadékos idıben hirtelen, egyszerre 
jelentkezı nagymennyiségő tisztítandó víz. 

A keletkezı szennyvíziszapot komposztálják 

 

A települések zöménél megoldott, szervezett a folyékony hulladék elszállítása.  

 

2.1.1.2  Települési szilárd hulladék 

 

Magyarországon a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint a települési 
önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása. Ennek megfelelıen a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében az önkormányzatnak 2003. január 1-ig meg kellett 
szerveznie az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési hulladékokra a hulladékkezelési 
közszolgáltatást, és azt fenn kell tartania. 

A települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetıleg a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék. E 
fejezet kizárólag a szilárd hulladékkal foglalkozik, mivel a települési folyékony hulladék (TFH) 
számbavétele a szennyvízzel együtt történik. 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartások és adatgyőjtések eredményét a Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer (HIR) tartalmazza, összesített statisztikai adatok a http://okir.kvvm.hu/hir/ 
honlapon találhatóak. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésben a HIR adatbázis mellett felhasználták, 
a „LANDFILL2” 2002. évi hulladéklerakó felmérés eredményeit, valamint a KvVM által készített „A 
Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája, 2007-2016” címő tervben közölt 
feldolgozott adatokra támaszkodtak. A VGT tervezésben figyelembe vett részletes adatokat a 2-3. 
melléklet tartalmazza. 

A települési szilárd hulladék (TSZH) mennyisége 2000-2007 között kismértékben emelkedett. 
Ennek hátterében a fogyasztói szokások általában kedvezıtlen változása, valamint a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatás bıvülése áll. Az utóbbi évek bíztató fejlıdése ellenére jelenleg 
még nem áll rendelkezésre kellı technológiai kapacitás az anyagában, vagy egyéb módon történı 
hasznosításhoz, így a hulladékkal való tényleges gazdálkodás csak részben valósulhat meg. A 
2000-2007 közötti idıszakban a lerakási arány csökkent, de az Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv (OHT) azon célkitőzése, amely szerint a keletkezı nem biomassza jellegő hulladék mintegy 
felének anyagában történı hasznosítása vagy energetikai hasznosítása megvalósul és csak a más 
módon nem ártalmatlanítható hulladék kerül lerakásra, eddig még nem teljesült. 

A települési hulladékkezelési közszolgáltatás a települések közel 100 %-ban mőködik, csupán 
néhány kis lélekszámú település önkormányzata nem tudja biztosítani a kötelezı hulladékszállítási 
közszolgáltatást. A rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont lakások aránya a Szolnoki és Hatvani 
kistérségekben a legnagyobb (90-98%), a Bátonyterenyei kistérségben a legalacsonyabb (65-80 % 
közötti). 

2003. január 1. óta a települési szilárd hulladékok terén jelentıs fejlıdés történt. A régi – mőszaki 
védelem nélkül kialakított – lerakókat korszerő hulladékgazdálkodási rendszerek váltják fel. Az 
állampolgárok szintjén és statisztikailag is érzékelhetıek a lakossági begyőjtés, a szelektív 
hulladékgyőjtés és hasznosítás terén megtett intézkedések eredményei. A TSZH 

                                                
2  Az engedély nélküli, használaton kívüli vagy nem rendszeresen használt lerakókat fel kell számolni. A lerakók 
felszámolásának sorrendjét az okozott környezeti hatások és a terület érzékenysége együttesen határozzák meg. A 
PHARE COP’99. keretében elfogadott „LANDFILL Projekt” keretében megtörtént a hulladéklerakók országos vizsgálata, 
felmérése. A felmérés eredményeként környezeti kockázati tényezıt rendeltek az egyes hulladéklerakókhoz. 
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ártalmatlanításban – a felszín alatti vizek minısége szempontjából – a legjelentısebb változás a 
rendezetlen hulladéklerakók fokozatos rekultiválása. A mőködı hulladéklerakók száma 
drasztikusan csökken, 2008-ban már csak 124 lerakó mőködött, ebbıl 72 korszerő, 52 lerakót 
pedig 2009. július 15-ig be kellett zárni. Az alegység területén szilárd hulladékégetı nem üzemel. A 
továbbmőködı település szilárd hulladéklerakók egységes környezethasználati engedélyezés 
(EKHE, angolul IPPC) hatálya alá tartozó létesítmények. 

  

Az alegység alföldi területrészének határán, a 2-9 alegység területén található a jásztelki regionális 
hulladéklerakó. 

 

Egységes környezethasználati engedély alapján (138-24/2008.) a Jászsági és Dél-hevesi 
Regionális Hulladéklerakó Telep (Jásztelek, külterület 091/5 hrsz. alatt létesült és üzemelı) a 
csatlakozott települések hulladékát 2001. április 27-étıl fogadja. A csatlakozott települések a 2-9, 
2-10, és a 2-11 alegységekhez tartoznak. 

 

Megye Települések 

Jász-Nagykun-
Szolnok megye 

Alattyán, Besenyszög, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, 
Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, 
Jászfelsıszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, 
Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor 

Heves megye 
Átány, Boconád, Erdıtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kömlı, Pély, 
Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, 
Tiszanána, Visznek, Zaránk 

vastagított betővel szerepelnek az alegység területére esı települések 

 

A következı települések a Duna-Tisza-közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül 
megépült Ceglédi Regionális Hulladékkezelı Központba (Cegléd, külterület 0410, 0411, 0412, 
0413, 0414, 0415 hrsz. alatt létesült) szállítják hulladékukat: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, 
Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentlırinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 
Tápióság, Tápiószecsı, Tápiószele, Tóalmás, Úri. 

Jászfényszaru a még csak tervezés alatt álló Eger-térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez 
csatlakozott, a hulladéklerokó bezárásra került.  

 

Az alegység területén található további regionális, illetve térségi hulladéklerakók a következık: 

Nógrád megye: Salgótarján, Bátonyterenye, Jobbágyi, Szirák, Kálló, Ecseg 

Pest megye: Aszód, Tura 

A regionális hulladéklerakók kiépülésével a felhagyott települési hulladéklerakók bezárásra 
kerültek. A korszerőtlen lerakók bezárása és rekultivációja nagy költségigényő és hosszú távú 
feladat, de ennek ellenére szükséges megvalósítani annak érdekében, hogy a korábbi 
környezethasználatból származó veszélyeztetés minimálisra csökkenjen. A bezárt lerakók 
felülvizsgálata folyamatban van. A felülvizsgálati eredmények alapján kármentesítést nem kellett 
elrendelni. Határértéket meghaladó szennyezés esetén monitoring rendszer üzemeltetését írták 
elı. A bezárt lerakókra vonatkozóan rekultivációs terv készül. A hulladékgazdálkodás 
létesítményeit a 2-2. térképmelléklet mutatja be.  
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Gondot jelentenek az illegális (hivatalos néven elhagyott) hulladékok. Ezek a vegyes összetételő 
hulladékok veszélyeztetik a felszín alatti vizeket és gyakran a felszíni vizeket is. A medrek 
közelében, vagy gyakran közvetlenül a vízlevezetı árkokba dobott, eresztett hulladék áradáskor 
lemosódik, és megjelenik nagyobb vízfolyásainkban, folyóinkban, majd az árhullám levonulását 
követıen a parton szétszórva 

 

A regionális lerakók kiépülésével a felhagyott települési hulladéklerakók bezárásra 
kerültek/kerülnek, ezek felülvizsgálata folyamatban van. A felülvizsgálati eredmények alapján 
határértéket meghaladó szennyezés esetén monitoring rendszer üzemeltetését írták elı. A bezárt 
lerakókra vonatkozóan rekultivációs terv készül, a rekultivációt prioritási lista alapján fogják 
kivitelezni. 

2.1.2 Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek 

 

Az ipari szennyezıforrások számbavétele az EPER-PRTR (European Pollutant Emission Register 
– Európai Szennyezı Anyagok Kibocsátási Regisztere, Pollution Release and Transfer Register - 
Szennyezı Anyagok Kibocsátási és Transzfer Regisztere) nyilvántartáson alapszik. Az ipari 
üzemekbıl származó kibocsátásokra vonatkozó jelentéstétel és az adatok nyilvánosságra hozása, 
sok Uniós tagállamban már régóta bevett eljárás, mivel ez hatékony megoldás a 
környezetszennyezés csökkentésére. Magyarországon jelenleg a PRTR adatszolgáltatást és 
nyilvántartást a 2006. január 1-tıl hatályos a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 
szabályozza. A hatóságokhoz megküldött adatok nyilvánosak: http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon 
találhatók meg, valamint ugyanitt elérhetıek - a 193/2001 (X.30.) Korm. rendeletnek megfelelıen - 
az Európai Uniónak megküldött 2001. és 2004. évekrıl készült EPER jelentések. 

Az egységes környezethasználati engedélyezés (EKHE) célja az integrált megközelítés, amely azt 
jelenti, hogy a különbözı környezeti elemek terhelését és szennyezését nem környezeti 
elemenként (pl. levegı, víz, földtani közeg), hanem komplex módon, minden környezeti elemre 
egységesen, azok kölcsönhatásaiban kell vizsgálni. Valamely környezeti elem igénybevételének, 
illetve terhelésének megelızése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhetı meg 
más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése. Ezeket az elveket az integrált szennyezés-
megelızésrıl és csökkentésrıl szóló 96/61/EK irányelv, az úgynevezett IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and Control) irányelv fekteti le (2008. II. 18-tól hatályos az új 2008/1/EK IPPC irányelv). 
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá csak azok a jelentısebb kibocsátók 
tartoznak, akik meghaladnak egy bizonyos küszöbértéket. A PRTR nyilvántartás adatait a 2-3. 
melléklet tartalmazza, míg a telepek elhelyezkedését a 2-4. térképmelléklet mutatja be.  

 

Az alegység területén 2009-ben 29db PRTR illetve EKHE telephelyet tartottak nyilván, 
amelyeknek csak egy részén folytatnak ipari tevékenységet (12 db telepen), az OKIR adatbázis 7 
db nagylétszámú állattartótelepet (mezıgazdasági kibocsátó) és 10 db kommunális szolgáltatást 
(folyékony és szilárd hulladékgazdálkodás) végzı kibocsátót is tartalmaz. A 2-4. táblázat PRTR 
rendeletben meghatározott küszöbérték feletti, így jelentıs kibocsátónak számító ipari üzemek 
darabszámát mutatja be, a Tisza részvízgyőjtın és az alegység területén a PRTR nyilvántartás 
szerinti csoportosításban. 
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2-4. táblázat: Jelentıs ipari üzemek száma tevékenységenként 

 

Tevékenység Magyarország Tisza Zagyva 

Energiaágazat 87 38 2 
Fémek termelése és 
feldolgozása 77 27 5 
Ásványipar 126 50 3 
Hulladék- és 
szennyvízkezelés 73 33 10 
Vegyipar 74 25 1 
Papír- és faipar 12 4 1 
Élelmiszeripar 38 22 0 
Egyéb tevékenység 5 4 0 

Összesen 492 203 22 
 

Az IPPC/EKHE köteles cégek a talajba, a levegıbe és a vizekbe (közvetlenül és közvetetten) – az 
összmennyiséget tekintve – rendeletben meghatározott küszöbérték feletti mennyiségben 
bocsátanak ki szennyezı anyagokat. A telepek többsége a levegıszennyezés elleni küzdelem 
érdekében került az IPPC létesítmények listájába. Ezen üzemek szerepe a vizek állapotában 
kevésbé jelentıs, hatásuk közvetetten jelentkezik, ennek megfelelıen így például a diffúz nitrát 
terhelések számításakor a levegıbıl kiülepedı nitrogén terhelés is figyelembevételre kerül. A csak 
légszennyezı anyagokat kibocsátó üzemek figyelmen kívül hagyása azért sem lehetséges, mert a 
technológia során felhasznált nyersanyagok odaszállítása és tárolása is veszélyekkel járhat. 
Ezekkel az üzemekkel a balesetszerő szennyezések és a szennyezett területek esetében is 
számolni kell. Továbbiakban azonban csak a vízbe közvetlenül és/vagy a földtani közegbe 
(közvetetten a vízbe) kibocsátó ipari tevékenységeket és hatások kerülnek bemutatásra. 

2.1.2.1  Ipari szennyvíz 

 

A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. 
rendelet szerint ipari szennyvíz minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy 
kereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló helyiségbıl bocsátanak ki, és ami nem háztartási 
szennyvíz vagy csapadékvíz és nem veszélyes hulladék, míg a háztartási szennyvíz emberi 
tartózkodás céljára szolgáló területrıl vagy szolgáltatásból származó szennyvíz, amely az emberi 
anyagcserébıl és háztartási tevékenységbıl származik és nem minısül veszélyes hulladéknak. 

A településeken található ipari üzemek leggyakrabban a közcsatornán keresztül a települési 
kommunális szennyvíztisztítóra vezetik – szükség esetén elıtisztítás és, vagy tározás után – a 
keletkezı szennyvizeiket. A közvetett (közcsatornába) kibocsátókról nincsenek megbízható adatok, 
a települési szennyvíztisztító telepnél már nem lehet szétválasztani a szennyezı anyagok 
kommunális, illetve ipari részét.  

A közvetlen felszíni vizekbe történı ipari és egyéb kibocsátások a ”hagyományos” szennyezı 
anyagok (szervesanyag, tápanyagok) esetében ismertek, az emissziók jellemzéséhez a kibocsátók 
bevallása (VAL-VÉL lapok) alapján a felügyelıségi adatbázis szolgáltat – pontatlansága és 
hiányosságai miatt alapvetıen tájékoztató jellegő – információt. A részletes 2006-2007-re 
vonatkozó kibocsátási adatokat a 2-1. melléklet „ipari és egyéb” lapja tartalmazza. 
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Az értékelés összesített eredményét, azaz a fıbb szennyezı anyagok emisszióját a 2-5. táblázat 
mutatja be ágazatok szerinti bontásban. A 2-2. ábra az ágazatok terhelésbeli részarányát 
szemlélteti a kibocsátott szennyvíz mennyisége és néhány jellemzı komponens vonatkozásában. 
Az ábrán és a táblázatban a kommunális szennyvizeket is szerepeltettük. Látható, hogy a 
terhelésben döntıen a kommunális szennyvíztisztító telepek dominálnak. Ez egyúttal azt is jelzi, 
hogy a felszíni vizek terhelésének alakulása nagyobb mértékben függ a települési szennyvizektıl, 
mint a közvetlen ipari kibocsátóktól. Természetesen a települési szennyvizek tartalmazzák a 
közvetett ipari kibocsátók szennyezı anyagait is.  

2-5. táblázat: Felszíni vizek kommunális és ipari eredető szennyvíz terhelése 
ágazatonként  

 
Szennyvíz 
ezer m3/év 

KOI 
kg/év 

BOI5 
kg/év 

Nitrogén 
kg/év 

Foszfor 
kg/év 

Fémek 
kg/év 

Só 
kg/év 

Termálvíz, fürdıvíz 295,36 1326,04 378,26 NA NA NA 87502,27 

Szolgáltatóipar 35,35 1867,30 339,34 3434,26 3359,76 NA NA 

Mezıgazdasági 0       
Kıolaj-feldolgozás 0       

Kohászat, fémfeldolgozás 23,07 654,07 103,04 635,34 65,29 0,28 12857,79 

Hulladékkezelés 0       
Halászat 0       
Energiaipar 0       
Élelmiszeripar 0       

Egyéb feldolgozóipar 380,13 7841,85 2326,15 3013,73 779,47 65,28 NA 

Bányászat 0       

Kommunális 122 9576,45 2908,35 6921,561 817,57 NA NA 

Összes 855,91 21265,71 6055,14 14004,89 5022,09 65,56 100360,1 

 

Mennyiségi szempontból az egyéb feldolgozóipar aránya a legmagasabb (44%). A szervesanyag- 
és tápanyag terhelésben a közvetlen élıvízbe vezetett ipari szennyvizek aránya jelentıs (KOI 55%, 
BOI 52%, összes N  51%, összes 83%). Az összes só esetében a termálvíz bevezetések járulnak 
hozzá a felszíni vizek terheléséhez jelentıs mértékben (87%-ban) a kommunális szennyvizek 
elenyészı részesedése mellett. A veszélyes anyagok szempontjából a mért komponensek között a 
toxikus fémeknek van jelentısége, amely igen eltérı képet mutat a vízgyőjtı területi 
összehasonlításban.  

A terhelések jellemzését, a hatáselemzés lehetıségét jelentısen gyengíti, hogy az adatok 
pontatlanok, a felsorolt problémák miatt megbízható becslést nem tesznek lehetıvé (például 
fémekre csak a kibocsátók kevesebb, mint 7%-ára volt 2007-ben mérési adat). 

A fentiekben leírt megfontolások adnak némi magyarázatot az adatokban rejlı ellentmondásokra, 
azonban összességében megállapíthatjuk, hogy az ipari kibocsátásokra vonatkozó adatok, még az 
ismert, mért komponensek esetében is rendkívül megbízhatatlanok, ennélfogva a vizek tényleges 
terhelésének megállapítására nem elegendıek. 

A bemutatott, ágazatonként készített feldolgozás csupán arra alkalmas, hogy némi támpontot 
adjon az egyes ipari szektorok eltérı jellegő emisszióiról. Külön említést érdemel, hogy a VKI X. 
mellékletében közölt elsıbbségi anyagokat (un. 33-as lista) a kibocsátók nem mérik, mivel ezeket 
a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet nem tartalmazza. Az emissziós adatok hiánya miatt a 
kibocsátások hatása nem vizsgálható. 
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A településeken található ipari üzemek leggyakrabban a közcsatornán keresztül a települési 
kommunális szennyvíztisztítóba vezetik – szükség esetén elıtisztítás után – a keletkezı 
szennyvizeiket. A közvetett (közcsatornába) kibocsátókról nincsenek megbízható adatok, nem 
lehet szétválasztani a szennyezı anyagok kommunális, illetve ipari részét.  

 

A tervezési alegységen keletkezı ipari szennyvizeik jelentıs része – elıkezelı után –
közmőcsatornába vezetik.  

Az egyedi szennyvízkezeléssel/elhelyezéssel rendelkezı ipari üzemek a tisztított szennyvizet 
felszíni befogadóban helyezik el vagy kiöntözik. További potenciális szennyezıforrást jelentenek 
az üzemanyagtöltı állomások illetve gépkocsimosók szennyezett csapadékvizei, azonban az innen 
származó szennyezett víz mennyisége nem jelentıs. 

A területen 2 db nagyobb ipari jellegő szennyvíztisztító mőködik, amelyek összességében 276 em3 
tisztított szennyvizet bocsátottak a befogadókba. 

Termálvíz bevezetés által okozott terhelés a víztesteken nem jelentıs. 

 

Halastavi lecsapolásból adódó terhelés a halas és horgászvizeknél, tározóknál elıfordul, hatása a 
szervesanyag terhelés kimutatható. A jelenleg alkalmazott tározási üzemeltetésbıl adódóan, 
azonban ez lokálisan jelentkezik. A tározók nagy része nem vagy csak minimális ökölógiai 
vízmennyiséget enged el, így a szerves szennyezések hatása inkább magában a tározótérben és 
egy rövid alvizi szakaszon áll fent. A mértéke nem elhanyagolható, de pontos meghatározására 
megfelelı monitoring kidolgozása szükséges.  

 

2.1.2.2  Ipari hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében a hulladék kezeléséért - a 
„szennyezı fizet” elvnek megfelelıen - alapvetıen a hulladék termelıje felelıs. A hulladékból 
származó terhelések csökkentését szolgálja számos veszélyes, többnyire toxikus anyag 
felhasználását korlátozó jogszabály, így pl. a gyártói felelısségre építı csomagolási, elektromos 
berendezés, elem-akkumulátor, gépjármő szabályozásban a forgalomba hozható termékek ólom, 
kadmium, higany, és króm-VI tartalmának korlátozása, illetve más környezetvédelmi és 
egészségügyi rendeletek is hasonló eredménnyel járó korlátozásokat tartalmaznak (pl. VOC, PCB-
k, azbeszt, higany). 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartások és adatgyőjtések eredményét a Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer (HIR) tartalmazza, összesített statisztikai adatok a http://okir.kvvm.hu/hir/ 
honlapon találhatóak. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésben a HIR adatbázis mellett felhasználtuk 
a KvVM által készített „Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014” címő tervben közölteket is. 
A VGT tervezésben figyelembe vett részletes adatokat a 2-2. melléklet tartalmazza. Az ipari 
hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését a 2-2. térképmelléklet mutatja be. 

Az ipari hulladékgazdálkodás területén a rendszerváltás óta jelentıs fejlıdés következett be a 
megelızés, az újrahasználatra elıkészítés, az újrafeldolgozás, az egyéb hasznosítás és az 
ártalmatlanítás területén. 

 

Az ipari hulladékgazdálkodás területén a rendszerváltás óta jelentıs fejlıdés következett be a 
megelızés, az újrahasználatra elıkészítés, az újrafeldolgozás, az egyéb hasznosítás és az 
ártalmatlanítás területén. Az ipari hulladék esetében a folyamatos iparszerkezet-váltás, illetve az 
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ezzel együtt járó termék- és technológiafejlesztés egyúttal kevesebb és kevésbé veszélyes 
hulladék képzıdésével jár. 

 

Az „inert” hulladékokat az ipari hulladékok között tárgyaljuk, annak ellenére, hogy jelentıs részük a 
településekrıl származó bontási, építési törmelék, mivel ezeket is az építıipar hulladékának 
tekintjük. Az „inert-lerakók” mőszaki védelem szempontjából alacsonyabb kategóriába soroltak, 
mint a TSZH lerakók, ezáltal kialakításuknak - és így az ott lerakott hulladék kezelésének - 
költsége alacsonyabb, miközben az inert hulladékok tulajdonsága következtében a környezeti 
kockázat nem növekszik. 

Az ipari hulladékok kapcsán nem lehet figyelmen kívül hagyni a régi lerakókat. A múltban 
évtizedeken keresztül gondatlanul végzett hulladékkezelés, valamint a mainál jóval enyhébb 
szabályozás következtében számos helyen szennyezett területek alakultak ki. A régi, ma már 
lezárt, többnyire rekultivált lerakók mintegy tizede ma is veszélyezteti a felszín alatti vizeket (35 db), 
ezeket tekintjük fontos pontszerő szennyezı forrásoknak. 

 

Az alegység területén 4 db építési-bontási hulladéklerakó-telep és 1db téglagyári inert 
hulladéklerakó talalható. 

 

Az alegység területén 5 db veszélyeshulladék-lerakó  telep mőködik, melybıl 3db EKHE köteles. 

Az ipari hulladékok kapcsán nem lehet figyelmen kívül hagyni a régi lerakókat. A múltban 
évtizedeken keresztül gondatlanul végzett hulladékkezelés, valamint a mainál jóval enyhébb 
szabályozás következtében számos helyen szennyezett területek alakultak ki. A régi, ma már 
lezárt, többnyire rekultivált lerakók egy része ma is veszélyezteti a felszín alatti vizeket. 
Feltételezhetı, hogy az inert lerakókba is kerültek veszélyes hulladékok, valamint a 2002. évi 
felméréskor számos kisebb-nagyobb vadlerakót jegyeztek fel. 

 

2.1.2.3   Bányászat 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény határozza meg az ásványi nyersanyagok 
bányászatának, a geotermikus energia kutatásának, kitermelésének, a szénhidrogén szállító 
vezetékek létesítésének és üzemeltetésének, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységeknek 
a szabályait figyelemmel az élet, az egészség, a biztonság, a környezet és a tulajdon védelmére, 
valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyonnal való ésszerő gazdálkodásra. 

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezéshez a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján 
(www.mbfh.hu) található „Bányászati területek nyilvántartása” 2009. május 29-i térképi állományát 
használtuk fel. A bányatelkek közül csak a jelenleg mőködı (mőszaki üzemi tervvel rendelkezı) 
bányákat vettük figyelembe, azokat a vizekre gyakorolt hatásuk alapján hat csoportba soroltuk: 
fluidum, szén és tızeg, érc, kı, építıanyag és egyéb. A részletes, valamint az alegységekre és a 
felszín alatti víztestekre összesített adatok a 2-4. mellékletben találhatók, a bányatelkek 
elhelyezkedését a 2-4. térképmelléklet mutatja be. 

Az ásványi nyersanyagok, mint nem megújuló természeti erıforrások, bányászatának 
meghatározó szerepe van a nemzetgazdaságon belül. A bányászati tevékenység az érintett 
környezet állapotát évtizedekre, vagy esetleg örökre megváltoztatja. A hazai nyersanyag-termelés 
az elmúlt 15-20 évben szerkezetében jelentısen átalakult, a mélymőveléső széntermelés 
visszaesett és a bauxit és mangánérc kivételével az érctermelés megszőnt. Ugyanakkor a bezárt 
bányák is folyamatos gondoskodást igényelnek, a bányaterületek utóhasznosítása, illetve 
rekultivációja nem mindenhol megoldott.  
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A fluidum (kıolaj, földgáz, széndioxid) bányászat elsısorban a termál vízkészletekre van káros 
hatással, amennyiben a nyersanyag minél hatékonyabb kinyerése érdekében visszasajtolt 
folyadékok vízre veszélyes anyagokat is tartalmazhattak (kockázatos szennyezıanyag közvetlen 
bevezetését a 33/2000 (III.17.) Korm. rendelettel megtiltották). 

 A kitermelés hatására csökken a rétegnyomás, amely a termálvízadók nyomásszintjét is 
megváltoztathatja, valamint a nyersanyag minél hatékonyabb kinyerése érdekében visszasajtolt 
folyadékok vízre veszélyes anyagokat is tartalmazhatnak. 

 

 A 7 db bányatelek összesen 3 termál víztestet érint, ebbıl 1 termálkarszt a többi porózus termál 
víztest. 

A mélymőveléső, vagy külszíni szén és lignit bányák általában nagymértékő vízszint-süllyesztés 
mellett tudnak biztonságosan üzemelni. A Mátraalján és a Bükk elıterében a lignit bányászat miatt 
szükséges felszín alatti víz kitermelése jelentıs hatással van az „Északi-középhegység 
peremvidék” elnevezéső p.2.9.1 és sp.2.9.1 víztestekre. 

 

Az alegységen talalálható 42 db szén és tızegbánya 2 db hegyvidéki víztestet érint, valamint a 
víztermelés hatásai kiterjednek a kapcsolódó termálkarszt víztestekre is. A felszín alatti vizek 
minıségére hatással lehetnek az úgynevezett „öregségi” vizek, amelyek a felhagyott bányát 
elárasztó és tovaáramló, szivárgó vizekkel terjednek. 

 

A kıbányák, mint tájsebek közismertek, vízzel kapcsolatosan viszont említésre inkább a 
robbantási mőveletnél használt TNT érdemes, amely nitrát szennyezést okozhat. A bezárt 
kıbányáknál különösen gyakori a hulladékkal történı tömedékelés, illetve az illegális 
hulladéklerakás is. Az alegységen lévı 9 db mőszaki üzemi tervvel rendelkezı kıbánya (mészkı, 
andezit, riolit, stb.) 1 db karszt és 2 db hegyvidéki víztestet érint. 

 

Az építıanyag bányák (az alegység területén 23 db) a hegyvidéki, sziklás területeken kívül 
mindenhol elıfordulnak, és az alegységhez tartozó összes sekély porózus és sekély hegyvidéki 
víztest érintett. A kavics-, homok- és agyagbányák jelentıs részénél a fekü a talajvíz színe alatt 
húzódik, így a bányászat során felszínre kerül az addig védett felszín alatti víz. A bányabezárást 
követıen bányató marad vissza, amelynek rekultivációja, majd utóhasznosítása különös figyelmet 
igényel. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrıl szóló 239/2000. 
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a felszín alatti vízkészlet minıségének védelme érdekében 
meg kell ırizni a víz természetes öntisztuló képességét és tilos minden olyan vízhasználat 
gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minıségét veszélyezteti. 

2.1.3 Szennyezett területek, kármentesítés 

 

A felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl szóló 2006/118/EK 
leányirányelv értelmében a VKI célkitőzéseinek teljesülése érdekében ellenırizni szükséges, hogy 
a pontszerő forrásokból és szennyezett talajból származó szennyezıdési csóvák kiterjedése nem 
növekszik-e, azok a felszín alatti víztest vagy víztest-csoport kémiai állapotát nem rontják-e, és 
nem jelentenek-e veszélyt az emberi egészségre és a környezetre. Ugyanakkor az Unió 
2004/35/EK a környezeti károk megelızése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelısségrıl szóló irányelvét 2007. április 30-ig kellett bevezetniük a tagállamoknak. 

Hazánkban a felszín alatti vizekben okozott kár felszámolására - a szennyezı fizet elv 
érvényesítése mellett - már az ezredforduló óta rendelkezünk átfogó szabályozással (33/2000 (III. 
17.) Kormányrendelet és 10/2000 (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet).  Jelenleg a 
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felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet egységes szerkezetbe 
foglaltan tartalmaz minden felszín alatti vizet érintı tevékenységet, így a kármentesítés szabályait 
is. A környezeti felelısségrıl szóló irányelv hatására a felszíni és a természetvédelmi területek 
kármentesítési szabályai is megszülettek:  

o a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A. – 
39/E. paragrafusok, és 

o a 91/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól. 

A szabályozás kiegészítésével a Víz Keretirányelv tárgyát képezı minden elem: felszín alatti vizek, 
felszíni vizek és védett természeti területek károsítása esetében hasonló eljárást kell követnie a 
hatóságnak és a kár okozójának, de az eltelt idı rövidsége miatt még viszonylag kevés gyakorlati 
példával rendelkezünk a felszíni vizekre és a természetvédelmi területekre. Valójában a 
jogszabályok megjelenése elıtt is történtek már kármentesítések, például vizes élıhelyek, illetve 
káros anyagokat (pl. nehézfémeket) tartalmazó üledékkel feliszapolódott medrek kotrása, stb. 

A felszín alatti vizekben lévı szennyezıdéseknek az a legnagyobb veszélye, hogy az emberi szem 
elıl rejtve vannak, így jelentıs részüknél károsodás csak akkor válik ismertté, amikor az már 
közvetlen veszélyt jelent az élıvilágra, sok esetben az emberek egészségére. Emiatt fontos a 
szennyezett területek számbavétele, amelynek céljából az OKIR és FAVI-KÁRINFO adatbázist, az 
1996-2006 idıszakban győjtött adatokat használtuk fel (a 2007. évi jogszabályváltozás 
következtében átalakított adatszolgáltatások még nem dolgozhatók fel). Az információs rendszer 
azokat a szennyezett területeket mutatja be, melyek klasszikus kármentesítési mőszaki 
beavatkozási technológiákkal felszámolhatóak - és nem foglalkozik a vonalas és diffúz 
szennyezésekkel. A FAVI-KÁRINFO több mint 15 ezer pontszerő szennyezıforrás (potenciális és 
tényleges) adatát tartalmazza, amelyek közül a VITUKI Kármentesítési Koordinációs Központ 
szakemberei leválogatták a releváns, tényfeltárási információkkal rendelkezı szennyezett 
területeket. A feldolgozás eredményét a 2-5. melléklet táblázatai tartalmazzák, valamint térképi 
formában a 2-3. térképmellékleten kerül bemutatásra. 

 

Az alegység területén 12 db szennyezett területet tartanak nyilván. A szennyezett terület 
nyagysága 0,000131672 km2, ami az alegység területének 0,00000365%-a. 

A tényfeltárások alapján 12 db bizonyítottan szennyezett terület 5 felszín alatti víztestet (4 db 
sekély porózus, 1 db sekély hegyvidéki) érint.  

 

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) célja (219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet), hogy felelısségi körtıl függetlenül a földtani közegben (talajban) és a felszín alatti 
vizekben hátra-maradt, akkumulálódott szennyezéseket, károsodásokat felderítse, megismerje, 
azok mértékét feltárja, a veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatát csökkentse, a 
szennyezett területeken a szennyezettséget mérsékelje, vagy megszüntetését elısegítse. A 
múltbeli szennyezések felszámolásához - a szakértık becslése szerint - minimum 30 évre van 
szükség, ezért elkészítették a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listát, amely egy elızetes 
egyszerősített relatív kockázatbecslés és elıminısítés alapján rangsorolja a szennyezéseket. A 
rendelkezésre álló források függvényében az OKKP programban a kármentesítéseket általában e 
prioritási listának megfelelıen ütemezetten hajtják végre. 

 

Az alegység területén kb. 20 db kármentesítési eljárás van folyamatban, ebbıl a kármentesítések 
majd mindegyike a nagyvárosok (Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Hatvan, Jászberény) ipari 
területeit érinti, Tápióbicskén és Szarvasgedén azonban mezıgazdasági eredető szennyezés 
(növényvédı szerek) található. Az OKKP keretén belül kármentesítési eljárás nincs folyamatban. 
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2-6. táblázat: Szennyezett területek (FAVI-KÁRINFO nyilvántartás alapján) 
A

zo
n

o
sí

tó
 

Víztest kód Víztest név 
Szennyezı-

anyagok 
Szennyezett terület 
aránya a víztesten 

SZT_013 TPH 0,00119% 

SZT_014 TPH 0,00119% 

SZT_015 

HU_sh.2.1 Cserhát, Karancs, 
Medves-Zagyva-vízgyőjtı 

TPH, BTEX 0,00022% 

SZT_169 Ásványok 0,0002% 

SZT_171 TPH 0,00059% 

SZT_178 

HU_sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy 

Fémek 0,000119% 

SZT_179 HU_sp.2.11.1 Duna-Tisza közi hátság - 
Tisza-vízgyőjtı déli rész 

Szervetlen vegyületek, 
BTEX 0,00029% 

SZT_288 TPH 0,00005% 

SZT_289 TPH 0,00021% 

SZT_290 

HU_sp.2.9.1 Északi-középhegység 
peremvidék 

TPH, BTEX 0,00018% 

SZT_296 Fémek, Halogénezett 
alifás szénhidrogének 

0,00503% 

SZT_297 

HU_sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság 

Fémek 0,000023% 

 

2.1.4 Mezıgazdasági szennyezıforrások 

A diffúz terhelés szempontjából a mezıgazdasági területek a legfıbb tápanyagforrások. A terhelés 
meghatározásához fontos a talajok hosszú távú tápanyag mérlegének ismerete. A 
felhalmozódás – kiürülés változását nyomon követve tudjuk becsülni a talajok rendelkezésre álló 
készletét, ami befolyásolja a lemosódó és beszivárgó tápanyagok mennyiségét. A 
tápanyagkészletben a különbözı növénykultúrák, eltérı mővelési módok és egyéb, gazdasági 
megfontolások miatt jelentıs területi különbségek vannak, akár szomszédos táblák között is. Ezt 
igazolták a 2005. évi Nemzeti Jelentés készítéséhez használt tábla szintő, a vizsgálatra kijelölt 
mintagazdaságok termelési és trágyázási adatai. Az összes mezıgazdasági területre kiterjedı 
statisztikai adat legkisebb léptéke a megyei szint. Reprezentatív területi (legalább tájegység szintő) 
adatok hiányában ezekkel lehetett a számításokat elvégezni. 

2.1.4.1   Állattartó telepek 

A felszín alatti vizek és esetenként a felszíni vizek szempontjából jelentıs pontszerő szennyezı 
források lehetnek az intenzív tartású, nagy létszámú állattartó telepek, amennyiben a 
trágyakezelés, tárolás nem felel meg a Helyes Mezıgazdasági Gyakorlat elıírásainak (59/2008. 
(IV. 29.) FVM rendelet vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 
rendjérıl). 

Az állattartó telepek számbavétele az alábbi adatokra épült: 

Az FVM és a KvVM által közösen készített Jelentés az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK 
irányelv 10. cikke értelmében „a mezıgazdasági eredető nitrát szennyezéssel szembeni 
vízvédelmi feladatok végrehajtásáról” címő 2008. évi ország jelentés alapadatát képezı nagy 
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létszámú állattartó telepek listája. A Tenyészet Információs Rendszerbıl (TIR) a Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ által átadott 2007. évre vonatkozó tenyészet nyilvántartási adatok, 
további információk a www.enar.hu honlapon találhatók. 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) PRTR adatállományai, amelyek a 
http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon érhetık el. 

A különbözı forrásból származó adatok összehangolása jelentette a legnagyobb feladatot, mivel a 
telepeknek nincsen közös azonosítójuk a különbözı nyílvántartásokban. A terhelés és a hatás 
meghatározásához az állatfaj, a létszám és a hely meghatározására van szükség. A különbözı 
adatbázisok alapján összeállított terhelési adatokat a 2-6. melléklet tartalmazza azzal a 
megjegyzéssel, hogy az összerendelések bizonytalanok, valamint a bel-, illetve külterületbe 
sorolás nem az állattartó telep tényleges elhelyezkedését jelöli, hanem azon a feltételezésen 
alapszik, hogy az 5 db szarvasmarhát, 10 db sertést, juhot, kecskét, vagy az 50 szárnyast 
meghaladó nagy létszámú gazdaságokban keletkezett trágyát kihordják a település intenzív 
mezıgazdasági mővelés alatt álló külterületeire. A nagylétszámú állattartó telepek elhelyezkedését 
a 2-6. térképmelléklet mutatja be. 

163 db nagy létszámú és számos kis létszámú állattartó telep található az alegységen. A 
baromfitelepek száma közel 50 db, darabszámban ezt követi a szarvasmarhatelep. A PRTR 
nyilvántartásban összesen 7 állattartó telep szerepel (egységes környezethasználati engedélyezés 
alá tartozó telepek). 

2-7. táblázat: Nagy létszámú állattartó telepek száma és a nagylétszámú telepekre 
becsült állatlétszám a részvízgyőjtıkön 2007-ben (db) 

Magyarország Tisza részvízgyőjtı Zagyva alegység 
 

telep létszám telep létszám telep létszám 
baromfi 2130 43 millió 839 20 millió 48 384 ezer 

víziszárnyas 1191 8312 ezer 1064 7547 ezer 12 7 ezer 
szarvasmarha 1362 508 ezer 691 252 ezer 47 15 ezer 

juh/kecske 1487 542 ezer 910 322 ezer 25 8 ezer 

sertés 1048 4091 ezer 479 2195 ezer 19 59 ezer 

egyéb 1200 n.a. 772 n.a. 3 na 

Összesen 8418 - 4755 - 154 - 

 

A szervestrágya 3  tárolás, kezelés és hasznosítás megfelelı megoldása a vizek nitrogén 
szennyezésének megakadályozása céljából lényeges, hiszen a trágya bizonyos szempontból 
hulladék, de sokkal inkább a termıterületek tápanyag-gazdálkodását segítı, hasznos 
melléktermék. A 2008. évi „Nitrát Jelentés” szerint a 2004-2007 közötti idıszakban - a helyszíni 
ellenırzések alapján – a nitrátérzékeny területeken található állattartó telepek 34%-a felelt meg a 
hatályos jogszabályi elıírásoknak a trágyatárolók mőszaki kialakítását, illetve tárolási kapacitását 
illetıen. A 2008. évre vonatkozó termelıi adatszolgáltatás alapján viszont még csak a telepek 
13%-a rendelkezik megfelelı trágyatárolóval. A Helyes Mezıgazdasági Gyakorlat (HMGy) 
szabályainak bevezetésével, valamint az EMVA I. tengelyő támogatásoknak köszönhetıen az 
állattartó telepeken a trágya kezelése ütemesen fejlıdik. Az egységes környezethasználati 
engedélyre kötelezett állattartó telepek esetében 2010.10.31-ig meg kellett építeni a szabályos 
trágyatárolót, míg a többi nagy létszámú telepnél a határidı 2011.12.31. A kis létszámú állattartó 

                                                
3 Szervestrágya: az állatállomány által ürített trágya, illetve a trágya és az alom keveréke, feldolgozott formában is, 
idetartozik különösen a hígtrágya, az istállótrágya. 
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telepek hígtrágyatárolóinak legkésıbb 2014. január 1-ig, míg istállótrágya-tárolóinak legkésıbb 
2015. december 22-ig kell a követelményeknek megfelelni. 

A nem megfelelıen szigetelt, vagy méretezett trágyatároló elsısorban a felszín alatti vizeket 
szennyezi el lokálisan igen magas – akár a nitrát direktívában meghatározott 50 mg/l tízszerese - 
nitrát-koncentrációt eredményezve a trágyatároló környezetében. Számtalanszor elıfordult, hogy a 
tárolás helyérıl kimosott szervestrágya felszíni vízben okozott károkat (az ammónia tartalom miatt 
fellépı oxigénhiányos állapot eredménye halpipálás, rosszabb esetben halpusztulás lehet). 

 

2.1.4.2   Halászat 

A halgazdálkodást a Víz Keretirányelv kétféleképpen kezeli, egyrészt, mint terhelést, ezért elıírja a 
halászati területek számbavételét (II. melléklet 1.4 pontja utolsó bekezdése), másrészt mint 
védendı értéket, így lehetıséget biztosít a gazdasági szempontból fontos vízi állatfajok védelmére 
területek kijelölésére (IV. melléklet 1. 2 pont).  

E kettısség a magyarországi helyzetre is jellemzı, hiszen a környezetvédelmi szabályozásban 
(27/2005 (XII. 6.) KvVM rendelet) a halastavak, mint szennyezıanyag kibocsátók jelennek meg. 
Ugyanakkor a 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról és végrehajtási rendeletei 
szerint a halászat a halnak megengedett módon és eszközzel halászati vízterületen történı fogása 
- ideértve a horgászatot is -, illetve győjtése, továbbá a hal tenyésztése, tartása és telepítése, 
valamint a hal és élıhelyének védelmét szolgáló tevékenység. 

A halastavak jelentıs szerepet játszanak a vízi élıhelyekként, mivel a tavak egy része természetes 
mocsár, vagy idıszaki vízállás helyén létesült, illetve egyes tórendszerek élıvilága megközelíti a 
természetes mocsarak fajgazdagságát. Ma a halastavak azok a vízfelületek, amelyek a világot kis 
foltokban megırizték az Alföldön. A halgazdálkodás jelentıs hatással van a vizek állapotára, ezért 
a természetes vizek jó ökológiai állapotának elérése csak a halászat és a horgászat 
szempontjainak érvényesülése mellett, az érintettek aktív részvételével valósítható meg. 

A halászati területek számbavételéhez a vízügyi nyilvántartásban (vízjogi engedélyekben, víztest 
adatlapokban) fellelhetı adatokat dolgoztuk fel. A részletes elemzés céljából az Országos 
Halászati Adattár (www.haki.hu) korlátozás nélkül közreadott, nyilvános adataival egészítették ki a 
vízügyi adatokat. Az eredményt a 2-7. melléklet tartalmazza, a 2-6. térképmellékleten is 
feltüntették. Ezen kívül felhasználták az FVM által közreadott halászati vizeket a „Magyarország 
Nemzeti Halászati Stratégiai Terve (NHST) a 2007-2013. közötti idıszakra” országos áttekintést 
adó anyagot, valamint a SCIAP Kutatás-fejlesztési és Tanácsadó Kft. által a VGT tervezés 
keretében az állapotértékeléshez készített tanulmányát, amely az 5-1. háttéranyagban található 
meg. 

A vízügyi nyilvántartás alapján készített elemzések összesítései óhatatlanul eltérnek az 
agrárágazat által megadott értékektıl, ugyanis jelentıs fogalmi eltérések tapasztalhatók a két 
szakterület között, például mást tekintünk természetes víznek (pl. mesterséges bányatavak), vagy 
a vízügyi nyilvántartásban intenzívként szerepel minden olyan halastó, amelyben trágyázás, etetés 
történik, míg a halászati szakemberek csak az akvakultúrát tekintik annak. Ezzel kapcsolatban 
megjegyzendı, hogy nincs olyan nagy halgazdaság Magyarországon, amely elérné a PRTR 

rendelet I. mellékletében meghatározott küszöbértéket, azaz 1 000 tonna/ é v hal-, vagy 
kagylótermelési kapacitást.  

Az Európai Unió terminológiájában a halászat a természetes vízi halászat körét fedi le, ideértve a 
tengeri halászatot és a belvízi halászatot. A halászati ágazaton belül elkülönül az akvakultúra, 
amely elsısorban a mesterséges körülmények között történı intenzív haltermelési technológiákat 
jelenti. A hazai tógazdasági haltermelés technológiája jelentısen eltér az európai gyakorlattól, 
ezért Magyarországon az akvakultúrán belül meg kell különböztetni az intenzív haltermelést, 
valamint a tógazdasági haltermelést.  
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Természetes vízi halászaton a vízfolyások, állóvizek (pl. tavak, holtágak, tározók) olyan 
hasznosítását értjük, ahol mind az abiotikus környezeti tényezık – kiemelten a vízforgalom – mind 
a biológiai folyamatok – kiemelten a tápanyag forgalom – teljes mértékben a természetes 
folyamatokra alapulnak. A halászati tevékenység alapvetıen a természetes úton felnövekvı halak 
halászatilag hasznosítható részének megfogására korlátozódik, a haltelepítések jellemzıen csak 
kisebb mértékben befolyásolják a halállomány struktúráját. A természetes vízi halászat 
hidromorfológiai, vagy vízminıségi elváltozást nem okoz. A halászok és a VKI céljai gyakorlatilag 
megegyeznek, mégpedig: a természetes ívóhelyek védelme, az illegális halászat 
megakadályozása, a halállomány védelme, invazív fajok és a kárókatona-állomány európai-szintő 
visszaszorítása. A természetes vízi halgazdálkodás területén ma már nem jellemzı idegen halfajok 
betelepítése, mint az sokáig gyakorlat volt. 

 Az intenzív haltermelés egy olyan iparszerő tevékenység, amely során mind az input, mind az 
output oldal teljes mértékben kontrollált, a természetes folyamatok (a víz és tápanyag forgalom) 
nem befolyásolják a termelést. Hazánkban jellemzı módon az intenzív haltermelés mővi 
környezetben (kizárólag mesterséges tóban) valósul meg.  

A tógazdasági haltermelés a két, fent bemutatott technológiától alapvetıen különbözik. Jelenlegi 
gyakorlatában meghatározó mértékben mesterségesen kialakított tavakban történik, melyek 
lehetnek völgyzárógátasak, oldaltározósak, körtöltésesek, vagy természetes terepmélyedésben 
kialakítottak. Míg a dombvidéki, hegyvidéki területeinken inkább az elıbbiek, a síkvidékeinken az 
utóbbiak a gyakoribbak. A tógazdasági haltermelés a természetes vizes élıhelyekre jellemzı 
anyagforgalmi folyamatokra épül, ennek megfelelıen olyan nyílt ökológiai rendszerként mőködik, 
amelynél az anyagok kibocsátása a természetes és a technológiai folyamatok egymásra hatásával, 
egymástól nem szétválasztható módon valósul meg.  

A hazai haltermelést döntıen a tógazdasági termelés jelenti. Többségében pontyot, busát, amurt 
és néhány ragadozó halfajt (harcsa, süllı és csuka) állítanak elı. A tógazdasági haltermelés fontos 
szerepet tölt be a természetes vizek halasításához szükséges tenyészanyag (közöttük védett és 
veszélyeztetett fajok) elıállításában.  

A vízügyi adatok feldolgozása eredményeként az alegységen a vízfolyás víztestek közül egy sem 
halászati hasznosítású, az állóvizek közül 10 db halászati hasznosítású. Ezek közül 3 db kijelılt, 7 
db pedig nem kijelılt víztest, összes vízfelületük 289 ha. 

 

A halastavak lehetnek mesterséges és természetes eredetőek. 

A halastavak hidromorfológiai szempontból vegyes képet mutatnak, mivel a mesterséges víztestek 
esetében hidromorfológiai vizsgálat szükségtelen, viszont a völgyzárógátas tározók a VKI 
szempontjából erısen módosított kategóriába sorolódnak, miközben a holtágak és természetes 
tavak állóvíz víztestek között szerepelnek. A völgyzárógátas tározóknál a hosszirányú átjárhatóság 
akadályozása, valamint általában a továbbengedett víz mennyisége okoz problémát. Gyakori 
probléma a parti sávban, illetve a mederben a makrofiták hiánya, vagy nem megfelelı összetétele. 
Hidrológiai szempontból elınyös, hogy a tavaszi nagyvizeket a tározók visszatartják, viszont 
hátrányos, hogy vízhiányos idıszakban a halastónak is szüksége van a vízre, így egyéb célú 
hasznosítása nem lehetséges, tehát a környezet számára ekkor nem jelent hasznosítható 
vízkészletet, sıt a párolgási veszteség pótlására plusz igényt támaszt. A természetes eredető 
tavak vízjárását a gazdálkodási igényeknek megfelelıen módosítják (zsilipek, átvezetés, stb.). 

A halastavi haltermelés során a tógazdasági munkamőveleteknek köszönhetıen egy sajátos vízi 
rendszer, ún. halastavi ökoszisztéma jön létre mely hidrobiológia szempontból nézve 
szélsıségesen hipertróf, sekélytavi rendszernek tekinthetı. A halastavakban mőködı 
anyagforgalmi folyamatok a természetes rendszerekével ekvivalensek, de oly módon manipuláltak, 
hogy azok a haltermelés érdekeit szolgálják. Fontos sajátsága a halastavi rendszereknek a 
planktonikus élet túlsúlya, amely a könnyen felvehetı oldott tápanyagokra épül. Ezt az állapotot 
maga a megfelelı nagyságú halállomány tartja fenn, a mesterséges beavatkozások (pl. 
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hínárkaszálás, trágyázás) csak ennek alapfeltételeit teremtik meg. A halastavi ökoszisztéma másik 
fontos jellemzıje a mesterségesen magasan tartott trofitási szint. Ugyanakkor a bevitt tápanyag 
jelentıs része a céltermékként elıállított hallal a rendszerbıl kivételre kerül. Emiatt ez a rendszer a 
természetes vizes rendszerekkel ellentétben ökológiai szempontból plagioklimax állapotában van. 
Jól jelzi ezt az a tény, hogy megfelelı tömegő népesítı anyag kihelyezése nélkül a feltöltött 
tavakban a természetes sekélyvízi élıhelyekre jellemzı szukcesszió kezdıdik, s három-négy év 
elegendı ahhoz, hogy hínarasok, olykor homogén nádasok vagy bokorfüzes társulások 
alakuljanak ki az egykori nyíltvizes területen. Ennek megfelelıen a halastavak vízminıség 
szempontjából problémásak, mivel jellemzıen magas tápanyag- és lebegıanyag tartalmú vizet 
bocsátanak ki, a kibocsátási adatokat a 2-1. melléklet tartalmazza (ipari és egyéb 
szennyvízterhelés). A tógazdaságokból származó terhelés értékelése érdekében az adatokat 
összevetettük a kommunális és az ipari szennyvízkibocsátásokkal (2.1.2 fejezet). A halászati 
ágazat táp-, lebegı- és szervesanyag terhelése összességében nem jelentıs (harmadik a 
települési és az ipari után), viszont a víztestenkénti vizsgálatnál már problémák jelentkeznek. A 
legtöbb tógazdaság kis vízfolyást, vagy kiseséső csatornát terhel, ezért a középvízi vízhozamra 
számított hígulási arány mind a dombvidéki völgyzárógátas, mind a síkvidéki tavaknál alacsony. 
Ezen kívül - jellemzıen az Alföldön - a csatornákba bevezetett egyéb szennyvizek miatt a 
befogadó víztest vízminıségi állapota már eleve nem megfelelı, amit tovább ront a halastó 
kibocsátása.  

 

2.1.4.3.   Mezıgazdasági hulladékgazdálkodás 

A mezıgazdasági hulladékokra részben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
vonatkozik részben ez kiegészül különbözı speciális szabályokkal, amelybıl kettı emelendı ki, 
mivel veszélyes hulladékokkal foglalkozik:  

o a növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény rendelkezik a lejárt szavatosságú 
növényvédı szer és a növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladék 
megfelelı, a környezetet nem szennyezı módon történı teljes körő kezelésérıl, 
biztonságos ártalmatlanításáról; 

o az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba 
hozatalának állat-egészségügyi szabályairól 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet. 

A mezıgazdaságban nagy mennyiségben szerves, komposztálható hulladékok keletkeznek, illetve 
az agrár ágazat fogadóképes lehet, hasznosíthat települési, vagy ipari biomasszát4 is, ezért a 
hulladékgazdálkodás igen fontos szereplıje. A VGT tervezésben figyelembe vett részletes 
adatokat a 2-2. melléklet tartalmazza. A szerves, biomassza hulladékgazdálkodási létesítmények 
elhelyezkedését a 2-2. térképmelléklet mutatja be. 

Akárcsak a többi ágazatban a mezıgazdasági hulladékok kezelése is jelentısen átalakult az 
utóbbi évtizedben. A lejárt szavatosságú növényvédı szereket, illetve a növényvédı szerrel 
szennyezett csomagoló eszközöket szelektíven győjtik majd zömét veszélyes hulladékégetıben 
ártalmatlanítják. Elsısorban múltbeli felelıtlen kezelésbıl, vagy enyhe szabályozásból 
származóan pontszerő felszín alatti vízszennyezésekkel kell számolni.  

A hazai szabályozás értelmében az állati tetemek, illetve a vágóhídi veszélyes hulladék - 
potenciális fertızésveszélyességük miatt - veszélyes hulladéknak minısülnek, kezelésüket 
azonban alapvetıen az állat-egészségügyi szabályoknak megfelelıen kell megoldani. A 
dögkutakat 2005. december 31-ig fel kellett számolni, ezért állati hulladékgyőjtı helyeket 

                                                
4  biomassza: a mezıgazdaságból (beleértve a növényi és állati anyagokat), az erdıgazdaságból és az 

élelmiszeriparból, valamint az ezzel kapcsolatos iparágakból származó termékek, melléktermékek, hulladékok és 
maradványok biológiailag lebontható része, valamint az iparból, szolgáltatásból származó hulladékok és a települési 
hulladék biológiailag lebontható része 
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létesítettek a nagy állattartó telepeken, a nagy élelmiszer-ipari cégeknél (pl. vágóhíd, 
húsfeldolgozó), és a regionális települési hulladékkezelı telepekhez kapcsolódóan, regionális állati 
hulladékgyőjtı helyeket létesítettek. Jelenleg az állati hulladékkal való gazdálkodás megoldott. Az 
állati hulladékot vagy feldolgozzák vagy biogázt készítenek vagy elégetik, ezért e témakörben is 
elsısorban a múltbeli, esetleg eddig még rejtve maradt szennyezések miatt kell aggódnunk. 
Alegység területén1 üzem kezel állati eredető szerves hulladékot. A üzem EKHE köteles. 

A mezıgazdasági (növényi maradványok és állati eredető trágya) és az élelmiszer-ipari hulladék, 
illetve a biomassza hulladékok, ideértve a települési zöldhulladékot is, legnagyobb része biológiai 
kezeléssel hasznosítható, vagy közvetlenül visszaforgatható a mezıgazdasági termelésbe. Az EU 
hulladékgazdálkodási rendelete szerint a biológiai úton lebontható növényi és állati hulladék 
lerakása 2016-ig gyakorlatilag teljes egészében megszőnik.  

2.1.5 Balesetszerő szennyezıforrások 

A VKI a 11. cikkében, a VII. mellékletben, valamint a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 18. §-a 
elıírja, hogy a tervnek tartalmaznia kell a rendkívüli események (balesetek, természeti 
katasztrófák, havária-szennyezések), továbbá a mőszaki berendezésekbıl származó anyagok 
általi jelentıs szennyezések hatásainak megelızését, mérséklését szolgáló intézkedéseket, 
amelyek a nehezen elıre jelezhetı események esetén is biztosítják a vízi ökoszisztémák 
veszélyeztetésének, károsodásának megelızését, illetve a kár mérséklését, azaz a környezet 
biztonságát. A környezetbiztonság fogalomkörébe azok a biztonságunkat veszélyeztetı 
események és folyamatok tartoznak, melyek egyrészt természeti (földrengés, árvíz, szélviharok, 
erdıtőz stb.), másrészt emberi eredetőek (pl. környezet-károsítással is járó ipari, közlekedési 
katasztrófák). 

 

2.1.5.1  Veszélyes üzemek 

Az uniós normákat három átfogó jogszabály határozza meg: a súlyos ipari balesetek veszélyének 
megelızésére és csökkentésére alkotott 96/82/EK (és azt módosító 2003/105/EK) úgynevezett 
„Seveso” irányelv, a 1907/2006/EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, 
engedélyezésérıl és korlátozásáról szóló „REACH” rendelet, valamint a 2004/35/EK irányelv, 
amely a környezeti felelısségrıl szól. 

A súlyos ipari balesetek megelızését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó 
intézkedéseket 2002. január 1-tıl vezették be Magyarországon. A Seveso irányelvet a hazai 
jogrendbe átültetı szabályozás „a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl” szóló 1999 évi LXXIV. 
törvény IV. fejezete, valamint a kapcsolódó végrehajtási 179/1999 (XII. 10.) Korm. rendelet és 
18/2006 (I. 26.) Korm. rendelet. A törvény a katasztrófavédelem feladatává teszi a súlyos ipari 
balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának 
biztosítását, valamint az üzemek kötelességévé teszi az üzemben jelenlevı veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhetı súlyos balesetek bekövetkeztekor 
jelentkezı hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a 
szükséges üzemi megelızı intézkedések megtételét. A belsı védelmi terv végrehajtásáért az 
üzem, míg a külsı védelemért az állami polgári védelmi szervek felelısek. A veszélyes üzemek 
biztonsági jelentése nyilvános, a védelmi tervek az érintett helyi polgármesteri hivatalokban 
mindenki számára hozzáférhetıek, valamint lakossági tájékoztató kiadványok is készültek. 
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Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság honlapján (www.katasztrofavedelem.hu) 
nyilvánosságra hozott veszélyes ipari üzemek5 listáját a 2-8. melléklet tartalmazza az érintett 
víztestek azonosítóival, elhelyezkedésük a 2-4. térképmellékleten látható.  

Az alegység területén  2 veszélyes üzem található. (AMI Kft. Lırinci telep, MVM Zrt. Lırinci 
Gázturbinás Erımő) 

A 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet szerint a jelen lévı veszélyes anyagok mennyisége 
függvényében az üzemeket három kategóriába sorolják: felsı küszöbértékő, alsó küszöbértékő és 
nem a rendelet hatálya alá tartozó üzemek.  

Az alegység területén felsı küszöbértékő kategóriáju telep nem található. 

Alsó küszöbértékő létesítmény 2 db található (nagy mennyiségő veszélyes anyag tárolása miatt és 
villamoserımő).  

 

A veszélyes ipari üzemeken kívül balesetszerő szennyezés bekövetkezhet olyan helyzetekben is, 
amelyek nem tartoznak a 1999. évi LXXIV. törvény hatálya alá: 

� atomenergia alkalmazásával összefüggı tevékenység; 
� közúti, vasúti, légi, vízi, vagy vezetékes szállítás; 
� bányászati tevékenység; 
� hulladéklerakók; és 
� katonai létesítmények. 
�  

2.1.6 Vízminıségi káresemények 

A kormányzati munkamegosztásnak megfelelıen, amennyiben felszíni víz, vagy felszín alatti víz, 
vagy természeti érték károsodik, akkor a környezetvédelmi miniszter felel a balesetszerő esemény 
következményinek elhárításáért, a károk csökkentéséért (90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a 
környezetkárosodás megelızésének és elhárításának rendjérıl)  

Kárelhárításról akkor beszélünk, ha a haváriából adódott környezet veszélyeztetés vagy környezet 
károsítás megszüntetése érdekében azonnali mőszaki beavatkozás szükséges (szemben a 
tartósan károsodott területekkel, ahol kármentesítést kell végezni).  A tartósan károsodott 
területeken ezzel szemben kármentesítést kell végezni. Az idıben végzett kárelhárítás egyik célja 
a magasabb költségráfordítással  járó (a kármentesítési munkálatok elkerülése. A 
kármentesítéssel kapcsolatos adatokat a 2.1.2 fejezet tartalmazza). 

Annak érdekében, hogy a kárelhárítás hatékony legyen a veszélyes telepeknek üzemi vízminıségi 
kárelhárítási tervvel kell rendelkezniük. Az üzemi tervek alapján az illetékes Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság területi vízminıségi kárelhárítási tervet készít. Ezen tervek alapján készülnek 
fel a vízgyőjtın várható szennyezés lokalizálására, felszámolására, pl. lehetséges beavatkozási 
helyeket jelölnek meg, forgatókönyveket dolgoznak ki, összeállítják a veszélyeztetett (értesítendı) 
vízhasználatok listáját, stb. A 2-8. melléklet tartalmazza a már elkészült és a még hiányzó 
területi kárelhárítási tervek listáját. Az egyes kárelhárítási terv intézkedési területét a KÖVIZIG-
ek saját hatáskörben jelölték ki, eltérı elvek alapján. Ennek következtében egyes igazgatóságok 
belvízrendszereket, mások teljes vízgyőjtıket, illetve részleges, nagyobb vízfolyások közvetlen 
vízgyőjtıit jelölték ki. A legtöbb terv felülvizsgálatára már most szükség lenne, mert a vízgyőjtıkön 

                                                
5 Veszélyes ipari üzem: egy adott üzemeltetı irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes 
létesítményben - ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is - veszélyes anyagok vannak jelen a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérı mennyiségben (tekintet nélkül az üzem 
tevékenységének ipari, mezıgazdasági vagy egyéb besorolására). 
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újabb tevékenységek (veszély források) jelentek meg, míg mások megszőntek, vagy 
technológiájuk megváltozott. 

A Környezeti Káresemények Adatbázisa alapján vizsgáltuk a 2004-2008 közötti idıszak 
káreseményeit. Az adatokat a 2-8. melléklet tartalmazza, az események által érintett vizeket a 2-4. 
térképmelléklet mutatja be. 

 

Az alegység területén 2004 és 2008 között 10 káresemény történt ez 4 vízfolyás víztestet és 2 
állóvíz víztestet érintett. 

A víztesteken 2 esetben történt halpusztulás, 2 esetben pedig egyéb vegyianyag szennyezés. 

A felszín alatti víztesteknél bejegyzett 17 db kárelhárítási esemény közül 5 db valójában 
kármentesítés (Csepeli galvániszap és Szekszárd-Lıtéri klórozott szénhidrogén szennyezés). A 
kárelhárítási események közül 11 sekély porózus, vagy sekély hegyvidéki vízadókat érintett, míg 1 
db karsztot. 

 

2.2 Diffúz szennyezıforrások 

A nem pontszerő, diffúz szennyezések rendszerint nagy területrıl érkeznek kis koncentrációban, 
a kibocsátások térbeli elhelyezkedése elszórt és pontosan nem ismert. Az emissziók valamilyen 
intenzív területhasználat (mezıgazdaság, település, erdıgazdálkodás) következményei. Bár az 
egyes (lokális) kibocsátások mértéke önmagában kicsi, hatásuk a vizekre összegzıdve jelentkezik. 
A szennyezés a forrásoktól valamilyen közvetítı közegen keresztül jut el a vizekig, például a 
talajon, a háromfázisú zónán keresztül a talajvízig, a befogadóba történı belépés vonal, vagy 
felület mentén történik. A terjedésben (felszíni és felszín alatti transzport) meghatározó szerepük 
van a hidrológiai folyamatoknak. 

A szennyezés érkezhet felszíni és felszín alatti lefolyással (oldott állapotban vagy szilárd formában 
(talajhoz/hordalékhoz kötötten); továbbá a légköri száraz/nedves kihullással. A források és a 
pontszerő-diffúz jelleg szerinti csoportosítás némileg átfedésben van egymással. Például a 
szennyvíz eredető terhelés pontszerő, ha közvetlenül vagy a vízfolyások közvetítésével jut a tóba, 
vagy diffúz, ha a talajon és a talajvízen keresztül éri el a felszíni vizeket. Mezıgazdasági eredető 
terhelésnél a legtöbb esetben pontszerő kibocsátónak tekinthetık az állattartó telepek, a 
földhasználatból származó terhelés (mőtrágya lemosódás, talajerózió stb.) viszont jellegzetesen 
diffúz. Diffúz szennyezésnek tekintjük a nagyszámú, önmagában kisebb jelentıségő, elszórt, 
állandó vagy idıszakos jellegő pontszerő kibocsátást is (például csapadékcsatornák, dréncsövek 
vagy belterületi szennyvíz szikkasztók összessége), melyek együttesen már számottevı hatásúak 
lehetnek. Utóbbiak olyan kibocsátásokat jelentenek, melyek ugyan konkrét helyhez kötöttek, és 
emiatt pontszerőnek tekinthetık, szennyezéseik viszont a meteorológiai eseményekkel, illetve a 
hidrológiai folyamatokkal szorosan összefüggnek, így valójában nem-pontszerő jellegzetességeket 
hordoznak. A pontszerő-diffúz jelleg megítélése ugyanakkor a lépték kérdése is: sok apró 
pontszerő kibocsátás együttesen, nagyobb területi léptéken már diffúzként kezelhetı (például 
belterületeken a lakossági szennyvíz-szikkasztás), míg egy egész város kibocsátásai egy nagy 
folyó, mint befogadó szempontjából pontszerőként is tekinthetık. 

 

A felszíni és felszín alatti vizek szennyezıdése a szántóföldi területek nagy aránya és a vizek 
védelme szempontjából nem megfelelı mezıgazdasági gyakorlat, pl.:a mővelt terület és a vízpart 
közelsége miatt következik be. A felszíni vizek tápanyag terhelése szempontjából jelentıs 
probléma a mővelt területekrıl – fıként erózióval – bemosódó foszfor is. 

A diffúz szennyezések rendszerint nagy területrıl érkeznek kis koncentrációban, a kibocsátások 
térbeli elhelyezkedése elszórt és pontosan nem ismert. Az emissziók valamilyen intenzív 
területhasználat (mezıgazdaság, település, erdıgazdálkodás) következményei. Bár az egyes 
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(lokális) kibocsátások mértéke önmagában kicsi, hatásuk a vizekre összegzıdve jelentkezik. A 
szennyezés a forrásoktól valamilyen közvetítı közegen keresztül jut el a vizekig, a befogadóba 
történı belépés vonal vagy felület mentén történik. A terjedésben (felszíni és felszín alatti 
transzport) meghatározó szerepük van a hidrológiai folyamatoknak. 

 

A pontszerő és diffúz terhelések közötti eltérés nemcsak a szennyezés helyének és a terjedés 
útvonalának különbségébıl, hanem azok idıbeli változásából is adódik. A nem pontszerő terhelést 
– tekintve, hogy a terjedési folyamatokat alapvetıen a hidrológiai tényezık határozzák meg – 
sztochasztikus változások jellemzik. 

A bemutatott jellemzık a diffúz szennyezések meghatározását meglehetısen bonyolult 
problémává teszik. Közvetlen mérésre nincs lehetıség, a folyóvízi anyagáramok, vagy a felszín 
alatti szivárgás pontos meghatározásához elegendı számú helyen és gyakorisággal folytatott 
vízminıségi mintavételezésre csak kivételes esetekben adódik lehetıség.  

A diffúz terhelésekkel kapcsolatos alap adatok és a modellszámítások eredményei a 2-9. 
mellékletben találhatók meg. A 2-5. térképmelléklet a foszfor emisszió a 2-6. térképmelléklet 
nitrogén terhelésbecslés eredményét mutatja be a szennyezés forrásától függetlenül. 

2.2.1 Települések 

2.2.1.1   Települési diffúz szennyezések forrásai  

A városi területeken az urbanizáció hatása többszörösen jelentkezik. Egyrészt az intenzív emberi 
tevékenység miatt a felszíni lefolyásban általában a szennyezı anyagok széles skáláját találhatjuk, 
másrészt jelentıs változások következnek be az érintett terület hidrológiájában. A természetes 
növénytakaró csökkenése, valamint a burkolt felületek arányának növekedése megváltoztatja a 
beszivárgás és a felszíni lefolyás mennyiségi és minıségi jellemzıit. Az egyre nagyobb hidrológiai 
aktivitást mutató területeken a beszivárgás mértéke csökken, a felszíni lefolyás mennyisége pedig 
ezzel párhuzamosan gyarapszik.  

A csapadékvíz szennyezıdése három, térben és idıben elkülönülı, egymást követı és részben 
befolyásoló folyamatra bontható:  

1) szennyezıdés a légtérben,  

2) szennyezıdés a felszíni lefolyás során és  

3) szennyezıdés a csatornahálózatban.  

4) száraz idıszakokban a burkolt felületeken különbözı forrásból származó szilárd anyagok 
(és a szilárd részecskékhez kötıdı egyéb szennyezık) halmozódnak fel.  

 

A szennyezı anyagokat és azok forrásait a 2-6. táblázat mutatja be. Ezeket a felszíni lefolyás 
győjti össze és a vízelvezetı rendszer szállítja el a befogadókba. A burkolt felületekrıl a csapadék 
és azzal együtt a szennyezıanyagok szinte veszteség nélkül folynak le, az elszigetelt burkolt 
felületekrıl viszont a mellettük lévı, vízáteresztı területekre kerül, ahol nagyrészt a talajba 
szivárog (tehát azt szennyezheti). A szennyezı anyagok egy része a hordalékhoz kötıdve (az 
elsodort szilárd szemcsék többnyire az alsó mérettartományból kerülnek ki), másik része pedig 
oldott formában mozog a felszíni lefolyással (egyes anyagok oldódását a csapadék savassága 
erısen befolyásolhatja). A befogadót elérı terheléseket itt is a hígulási, lebomlási folyamatok 
szabják meg. 

A csatornázatlan belterületekrıl, illetve a csatornára nem rákötött ingatlanokról származó, 
szikkasztott szennyvizek a felszín alatti vizek terhelését okozzák. Az elszikkasztott szennyvíz a 
nitrogén (ammónia, nitrát, nitrit) tartalmon felül a háztartásokban használt különbözı vegyszereket, 
valamint a lakosok által elfogyasztott gyógyszereket is tartalmaz. A szennyezés hatása nemcsak a 
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terhelés mennyiségétıl függ, hanem a talaj összetétele, fizikai tulajdonságai, hidrogeológiai 
jellemzıi, így különösen a háromfázisú zóna vastagsága számottevıen befolyásolja a szivárgási, 
megkötıdési, lebomlási, hígulási folyamatokat. 

2-8. táblázat: Városi diffúz szennyezés jellemzı szennyezıanyagai és forrásai 

Szennyezıanyag Források 

Hordalék, szilárd anyagok Építkezések és egyéb nem burkolt felületek eróziója, légköri kiülepedés 
(közlekedési és ipari eredető kibocsátásokból), az épített környezet mállási 

folyamatai, illetve záporkiömlık. 
Oxigénigényes (szerves, lebomló) 

anyagok 
Növényi maradványok (levelek, főnyesedék), állati ürülék, utcai szemét és 

egyéb szerves anyagok 
Mikrobiológiai szennyezık, 

patogének 
Szikkasztott szennyvíz, állati ürülék, egyesített rendszer záporkiömlıi 

(kevert szennyvíz) 

Tápanyagok (nitrogén, foszfor) 
Légköri ülepedés, fedetlen talajok eróziója, szikkasztott szennyvíz,  
szennyvízcsatorna exfiltrációja, egyesített rendszer záporkiömlıi (kevert 
szennyvíz), kertekben, parkokban használt mőtrágya 

Nehézfémek (cink, réz, kadmium, 
nikkel, króm, ólom) 

Légköri kiülepedés (közlekedésbıl, ipari kibocsátásokból), kültéri 
fémtárgyak (pl. ereszcsatornák), szemétlerakók csurgalékvizei. 

Olajok, zsírok Közlekedés (gépjármővekbıl), benzinkutak, mosók, földalatti tartályok 
Egyéb szerves mikroszennyezık 

(peszticidek, fenolok, PAH-ok) 
Légköri kiülepedés (közlekedésbıl, ipari kibocsátásokból), kertekben 

használt növényvédıszerek. 
Sók Síkosság-mentesítés 

A felsorolt szennyezıanyagok mindegyikére igaz, hogy a lefolyás, beszivárgás szennyezettsége 
tág határok között változhat a forrásoktól és a hígulást meghatározó folyamatoktól függıen.  

A vizek szerves- és tápanyag, valamint só szennyezettségére vonatkozóan rendelkezünk általában 
adatokkal. A többi komponens tekintetében egyelıre a probléma fontosságának megítéléséhez 
sincs elegendı információnk, tekintve, hogy a veszélyes anyagokra vonatkozó felmérések mind az 
emisszió, mind pedig az immissziós oldalról elégtelenek. A rendelkezésre álló monitoring adatok 
(elsısorban fémek és néhány szerves mikroszennyezı, pl. peszticidek) azt sugallják, hogy a vizek 
terhelésében sokkal nagyobb szerepe van a diffúz hatásoknak, mint a terhelési oldalról is jobban 
ismert pontforrásoknak. 

A városi területeken keletkezı diffuz P emisszió az alegységet érintı víztest vízgyőjtık esetében 
változó képet mutat. A terhelési érték 0 és 1055 kg/év között mozog. A legalacsonyabb terhelés a 
Versegi-patak, a legnagyobb terhelést a Galga-patak vízgyőjtıjét éri. 

Sajátos, de feltételezett nagy számuk miatt, jelentıs potenciális veszélyforrást képviselnek a 
felhagyott, vagy meghibásodott, esetleg már eredendıen rosszul kivitelezett kutak, amelyek 
felgyorsíthatják a felszín közeli talajvízben megjelent szennyezıdéseknek a nagyobb mélységekbe 
való lekerülését. 

2.2.1.2   Belterületi lefolyásból származó foszforterhelés  

A felszíni vizek eutrofizációs kockázatának megítélése szempontjából lényeges kérdés a 
foszforterhelések ismerete. A foszfor pontszerő (elsısorban szennyvíztisztító telepek), illetve diffúz 
(fıként erózió és felszíni lefolyás) forrásból származhat. Bár a foszfor nem sorolható a tipikus, 
belterületi lefolyást szennyezı anyagok közé, a felszíni vizeket érı tápanyagterhelés 
meghatározásához szükséges a belterületi terhelés arányának, jelentıségének ismerete.  

A felszíni vizeknél az irodalomban közölt, fajlagos terhelésre, vagy a lefolyó vizek jellemzı 
koncentrációira vonatkozó értékek csak tájékoztató jellegőek, a terhelés pontosabb 
meghatározása mérési program és modellszámítások nélkül nem lehetséges. Annak ellenére, 
hogy a városi diffúz szennyezés a hetvenes évek óta fontos célterülete a nemzetközi kutatásoknak, 
a hazai helyzetre vonatkozóan kevés az ismeretünk. A fıként expedíciós jellegő mérések csak 
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néhány komponensre (elsısorban növényi tápanyagok) és korlátozott területre  terjedtek ki, 
elsısorban kutatási céllal.  

A terhelés számítását PhosFate (Kovács és mtasi, 2008) vízgyőjtı modellel végezték. Települések 
esetén a lakosszámnak és a csatornázottság arányának megfelelıen számították az évenkénti 
talajba jutó foszfor mennyiségét. Ezen felül figyelembe vették a légköri foszfor kiülepedés hatását 
is. A belterületi lefolyással közvetített terhelést (melyet a sokéves átlagos csapadékból számított 
lefolyás, a belterület jellege és a lefolyást jellemzı átlagos P koncentrációk meghatározásával 
becsültek) a 2-9. melléklet foszforformákra vonatkozó részében a víztestekhez tartozó közvetlen 
vízgyőjtıterületekre összesítve került megadásra. 

A városi területeken keletkezı diffuz P emisszió az alegységet érintı víztest vízgyőjtık esetében 
változó képet mutat. A terhelési érték 0 és 1055 kg/év között mozog. A legalacsonyabb terhelés a 
Versegi-patak, a legnagyobb terhelést a Galga-patak vízgyőjtıjét éri. 

 

2.2.1.3   Felszín alatti víz nitrátterhelése a belterületeken 

A felszín alatti vizek legszennyezettebb területei a belterületek alatt húzódnak, amely a kommunális 
szennyvíz elszikkadásával és egyéb belterületi szennyezıforrásokkal (ipar, belterületi állattartás, 
városi csapadékvíz, parkok és kertek, stb.) függ össze. A belterületeken számos felszín alatti vizet 
feltáró ásott-, vagy fúrt kút vízminıségi vizsgálati adatával rendelkezünk a fıkomponensekre 
vonatkozóan. Ennek ellenére a terhelés – hatás kapcsolat vizsgálata nem egyszerő, mivel a 
folyamatok lassan játszódnak le, a felszín alatti vízben az adott pillanatban mért koncentrációk 
évekkel, évtizedekkel korábbi terhelések eredı hatását mutatják.  

A belterületi kiskertekre és pontszerő szennyezı-forrásokra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre 
adatok, ezért a belterületi nitrogénterhelés becslése az emberek és a haszonállatok által „termelt” 
nitrogén mennyisége és a települési belterület aránya alapján történt (kgN/ha/év egységben).  

Az emberi eredető nitrogén kibocsátás mennyisége átlagosan 3,6 kgN/év/fı, a települések 
csatornázatlan részein ennek felével számoltunk, mint nitrogénterhelés. A csatornázott 
településrészeken nullának feltételeztük az emberi eredető nitrát terhelést, bár a közcsatorna is 
szivároghat. A haszonállatokból származó fajlagos nitrogén terhelés számításához tudnunk kell a 
település belterületén lévı állatok létszámát, valamint az állatfajonként termelt nitrogén 
mennyiségét. A belterületi haszonállatok számának meghatározásában rendkívül nagy a 
bizonytalanság, mivel az elérhetı tenyészállat adatok  nem tartalmaz egyértelmő 
megkülönböztetést a bel-, illetve külterületi állatállomány között. A tenyészállat nyilvántartás nem 
terjed ki a saját felhasználásra tartott haszonállatokra, amelyek nagy része belterületen található. 

A számításban felhasznált lakos szám és tenyészállat-létszám adatokat a 2-6. melléklet 
tartalmazza. A csatornázatlan, vagy csatornára rá nem kötött lakosok számát a KSH adatai alapján 
lehet becsülni. A haszonállatok belterületi terhelésének becslése azon a feltételezésen alapszik, 
hogy az 5 db szarvasmarhát, 10 db sertést, juhot, kecskét, vagy az 50 szárnyast nem meghaladó 
létszámú gazdaságokban a keletkezett trágya belterületen hasznosul. A rendelkezésre álló adatok 
alapján végzett számítások eredményei a 2-9. melléklet nitrogénformákra vonatkozó részében 
találhatók. 

 

Jelentıs a terhelés, ha mind a külterületen, mind a belterületen a fajlagos N terhelés nagyobb, 
mint 20 kgN/ha/év. Amennyiben csak a külterületen, vagy csak a belterületen nagyobb a terhelés 
20 kgN/ha/év-nél, akkor fontos minısítéső. A statisztikai adatok közigazgatási egységekre, 
településsorosan, vagy megyei, régiós bontásban állnak rendelkezésre, ezért az eredmények 
összesítése a 2-14. táblázatban a településekre, mint közigazgatási területekre vonatkoznak. 
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2-9. táblázat: Belterületi nitrogén terhelésbecslés településenkénti eredménye 

 

2007 év Magyarország Tisza 2-10 

Emberi anyagcsere nitrogén 
kibocsátás részaránya* 26,2% 31,1% 31,9% 

Jelentıs fajlagos terhelés 552 db 119 db 7 db 
Ebbıl elsısorban települési 
forrásból származó terhelés 246 db 67 db _ 

Elsısorban települési terhelés 
részaránya* 44,6% 56,3% 0% 

Fontos fajlagos terhelés 2338 db 987 db 104 db 
Ebbıl elsısorban települési 
forrásból származó terhelés 2303 db 978 db 22 db 

Elsısorban települési terhelés 
részaránya* 98,5% 99,1% 22 % 

Nem jelentıs fajlagos terhelés 279 db 60 db 7 db 
Ebbıl elsısorban települési 
forrásból származó terhelés 274 db 60 db 0 db 

Elsısorban települési terhelés 
részaránya* 98,2% 100% 0 % 

* területi súlyozás nélküli részarány 

A fajlagos nitrogén terhelésbecslés eredményét a 2-6. térképmelléklet mutatja be. Az 
alegységhez sorolt 118 db település közül 7 db területén jelentıs a terhelés.  

A belterületi fajlagos nitrogén terhelésbecslés minimum értéke 31,9 kgN/ha/év, maximuma 61,1 
minimuma 15,4 kgN/ha/év. A kibocsátás oldalról vizsgálva az emberi anyagcsere termék 
elszikkasztása kicsivel több, mint egyharmad részt tesz ki, míg a mezıgazdasági kibocsátás 
(mőtrágya és állati eredető szerves trágya) kétharmad részt. A mezıgazdasági területre 
kihelyezett trágya jelentıs része viszont – mint tápanyag – beépül a terménybe, ezért a terhelés 
töredéke a kibocsátásnak (tápanyagmérleg). 

2.2.2 Mezıgazdasági tevékenység  

A diffúz terhelés szempontjából a mezıgazdasági területek a legelterjedtebb tápanyagforrások, 
mivel az ország döntı többsége termıterület. A terhelés meghatározásához fontos a talajok 
hosszú távú tápanyag mérlegének ismerete. A felhalmozódás – kiürülés változását nyomon 
követve tudjuk becsülni a talajok rendelkezésre álló készletét, ami befolyásolja a lemosódó és 
beszivárgó tápanyagok mennyiségét. A tápanyagkészletben a különbözı növénykultúrák, eltérı 
mővelési módok és egyéb, gazdasági megfontolások miatt jelentıs területi különbségek vannak, 
akár szomszédos táblák között is. Az összes mezıgazdasági területre kiterjedı statisztikai adat 
legkisebb léptéke a megyei szint. Reprezentatív területi (legalább tájegység szintő) adatok 
hiányában ezekkel lehetett a számításokat elvégezni. 

1961-tıl a megyei statisztikai adatok alapján számolt éves nitrogén és foszformérleg készítése 
során inputként a mő- és szerves trágyával bevitt mennyiségeket, továbbá nitrogén esetén a 
légköri fixációt lehetett figyelembe venni, míg az output oldalon a terméssel elvont növényi 
tápanyagtartalom szerepelt. A szerves trágya tápanyagtartalma az állatszámból, az egyes 
fajtákhoz tartozó fajlagos N és P kibocsátásból valamint a kihelyezés során bekövetkezı 
veszteségbıl képezhetı. Mőtrágya esetén a rendelkezésre álló teljes mennyiségekbıl 
sztöchiometriai arányok szerint határozták meg a tényleges N és P mennyiségeket. A számítás 
feltételezése szerint az alkalmazott nitrogén mőtrágya fele nitrát, fele ammónium hatóanyagú, a 
foszfor mőtrágya pedig teljes mennyiségben foszfát hatóanyagú. A terméssel elvont tápanyagok 
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esetén az egyes szántóföldi növényfajtákhoz rendelhetı fajlagos tápanyag-tartalom és a 
termésmennyiség szerint számoltak. Hüvelyesek esetén figyelembe vették a fajlagos légköri 
fixációt.  

Magyarországon a növényvédıszer hatóanyaggyártás gyakorlatilag megszőnt, legfeljebb csak 
kiszerelés, formálás történhet. A korábbi növényvédıszereket elıállító üzemek vagy megszőntek, 
vagy leállították a gyártást, így az esetleges szennyezések oka feltételezhetıen nem pontforrásból, 
hanem diffúz forrásból eredhet (endosulfán, diuron, izoproturon, trifluralin). A peszticidek közül a 
HCH (lindán) illetve DDT használata Magyarországon már régóta tiltott, ezek forrása külföldi 
eredetbıl, vagy a talajban meglévı, akkumulálódott szennyezettségbıl származhat (a DDT 
bomlási sebessége a talajokban rendkívül kicsi). 

A felszíni és felszín alatti vizek jelenlegi (2007. év) terhelésére vonatkozó számításokról a 
következı alfejezetek szólnak. 

2.2.2.1  Felszíni vizek mezıgazdasági eredető diffúz foszfor terhelése 

A felszíni vizek esetében a jó állapot elérését leginkább a túlzott mértékő foszforterhelés 
veszélyezteti. A mezıgazdasági eredető terhelések szerepe a múltbéli nagy tápanyagfeleslegek 
következtében a felsı talajrétegekben akkumulálódott foszfortartalom útján érvényesül. A tárolt 
felesleg a hidrológiai folyamatok révén, fıként a felszínen, a lefolyás és az erózió által (erre 
vonatkozó térképet lásd a 2-2. ábrán) jut el a felszíni vizekbe. A terhelések meghatározása a 
mérési adatok hiánya, illetve elégtelen idıbeli és térbeli sőrősége miatt modellezéssel történhet, 
különösen, ha nagyszámú kisvízgyőjtı anyagáramairól van szó. A tervezés során használt 
PhosFate (Phosphorus Fate) modell olyan foszforforgalmi vízgyőjtı modell, amely a nem 
pontszerő mezıgazdasági és városi foszforkibocsátásokat és azok felszíni terjedését számítja 
éves léptékben. Ezen felül figyelembe veszi a légköri foszfor kiülepedés hatását is. A modell 
leírását a 2-1. háttéranyag tartalmazza. 

A mezıgazdasági terhelések mellett megadták a belterületekrıl, valamint a mővelésen kívüli 
területekrıl (erdık, vizek, vizenyıs területek) származó háttérterhelést is. A víztestek alsó, kifolyási 
pontjára számított anyagáramok már a transzport folyamatok során fellépı veszteségekkel (terepi 
és mederbeli visszatartás) csökkentetett érétkeket jelentik. Ez az a mennyiség, ami a forrásokból 
ténylegesen a folyók medrébe eljut. A számításnál figyelembe vették vízrajzi topológia szerinti 
összegyülekezést (a lejjebb lévı szakaszok tartalmazzák a víztest feletti vízgyőjtırıl érkezı, 
összegzett anyagáramokat is, kivéve a határon kívülrıl érkezı terhelést). A víztest közvetlen 
vízgyőjtık fajlagos diffúz foszfor emisszióit a 2-9. melléklet foszforformákra vonatkozó táblázat 
adja meg és 2-5. térképmelléklet mutatja be.  

 

Az eredmények szerint a nagyobb lejtéső domb- és hegyvidéki vízgyőjtık (jelentısebb erózió és 
felszíni bemosódás) rendelkeznek nagyobb terhelési értékekkel. Ez összhangban van a foszfor 
környezeti viselkedésével, ami fıként a felszínen mozogva, elsısorban eróziós úton jut el a felszíni 
befogadókig. Az erdı területekrıl származó foszforterhelés alacsony, sıt a megfelelı 
aljnövényzettel rendelkezı erdık foszfor visszatartó képessége kiemelkedı. Síkvidékek esetén 
a felszíni lefolyás alacsony szintje miatt a felszíni eredető bemosódás alacsony volumenő A 
vízgyőjtık fajlagos terhelései a 0,02-13,52 kgP/ha/év tartományba esnek. 

 

A víztestek foszfor terhelésének minısítésekor négy kategóriát lehetett megkülönböztetni: jelentıs, 
fontos, nem jelentıs, elhanyagolható. A minısítéshez figyelembe vették a víztest közvetlen 
vízgyőjtıjének fajlagos területi emisszióját, az erózió, illetve belvíz veszélyeztetettség mértékét és 
területi arányát, valamint a számított foszfor anyagáramot a víztest alsó (kifolyási) szelvényében. A 
minısítést a víztest tápanyag vizsgálati eredményeivel is összevetették, visszaellenırizték. 
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2-10. táblázat: Felszíni víztestek foszfor terhelésbecslés eredménye 

Közvetlen vízgyőjtı Magyarország Tisza 2-10 Zagyva 
alegység 

136 db 43 db 5 db Jelentıs terhelés 
14,3% 11,1% 14 % 

    Ebbıl     
               erózió miatt 90 db 8 db 3 db 
               belvíz miatt 44 db 34 db 1 db 
              erózió és belvíz miatt 2 db 1 db 1 db 

220 db 114 db 9 db 
Fontos terhelés 

23,1% 29,3% 25 % 
    Ebbıl     
               erózió miatt 88 db 18 db 3db 
               belvíz miatt 126 db 96 db 6 db 
              erózió és belvíz miatt 6 db 0 db 0 db 

 

A vízgyőjtık több mint egyharmadánál a diffúz foszforterhelés jelentıs, vagy fontos hatású a 
felszíni víztestekre. Az erózió és a belvíz veszélyeztetettség az alegységre összesítve közel 
azonos arányban fordul elı, a vízgyőjtın elsısorban erózió a diffúz foszforterhelés fı forrása. 

A felszíni vizek diffúz nitrogén terhelése a talajvízen keresztül történik. Tekintettel a felszín alatti 
vizek nitrát szennyezettségében tapasztalható mozaikosságra, a múltbeli terhelések döntı súlyára, 
valamint a monitoring rendszer hiányosságaira a becsléseket nem lehet kellıképpen megalapozni. 
Továbbá arra vonatkozóan sem rendelkezünk megfelelı mérésekkel, hogy a belvízelöntések 
alkalmával a nitrogén kimosódása a talajokból milyen mértékő. Feltételezhetı azonban, hogy 
felszíni vizek diffúz nitrogén terhelése a belvizes területeken jellemzıbb, mint az erózióveszélyes 
területeken. 

 

2.2.2.2  Felszín alatti vizek mezıgazdasági eredető nitrát terhelése 

A vízfolyás víztestek vízgyőjtıjének átlag 59%-án intenzív mezıgazdasági mővelés folyik (szántó, 
szılı, gyümölcsös, kert). Ezeken a területeken NPK mőtrágyázással és szerves trágya 
kihordásával növelik a termesztett növények terméseredményeit, amelynek fel nem használt része 
terheli a felszín alatti vizeket. Az 1970-90 közötti idıszakban még hazánk fajlagos N mőtrágya 
felhasználása elérte a fejlett európai országokét. Az ebben az idıszakban történt 
talajvízszennyezések még ma is kimutathatók. A 80-as évek végén, a mezıgazdaság 
privatizációja miatt bekövetkezett óriási visszaesésre a mőtrágya felhasználásban még a 
világháborúk idején sem volt példa. 1991 óta ugyan folyamatos növekedés tapasztalható, de a 
jelenlegi N mőtrágya felhasználás is csak fele az 1970-90 közötti értékeknek. 

A jelenlegi nitrát terhelés számítása céljából, az OECD módszertannak megfelelıen, agronómiai 
alapú tápanyagmérleg készült (Csathó-Radimszky 2004) a települések külterületére, majd 
térinformatikai eszközök felhasználásával a felszín alatti víztestekre. A becslés módszerének 
részletes leírását a 2-2. háttéranyag tartalmazza. Az agronómiai alapú N tápanyag mérleg 
készítéséhez 

� a települések intenzív mezıgazdasági mővelés alatt álló területeire jutó mőtrágya, szerves 
trágya és szennyvíz-iszap N tartalmának becslése és 

� a területrıl betakarított haszonnövények N tartalmának becslése szükséges. 
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A felhasznált mőtrágya mennyiségének adatai csak megyei bontásban érhetık el (KSH), ezért a 
számítás, a 2007. évi megyei átlag adatok alapján történt, elfogadva, hogy ezek az értékek 
érvényesek (és azonosak) a megye minden településén, valamint a felhasználás az intenzív 
mezıgazdasági területeken történik. A 2007. évi fajlagos N mőtrágya felhasználás országos átlaga 
57,1 kgN/ha volt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2007. évben átlagosan felhasznált mőtrágya 
47,9 kgN/ha, Nógrág megyében 31,0 kgN/ha, Heves megyében 31,8 kgN/ha. (2-9. melléklet 
mőtrágya lapja).  

 

A szerves trágyából származó terhelés a települések külterületén tartott haszonállatok számából 
és fajtájából számítható. A becslés a 2-7. mellékletben található állattartó hely tenyészet létszám 
2007. évi adatainak felhasználásával történt, ahol egy szarvasmarha 60 kgN/év, sertés 10 kgN/év, 
juh és kecske 9 kgN/év, szárnyasok 0,4 kgN/év nitrogént termel. 

 

A számítások során a legnagyobb problémát és bizonytalanságot a belterületi és külterületi állatok 
szétválasztása jelentette. Feltételezték, hogy az 5 db szarvasmarhát, 10 db sertést, juhot, kecskét, 
vagy az 50 szárnyast meghaladó létszámú gazdaságokban keletkezett trágyát kihordják a 
település intenzív mezıgazdasági mővelés alatt álló külterületeire. Az ily módon számított összes 
külterületi trágya-eredető nitrogén mennyiségét (kgN) és annak az intenzív mezıgazdasági 
területekre jutó átlagát településenként a 2-9. melléklet nitrogénformák lapja tartalmazza. 

 

A 2007. évre vonatkozó, településsoros szennyvíz és szennyvíziszap kihelyezési adatbázis 
alapján, valamennyi településnél – ahol ilyen kihelyezés történt - korrigálták a nitrogén terhelési 
adatokat. Országos átlagban ez mindössze 0,2 kgN/ha terhelésnövekedést, de egyes települések 
tápanyagmérlegében jelentıs változást jelentett. 

 

Az egyes haszonnövények termésátlagai a KSH statisztikában megyei átlagokként szerepelnek, 
így a N tápanyagmérleg is megyei átlagokat reprezentál. A megyei mőtrágya és termésátlag 
adatok elfogadása („homogenizálás” megyéken belül) eredményeként az azonos megyében fekvı 
települések növényi eredető, illetve a mőtrágyából és csapadékból származó nitrogén mérlege 
azonos értéket ad.  

 

Az alegység területén az átlagos fajlagos külterületi nitrogénterhelés 6 kgN/ha/év. Jelentıs a 
terhelés, ha mind a külterületen, mind a belterületen a fajlagos N terhelés nagyobb, mint 20 
kgN/ha/év (ilyen terhelés mellet a felszín alatti víz nitrát tartalma várhatóan meghaladja a 
mezıgazdasági területeken megengedhetı határértéket, azaz az 50 mg/l-t). Amennyiben csak a 
külterületen, vagy csak a belterületen nagyobb a terhelés 20 kgN/ha/év-nél, akkor fontos 
minısítéső. A statisztikai adatok közigazgatási egységekre, településsorosan, vagy megyei, régiós 
bontásban állnak rendelkezésre, ezért az eredmények összesítése a 2-8. táblázatban a 
településekre, mint közigazgatási területekre vonatkoznak. 
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2-11. táblázat: Külterületek nitrogén terhelésbecslésének településenkénti eredménye 
2007. évben 

2007 év Magyarország Tisza 2-10 Zagyva 
alegység 

Mőtrágya eredető nitrogén 
kibocsátás részaránya* 55,7% 48,7% 48,6 % 

Szerves trágya eredető nitrogén 
kibocsátás részaránya* 17,7% 20,2% 17,0 % 

Jelentıs fajlagos terhelés 552 db 119 db 7 db 
Ebbıl elsısorban mezıgazdasági 
forrásból származó terhelés 306 db 52 db 7 db 

Elsısorban mezıgazdasági 
terhelés részaránya* 55,4% 43,7% 100 % 

Fontos fajlagos terhelés 2338 db 987 db 104 db 
Ebbıl elsısorban mezıgazdasági 
forrásból származó terhelés 35 db 9 db 3 db 

Elsısorban mezıgazdasági 
terhelés részaránya* 1,5% 0,9% 3 % 

Nem jelentıs fajlagos terhelés 279 db 60 db 7 db 
Ebbıl elsısorban mezıgazdasági 
forrásból származó terhelés 5 db 0 db 0 db 

Elsısorban mezıgazdasági 
terhelés részaránya* 1,8% 0% 0% 

* területi súlyozás nélküli részarány 

A számítások végeredménye a 2-6. térképmellékleten került ábrázolásra. 118 db település közül 
7 db területén jelentıs a terhelés,az érintett települések közül mindegyiknél a külterületi fajlagos 
terhelés nagyobb, mint a belterületi, a fontos és a nem jelentıs minısítéső fajlagos terhelések 
esetében a külterület szerepe minimális. A külterületeken a fajlagos nitrogénterhelés széles 
határok között változik: minimum értéke -9,2 kgN/ha/év, maximuma 111,4 kgN/ha/év, a települések 
83%-ánál (95 település) kisebb, mint 10 kgN/ha/év (nem jelentıs). A kibocsátás oldalról vizsgálva 
a mőtrágyával kihelyezett nitrogén részaránya a legnagyobb (48,6%), míg az állati eredető szerves 
trágya alárendelt szerepet játszik (17,0%). A mezıgazdasági területre kihelyezett trágya jelentıs 
része - mint tápanyag - beépül a terménybe, ezért a terhelés töredéke a kibocsátásnak 
(tápanyagmérleg). A jelenlegi trágyázási adatok alapján, legalábbis területi átlagban sem a szerves 
trágya, sem a mőtrágya átlagos mennyisége nem jelent nagy kockázatot a vizek terhelése 
szempontjából. Ebbıl azonban nem következik, hogy ne lennének lokális szennyezési problémák 
és, hogy a mezıgazdasági tevékenység vizekre gyakorolt hatása elhanyagolható lenne. A 2.2.2 
fejezet elején bemutatott múltbeli (1961-2006) nitrogénterhelésnek kiemelt szerepe van a felszín 
alatti vizekben jelenleg kimutatható vízminıségi problémák kialakulásában. 

A települések bel- és külterületére, illetve intenzív mezıgazdasági területére becsült 
tápanyagmérleg eredményeket használták fel a felszín alatti víztestek terhelésének becsléséhez. 
A számítás térinformatikai módszerekkel történt, mégpedig a felszínnel érintkezı víztestek (sp., sh., 
h. és k. kódjelőek), „beszivárgási” területei és a víztesten lévı települések intenzív mezıgazdasági 
és belterületére számított értékek területtel súlyozott összege alapján. 

A számítás eredményeit a 2-9. melléklet „Felszín alatti víztestek nitrogén terhelése” lapja 
tartalmazza.  

A számított országos átlag alacsony: 7,6 kgN/ha.  Az alegységen két érintett felszín alatti víztest 
átlagos fajlagos nitrogén terhelése 3,85 kgN/ha. 
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A víztestek intenzív mezıgazdasági mővelés alatt álló részein hasonló a nitrogénterhelés jellege. 
Az erdı és egyéb nem intenzív mezıgazdasági területek részaránya jelentısen befolyásolja a 
víztestre kiszámított N terhelést, mivel az erre a területre alkalmazott 0 kgN/ha/év terhelés 
csökkenti a területtel súlyozott átlagot. Az erdık felszín alatti vízminıségre gyakorolt javító hatása 
ezáltal számításba lett véve, azonban a valóságban ez a hatás csak lokálisan jelentkezik. 

A víztestek N terhelése és - vízminıségi adatok alapján számított - nitrát-szennyezettségi aránya 
nem mutat egyértelmő kapcsolatot. A tényleges kép jellemzıen inhomogén, mozaikos, egymáshoz 
közeli területeken is lehetnek jelentıs eltérések a terhelésben és az okozott hatásban, vízminıségi 
vizsgálati eredményekben. A talajvizek „lokálisan” kiugróan magas nitrát szennyezettsége a 
belterületekhez és állattartó telepekhez köthetı. A belterületi nitrát szennyezés eredete többrétő: 
az állattartás (melynek jelentısége egyre inkább csökken), a kommunális szennyvíz 
elszivárogtatása (közcsatorna kiépítésével szintén csökken) és a kiskerti növénytermelés. Az 
egyes terhelések szétválasztása, hatásuk számítása szinte lehetetlen a rendelkezésre álló adatok 
hiánya, illetve pontatlansága miatt. 

2.2.2.3   Felszíni vizek szerves- és tápanyag terhelésének forrásai, a 
pontszerő és a diffúz terhelés hatásainak összevetése 

A felszíni vizeknél a vízminıségi problémákat az esetek túlnyomó többségében a vizek 
szervesanyag és tápanyag terhelése okozza. Az összesített szennyvízterhelést és a modellel 
becsült diffúz tápanyagterhelést összevetve az arány 60% - 40%. A terhelések területi megoszlása 
azonban jelentısen eltérı, a szennyvízterhelés elsısorban a fıváros (a terhelés 40%-a) és néhány 
nagyváros szennyvíz kibocsátásában összpontosul (2-1. ábra), a felszíni víztestek közel 80%-ánál 
a terhelés diffúz eredető. 

2-1. ábra: Pontszerő és diffózfoszforterhelés aránya a víztestek közetlen vízgyőjtıjén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dombvidéki kisvízfolyásaink legfıbb szennyezési forrása a szántóterületekrıl bemosódó talaj, 
mely fıként növényi tápanyagokat, de növény-védıszer maradványokat is szállít a vizekbe. Az 
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erózió a fokozott hordalékterhelés miatt is problémát okoz. Az erózió szempontjából potenciális 
terhelési kockázatot jelentı szántóterületek nagysága mintegy 24 ezer ha. Ez az érték 
részvízgyőjtınként területarány szempontjából 0 és 31% között változik, átlagosan 9%. 

 A síkvidéki területeken található kisvízfolyások mezıgazdasági eredető diffúz szennyezése 
elsısorban a bevezetett belvizekkel érkezik. A becslések alapján síkvidéken a terhelések 50-50% 
arányban oszlanak meg a szennyvíz és a diffúz eredet között, itt tehát jóval nagyobb szerepe van 
a vízminıség romlásban a szennyvízbevezetéseknek, mint a dombvidéki területeken.  

Kisvízfolyásaink medrének közvetlen közelében – a teljes hossz mintegy 50%-ában – szántóföldek 
találhatók, ahonnan a természetes védızónák hiányában a tápanyagok gyakorlatilag visszatartás 
nélkül közvetlenül a mederbe jutnak. A vízfolyások gyakran túl szők hullámterei sem teszik 
lehetıvé a mederbe bejutó tápanyag visszatartását. A szántóföldek közelsége és a védızóna 
hiánya gyomok terjedése szempontjából is kedvezıtlen.  

A szennyezések további forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy számos 
vízfolyás víztest vízminıségét befolyásolják kedvezıtlenül a halastavakból leeresztett, 
tápanyagban és szervesanyagban gazdag vizek. Ugyanakkor megjegyzendı, hogy esetenként a 
halastavak bizonyos szennyezıanyagok esetében eltávolító funkciót is betölthetnek. A horgászati 
hasznosítású vizek (holtágak, tározók, csatornák) esetében a túlzott tápanyag bevitel általában 
nem jellemzı, az ökológiai állapot szempontjából a természetestıl eltérı halszerkezet 
következményeivel kell számolnunk. A terhelések és a hatásokra vonatkozóan egyelıre kevés 
adattal rendelkezünk. 

 Nagyszámú víztestnél jellemzı egyéb, pontszerő szennyezések hatása (állattartó telepek  
belterületi lefolyás, hulladék lerakók, illegális szennyvízbevezetések okoznak vízminıségi 
problémát). Mivel a hatások az esetek többségében halmozottan jelentkeznek, a szennyezések 
forrásai és a víztest állapota között egy-az egyes ok-okozati kapcsolatot felállítani nem lehet. 

 

2.3 A természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások 

 

A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentısen befolyásolja a morfológiai állapot, azaz hogy a 
víztérben megvan-e az élılények számára a mozgás (vándorlás) lehetısége, a mederforma és a 
sebességviszonyok változatossága biztosítja-e a kívánatos diverzitást, illetve a vízhozam és ehhez 
kapcsolódóan a vízszintingadozás lehetıvé teszi-e a különbözı szinten elhelyezkedı 
növényzónák megfelelı vízellátását. A jelentıs kölcsönhatás miatt lehetetlen a jó biológiai állapot 
elérése, ha az elızıekben felsorolt, összesítve hidromorfológiai viszonyoknak nevezett 
állapotjellemzıkben (lásd 5. fejezet) számottevı változás következik be. Az emberi igények 
kielégítése gyakran vezet ilyen mértékő elváltozásokhoz, és sok esetben a kitőzött társadalmi cél 
nem is oldható meg másképpen. Az emberi igények kielégítését szolgáló beavatkozások körébe 
tartoznak: 

� a hosszirányú mozgást akadályozó, keresztirányú elzárást okozó völgyzárógátak, 
duzzasztómővek, zsilipek, magas fenékgátak, és fenékküszöbök – az utóbbi kivételével – 
ezek a beavatkozások duzzasztott viszonyokat (nagyobb vízmélységet és lassúbb 
vízmozgást, esetleg állóvizet) is okoznak, de lehetıvé teszik vízkivételek, 
vízkormányzások megvalósítását, árvízvédelmi intézkedések alkalmazását, 

� az árvédelmi töltések, amelyek leszőkítik a biológiai és morfológiai diverzitás és az 
élılények szaporodásának szempontjából rendkívül fontos ártereket, illetve elzárják a 
folyótól a rendszeres vízpótlást igénylı holtágakat és mély ártereket, amelyek szintén a 
biológiai sokféleséget segítenék, miközben azonban megóvják a környezı régiókat az 
árvíztıl és mezıgazdasági területet nyújtanak, 
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� a szabályozott, illetve rendezett medrek túl gyors lefolyást és túl homogén 
sebességviszonyokat, esetenként medermélyülést eredményeznek, megoldva azonban a 
települések árvízi védelmét és a medrek elfajulásának elkerülését ott, ahol helyhiány miatt 
ez szükséges,  

� zsilipekkel szabályozott vízszintő állóvizek, szegényes parti növényzettel, többnyire 
rekreációs célt szolgálnak, 

� a mederben lefolyó vízhozam mértékét és változékonyságát módosító vízkivétel, 
vízvisszatartás, vízátvezetés, melyek a vízállás- és sebességviszonyok megváltozásához 
vezetnek,  

� a nem megfelelı mértékő és gyakoriságú fenntartás (mélyre kotort meder, teljesen kiirtott 
parti növényzet), akadályozza a mederbeli növényzet fejlıdését, és csökkenti a vízfolyás 
természetes védıképességét a partközeli területekrıl származó szennyezésekkel 
szemben. 

A következı fejezetkbe bemutatásra kerül a felsorolt beavatkozások hazai elıfordulásai, kiemelve 
azokat, amelyek víztest szinten jelentısnek számítanak, azaz akadályozhatják a jó ökológiai 
állapot elérését. Ismertetésre kerülnek alkalmazásuk indokai, esetenként a lehetséges helyettesítı 
megoldások, de itt nem foglalunk állást abban, hogy a beavatkozást – kedvezıtlen hatása miatt 
meg kell-e szüntetni, vagy fennmaradhat, mert nincs ennél kedvezıbb megoldás az adott emberi 
igény kielégítésére. (Ezekrıl a kérdésekrıl részletesen az állapotértékeléssel foglalkozó 5. 
fejezetben és az intézkedéseket bemutató 8. fejezetben lesz szó.) 

Az alábbi táblázat a jelentıs beavatkozások által érintett víztestek arányát foglalja össze. Egy 
víztesten – különösen a nagyokon – több mőtárgy ill. beavatkozás is elıfordulhat, ez az állapot 
szempontjából kevésbé fontos – hiszen egy is elegendı ahhoz, hogy a víztest ne érje el a jó 
állapotot –, de a befolyásoltság mértéke és az intézkedések tervezése szempontjából az is fontos 
információ, hogy a hatások, illetve a „nem jó állapot” okai mennyire összetettek. A hidromorfológiai 
befolyásoltság mértékét a 2-11. táblázat mutatja be az érintett víztestek darabszámában kifejezve. 

2-12. táblázat: A morfológiai viszonyokat és a vízjárást jelentısen befolyásoló emberi 
beavatkozások vízfolyások és állóvizek esetén  

Keresztirányú 

elzárások  

Szabályozottság Módosított 

vízjárás 

Nem megfelelı 

fenntartás 

   

db arány db Arány db arány db arány 

Dombvidéken 
kis- és 

közepes 
vízfolyások 

13 68% 14 74% 10 53% 18 95% 

kis- és 
közepes 

vízfolyások 
3 19% 15 94% 4 25% 14 88% 

Síkvidéken 

nagy folyók 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

Nagy folyóknak számítanak azok a víztestek, amelyek kifolyási szelvényéhez tartozó vízgyőjtıterület nagyobb, mint 5000 
km2. Az állóvíz víztestekre vonatkozó adatok hiányosak. 

 

Az alegység 36 vízfolyás víztestje közül valamennyit érinti valamilyen jelentıs hidromorfológiai 
hatás. A nagyarányú befolyásoltságot a szabályozottság, rendezett mederforma, nem megfelı 
fenntartás okozza.  A fenntartásból adódó problémák a kis és közepes vízfolyásokon 
nagyarányúak (88-95%). A rendezett mederform hegy-és dombvidékien a víztestek 53 %-át érintik, 
síkvidéke az érintettség 94 %-os. A természetes vízfolyás esetén a legerıteljesebb emberi hatás a 
partmenti és mederbeni növényzet hiánya. 
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Az alegység területén csak  mesterséges állóvíz víztestek vannak, a hidromorfológiai 
befolyásoltság aránya 100 %-os, hiszen a beavatkozások gyakorlatilag a víztest funkciójából 
adódnak: halastó, tározó, bányató, horgásztó. 

A 2-8. térképmellékleten a víztestek színe attól függ, hogy hányféle önmagában is jelentısnek 
számító hatásnak vannak kitéve.  

2-2. ábra: Vízfolyások befolyásoltságának mértéke 

 

 
 

 

A különbözı beavatkozások víztestenkénti elıfordulásait a 2-3 melléklet foglalja össze A 
táblázatban eltérı módon jelezték, ha az adott beavatkozás elıfordul (1), vagy a jó ökológiai 
állapot szempontjából jelentısnek is számít (2)6. Az adatforrást a KÖVIZIG-ek által elvégzett 2006-
os és 2009-es hidromorfológiai állapotfelmérés és értékelés eredményei jelentik, amelyek során 
meghatározták, hogy a jó állapottal nem összeegyeztethetı beavatkozások (illetve 
következményeik) a víztesteket milyen arányban érintik. A jó állapottal összefüggı kritériumokat az 
egyes beavatkozásokkal foglalkozó következı fejezetekben adják meg.  

 

                                                
6  Az emberi tevékenységeket annak alapján minısítettük jelentısnek, hogy hatásuk jelentıs-e a víztest ökológiai 
állapotára. Egy víztest adott szakasza befolyásoltnak számít, ha valamely állapotjellemzı (az ártér/hullámtér szélessége 
és állapota, a meder méretei és változatossága, növényzónák állapota, a vízjárás jellemzıi) valamely emberi 
beavatkozás hatására nem teljesíti a jó állapottal összhangban lévı követelményeket. Az elváltozás víztest szinten akkor 
számít jelentısnek, ha a befolyásolt szakaszok aránya meghaladja az 50 %-ot. Az emberi tevékenységeket annak 
alapján minısítettük jelentısnek, hogy hatásuk jelentı-e.  
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A különbözı beavatkozások víztestenkénti elıfordulásait foglalták össze a 2-10. melléklet 
táblázataiban. Eltérı módon jelezték, ha az adott beavatkozás elıfordul, vagy a jó ökológiai állapot 
szempontjából jelentısnek is számít. Az emberi tevékenységeket annak alapján minısítették 
jelentısnek, hogy hatásuk jelentıs-e a víztest ökológiai állapotára. Egy víztest adott szakasza 
befolyásoltnak számít, ha valamely állapotjellemzı (az ártér/hullámtér szélessége és állapota, a 
meder méretei és változatossága, a növényzónák állapota, a vízjárás jellemzıi) valamely emberi 
beavatkozás hatására nem teljesíti a jó állapottal összhangban lévı követelményeket. Az 
elváltozás víztest szinten akkor számít jelentısnek, ha a befolyásolt szakaszok aránya 
meghaladja az 50%-ot. Az adatforrást a KÖVIZIG-ek által elvégzett 2006. és 2008. évi 
hidromorfológiai állapotfelmérés és értékelés eredményei jelentik, amelyek során meghatározták, 
hogy a jó állapottal nem összeegyeztethetı beavatkozások (illetve következményeik) a víztesteket 
milyen arányban érintik. A jó állapottal összefüggı kritériumok az egyes beavatkozásokkal 
foglalkozó következı fejezetekben találhatóak meg. 

2.3.1 Keresztirányú mőtárgyak, duzzasztások 

A vizek tározásának egyik formája a meder elzárásával, ún. völgyzárógáttal kialakított tározó. 
Vízkivételekhez, vízkivezetésekhez vagy hajózáshoz megfelelı vízszinteket fenékgátakkal, illetve 
duzzasztókkal lehet biztosítani. Zsilipek alkalmazásával oldható meg a mederbeli vízvisszatartás, 
illetve az összekapcsolt vízfolyások közötti vízkormányzás (átvezetések vagy éppen kizárások). A 
vízfolyás lépcsızésével (fenékküszöbök, duzzasztók alkalmazásával) ellensúlyozható a 
medererózió. Ezeket a mőtárgyakat széles körben alkalmazta a vízépítési gyakorlat, számuk több 
ezerre tehetı, a számbavétel során feltárt, illetve a vízügyi adatbázisban szereplı mőtárgyak 
elhelyezkedését a 2-7. térképmelléklet mutatja be. 

A völgyzárógátak, fenékküszöbök, magas fenékgátak és az év nagy részében használt 
duzzasztómővek általában olyan vízszintkülönbséget hoznak létre, amely a vízi élılények számára 
legyızhetetlen akadályt jelent, és általában nem épült olyan kiegészítı létesítmény, amely 
biztosítaná az aktív helyváltoztatást végzı vízi élılények, elsısorban makrogerinctelenek és halak 
szabad mozgását a mőtárgy alatti és feletti víztér között. Mások esetében (zsilipek, kisebb 
duzzasztók) gyakran az üzemeltetés (nem megfelelı idıtartamú zárás) okozza a problémát. Mivel 
Magyarországon nem jellemzıek a vándorló fajok, ezért akkor számítanak jelentısnek az 
akadályok, ha azok olyan sőrőn helyezkednek el, hogy a vízfolyás adott szakaszán nem tud 
kialakulni megfelelı szabad élettér, továbbá idesorolandók az alulról történı benépesedést 
akadályozó, nagy folyókhoz kapcsolódó torkolati mőtárgyak. A hosszabb duzzasztott szakaszok is 
hasonló hatásúak, mivel bizonyos makrogerinctelenek vagy halfajok olyan mértékben kerülik a 
lelassult vízmozgású szakaszokat, hogy számukra az egyenlı a fizikai átjárhatatlansággal. 

A biológiai vizsgálatok egyértelmően jelzik, hogy az alvízi, illetve a felvízi szakasz fajösszetétele 
között különbség van, de a következtetések már bizonytalanná válnak, ha mind az alvízen, mind a 
felvízen az elzárástól jelentıs távolságra történik a vizsgálat. Ez jelzi, hogy bizonyos szabad élettér 
esetén az ökoszisztémák rehabilitálódhatnak. Ebbe a körbe nyilván nem tartoznak bele a vándorló 
fajok. Azon torkolati mőtárgyak esetében sem beszélhetünk a regenerálódás lehetıségérıl, 
amelyek jelentısen különbözı típusú (mérető) vízfolyások közötti átjárhatóságot szüntet meg. 

Egyértelmő kedvezıtlen hatásról beszélhetünk a duzzasztott (álló vagy lassú vízmozgású) 
szakaszokon, amelyhez hozzászámítható még bizonyos hatástávolság, felvízi és alvízi irányban 
egyaránt. Ilyen esetekben az a döntı, hogy ezen a szakaszok (vagy szakasz) hogyan aránylanak 
a víztest teljes hosszához, illetve két elzárás között mekkora a szabad élettér. Egyelıre nem áll 
rendelkezésre elegendı biológiai információ az említett hatástávolságok meghatározásához, és az 
is bizonytalan, hogy ez a megközelítés milyen típusú vízfolyásokon alkalmazható. Más oldalról 
közelítve a kérdést: az ökoszisztémát érı egyéb hatások miatt nem biztos, hogy egy-egy nagyobb 
elzáró mőtárgynál az átjárhatóságnak, például hallépcsıkkel való megoldása olyan mértékő 
javulást eredményez, hogy a jó állapot elérhetı, illetve hogy az elzárás lokálisnak minısülı hatásai 
miatt szükség van az átjárhatóság helyreállítására. A 2-102táblázat foglalja össze azt, hogy a 
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keresztirányú mőtárgyak hány és milyen típusú víztestet befolyásolnak, illetve az érintettség 
országos kitekintésben milyen mértékő.  

A keresztmővek a víz energiájának, sebességének megváltoztatásával, a hordalékszállítást is 
befolyásolják, aminek feltöltıdés, vagy medermélyülés lehet a következménye. Többnyire a Duna 
mentén tapasztalható medermélyülés, amely a felsıbb szakaszok vízlépcsıinek hordalék-
visszatartó hatása miatt alakulhatott ki. 

A területen lévı vízfolyás víztestek esetében belvíz elvezetési, öntözési és vízvisszatartási céllal 
keresztirányú mőtárgyakkal történı szabályozásra van szükség.  

2-13. táblázat: Keresztirányú mőtárgyak elıfordulása a természetes eredető vízfolyás 
víztesteken  

Völgyzárógát 
(tározók) 

Duzzasztók Fenékgátak Fenékküszöbök Zsilipek   
  

db arány db arány db arány db Arány db arány 

Dombvidéken 
kis- és 

közepes 
vízfolyások 

8 42% 4 21% 4 25% 8 42% 0 0% 

kis- és 
közepes 

vízfolyások 
2 13% 1 6% 1 6% 1 6% 0 0% 

Síkvidéken 

nagy folyók 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

 

 

2.3.1.1   Völgyzárógátak 

A hegy- és dombvidéki tározókat heves vízjárású vízfolyások kedvezı helyein, pl. szők 
völgyszelvényeknél építik. Hazai viszonyaink között szélsıséges vízjárású dombvidéki vízfolyások 
találhatók, amelyek csak a tavaszi hóolvadást követı árvízkor, vagy heves esızések alkalmával 
szállítanak nagyobb vízhozamot. A fokozott vízigény következtében azonban egyre több 
dombvidéki tározó épül. A hegy- és dombvidéki tározó a völgyzárógáttal elzárt völgynek az a része, 
melyet a tározott víz elönt.  

A hasznosítás célja lehet ivó- és ipari víz tározás, öntözıvíz tározás, halászati tevékenység, 
üdülés és vízi sport. A hasznosítás módjánál többnyire törekedtek a komplex vízhasznosításra. 
Ivó- és ipari célú tározással együtt járhat a sporthorgászat és az árvízi csúcsvízhozamok 
mérséklése. Ipari és öntözési célú tározásnál a vízi sport, a horgászat, üdülıkultúra és 
árvízcsökkentés. Léteznek ún. vésztározók is, amelyek bizonyos valószínőségi árvizeknél az árvízi 
csúcsvízhozamnál jelentkezı rövid idejő csúcsvízállás csökkentésére szolgálnak. 

A völgyzárógátak által – az élılények átjárhatósága szempontjából – okozott negatív ökológiai 
hatás a keresztirányú mőtárgyak általános leírásánál már nagyrészt bemutatásra került. Az 
átjárhatóság megállapításához meghatároztak egy kritériumrendszert, amelyet a VKI szerinti 
elemzés figyelembe vesz. E szerint gyakorlatilag minden olyan mőtárgy átjárhatatlan, amelynél 
nem biztosítható a kiegyenlítés a nyári félév legalább 30%-ában. A vándorló fajok kis jelentısége 
miatt azonban az elzárás felvízi hatása korlátozott, gyakorlatilag a víztest határáig tart, kivéve 
azokat a szakaszokat, amelyek már egy 200-500 km2-es vízgyőjtı-növekményő szelvény felett 
találhatók. 

A vízjárás a VKI szerint akkor éri el a jó állapotot, ha a tározóból kisvízi idıszakban annyi vizet 
engednek le az alvíz felé, amennyi felülrıl érkezik. Mivel ez általában nem érvényesül, 
befolyásoltnak tekinthetı a teljes alvízi szakasz egy jelentıs hozzáfolyást biztosító mellékágig vagy 
a torkolatig, gyakorlatilag a víztest alsó határáig.   
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A völgyzárógáttal érintett víztestek száma és aránya a dombvidéki kis és közepes vízgyőjtıjő 
vízfolyások esetén a legnagyobb. Ha ezen vízfolyás típus keresztirányú mőtárgyakkal való 
érintettségét vizsgáljuk szintén elmondható, hogy a dombvidéki kis és közepes vízfolyások esetén 
a völgyzárógátas tározók a legelterjetebbek.  

 

Az elegységen lévı vízfolyás vítestek közül 10 db vízetsetn van 10 db völgyzárógát. 

  

A Zagyva vízgyőjtıjén összesen 33 db tározót tartunk nyilván, melyek túlnyomórészt 
völgyzárógátas tározók. A vízgyőjtı északi részén 3 db jelentısebb árvízcsúcs-csökkentı tározó 
van: a Mátraverebélyi-, Maconkai- (1,14 millió m3), Tarján-pataki (2,32 millió m3). A tározók összes 
vízkészlete üzemvízszinten mintegy 1,1 millió m3, a Mátraverebélyi tározó (1,68 millió m3), „zöld” 
tározó. A vízgyőjtı alföldi részén a borsóhalmi (24 millió m3, 2060 ha) és a jásztelki (13 millió m3, 
1800 ha) szükségtározó található.  

 

Kövicse-patak felsı víztest duzzasztást okozó mőtárgya: 

o Hasznosi völgyzárógátas tárózó. A víztározó ivóvíz célú igényeket elégít ki. Alvizi 
szakaszon a vízjárás a tározó üzemrendjétıl nagyban függ. 

 

Bujáki-patakon lévı Palotási völgyzárógátas tározó: 

o Az alvizi szakaszon vízmennyiségi problémát okoz. A tározó átlagos vízmélysége ~ 
3m 

 

Tarján-pataki tározó:  

A tározó völgyzárógátas tározó, hasznosítási célja árvízcsúcs-csökkentés és vízminıség 
szabályozás. A tározóban lévı iszap nehézfémeket is tartalmaz, ezért a tározó egyéb célú 
hasznosítása nem lehetséges. Vízminıség-védelmi funkciója az ipari szennyvízkibocsátás jelentıs 
csökkenése, valamint a Salgótarjáni szennyvíztisztító rekonstrukciója miatt gyakorlatilag megszőnt.  

  

Hasznosi tározó:  

Kövicses-patakon található völgyzárógátas tározó, amely az ország legmagasabb töltésével 
büszkélkedhet. A tározó az ÉRV tulajdonában van, ivóvíz tározást valósít meg, járulékos hatásként 
árvízcsúcs emésztés is jelentkezik. Hasznos térfogata: ~2 millió m3.  

 

Palotási tározó: 

A völgyzárógátas kialakítású tározó hasznosítási célja ma már elsısorban horgászat. A tározó 
jelentıs vízigénye miatt a tározó alatti szakaszon csekély mennyiségő víz folyik tovább a Bujáki-
patakon. 

 

Felsı-Tápió-patakon lévı Tápiószecsıi halastó oldaltározó osztómőtárgya: 

o Visszaduzzasztást okozhat. A duzzasztás hatása nem jelentıs. A tározó átlagos 
vízmélysége ~ 2 m 
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2.3.1.2    Duzzasztómővek, fenékgátak 

A duzzasztómővek és fenékgátak – a völgyzárógátakhoz hasonlóan – a vízfolyás medrében, a 
folyásirányra általában merılegesen épített mőtárgyak amelyek mögött a víz felduzzad és ebben a 
duzzasztott térben lecsökken a folyó esése és sebessége. Mivel a lefolyás a gátszerkezettel 
szabályozható, kis vízhozamok idején is megnövelhetık a vízmélységek, megemelhetı a vízszint. 
A gát fölötti felvíz- és az alatta lévı alvízszint között vízszint különbség, azaz vízlépcsı jön létre. A 
vízfolyás vízszintjének meghatározott szinten való tartásával valamely vízgazdálkodási igény 
kielégítése tehetı meg, pl. vízkivétel (ivó, ipari, öntözés, élıvíz) biztosítása, vízerı-hasznosítás, 
vízfolyás-szabályozás, vízkormányzás, természetvédelem (egyidejőleg több vízgazdálkodási 
érdeket is szolgálhat). Hatása megegyezik a völgyzárógátaknál már bemutatottakkal, azzal a 
különbséggel, hogy duzzasztómővek síkvidéki vízfolyásainkat érintik, ahol a duzzasztás nem 
dombok/hegyek által határolt völgyben, hanem árvízvédelmi töltések/magaspartok között valósul 
meg.  

Síkvidéken a duzzasztók7 gyakorisága jóval nagyobb, mint dombvidéken. A VKI elemzéseknél 
minden duzzasztott szakaszt befolyásoltnak tekintünk.  

A duzzasztók és a völgyzárógátas tározók esetén az átjárhatóság biztosítása érdekében jó 
megoldás lehet a hallépcsık létesítése.  

 

Az elegységen 5 db duzzasztó mőtárgy 5  vízfolyás víztesten és 6 db fenékgát található. 

 

Zagyva alsó víztest duzzasztást okozó mőtárgyai: 

- Fenékgát 4 db melyek a halak számára átjárhatók. A fenékgátak visszaduzzasztása 
egyenként 1 km hosszban érezhetı. 

 

Zagyva felsı víztest duzzasztást okozó mőtárgyai: 

- Duzzasztó 2 db. 

o Mátravidéki Hıerımő vízkivétele. Az év több mint 30%-ban zárt állapotú. A 
duzzasztás mértéke 2,0-2,5 m, hatása 2-3 km hosszban érvényesül. 

o Régi Selypi Cukorgyár vízkivétele. A cukorgyári vízkivétel megszőnt, helyette a 
halasított tavak vízellátása történik. Az év 70-80%-ban zárt állapotú a mőtárgy így a 
halak számára nem átjárható. A duzzasztás mértéke 1-1,5 m, hatása 2-3 km 
hosszban érvényesül. 

 

2.3.1.3 Zsilipek 

A zsilipek a vízgazdálkodás egyik leggyakrabban használt építményei. Többnyire vízkormányzási 
és duzzasztási feladatokat látnak el. Ökológiai célt szolgáló szerepük a vízvisszatartásban, 
átjárhatóság biztosításában és a vízpótlásban nyilvánul meg leginkább. Az átjárhatóság az 
üzemeléstıl függ, megfelelı üzemelési rend kialakítása esetén biztosítható a keresztirányú 
átjárhatóság. Az elzárt mellék- és holtágak vízpótlása szükség esetén árvizes idıszakban oldható 
meg a legkönnyebben. 

 

 Az elegység területén zsilip besorolású mőtárgy nincs. 
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2.3.1.4   Fenékküszöbök 

A fenékküszöböknek két fontos funkciójuk van. Egyrészt csökkentik a víz sebességét, ezzel a 
medereróziót, másrészt a vízszint emelésével lehetıséget biztosítanak a vízkivételekre, gravitációs 
vízátvezetésekre. A vízszint emelése gyakran szolgál ökológiai célokat is: A fenékküszöbökön 
átbukó víz, vagy a még kedvezıbb surrantó jellegő megoldások esetén, a mőtárgyon áthaladó 
felgyorsult víz jelentıs mennyiségő oxigént képes felvenni, a vízminıség javul. A ténylegesen 
küszöbszerően kialakított mőtárgyak akadályozhatják az élılények átjárását, amely problémát 
minden egyes mőtárgynál egyedileg kell vizsgálni. A surrantószerő kialakítás ebbıl a szempontból 
is kedvezıbb.  

 

Zagyva felsı víztest duzzasztást okozó mőtárgyai: 

- Fenékküszöb bukóval 1 db. Funkciója a Városi-Zagyva vízfolyás feltöltéséhez szükséges 
vízkészlet biztosítása. A halak számára nem átjárható. A duzzasztás mértéke kisvíz idején 20 
cm, hatása 1200 m hosszban érvényesül. 

 

Zagyva alsó víztest duzzasztást okozó mőtárgyai: 

- Fenékgát 4 db melyek a halak számára átjárhatók. A fenékgátak visszaduzzasztása 
egyenként 1 km hosszban érezhetı. 

 

Az alegység területén 9db fenékküszöb besorolású mőtárgy található. 

2.3.2 Folyószabályozás és mederrendezés, árvízvédelmi töltések 

 

A települések biztonsága és a mezıgazdasági termelés számára való térnyerés érdekében az 
elmúlt 150 évben végzett árvízvédelmi célú mőszaki beavatkozások megváltoztatták a vízfolyások 
hidrológiai és morfológiai állapotát: átvágták a kanyarulatokat, így lerövidítették a medret és 
növelték a sebességet. A töltések elvágták a folyótól az árterületek jelentıs részét, és a mentett 
oldalon az élı vízfolyástól elszakított mellékágak, holtágak keletkeztek. 

Az elfogadható szintő árvízvédelem a társadalom, illetve a gazdasági élet szempontjából is fontos 
tevékenység, prioritásai tükrözik a társadalmi véleményeket. Az árvízvédelem kérdéseit, illetve 
vizeinknek a tájalakításban játszott szerepét tekintve a társadalmi vélemény nem egységes, 
átmeneti idıszakban vagyunk. A Víz Keretirányelvben lefektetett ökológiai szemlélet a változás 
irányában tett nagy lépést jelent. A fenntartható megoldások egyik kritériuma a jó ökológiai állapot 
- vagy legalábbis az arra való törekvés. A VGT-ben megoldandó feladatok közül talán itt, a 
folyószabályozás és árvízvédelem hatásaival kapcsolatos elemzésekben jelenik meg leginkább a 
mőszaki, ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok együttes figyelembevételének 
szükségessége. Általános elvként rögzíthetjük, hogy az árvízvédelem módszereinek 
megválasztásában elıtérbe került az ökológiai szemlélet, azonban a társadalom által tolerálható 
árvízi kockázat nem nıhet. 
 
A lakosság igényli a megfelelı biztonságot, és – érthetı módon - egyes csoportok ragaszkodnak 
termelıi szokásaikhoz. A károk és a védekezési költségek egyre nagyobbak, és ez szoros 
kapcsolatban van az alkalmazott mőszaki megoldások jellegével és a védelem igényeivel. A 
megváltozott földhasználat és a növekvı éghajlati szélsıségek egyértelmővé tették, hogy a 
hagyományos árvízvédelmi töltések már nem nyújtanak megfelelı biztonságot. Az optimális vagy 
ésszerő megoldások, a töltések erısítése mellett egyre több elemet vesznek át a hajdani 
természetes állapotokból, azaz árvíz idején bizonyos területek – szabályozott – elöntése a 
védelem hatékony részévé válik. Lehetıség van arra is, hogy megfelelıen átgondoltan – a területi 
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adottságok figyelembevételével – olyan megoldásokat találjunk, amelyek kapcsolódva a 
belvízgazdálkodás vízvisszatartásra épülı koncepciójához, egyszerre kezelik az árvízi kockázatot, 
az aszálykárok csökkentését és az ökológiai állapot javítását, miközben a vidékfejlesztést is 
szolgálják (az árvízvédelem földhasználat és ökoszisztéma alapú megközelítését az OECD is 
javasolja Magyarország számára). 
 

Az emberi beavatkozások a vízfolyások 
medrére, a hullámtérre és a parti sávokra is 
kiterjedtek. Így a vízfolyások nagy részénél 
hiányzik a parti növényzet és a szántóföldek 
gyakran egészen a vízpartokig húzódnak 8 . 
Mindez kedvezıtlen hatást gyakorol a vizek 
ökológiai állapotára. A víztestek biológiai 
állapotát ezek az adottságok közvetlenül 
befolyásolják. A hidromorfológiai hatásoknak 
tulajdonítható, hogy vízfolyásaink biológiai 
minısítése kedvezıtlenebb képet mutat, mint 
a kémiai. A biológiai szempontból fontos 
morfológiai jellemzıket tekintve (hullámtér 
szélessége és földhasználati jellemzıi, a parti 
növényzónák épsége, a meder alakja, a 
kisvízi és a nagyvízi meder kanyargóssága, 

illetve változatossága) megállapító, hogy több mint a vízfolyások felére érvényes, hogy a jelenlegi 
állapotok nem felelnek meg annak, amit ökológiai szempontok szerint megfelelınek tartunk. A 
medreket hosszmentén befolyásoló emberi beavatkozások mértékét az érintett víztestek 
darabszámában kifejezve a 2-13. táblázat mutatja be. 

2-14. táblázat: Folyószabályozás és mederrendezés elıfordulása vízfolyás víztesteken  
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db arány db arány db arány db arány db arány db arány 

Dombvidéken 
kis- és 

közepes 
vízfolyások 

2 11% 8 42% 0 0% 0 0% 10 53% 1 25 

kis- és 
közepes 

vízfolyások 
1 6% 3 19% 0 0% 0 0% 15 94% 1 6% 

Síkvidéken 
nagy 
folyók 

0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

  

Zagyva folyó mentén a vízszabályozások 1779-ben kezdıdtek meg, a vízhasználatok keretében 
épültek az árvízvédelmi gátak, a vizek lefolyását gyorsító lecsapoló-csatornák s a keresztgátak a 
fokok és mellékágak torkolatában, illetve medrében. 

                                                
8 Fotó: Barna György 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

2. fejezet Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások  – 93 – 
 

A mai értelemben vett mederszabályozás az 1939-ben 71073/939 sz. alatt jóváhagyott tervek 
alapján kezdték meg 1941 évben. Az új meder kialakításával egyidıben huszonhárom helyen 
vágták át az elfajult kanyarokat. A kisvízi mederkialakítás és a kanyarok átvágásával egyidıben 
történt a középvízi szabályozás. A mederbıl kitermelt anyagot összefüggınek mondható 
depóniába rakták ki a két partra úgy, hogy az a levonuló középvizeket kiöntés nélkül vezette le. A 
kirakott depóniák mederbıl való távolsága változó volt. A depóniák átalakítása az 1963. évi nagy 
jeges árvízig csak néhány szakaszon készült el, más szakaszon viszont csak rendezetlen 
depóniák voltak és a töltéssé átalakított földmővek mérete sem volt megfelelı. Ezért 1963-ban 
több helyen töltésmeghágás, illetve szakadás keletkezett. A magassági hiányok megszüntetésére 
és a rendezetlen depóniák átépítésére OVH rendeltre a Zagyva – Tarna beruházás keretében 
1965-66. években került sor. A Herédi – Bér patak, Zagyva folyó, Hatvan-Miskolci MÁV vasútvonal 
által behatárolt szöglet nem került ármentesítésre. A Galga torkolat mindkét parton 1,2 km 
hosszban került rendezésre. 

 

2.3.2.1  Hosszirányú szabályozás, töltésekkel szőkített ártér, elzárt 
mentett oldali területek 

 

A töltések vonalvezetésének meghatározása eltérı mederszakaszokat hozott létre, néhol 
jelentısen leszőkítve az ártereket, máshol tágabb teret engedve a folyónak. Míg a szőkebb 
hullámtér a szántóföldi mővelésnek adott nagyobb teret, a szélesebb töltések közötti terület 
lehetıséget adott egy színesebb élıvilág megmaradására, illetve foltokban fennmaradhattak az 
ártéri gazdálkodás egykori nyomai (halászati technikák, ártéri gyümölcsösök, stb.). A fıvédvonalak 
(töltések) elhelyezkedését a 2-7. térképmelléklet mutatja be. 

Az ártéri társulások fennmaradásának fontos tartozékai a kapcsolódó holtágak és mélyárterek, 
amelyek a biológiai reprodukció fontos állomásai. Ott, ahol a széles ártér miatt a holtágak és 
mélyárterek jelentıs része a töltéseken belül maradhatott, elérhetıvé válik a kitőzött jó ökológiai 
állapot. A leszőkített medrek állapota is lehet jó, ha a töltéseken kívül maradt holtágak és 
mélyárterek megfelelı üzemeléssel és vízpótlással csatlakoznak az élı folyóhoz.  

A szők hullámtér mind a dombvidéki, mind a síkvidéki vízfolyásainkon jelenlévı probléma 
összesen az alegységen 10 vízfolyás víztest érintett.  

 

Az árhullámok biztonságos (és lehetıleg gyors) levezetése érdekében az úgynevezett elfajult 
medrek kanyargósságát csökkentik, a fımeder vándorlásának határokat szabnak. Ha ezt nem 
tennék, akkor a folyó árhullám levonulásakor átrendezné a terepet és megtámadná a védgátakat. 
A szabályozott, illetve rendezett medrekben a sebességviszonyok és a meder morfológiája 
kiegyenlítettebb, így az élıhelyek változatossága (föveny, kopolya, sziget, gázló, mellékág, új 
holtágak keletkezése stb.) is kisebb. A nagyobb vízsebesség helyenként medermélyülést 
eredményez, ilyenkor a folyó az energiáját nem a hordalék szállítására használja fel, hanem a 
meder kimélyítésére, amellyel jelentısebb változást tud okozni környezetében is (csatlakozó 
holtágak, árterek leválnak, szárazzá válnak, talajvíz lesüllyed). A fentiek kiküszöbölésére többnyire 
keresztirányú mőtárgyak (sarkantyú, fenékgát) beépítése a legolcsóbb megoldás. 

 

A Zagyva alsó víztest mentén jobb és baloldalon árvízvédelmi töltés húzódik. A hullámtér 
szélessége változó, egyoldali szélesség 25 és 600 m között változik.  Hasznosítása fıleg gyep, rét 
és legelı. A szélesebb hullámtéri részeken pld. Újszász térségében /25,310-26,9 fkm között/ 
jellemzı az erdıs rész. 
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A Zagyva felsı víztest mentén a folyó 68,75 km szelvényéig van árvízvédelmi töltés. A hullámtér 
szélessége 25 és 50 m között változik.  Hasznosítása fıleg gyep, rét és legelı. 

Jászfelsıszentgyörgy-Jobbágyi árvízvédelmi szakasz védvonalai a Zagyva folyó 87,965 – 124,466 
fkm között Jászfelsıszentgyörgytıl Jobbágyiig terjedı mindkét parti öblözeteket védik  jobb parti 
nagyobb vízfolyások /Galga, Herédi-Bér és Szuha patak/ torkolati szakaszával együtt. 

 

2.3.2.2  Szabályozott mederforma 

Legfıbb célja a víz levezetésének megoldása minél kisebb területigény, azaz mederméret mellett. 
Ennek a célnak a kis ellenállással rendelkezı növényzetmentes, kanyarulatok nélküli meder felel 
meg. Egy ilyen meder jelentıs fenntartást igényel, és mára már igazolódott, hogy ennek hiánya 
nélkül a levezetı rendszer elınyét elveszti. A szabályozott medrek fenntartási költségei nagyrészt 
megegyeznek a nem szabályozott medrek fenntartási költségeivel. A mai ökológiai szemlélet 
mellett kedvezıtlen hatása lényegesen nagyobb, mint a haszna. 

A területhasználat jellege miatt (lévén mezıgazdasági környezet) megnövekedett az igény a 
jelentkezı belvizek azonnali, gyors levezetésére. A csatornák profiljai a terep esésének megfelelı 
lejtésben és méretben lettek kialakítva, a belvízcsatorna víztestek szabályozottá váltak, a mélyebb 
völgyeletekben mesterségesen beágyazásra kerültek. Trapézszelvényt, depóniákat, töltéseket, 
mesterséges (módosított) partszakaszokat alakítottak ki, így hiányzik a víztestek mentén a 
megfelelı pufferzóna illetve természetes zonáció. 

 

Az alegységen a 19 db hegy-és dombvidéki vízfolyás víztestbıl 10 db víztestet, a 15 db síkvidéki 
kis-és közepes vízgyőjtıjő víztest mindegyikét érint a szabályozott mederforma probélmája. 

 

2.3.2.3  Partvédelem 

Vízfolyások, tavak partoldalát, illetve az ıket övezı töltések felületét erısen erodálja a vízfelület 
hullámzása, folyamatos áramlása, a hordalékmozgás, mely könnyen talajkimosódáshoz, ezáltal a 
partvonal, illetve a töltés tönkremeneteléhez vezethet. A meder, part, töltésfelület stabilitása akár 
teljes felülető, akár csak részleges, vízszint alatti erózióvédelemmel megakadályozható. 
Ugyanakkor a partvédelem akadályozza az ökoszisztémák zavartalan fejlıdését.  

Sokszor a töltésekhez, szabályozott medrekhez kapcsolódó partvédelmi 9  kiépítések emberi 
tevékenységek fenntartásához elengedhetetlenek, de a megszőnt vagy változó célok esetében 
szerepe is megszőnt vagy átalakult, így ezek felülvizsgálata szükséges. A töltések és szabályozott 
medrek fenntartását szolgáló partvédelem megszüntethetı, ha ezzel a vízfolyás természetes 
mozgása a fentebb már említett árvízvédelmi és ökológiai szempontok mellett visszaadható a 
folyónak. 

 

A Zagyva alsó víztest esetében  egy helyen, 200 m hosszban történt mederrendezési beavatkozás. 

A Zagyva folyót keresztezı hidak mindegyikénél, a hídlábak kıszórással bevédésre kerültek. 

Az alegységen két vízfolyás víztestet érint a partvédelem kialakításanak problémájával: Egres-
patak, Alsó-Tápió alsó víztestek. 

 

A területhasználat jellege miatt (lévén mezıgazdasági környezet) megnövekedett az igény a 
jelentkezı belvizek azonnali, gyors levezetésére. A csatornák profiljai a terep esésének megfelelı 

                                                
 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

2. fejezet Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások  – 95 – 
 

lejtésben és méretben lettek kialakítva, a belvízcsatorna víztestek szabályozottá váltak, a mélyebb 
völgyeletekben mesterségesen beágyazásra kerültek. Trapézszelvényt, depóniákat, töltéseket, 
mesterséges (módosított) partszakaszokat alakítottak ki, így hiányzik a víztestek mentén a 
megfelelı pufferzóna illetve természetes zonáció. 

 

Az emberi beavatkozás sok vízfolyás és állóvíz esetében jelentısen átalakította a vízfolyások 
medrét, a parti sávokat és az ártereket is. Az alegység felszíni víztestei mind jelentısen 
befolyásoltnak tekinthetık. A módosítások legfontosabb okai az árvíz-és belvízvédelem, a 
víztározás, vízszintszabályozás, duzzasztás, vízkivételek és vízátvezetések, amelyek kedvezıtlen 
hatást gyakorolnak a vizek ökológiai állapotára.  

 

2.3.3 Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás 

 

A vízfolyások vízjárását a napi vízállások, vagy vízhozamok éven belüli változása jellemzi. 
Természetesen nem egy év, hanem hosszú idıszak vízállásainak és vízhozamainak változása ad 
helyes információt a folyók vízjárására. Az LKV (legkisebb víz) és LNV (legnagyobb víz) közötti 
különbség - a vízjáték – alapján következtetni lehet a vízállások változékonyságára és minısíteni 
lehet a vízjárást. Különbözı folyók vagy folyó szakaszok vízjátékának összehasonlításával 
meghatározható, hogy a vízjárás heves vagy kiegyenlített-e.  

A természetes vízjárás nagyban függ az éghajlat változékonyságától, de befolyásolja a felszín 
alatti vizek áramlási rendszere, a források hozama és az emberi hatások is (pl. területhasználat 
változása, vízszint-szabályozás, tározók vízvisszatartása). A vízfolyásokban lefolyó vízmennyiség 
szempontjából a kis-, a közép- és a nagyvízi állapotokat egyaránt befolyásolják az emberi hatások: 
vízkivételek, vízbevezetések és elterelések. Ezek sok esetben oly mértékben változtatják meg a 
felszíni víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, hogy az már akadályozza az 
ökoszisztéma mőködését és a jó ökológiai állapot elérését. A felszíni vizek hidrológiáját 
befolyásoló emberi beavatkozások mértékét az érintett víztestek darabszámában kifejezve a 2-14. 
táblázat mutatja be. 

 

A vízjárás a VKI szerint akkor éri el a jó állapotot: 

o   ha völgyzárógátas tározó esetén a tározóból kisvízi idıszakban annyi vizet engednek le az 
alvíz felé, amennyi felülrıl érkezik, 

o   ha vízierımőveknél nincs csúcsrajáratás,  

o   ha a vízkivételek nem csökkentik rendszeresen a mederben maradó vízhozamot az 
ökológiailag szükséges minimum alá, 

o   továbbá nem történik a kisvízi hozamhoz képest jelentıs vízbevezetés. 
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2-15. táblázat: Vízjárást módosító hatások elıfordulása természetes eredető víztesteken  

Tározás 

vízvisszatartó 

hatása 

Vízkivétel Vízátvezetés Vízszintszabályozás 
   

db arány db arány db arány db arány 

Dombvidéken 
kis- és 

közepes 
vízfolyások 

10 53% 2 11% 0 0% 13 3% 

kis- és 
közepes 

vízfolyások 
4 25% 0 0% 0 0% 21 8% 

nagy folyók 0 0% 1 100% 0 0% 5 14% 
Síkvidéken 

állóvizek 0 0% 0 0% 0 0% 41 49% 

 

2.3.3.1  Vízvisszatartás 

A völgyzárógátas tározók, céljukból és üzemeltetésükbıl adódóan gyakran teljes egészében 
visszatartják a tápláló vízfolyáson érkezı vizeket. Így nem érvényesül az elv, miszerint a kisvízi 
idıszakban érkezı vizeknek megfelelı mennyiséget a tározóból le kell ereszteni az alatta lévı 
vízfolyás-szakasz számára. A kritérium az ökológiai szempontból a mederben biztosítandó (az ún. 
mederben hagyandó) vízhozam (idınként használatos a „készlet” és „igény” elnevezés is). Egyes 
tározókban, halastavakban fellépı vízminıség romlás (pl. eutrofizáció) kockázatossá teheti az 
alvízi szakaszon a jó állapot fenntartását. Kisvízi körülmények között ilyen esetben a tározóból 
történı vízeresztés nem éri el a célját. 

Kevés víz esetén (kisvízi vagy száraz idıszakban) a síkvidéki kisebb természetes vízfolyásokon a 
duzzasztás általában a vízvisszatartás, a tartós vízborítás biztosításának eszköze. Ez legfeljebb 
csak azokon a szakaszokon felel meg a jó állapotnak, ahol természetes állapotban is visszamaradt 
a víz, vagyis mélyfekvéső területeken. 

A 2-14. táblázat adatait megvizsgálva a tározás vízjárást módosító hatása a  víztestek jelentıs 
részét érintı probléma, mely a korábban bemutatott keresztirányú mőtárgyak elıfordulásának 
megfelelıen alakult, a dombvidéki kis és közepes vízfolyásokon a legjelentısebb, az e kategóriába 
tartozó vízfolyások 53%-án, azaz 10  víztesten okoz problémát. 

 

 2.3.3.2  Vízátvezetés 

A vízátvezetések és elterelések általában középvízi viszonyokat befolyásolják: öntözıvíz 
átvezetések, a vízerıtelepek üzemvíz csatornái, a nemcsak árvíz idején „mőködı” árapasztó 
csatornák és azok a jelentısebb ipari vízkivételek, amelyek nem ugyanabba a vízfolyásba, 
vízgyőjtıbe bocsátják vissza a használt vizet, mint amelybıl kivették. Ezeket a vízhasználatokat az 
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ún. mederalakító vízhozammal célszerő összevetni, amely a leggyakoribb vízhozam, illetve 
vízhozam-tartomány. 

Egy 2006-os KÖVIZIG felmérés szerint a „túl sok víz”-hez kapcsolódó problémát országosan az 
összes természetes víztesteink 10 %-án jelezték (zömében szennyvízbevezetések miatt), a „túl 
kevés víz” pedig 15 %-ra volt jellemzı. Ez az arány ma már valószínőleg magasabb, és várható a 
növekedése.  
 

 Vízátvezetés az alegységen nem valósul meg. 

 

2.3.3.3  Vízkivétel 

A vízfolyásokból, tavakból történı vízkivételek10 közül általában a kisvízi idıszakban jelentkezı 
öntözés, és - ha van - a halastavak frissvíz igénye a kritikus. A jelenlegi engedélyezés alapja az 
augusztusi 80%-os tartósságú vízhozam és az ún. élıvíz különbsége. Az ökológiai szempontok 
alapján meghatározott „mederben hagyandó vízhozam” az élıvíznél általában lényegesen 
nagyobb érték. Tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás kisvizeket apasztó hatása már most is 
kimutatható, kisvízfolyásaink hasznosítható hozamának jelentıs csökkenésére kell számítani, 
ezáltal növekszik a vízhiánnyal küzdı, és ezért ökológiai szempontból is érzékeny vízfolyások 
köre. A VKI szerint a vízfolyások ökológiailag szükséges minimum hozamának terhére történı 
vízkivételekre, és ily módon a jó ökológiai állapot szempontjából engedményekre nincs lehetıség. 
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés egyik fontos feladata az ökológiai szempontból szükséges, 
mederben hagyandó vízhozam meghatározása (vízkivételeket részletesebben a 2.4 fejezet 
tárgyalja). 

Többsége az elmúlt 20-40 évben épült. A tározókban jelentıs mértékő hordalék, iszap rakodott le. 
A legtöbb tó, tározó horgászati célokat szolgál, így jelentıs mértékő szervesanyag felhalmozódás 
történt. A tározók vízminıségét a magas szervesanyag tartalmú iszaptömeg a nyári vízhiányos 
idıszakban károsan befolyásolja, továbbá néhány tározó hasznos térfogatát jelentısen csökkenti. 
 

Lırinci tározó:  

A Zagyva mellett kialakított oldaltározó, melybe a Zagyva duzzasztásával tudnak vizet kivenni a 
folyóból. Az MVM Zrt. a kezelésében lévı tó eredetileg hőtıtó funkciót látott el, de ma már 
elsısorban horgászati célból üzemeltetik. A tó és a tápvizet adó Zagyva vízminıségét 
rendszeresen vizsgáltatja a Zrt., és annak függvényében kormányozza a betáplálást a tóba. 

Hatvani tározó:  

A cukorgyári tavak a Zagyva mellett kialakított oldaltározók. A volt cukorgyári tavak 
létjogosultságát felül kell vizsgálni, mivel a cukorgyártás megszőnt. A Selypi cukorgyári tavak 
vízellátása jelenleg duzzasztómővön keresztül a Zagyva-folyóból történik. A tavakon 
horgászegyesület mőködik. A hatvani cukorgyár rothasztó tava jelenleg az Aranyfácán 
konzervgyár tulajdonában van. Vízutánpótlás nem történik, a tó kiszáradó félben van.  

Farmosi tározó:  

A két tóegységbıl álló Farmosi tórendszer védett területen helyezkedik el, ugyanakkor jelentıs 
egyéb célú hasznosítással is rendelkezik. Különösen a nádgazdálkodási igények 
összeegyeztetése jelent gondot a természetvédelem igényeivel. 
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Maconkai tározó: 

Elsıdlegesen árvízvédelmi célokat szolgáló tározó a KDV-VIZIG kezelésében van. A tározó 
másodlagos hasznosítása talajvízdúsítás ivóvíz termelés céljából. A tározón horgászegyesület 
mőködik sporthorgászati rekreációs tevékenységgel.  

Mátraverebélyi tározó:  

Zöldtározó, kifejezetten árvédelmi funkcióval, állandó vízborítás nincs. 

Babat-pusztai tavak:  

9 tóból álló tórendszer, Gödöllı mellett, Egres-patak mellékágán található. A tórendszer a völgyben 
található bıviző forrásra épült, védett területek veszik körbe. A tórendszeren kísérleti viziszárnyas 
telep üzemel. A rendszer erısen feliszapolódott állapotban található, madárvilága jelentıs. Az M3-
as autópálya alatt átkígyózva védett égerlápot táplál.  

Tápiószecsıi halastó:  

2 tóból és több kazettás nevelıtavacskából álló tórendszer. A közel 40 ha-os oldaltározó 
vízfelülete horgászati célokat szolgál. A tóba rendszeres telepítés történik. Tavak vízellátása 
osztómővel történik, melynek víz visszaduzzasztó hatása nem túl jelentıs 

2.3.4 Fenntartási tevékenységek 

A vízfolyások legtöbbjét érinti ma már valamilyen emberi hasznosítás. A vízfolyások szerepe e 
téren nagyrészt a szükséges vízmennyiség biztosításában vagy a víz levezetésében jelenik meg 
az adott területen, ami maga után vonja a medrek „tisztán tartásának” feladatát (meder minél 
nagyobb vízszállító képességének elérése érdekében). Az alegység természeti viszonyaiból 
(síkvidék hegyvidékkel övezve) adódóan a hordalék lerakás jellemzıbb, mint az erodálás. A meder 
fenntartása kotrással, illetve a növényzet eltávolításával érhetı el, amely tevékenység lehet 
kedvezı és hátrányos is a biológiai állapotot tekintve11. Kedvezı hatása a túlzott (sokszor emberi 
hatásra bekövetkezı) üledékképzıdés ellensúlyozására irányuló kotrással, és megfelelı technika 
megválasztásával valósulhat meg. Ugyanakkor a túlzott és túl gyakori mederkotrás hátrányos 
biológiai hatást eredményez. 

Az ideális kotrási technika 
figyelembe veszi a biológiai 
reprodukció sebességét és 
sajátosságait, ezért tervezi a 
kotrás /növényzetirtás 
gyakoriságát, érintett 
mederszakasz hosszát és 
szükség esetén elıtérbe 
helyezi a féloldalas 
mederkotrást/ növényzet 
irtását. 

Fenntartási tevékenység mind 
a természetes, mind a 
mesterséges víztesteinket 
érinti, partmenti régióban 
többnyire az állóvizeket is.  

 

Az alegyséen léı vízfolyás víztestek közül egyioket sem érinti a tulzott kotrás probélmája. 

                                                
11 Fotó: Vízy Zsigmond  Vízügyi Múzeum 
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A partmenti vegetáció hiánya, a  növényzet eltávolításának aránya mind a síkvidéki mind a 
dombvidéki kis és közepes vízfolyások esetén igen magas, szinte az összes víztestet érinti.  
Komoly probléma, hogy a 22 db természetes vízfolyás víztest közül 10 víztestet érint (45%) ilyen 
jellegő beavatkozás.   

2-16. táblázat: Fenntartási tevékenységek természetes víztesteken  

 

Kotrás Partmenti és mederbeli 

növényzet eltávolítása 

 

db arány db arány 

Dombvidéken 
kis- és 

közepes 
vízfolyások 

0 0% 18 95% 

kis- és 
közepes 

vízfolyások 
0 0% 14 88% 

Síkvidéken 

nagy folyók 0 0% 1 100% 

  

2.4 Vízkivételek, vízbevezetések 

 

A Víz Keretirányelv elıírja, hogy a Vízgyőjtı-gazdálkodási tervben szükséges a vizek mennyiségi 
állapotára ható terhelések számbavétele a vízkivételekkel együtt. Hazánkban a felszíni vizek jó 
ökológiai és a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapota szempontjából a vízkivételek döntı 
jelentıségőek. A csapadék, az abból táplálkozó készletek térbeli és idıbeli egyenlıtlen eloszlása 
miatt a természetes élıvilág és az ember között kisvízi idıszakban versengés alakul ki a 
vízkészletekért. A vízkivételek, vízbevezetések és elterelések megváltoztathatják a felszíni 
víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan mértékben, hogy az már 
akadályozhatja az ökoszisztéma mőködését és a jó ökológiai állapot elérését. A felszín alatti vízbıl 
történı kitermelés pedig a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák (FAVÖKO) elıl vonhatja el a 
fennmaradásukhoz szükséges vizet. 

Magyarország nagy hagyományokra visszatekintı vízgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik. A 
vízpolitika központi kérdése a vízzel, mint nem helyettesíthetı természeti készlettel átfogó és 
többcélú gazdálkodás. A vizek hasznosításáról, a hasznosíthatóság megırzésérıl és a 
vízkészletekkel való gazdálkodásról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik. 
E törvény a rendelkezésre álló vízkészletekkel való ésszerő használatra helyezi a hangsúlyt, 
meghatározza a vízigények kielégítési sorrendjét, valamint a vízgazdálkodáshoz szükséges adatok 
győjtését, illetve a vízkészletek számbavételét, vízrajzi észlelését írja elı. A vízigények a 
felhasználható vízkészlet mennyiségi és minıségi védelmére is tekintettel elsısorban a 
vízhasználat céljára még le nem kötött vízkészletbıl elégíthetık ki. A Víz Keretirányelv szerint a 
természet ökológiai igényeinek kielégítéséhez szükséges vízkészleteket biztosítani szükséges, 
azaz az ember által felhasználható vízkészletet úgy kell meghatározni, hogy az ökológiai vízigényt 
már levontuk, figyelembe vettük. A vízigény kielégítési sorrendben a kommunális (ivó és 
közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási) igények elsıbbséget élveznek, még az ökoszisztémával 
szemben is. A vízgazdálkodási törvény szerint a lakossági vízhasználatot a gyógyászati, valamint 
a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelı- és szolgáltató tevékenységgel járó 
víztermelések követik, majd rendre az állatitatási, a haltenyésztési, a természetvédelmi, a 
gazdasági és végül az egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) 
vízigények követik. 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

2. fejezet Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások  – 100 – 
 

A vízkivételekrıl, vízhasználatokról megállapítható, hogy a 90-es évek elejétıl kezdıdıen 
csökkent az egy fıre jutó vízfogyasztás, és 1997-tıl kezdıdıen kismértékő ingadozással 
lényegében stagnáló közüzemi fogyasztás figyelhetı meg. 2000 óta az összes termelési célú 
tényleges vízkivétel mennyisége is stagnál. A tényleges vízkivétel minden évben elmarad az 
engedélyezett, (a vízjogi engedélyben) lekötött mennyiségtıl. A víztestek állapotértékeléséhez 
(lásd 5. fejezet) részletes vizsgálat szükséges, mivel minden egyes víztest esetében különbözı 
lehet a települési, ipari, mezıgazdasági és egyéb felhasználási célra történı jelentıs (az 
ökoszisztémára káros hatással levı) vízkivétel mértéke, beleértve a szezonális változékonyságot 
és az éves összes vízigényt. A vízkivételek hatása általában „csak” lokálisan jelentkezik, azonban 
elıfordulhat, hogy víztest méretben, vagy több víztestre is átterjedıen, esetleg a víztesttıl függı 
élıhelynél tapasztalható károsodás. A legnagyobb problémát azok a vízkivételek jelentik, amelyek 
a természetes változások és/vagy az éghajlatváltozás és/vagy regionális vízkészlet változást 
okozó emberi beavatkozások miatt egyébként is vízhiányos térségben tovább súlyosbítják a 
helyzetet. 

Mind a felszíni, mind a felszín alatti vízkivételek értékelését nehezíti, hogy 

o a természetes kisvízi készletek meghatározásához nincs elegendı vízrajzi mérés, 
különösen a forrás és a kisvízfolyás, valamint a csatornahálózat hozam- és a dombvidéki 
területeken a talajvízszint mérések hiányoznak; 

o nem rendelkezünk országos hidrológiai modellel, amely a lefolyás, beszivárgás becslésével 
a hiányzó vízrajzi észlelések egy részét helyettesíthetné; 

o a vízkivételi, hasznosítási adatok hiányosak, ellentmondásosak. 

  

2.4.1 Vízkivétel felszíni vizekbıl 

 

A felszíni vízbıl történı vízhasználatok számbavétele többféle adatgyőjtés együttes elemzésére 
van szükség, mivel a különbözı kitermelıknek (kommunális, ipari, mezıgazdasági, vízügyi 
szolgálat) egymástól eltérı adatszolgáltatásokat kell teljesíteniük. 

Az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program (OSAP) keretében a következı adatgyőjtések 
történnek a felszíni vízkivételekrıl: 

1376-os adatlap "A Közmőves vízellátási és csatornázási tevékenységek fıbb mőszaki gazdasági 
adatai",  

1378-os adatlap "Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve a 80 m3/d friss vízhasználatot elérı 
vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai", 

1694-es adatlap "A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történı vízbevezetések adatai". 

Ezen kívül felhasználták a vízkészletjárulék bevallásban közölt adatokat is (VKJ adatbázis), 
valamint a víztestekrıl a KÖVIZIG-ek által készített adatlapokat, amelyek tartalmazzák az 
úgynevezett „fımővi” vízkivételeket (a KÖVIZIG-ek által üzemeltetett csatornákba emelt vizek).  

A felszíni vízkivétel táblázatok 2006-os adatokat tartalmaznak, a víztestenkénti összesítéseket a 2-
17 2-18 és 2-19 táblázatok tartalmazza. A 2-9. térképmelléklet bemutatja vízkivételek 
víztestenkénti összes mennyiségét és hasznosítását. 

 

Az alegységen nincs kettısmőködéső és kifejezetten öntözıvíz biztosítására mesterségesen 
kialakított csatorna. 
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2-17. táblázat  A Zagyva alsó víztesten 2006. évben engedéllyel rendelkezı vízkivételek 

Vízkivétel célja 
Engedélyezett  

vízkivételek száma 

Engedélyezett 

 vízmennyiség 
(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tározás célú  2    15860     5200 

Halastavi 2 1018000   79200 

Holtág vízpótlás 2   140000 138600 

Horgásztó 2 17440 0 

Öntözés 40 294372 46800 

ÖSSZESEN: 48 1486162 269800 

 

2-18.  táblázat  A Zagyva felsı víztesten 2006. évben engedéllyel rendelkezı vízkivételek 

Vízkivétel célja 
Engedélyezett  

vízkivételek száma 

Engedélyezett 

 vízmennyiség 
(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Halastavi 2 2900   0 

Holtág vízpótlás 1 n.a  n.a. 

Öntözés 7 109500 n.a. 

Ipari 4 5274200 n.a. 

Energetika 1 1550000 n.a. 

ÖSSZESEN: 15 6936600 n.a. 

 

2-19.  táblázat   Egyéb víztesten 2006. évben engedéllyel rendelkezı vízkivételek 

Vízkivétel célja 
Engedélyezett  

vízkivételek száma 

Engedélyezett 

 vízmennyiség 
(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Bér-patak    

      Ipari 1 16400 n.a.  

Felsı-Tápió    

      Halastavi 2 2035000  n.a. 

Galga-patak    

      Öntözés 1 56000 n.a. 

Kis-Zagyva-patak    

      Öntözés 1 13800 n.a. 

ÖSSZESEN: 5 2121200 n.a. 
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A 2006-os adatok alapján készült elemzés szerint a legnagyobb vízkivételt az ökológiai és halatavi 
vízpótlás célú vízkivétel jelntette. 

 

A felszíni vízkészlet mennyiségének meghatározása több célt is szolgál:  

o A felszíni és felszín alatti víztestek közötti vízforgalom pontosítása, a két vízkészlet típus 
jellemzıi közötti mennyiségi, területi összhang javítása; 

o A felszíni víztestek minısítésének alapadatokkal való alátámasztása; 

o A felszíni vizek mennyiségi terhelésének (vízkivételek, vízátvezetések, tározásos 
vízvisszatartás, stb.) értékeléséhez a vízkészlet adatok meghatározása illetve pontosítása. 

A fentiekben felsorolt célkitőzések mindegyike a kisvízi lefolyás számszerősítését igényli. A felszín 
alatti vízkészlet mennyiségi jellemzése az 1991-2000 évek észlelésein alapultak, az összhang 
érdekében a felszíni vízkészlet jellemzéséhez is ezt az idıszakot vettük figyelembe. 

A kisvízi lefolyás jellemzését a középvízhozamtól a szélsıséges kisvízi lefolyás tartományáig 
három kisvízi készletértékkel tekintettük megoldhatónak: 

o Az 1991-2000 évek középvízhozama; 

o Az augusztus hónap folyamán 80%-os tartóssággal elıforduló napi középvízhozam; 

o Kisvízi idıszakban a vízfolyások ökoszisztémáinak fennmaradását, mőködését biztosító 
minimális mederbeli vízhozam, amelyet ökológiai kisvíznek neveztünk. 

o Az elsı kettı hagyományos módszer a készletek becslésére, míg az utóbbi azt a lefolyást 
becsli, amely nagy valószínőséggel képes biztosítani a víztest típusának megfelelı 
vízmennyiséget, azaz jó állapotú mederben a sebességviszonyok, a vízmélység, a 
víztükörszélesség, ezek változékonysága megfelel az ökológiai követelményeknek. Habár 
funkcióját tekintve az ökológiai kisvíz lényegében megfelel a természet védelmérıl szóló 1996. 
évi LIII. törvény 18. paragrafusában említett ökológiai vízkészletnek, attól érvényességét 
tekintve különbözik: az ökológiai kisvíz a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés céljaira került 
meghatározásra, és elsısorban a vízi ökoszisztémák fennmaradását biztosító hidraulikai és 
hidrológiai adottságok, illetve korlátok felıl kiindulva. Hasonlóképp nem tekinthetı azonosnak 
az ökológiai kisvíz a „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mőszaki szabályok” címő, 30/2008. (XII. 31.) 
KvVM rendeletben meghatározott mederben hagyandó vízhozammal sem, amely alapesetben 
– az ökoszisztémák igényeitıl függetlenül – a mértékadó kisvízi vízkészlet kétharmadában 
veendı fel. 

 

Mindhárom lefolyás jellemzı értéke kiszámításra került a közvetlen víztest vízgyőjtıre, továbbá 
összesítésre került a tervezési alegységére. (2-11. melléklet). A vízkészlet számítás 
módszertanának leírását a 2-3. háttéranyag tartalmazza. 

Ökológiai kisvíznek azt a természetes vízjárási körülmények esetén kialakuló minimális 
mederbeli vízhozamot tekintjük, amely kisvízi idıszakban a vízfolyások ökoszisztémáinak 
fennmaradását biztosítani képes. Gondolatmenet kiindulópontja, hogy természetes vízjárási 
körülmények esetén létrejön az összhang az adott helyen stabilizálódó ökoszisztémák és az 
élıhelyi adottságok között, ez utóbbiak körébe beleértve a hidrológiai és medermorfológiai 
feltételeket is. A vízjárás alakulása természetes körülmények között is elıidéz kedvezıtlen, esetleg 
a vízi ökoszisztémákra nézve végzetes körülményeket, amelyek szabályozólag hatnak azok 
életterének határaira. Más oldalról, az adott helyen olyan vízi ökoszisztémák fennmaradására lehet 
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számítani, amelyek alkalmazkodni képesek a vízjárás sztochasztikus jellegébıl adódóan kisebb-
nagyobb gyakorisággal bekövetkezı, hosszabb-rövidebb ideig tartó kedvezıtlen állapotaihoz. 

A vízfolyások morfológiai adottságai nagymértékben megszabják, hogy egy adott kisvízhozam 
milyen víztereket hozhat létre a mederben, milyen vízmélységgel folyik le, milyen 
mederalakzatokon keresztül. Az egyik alapvetı tényezı a mederesés, amely lényegében 
megszabja a vízfolyás jellegét. Nem választható el ettıl a mederanyag, amely a geológiai 
körülmények és a víz esésfüggı energiatartalmának leképezése. A meder mérete és alakja a 
szintén nem független az eséstıl, de a lefolyásviszonyok, a lefolyás volumene (KÖQ) és a vízjárási 
tartomány is befolyásolja. (A meder mérete és alakja, az ugyancsak a hidraulikai feltételeket 
alakító benıttséggel együtt a vízfolyás rendezés függvénye is lehet.) A morfológiai adottságok, 
illetve az ebbıl adódó hidraulikai feltételek nemcsak a hidrológiai feltételekkel függnek össze, 
hanem a vízfolyás tipológiai besorolásával is. 

2.4.2 Vízkivételek felszín alatti vizekbıl 

A Víz Keretirányelv II. melléklete 2.3. pontjában „Az emberi tevékenység felszín alatti vizekre 
gyakorolt hatásának áttekintése” címén elıírja, hogy az adott felszín alatti víztesten belül meg kell 
határozni a 10 m3/napnál nagyobb, vagy több mint 50 fıt ivóvízzel ellátó vízkitermelési pontok 
helyét, valamint az éves átlagos vízkivétel mértékét. 

A felszín alatti vízkivételekrıl éves adatgyőjtés történik az Országos Statisztikai Adatgyőjtési 
Program (OSAP) keretében: 1375 számú „A felszín alatti vizet kitermelı vízkivételek, valamint 
megfigyelı kutak üzemi figyelési tevékenysége” címő adatlapok. Az adatszolgáltatások 
feldolgozásának eredményeként alakul ki az éves felszín alatti vízkivételek adatbázisa, amelybıl a 
2-12. melléklet négy évet, a 2004-2007 közötti idıszakot tartalmaz.  A tervezés során ezen kívül 
felhasználtuk a vízkészlet járulék bevallásban közölt adatokat is (VKJ adatbázis), amely a 
víztermelı telepenkénti összesített víztermelés ellenırzésére, valamint a hasznosítás módjának 
megállapítását segíti. A 2-10. – 2-13. térképmellékleten a vízkivételi helyek feltüntetésére, azok 
igen nagy száma miatt, nem volt lehetıség, így a víztestek összegzett eredményei kerülnek 
bemutatásra víztest típusonként külön-külön térképen. A parti szőréső vízkivételekkel külön 
foglalkozunk, mivel a felszín alatti víztestek állapotára gyakorolt hatásuk eltér a többi felszín alatti 
vízkivételtıl, ugyanis a parti szőrés esetében a vízkészlet jelentıs része, definíció szerően 
legalább 50%-a, a meder felöl érkezik, a gyakorlatban a „jó” parti szőréső vízkivételi helyeken a 
felszíni víz részaránya 80% feletti. 

Az európai viszonylatban is kiemelkedı jelentıségő felszín alatti vízkészletünkre alapozott 
víztermelések az ezredforduló után országosan stabilizálódtak, de általános probléma a jelentıs, 
engedély nélküli vízkivétel. Az illegális vízkitermelések nem csupán mennyiségi problémákat 
okozhatnak, hanem szennyezési veszélyt is jelenthetnek a közepes mélységő vízadókra. 

A felszín alatti vízkivételeknél megkülönböztethetık a közvetlen – kutakból, forrásokból történı 
víztermelések – valamint a közvetett vízkivételek. Ez utóbbiak a közvetlen vízkivételekhez hasonló 
hatásokkal járó vízelvonásokat jelentenek, ilyenek lehetnek például a belvíz- és egyéb talajvizet 
megcsapoló csatornák által elvezetett vízmennyiség, vagy az elterelt felszíni víz alacsony 
vízszintje miatt növekvı drénezı hatás, nagy felülető bányatavak többletpárolgása, vagy az 
eredetileg füves terület beerdısítése. 

A közvetlen vízkivételek víztestenként kerültek összegezésre, az érintett víztesteknél a parti 
szőrést külön kezelték. A termeléseket a vízfelhasználás típusa szerint csoportosították: ivóvíz, 
ipari, energetikai, öntözés, mezıgazdasági főtés, egyéb mezıgazdasági, fürdési, egyéb célú. A 
vízkivételek meghatározásakor megvizsgálták a visszatáplálásokat, parti szőrés esetében a folyó 
felıl érkezı vízmennyiséget és a forrás vízmővek szabadon elfolyó hozamát is. A közvetlen 
vízkivételek, visszavezetések víztestre összegzett adatait a 2-12. melléklet tartalmazza. 
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A felszín alatti víztestekre megadott adatok összegzése alegységi szinten nem ad valós 
eredményt, mivel a víztestek jelentıs mértékben túlnyúlnak az alegység határain. A vízkivételekre 
vonatkozó statisztikai értékelés csak országos szinten adható, ez az országos VGT-ben 
megtalálható. 

 

Jelentısnek, illetve fontosnak tekintettük azon víztesteken a vízkitermelést, amelyeknél a víztest 
méretéhez képest nagy mennyiségő (>1%, illetve >0,5%) felszín alatti vizet termelnek ki, azaz 
csak a víztestben tárolt (statikus készlet) vízmennyiséget vettük figyelembe. Ennél részletesebb 
vizsgálatot tartalmaz az 5.3.1 fejezet, ahol a felszín alatti víztestek mennyiségi 
állapotértékelésénél az utánpótlódással (dinamikus készlet) számolnak, azaz vízmérleget 
készítenek. 

Az alegységhez tartozó felszín alatti víztesteket érintı vízkivételek között 1 fontos 2 pedig jelentıs 
minısítéső. 

A vízkivételek egyes sekély porózus víztestekben talajvízvízszint-süllyedést, a termál víztestekben 
nyomás- és hımérséklet csökkenést eredményeznek (visszasajtolással lelassítható, megállítható). 
A vízkivételek hatására források apadhatnak el, vagy eredeti természetes hozamuk lecsökkenhet. 
Jelentıs hatást okoz a felszín alatti víz szintjének csökkenése, amennyiben az adott víztest 
kisvízfolyást, vagy a hazánkban oly gyakori sekély, pl. szikes tavat táplált. A felszín alatti vizek jó 
mennyiségi állapota azért fontos a kisvízfolyások és a sekély tavak esetében, mert 
csapadékmentes idıszakban ez adja egyetlen forrásukat. A felszíni vizeknél az utóbbi 
évtizedekben tapasztalt alaphozam, illetve tavaknál terület csökkenés okait még tovább kell 
vizsgálni, mivel azt az éghajlatváltozás, a tájhasználat megváltoz(tat)ása, a közvetlen és közvetett 
vízkivételek külön-külön és ezek kombinációi is okozhatják. A felszín alatti vízkivételek 
befolyásolhatják a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák (FAVÖKO) életminıségét is. A 
FAVÖKO-k szerepe a természetes növénytakaróban kiemelkedı, mivel Magyarországra esik a 
sztyepp-területek nyugati határa. Az Alföld értékes, sok szempontból egyedi ökoszisztémájának 
mőködésében - ennek speciális jellegének megfelelıen – meghatározó szerepe van a 
talajvizeknek (sekély porózus víztesteknek). 

A mennyiségi állapot változása mellett a víztermelések hatására vízminıségi változások is 
bekövetkezhetnek, amennyiben az olyan mértékő, hogy átalakítja az áramlási rendszert. Ebbe a 
körbe tartozik a termálvizek túlhasználata is, amely fıként lokálisan, de akár regionális méretekben 
is csökkentheti a termálvíz hımérsékletét, illetve ronthatja kémiai összetételét. 

 

Az alegység területén a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotába történı legjelentısebb 
beavatkozásnak a vízkivételek tartoznak. A vízkivételek túlnyomó része fúrt kutakból történik, az 
egyéb víznyerı objektumok aránya elenyészı.  

 

Az alegység teljes területére vonatkozó felszín alatti víztermelés 2006-ban a törzslista adatainak 
összesítése alapján 16.917.000 m3 volt. 

Az alegységhez tartozó Zagyva alsó víztest vízgyőjtıjén lévı felszín alatti vizekbıl kitermelt, 
nyilvántartott mennyiség 2006-ban 4.825.510 m3 volt. Ennek 71,1%-a közcélú (túlnyomórészt 
közüzemi ivóvíz), 3,2%-a fürdıbeni, 1,5%-a állattartó-telepi, 4,7%-a gazdasági ivó, 18,2%-a 
gazdasági egyéb, 1,3%-a pedig öntözési célú vízkivétel volt. 

A jelentısebb vízkivételek (Jászberény vízellátása) környezetében komolyabb depressziók 
feltételezhetık. Az ivóvízellátáshoz viszonyítva az egyéb (Ipari, energetikai, mezıgazdasági) 
vízkivételek jelentısége kisebb. A területen bányászati célú vízkivétel nincs.  
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Az alegység területén, különösen az Alföldön jelentıs mérető a lakosság engedély nélküli 
vízfelhasználása. Ebbe a kategóriába soroltuk azokat a kutakat is, amelyek elvileg 
rendelkezhetnek jegyzıi engedéllyel (kitermelt víz ≤ 500 m3/év), de a termelési adatok semmilyen 
központi adatbázisban nem szerepelnek. Az engedély nélküli vízkivételek mennyiségét szakértıi 
becsléssel határoztuk meg figyelembe véve a közmőves ellátottságot, a település szerkezetet és a 
hidrogeológiai adottságokat, de függetlenül attól, hogy a vízkivétel milyen célt szolgál. 

 

2.4.2.1  Ivóvízellátás 

Az alegységen a legnagyobb arányban (összes vízkivétel 80-85%) az ivóvíz biztosítása igényli a 
legtöbb vízkivételt. Az ivóvíz igen magas aránya minden víztest típusban meghatározó, kivéve a 
meleg, 30 °C-nál magasabb hımérséklető (termálkarszt, porózus termál) víztesteket, ahol a fürdı– 
és az energetikai célú vízkivétel a domináns. A 21 db felszín alatti víztest közül az ivóvízkivételek 
miatt 1 porózus víztest terhelése minısült fontosnak,  2 víztest terhelése pedig jelentısnek. ( 1 
sekélyporózus és 1porózus víztest) 

 

2.4.2.2   Ipari vízkitermelés 

A felszín alatti víztestek közvetlen ipari vízhasználatok miatti terhelése jelentısen kisebb 
mennyiségő (15-16%), mint a közmőves vízellátásé.  A 21 db felszín alatti víztest közül az ipari 
víztermelés miatt egy víztestenek a terhelése sem minısül fontosnak vagy jelentısnek. 

 

2.4.2.3  Bányászat 

A bányászati közvetlen vízkivételek az érinett felszín alatti víztestek esetében összesen 32%-ot 
tesznek ki alegységi összesítésben a második legnagyobbat, viszont ez a terhelés csak 5 víztestet 
érint. Az alegység területére vonatkoztatva viszont az arány már elenyészı (ezrelékes 
nagyságrendő) kisebb (A bányászati tevékenységgel kapcsolatos és a felszín alatti víztestekre 
összesített adatok a 2-4. mellékletben találhatók, a bányatelkek elhelyezkedését a 2-4. 
térképmelléklet mutatja be. 

 

A fluidum (kıolaj, földgáz, széndioxid) bányászat elsısorban a termál vízkészletekre van káros 
hatással. A nyersanyag kitermelés hatására csökken a rétegnyomás, amely a termálvízadók 
nyomásszintjét is megváltoztathatja. A 7 db bányatelek összesen 3 termál víztestet érint, ebbıl 1 
termálkarszt és 2 db porózus termál víztest. 

A mélymőveléső, vagy külszíni szén és lignit bányák általában nagymértékő vízszint-süllyesztés 
mellett tudnak biztonságosan üzemelni. A Mátraalján és a Bükk elıterében a lignit bányászat miatt 
szükséges felszín alatti víz kitermelése jelentıs hatással van az alegységbe is átnyúló az „Északi-
középhegység peremvidék” elnevezéső p.2.9.1 és sp.2.9.1 víztestekre. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy az említett vízkivételek, nem az alegység, hanem a szomszédos Tarna illetve a Bükk és 
Borsodi-Mezıség alegységet területén mőködnek. 

 

A felszín közeli tızeg, lápföld és lápimész bányák, valamint a kavics-, homok- és agyagbányák 
közvetett vízkivételét (megnövekedett evapotranspiráció) az állapotértékelésnél (5.3.1 fejezet) 
figyelembe vették.  



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

2. fejezet Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások  – 106 – 
 

2.4.2.4  Termálvíz kitermelések 

Termálvíznek (hévíznek) a 30 oC-nál melegebb felszín alatti vizeket nevezzük, ezek változatos 
eredetőek, korúak, összetételőek és hımérsékletőek. Magyarország jelentıs termálvíz kinccsel 
rendelkezik, amely összetétele, hıtartalma révén, háromféle módon hasznosítható: gyógyászati 
célra, termálfürdıkben, és energianyerésre. Az alegység területén 38 db termálvíz kutat tartanak 
nyilván. Ebbıl 27 kút üzemelt 2006 évben. A kitermelt vízmennyiség közel 1,5 millió m3  . A 38 kút 
közül közül 12 db ipari vízellátási, 1 db geotermikus energia kinyerési, 12 db ivóvíz ellátási, 12 db 
fürdıbeni  vízhasználatú és 4 db egyéb vízhasználati célú. Egy kút több vízfelhasználati célt is 
elláthat. 

 

A termálvizek 2006. évi termelési adatai alapján jelentıs, vagy fontos minısítéső vízkivétel nincsen, 
mivel ezek a víztestek általában nagy méretőek, így a statikus készletük is jelentıs, viszont 
utánpótlódásuk korlátozott, ezért a mennyiségi problémák vízszint süllyedésként jelentkeznek (lásd 
állapotértékelés 5.3.1 fejezet). 

2.4.3 Vízbevezetés 

2.4.3.1 Vízvisszatáplálás 

A tervezési alegység területére esı termálkarszt, porózus termál, és porózus, hegyvidéki valamint 
sekély porózus és sekély hegyvidéki víztestek esetében nem ismert vízbevezetés illetve 
visszatáplálás vagy visszasajtolás.  

 

A sekély porózus víztestbe történı közvetlen illetve közvetett bevezetésnek tekintendık  a talaj- 
illetve talajvíz kármentesítések során történı víztermelés és víztisztítást követı helyben történı 
árkos vagy kutas visszaszikkasztások. Ezek a visszatáplálások vízmérleg szempontjából 
közömbösek, hiszen viszonylag kis mennyiségő talaj- vagy sekély rétegvíz helyben történı 
visszaszikkasztásáról van szó. Ilyenek pl. a tervezési alegység déli részén folyó jászberényi 
(Electrolux LEHEL Kft; Jászberényi Erzsébet Kórház kármentesítések. 

 

2.4.3.2  Belvízelvezetés 

Mélyfekvéső síkvidéki területeinken a lokális mélyedésekben rövidebb-hosszabb ideig megmaradó 
víz a táj fontos eleme, az ehhez kapcsolódó vizes élıhelyekkel együtt. Az ország alföldi 
területeinek sajátossága a természetesnek tekintett állapotra jellemzı lefolyástalan jelleg, a nagy 
területeken kialakuló idıszakos vízborítások (belvizek), illetve az ezeket az állapotokat módosító, 
jórészt mesterségesen kialakított belvízi levezetı rendszer. 

A belvízelvezetés hagyományos célja a belvizek minél gyorsabb levezetése csatornákon keresztül 
közepes, vagy annál nagyobb folyókba, esetenként belvíztározók közbeiktatásával. A módszer 
megfelelt a múlt század közepén érvényesülı társadalmi igénynek: a veszélyeztetett települések 
belvízmentesítése és a szántóföldi mővelés feltételeinek biztosítása minél nagyobb területen. A 
jelenleg is szántóföldi mővelés alatt álló területeken a belvízmentesítés igénye változatlanul fennáll, 
ugyanakkor ennek gazdaságossága helyenként kérdéses. A VKI-nak a fenntartható 
vízhasználatokkal összhangban lévı törekvése, hogy az emberi igények kielégítését össze kell 
hangolni az ökológiai igényekkel. Ebben az esetben nem csupán a szőken vett vízfolyások, vagy 
tavak, hanem általánosabban, a terület, a táj ökológiai viszonyairól van szó.  

A belvízelvezetés kedvezıtlen vízminıségi hatásai (tápanyagterhelés: 2.2 fejezet) mellett 
ökológiai szempontból is kedvezıtlen:  
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o A gyors vízlevezetéssel eltőntek a mélyedésekben összegyülekezı vizek és velük együtt az 
ehhez társuló vizes élıhelyek, nıtt az aszályérzékenység.  

o A talajvíz szintje alá mélyülı, nem duzzasztott csatornák belvízmentes idıszakokban is 
megcsapolják a talajvizeket (fıként a hátsági területekre jellemzı). 

o Az eleve lecsapolási céllal épülı csatornák helyenként túlzott mértékben süllyesztik le a 
talajvizet, súlyosbítva az aszálykárokat. 

o A rendszerbe bekapcsolt természetes vízfolyások medrét a belvíz levezetési funkciónak 
megfelelıen szabályozzák, és fenntartását is ennek megfelelıen végzik (a rendelkezésre 
álló források függvényében), így azok erısen módosítottakká válhatnak (2.3 fejezet). 

A belvízelvezetés közvetett vízkivételi hatását a 2003. év augusztus-szeptember hónapban 
gravitációsan elvezetett mennyiségek alapján becsülték (monitoring adatok nem állnak 
rendelkezésre). Ezt az idıszakot egy hosszabb szárazság elızte meg, így a kisvízfolyások és 
csatornák természetes lefolyásában már csak a felszín alatti táplálás játszhatott szerepet.  

Az alegységen a vizsgálatok alapján  két víztest érintett a belvízelvezetéssel: sp 2.10.2  Duna-
Tisza köze-Közép-Tisza-völgy és az sp 2.9.2 Jászság, Nagykunság. 

Az erdık felszín alatti vízkészletekre gyakorolt hatását csak részletes hidrológiai számításokkal 
lehet meghatározni. Az erdı fejlıdése függ a termıhelyi adottságoktól: klimatikus tényezık, 
talajtípus és hidrológiai jellemzık, ugyanakkor lokálisan az erdı át is alakítja azokat így különösen 
a hidrológiai paramétereket, mint például a beszivárgást, a lefolyást, az evapotranspirációt. 

A közvetlen és közvetett vízkivételek jelentısen meghatározzák a víztestek állapotát, annak 
viszonyában, hogy azok milyen arányúak a hasznosítható készlethez mérten. 

 

A Zagyva alsó és Zagyva felsı víztestet idıszakosan legnagyobb mértékben a külterületekrıl 
csatornákkal összegyőjtött és bevezetett belvizek terhelik. Belvízbevezetésre engedéllyel 14 
csatorna rendelkezik. Az engedélyezett vízmennyiség 3116808 m3/év, tényleges adatok nem 
állnak rendelkezésre. 

 

 

A két víztestet érı állandó vízbevetések: 

A Zagyva alsó víztest 3 élıvíz bevezetéssel érintett: Egyesült Tápió, Városi-Zagyva és Tarna folyó. 

A Zagyva felsı víztest 6 élıvíz bevezetéssel érintett: Galga-patak, Kartavölgyi-patak, Heréd-Bér-
patak, Zagyva-patak, Szuha-patak, Tarján-patak 

2.5 Egyéb terhelések 

Az egyéb terhelések között azokat az emberi hatásokat mutatjuk be, amelyek összetettségük miatt 
nem sorolhatók be az elızı fejezetekbe. 

2.5.1 Közlekedés 

A közlekedési hálózat közvetlen környezeti hatása vonalszerően jelentkezik, s e hatás intenzitása 
a közlekedési tevékenység jellemzıitıl (alágazat, mőszaki állapot, stb.) és a helyszíntıl (lakott 
terület vagy azon kívüli) is függ. A közlekedési rendszerek fejlettsége kihat a terület (vízgyőjtı) 
terhelési szintjére, mivel befolyásolja az emberek mobilitását. Másrészt a közlekedési 
csomópontok (logisztikai és szolgáltató területek, pályaudvarok, repülıterek, kikötık) pontszerően 
fejtik ki környezeti hatásaikat, ahol ezek igen koncentráltan jelentkeznek. 

A jelentıs vonalas és pontszerő közlekedési létesítmények adatait a 2-13. melléklet táblázatai 
tartalmazzák, a létesítmények elhelyezkedését 2-14. térképmellékleten mutatjuk be.  
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A közlekedési létesítmények elsısorban balesetszerő szennyezések okozása miatt veszélyesek a 
vizekre (2.1.4 fejezetet). Hazánkban azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a jármővek – 
legyen az vízi, közúti, vagy vasúti – mőszaki állapota sem mindig megfelelı a környezetnek 
megfelelı mőködéshez. A közlekedés kibocsátásait, légszennyezésen keresztül közvetett, 
valamint a csúszásmentesítésre használt (sózó) anyagok diffúz vízszennyezı hatásait a 2.2 Diffúz 
szennyezıforrások fejezet részletesen tárgyalja.  

A logisztikai és kiszolgáló területek veszélyeit elsısorban a 2.1.2 fejezet alatt tárgyalt szennyezett 
területek rész mutatja be, ugyanis számos felszín alatti víz kármentesítés köthetı közlekedési 
létesítményhez, pl. üzemanyag tároló, lefejtı, vagy feladó meghibásodása, illetve közlekedési 
vállalatok telephelyei, kikötıi, gépüzemei, garázsai, közforgalmú benzinkutak, stb. 

2.5.1.1    Hajózás 

A hajózás a VKI szerint olyan emberi tevékenység, melynek negatív ökológiai hatásait az adott 
állam kezeli, azaz eldönti, hogy támogatja-e hajózás fenntartását, kialakítását, fejlesztését az adott 
víztérben. Ennek megfelelıen a hajózással érintett víztesteket erısen módosított (vagy 
mesterséges) víztestté lehet nyilvánítani, ezáltal környezeti célkitőzésként a jó ökológiai potenciál 
teljesítése is megfelelı. 

Az alegységhez tartozó vízfolyás víztetsek közül egyik sem kijelölt hajózóút, víziút. 

 

2.5.1.2   Vasúti és közúti közlekedés 

A vasúti és közúti közlekedés valamint a kísérı kiszolgáló létesítmények (többek között állomások, 
raktárak, benzinkutak, parkolók) figyelembe vétele a Víz Keretirányelv szempontjából 
vízszennyezı hatásuk miatt szükséges. A balesetszerő szennyezések elérhetik a felszíni vizeket, 
különösen a vasúti és közúti hidak környezete, illetve vízfolyások mentén vezetett utak jelentenek 
veszélyt. A felszín alatti vizeket a diffúz és a pontszerő közlekedési szennyezıforrások is 
veszélyeztetik.  

Az alegységen 119 km hosszú vasúti fıvonal és 182 km villamosított vasúti fıvonal van. 

Az alegységen 257 km közút és 29 km autópálya halad át.  

A logisztikai szolgáltató központok (LSZK) nem található az alegységen. 

 A közlekedési területek fejlesztésével párhuzamosan a benzinkutak száma is folyamatosan 
emelkedik. Az alegységen 39 üzemelı benzinkút jelent potenciális veszélyforrást a felszíni és 
felszín alatti vizeinkre. Egyedenként a benzinkutak nem tekinthetık jelentıs hatású emberi 
terhelésnek, viszont 13 felszíni víztest közvetlen vízgyőjtıjére és 5 felszín alatti víztest területére 
esik legalább egy benzinkút. 

A tervezett vasúti fejlesztések, elsısorban nem mennyiségi, hanem minıségi változásokat 
(gyorsabb, biztonságosabb, stb.) fognak eredményezni, amely környezetvédelmi szempontból 
kifejezetten elınyös. A közúti fejlesztések megvalósulásával nıni fog a közutak mennyisége, de 
ezzel párhuzamosan súly helyezıdik a közúti biztonság növelésére is. A balesetszerő 
szennyezıdések számát a fentieken kívül nagy arányban befolyásolja az emberi tényezı is, ezért 
a balesetek számában történı változások nehezen ítélhetık meg.  

2.5.2 Rekreáció 

A Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés keretein belül a vízhez kapcsolódó rekreáció (természetes 
fürdıhelyek, vízi turizmus, horgászat, medencés fürdık) által a felszíni és felszín alatti vizeket érı 
terhelésekkel, hatásokkal is foglalkozni kell.  
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Településsorosan összegyőjtésre kerültek a rekreációs típusok, ezeket a 2-14 melléklet táblázata 
tartalmazza, valamint ennek alapján rekreációs „potenciált” rendeltünk minden településhez. A 
különbözı rekreációs tevékenységek helyét, területét a 2-15 térképmelléklet mutatja be. 

 2.5.2.1  Fürdıvizek, természetes fürdıhelyek 

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet meghatározza a fürdıvizek kijelölésének elveit: természetes 
fürdıhelyek kijelölése akkor történhet meg, ha a fürdızık számának napi átlaga legalább 8 
egybefüggı naptári héten várhatóan meghaladja a 100 fıt, valamint ha a rendelet szerint 
szükséges közegészségügyi feltételeknek megfelel. A természetes fürdıhelyek a VKI 
szempontjából védett területeknek minısülnek, ezért részletesen a 3.3 fejezetben bemutatásra 
kerülnek.  

A természetes fürdıhelyekkel, a fürdıvizekkel érintett települések száma alacsony. (1 településen 
van kijelölt fürdıhely)  

 

2.5.2.2  Vízi turizmus 

A kikötı nyilvántartásban nem szerepelnek a vízitúrázók által kedvelt természetes fövenyek, partok. 
Természetesen vízfolyásokon nyári idıszakban a kajakkal, kenuval, egyéb kézi meghajtású 
csónakkal történı túrázók száma nem hanyagolható el, de mivel ezek használatához kiépített 
kikötıre nincs szükség, így ezekkel itt nem számolhattunk.  

2.5.2.3   Horgászat 

A horgászattal kapcsolatos víztestekre és az egyéb tavakra vonatkozó adatokat a 2-7. melléklet 
tartalmazza (a halászati adatokkal együtt). A horgászat által okozott terhelés mértékének 
becsléséhez a Országos Halászati Adattár (www.haki.hu) nyilvános adatait és vízügyi adatbázist 
használták fel. Az összegyőjtött információk alapján 61 állóvizet tartanak nyílván amelyen halászati 
vagy horgászati tevékenység folyik. 7 olyan vízfolyás van, melynek bizonyos szakasza u.n. 
horgászvízként van nyilvántartva.   

Az alegységhez sorolt települések közül – azokat vizsgálva amelyek közigazgatási terület 
érintettsége 50% feletti – 36 település közigazgatási területén van horgásztó és 26 település 
érintett horgászati hasznosítási lehetıségú vízzel. 

2-20. táblázat: A horgászvizek típus szerinti darabszáma és aránya, 2006 

Típus Horgásztavak száma 
Horgásztavak 

megoszlása (%) 

bányató 18 db 32% 

tározó 32 db 57% 
hullámtéri holtág 0 db 0% 

mentett oldali holtág 5 db 9% 
természetes tó 1 db 2% 

Forrás: VIZIR 

A fenti táblázat a horgászvizek típusonkénti megoszlását mutatja. Megállapítható, hogy 
horgásztavaink nagy része mesterséges eredető (bányatavak és tározók), de van horgásztársaság 
amely mentett oldali és hullámtéri holtágat hasznosít. Az alegységen lévı állóvizek közül 10 
érintett halászati hasznosítással. 

Vízfolyás víztestek közül 7 víztest érintett horgászvízként. A vízfolyás víztestek halászati 
hasznosítással nem érintettek. 
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Vizeink minıségét számos helyen ronthatja a horgászati hasznosítás. A természetes vizekbe 
telepített halak fajösszetétele inkább tükrözi a horgászati szokásokat, mint az ökológiai szemléletet. 
További probléma a parti sáv növényzetének átalakítása megfelelı horgászhelyek kialakítása 
céljából (vízi-állás). A horgászat, a vízminıség-védelem és az ökológia szempontjai nem minden 
esetben egyeztethetık össze, viszont a horgászok által tisztán tartott part szakaszok aránya 
jelentıs. A horgászok és a VKI célkitőzései a vízminıség tekintetében közösek, mivel a halak jó 
közérzetének biztosításához jó minıségő, magas oxigén telítettségő, szennyezıanyagoktól 
mentes, kevés anyagcsere terméket tartalmazó víz szükséges. A halak és élıhelyük, így 
különösen az ívóhelyek védelme a horgászvizek „jó” kezelése mellett képzelhetı el, ugyanakkor 
sok mesterséges víztér kialakítása jelenleg ehhez nem megfelelı (pl. bányatavak, csatornák: 
meder alapja, parti sáv, növényzet, stb.). 

2.5.2.4   Medencés fürdıhelyek 

A medencés fürdıhelyek a gyógy- wellness-, és élményfürdıket, medencés strandokat jelentik, 
amelyek érintik felszíni és felszín alatti vizeink állapotát.  

Magyarország jelentıs termálvíz kinccsel rendelkezik, amely összetétele, hıtartalma révén, 
többféle módon is hasznosítható: pl gyógyászati célra, termálfürdıkben, ivóvíz céljára, használati 
vízként, és energianyerésre. Az alegység területén 28 db termálvíz kutat tartanak nyilván. Ebbıl 
több mint 28 kút üzemel, amelynek mintegy 21%-a balneológiai célú hasznosítású. 

Az alegység területén 16 település rendelkezik turizmus szempontjából számottevı medencés 
fürdıvel, amelyek egy része csak sport-létesítményt jelent, pl. uszoda. (5 db).  A medencés főrdık 
közül 10 egész évben 6 pedig szezonálisan üzemekı. 1 strandfürdı (Pásztói) használ minısített 
(gyógyvíz) vízet a medencéiben. 

 

A gyógy- és wellness turizmus a vizek mennyiségi és minıségi állapotára is hatást gyakorol, 
azokat negatívan befolyásolhatja. A termálvíz kitermeléssel és hasznosítással kapcsolatos 
mennyiségi kérdéseket a 2.4.2 fejezetben, míg a felszíni vizeket érı terheléseket a 2.1.2 
fejezetben a többi vízhasználattal együtt mutatják be. 

A kitermelhetı hévíz-készletek már jelentıs részben le vannak kötve. Hosszú távon veszélyes és 
ezért megengedhetetlen, ezen lassan megújuló vízkészleteknek az utánpótlódás mértékét 
meghaladó kitermelése. A fürdıvizek nem táplálhatók vissza a vízadó rétegekbe, ezért a használt 
vizeket felszíni befogadókba vezetik. A termálvizek elhelyezése gondot okoz, mivel a befogadók 
kis vízhozamú vízfolyások, sok esetben csatornák. A belvízelvezetés és az öntözési igények 
korlátozhatják a bevezethetıséget felszíni vízbe. A termálvíz felszíni elhelyezésének hatásai 
gyakran kimutathatóak a sekély felszín alatti vizek sótartalmának megemelkedésében is. Ez a 
szennyezett víz felszín alatti víztıl függı élıhelyeket veszélyeztethet és akadályozhatja az egyéb 
emberi használatokat is, pl. az öntözıvíz hasznosítást.  

 

2.6  Az éghajlatváltozás 

2.6.1  Éghajlatvárható hatásai 

Az éghajlatváltozás a magyar társadalmat, a nemzetgazdaságot, és a vizek célként megjelölt 
állapotát fenyegetı, cselekvésre kényszerítı kockázat. A tudományos elemzések alapján az 
elkövetkezı évtizedekben várhatóan jelentıs mértékben megváltozó hımérséklet- és 
csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsıséges idıjárási jelenségek 
erısödése és gyakoriságuk növekedése veszélyeztetik a természeti értékeket (többek között a 
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vizeket, hazánk élıvilágát, leginkább az erdıket), a mezıgazdasági terméshozamokat, az 
építményeket és a lakókörnyezetet, valamint a lakosság egészségét és életminıségét egyaránt. 
Az ENSZ IPCC tudóscsoportja megállapította, hogy a klímaváltozás biológiai sokszínőségre, azaz 
az élıvilág fajgazdagságára gyakorolt hatása szempontjából Magyarország Európa egyik 
legsérülékenyebb országa12. 

A meteorológiai viszonyok statisztikai jellemzıinek változása már jelenleg is kimutatható: országos 
átlagban az utóbbi 50 évben kb. 0,1 oC/évtized hımérsékletemelkedés, és megközelítıen stagnáló 
éves csapadék mellett kb. 10 mm/évtized lefolyáscsökkenés tapasztalható. A tudományos 
közösség megállapítása szerint a 20. század második felében végbement mintegy fél Celsius 
fokos melegedésben jelentıs az emberi hatások szerepe. A legfrissebb vizsgálatok szerint 
Magyarország klímája valószínőleg mediterrán irányba fog eltolódni,  

o magasabb átlaghımérséklettel (a század elsı harmadában kb. 1,5 oC a század végére akár 
4-6 fokos növekedés lehetséges),  

o kis mértékben csökkenı éves csapadékkal (a század elsı harmadában 4,5%-os téli félévi 
növekedéshez 5%-os nyári félévi csökkenés tartozik, de a nyári csökkenés akár a 10%-ot is 
elérheti; a hosszú távú elırejelzések feltételezik a hımérsékletnövekedéssel arányos 
változásokat, de ez 4 oC felett már bizonytalan),  

o nagyobb potenciális párolgással (a várható változás a téli félévben 15%/oC, illetve a nyári 
félévben 10%/oC),  

o a csapadék extrémindexek esetén évszakos viszonylatban gyakran egymással ellentétes, 
jelentıs mértékő változásokra számíthatunk. Télen növekedést, nyáron csökkenést 
valószínősítenek. Az 1 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma várhatóan csökkeni fog, 
míg a 10 mm-nél nagyobb csapadékú napok számban növekedés várható (ETH regionális 
modell) Az extrém nagy (napi 20 mm feletti) csapadékos napok száma a leginkább 
januárban nıhet, míg a legnagyobb, közel 50%-os visszaesés a júliusi hónapokban 
következhet be. 

és mindezek nyomán kisebb felszíni lefolyással és felszín alatti vizeket tápláló beszivárgással kell 
számolni. Emellett várható a szélsıséges idıjárási események gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése is.  

Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási következményeit a vízkészletek mennyiségére és 
minıségére, valamint az aszályos idıszakokra, illetve a belvizekre és árvizekre gyakorolt hatás 
mértéke határozza meg.  

A szélsıséges jelenségek növelik az árvízi és belvízi kockázatot. A jövıben várható 
extremitások miatt, fıleg kis vízfolyásokon helyi jelentıséggel megváltozik az árvizek gyakorisága. 
A csapadék várható idıbeli átrendezıdése miatt változni fog a felszínen aktivizálódó vízmennyiség 
is. A téli csapadék egyre nagyobb mértékben fog esı formájában hullni, amely a téli lefolyás 
növekedését okozza és a jelenleginél korábbi és magasabban tetızı árhullámokat eredményezhet, 
miután a korábban hóban tárolt vízkészlet késleltetés nélkül fog lefolyni. A belvíz-kérdést az 
éghajlatváltozás alapvetıen nem befolyásolja, a csapadék éven belüli eloszlásának megváltozása 
miatt azonban továbbra is fel kell készülni tél végén, tavasz elején szélsıséges belvizek 
kialakulására. 

A korábbinál kisebb nyári csapadék és jelentısebb potenciális párolgás hatására a nyári kisvizek 
számottevı csökkenése prognosztizálható, amely jelentısen csökkentheti a tározás nélkül 
hasznosítható felszíni vízkészleteket. A tározók méretét korlátozhatja a feltöltésüket meghatározó 
téli idıszak szélsıségei, illetve párolgás-növekedés miatt bekövetkezı vízveszteség. Hasonló 

                                                
12  Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 
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okok miatt csökken a tavak természetes vízkészlete is. Azaz a jövıben a tavakban gyakrabban 
fog elıfordulni tartósan alacsonyabb vízállás.  

A kisvízi hozamok csökkenése érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyezıanyag-
terhelésekkel szemben is. A kisebb vízmennyiség miatt a vizek öntisztuló képessége csökkenhet, 
ilyen módon egyes szennyezések lebomlása lassabban megy végbe. A hirtelen keletkezı, gyors 
árvizek által a vízgyőjtıkrıl nagyobb mennyiségben mosódik le szennyezıanyag, és romlik a 
vízfolyások tápanyagmérlege. Növekszik a havária események kockázata is.   

A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizek mennyiségét és minıségét is érinti. A szárazabb 
idıjáráshoz kapcsolható romló ökológiai állapot az ország több tájegységében már ma is 
tapasztalható (kiemelkedik a Duna-Tisza közi hátság). Mindez tovább fog erısödni: további vizes 
élıhelyek, szikes tavak, felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák válhatnak veszélyeztetetté a 
klímaváltozás következtében.  

A csapadékmennyiség és -eloszlás, valamint a potenciális párolgás várható változása miatt 
bekövetkezı általánosan érvényes szárazabb talajállapotok miatt a felszín alatti vizeket tápláló 
csapadék-utánpótlódás általános csökkenése várható, mely arányaiban az Alföldön lesz a 
legnagyobb mértékő.  

Az Alföldön jelentısen csökken az öntözésre fordítható felszín alatti víz mennyisége, és 50 – 100 
év távlatában veszélyeztetheti a nagy arányban felszín alatti vízkészletekre épülı ivóvízellátást is. 
A kisebb beszivárgás miatt, a korábbival azonos beoldódó szennyezıanyag mennyiség mellett 
növekszik a beszivárgó víz szennyezıanyag koncentrációja. Ez a hatás a terhelések 
csökkentésével kompenzálható.  

Az aszály elıfordulásának valószínősége Magyarország egyes területein növekvı tendenciát 
mutat. Az elmúlt években a mérsékelt aszály elıfordulásának valószínősége - feltehetıen az egyre 
markánsabban jelentkezı klimatikus változások jeleként és következményeként - minden 
évszakban jelentısen nıtt, és emellett a tavaszi és téli idıszakokban a rendkívüli aszályok 
elıfordulásának valószínősége is nagyobb lett. Aszály elıfordulására átlagosan minden második 
évben számítani kell majd Magyarország valamelyik részén, a súlyos aszályok átlagos visszatérési 
ideje az Alföldön 10 év körül várható. A tartós aszályos idıszakok kialakulására az Alföld 
érzékenyen reagál majd, kiemelten sérülékenyek pl. a Duna-Tisza közi Homokhátság. 

A fentiek alapján a vízgazdálkodás területén fel kell készülni az egyre nagyobb gyakorisággal és 
váltakozó jelleggel elıforduló vízbıségre, illetve vízhiányra. Magyarországon az aszályos és 
belvizes évek gyakorisága, nagysága és kárkövetkezménye eltérı. A nagy kiterjedéső aszályos 
területek jövıbeni valószínősége nagyobb, mint a lokális vagy kisebb területeket érintı bel- vagy 
árvizeknek. Ennek ellenére a gyakoribbá váló rendkívüli idıjárási események, a lezúduló nagy 
esızések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak. 

 

Az éghajlatváltozással összefüggı biodiverzitás csökkenés várható területi megoszlását 
elsısorban a meteorológiai vízmérleg változásának várható területi eltérései, az egyes élıhelyek 
éghajlatváltozással szembeni érzékenysége határozza meg. A vízháztartásban bekövetkezı 
változások – eltérı formában és mértékben – de lényegében az ország teljes területét érintik, 
vagyis a víztıl függı élıhelyek állapotára is általában hatnak. A változás jellege függ a terület 
adottságaitól.  

 

2.6.2 Az éghajlatváltozás kezelése a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben 

A MTA-KvVM együttmőködés keretében zajló VAHAVA projekt eredményeire, valamint az 
éghajlatváltozással foglakozó nemzetközi szervezet (IPCC) újabb jelentésére alapozva jelent meg 
a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 2008-ban, amely a vízgazdálkodást érintı fontos 
célkitőzéseket is tartalmaz, illetve a védett területek, mezıgazdaság és erdıgazdaság esetében is 
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fogalmaz meg olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a vizekkel kapcsolatos változásokra 
való felkészüléshez (hatások mérsékléséhez, alkalmazkodáshoz). A vizek állapotával kapcsolatos, 
NÉS-ben megfogalmazott feladatokat a vízgyőjtı-gazdálkodási terv is tartalmazza. A VGT – 
összhangban a NÉS-sel – az alábbi, az éghajlatváltozással összefüggı intézkedéseket 
tartalmazza:  

o A vízgazdálkodásban feltétlen szükséges új, víztakarékossági módszereket (szárazságtőrı 
növények, víztakarékos öntözési technológiák és szerelvények) alkalmazni illetve 
kidolgozni, és ezzel a vízhasználat hatékonyságát növelni: azaz biztosítani az 
adottságokhoz alkalmazkodó fenntartható vízhasználatokat  

� A gyors vízelvezetésen alapuló szemléletet fel kell váltsa a 
csapadék és az árvizek visszatartására való törekvés, amely 
egyaránt megjelenik az árvíz- és belvíz kockázati tervek 
módszertanában, illetve a VGT agrár-intézkedéseinek, csapadékvíz-
gazdálkodással és belvízrendszerekkel kapcsolatos intézkedéseiben. 
A vízminıség-védelmi szempontból javasolt vízvédelmi 
zónarendszer bıvíthetı az aszály-érzékeny területek kijelölésével, és 
az azokra vonatkozó intézkedések – fenti szempontok szerinti – 
meghatározásával és alkalmazásával . 

� Növelni kell a tisztított szennyvizek helyben tartását. 
� A csökkenı kisvízi készletek miatt a vízfolyások hígítókapacitása is 

csökken, ami a terhelések csökkentésével ellensúlyozható. Ilyen 
intézkedéseket tartalmaz a VGT, jelentıségüket az éghajlatváltozás 
várható hatása növeli  

� Az ártéri vízgazdálkodást közelíteni kell a természeteshez (pl. 
fokgazdálkodás); a VGT hidromorfológiai intézkedései az árterek – 
részbeni – helyreállítását, illetve a hullámtéri területhasználatok 
ökológiai és árvízi szempontok szerinti alakítását irányozzák elı, 
amely rugalmas eszköz a szélsıséges árhullámok kezelésére is  

� Kiemelten fontos a vizes élıhelyek és erdıterületek területének 
növelése, az eredetileg vízjárta, jelenleg belvizes területeken 
Biztosítani kell az élıhelyek vízmegtartó képességének 
helyreállítását, ezért komplex vízgazdálkodási rendszereket kell 
kialakítani – szükség esetén lokális vízpótlással – az ökológiai 
elıírások, a természetvédelmi szempontok figyelembevételével. Ezt 
szolgálják a víztıl függı ökoszisztémák védelme érdekében hozott 
intézkedések  

� Az éghajlatváltozás miatt várhatóan jelentısen csökkenı kisvízi 
készletek növelése tározással lehetséges. A vízkészlet-gazdálkodási 
célú víztározás szerepe várhatóan növekszik, létesítésük és 
üzemeltetésük során azonban figyelembe kell venni a VKI ökológiai 
szempontú elıírásait.  

� A vízhiányt elsısorban a helyi viszonyokhoz való – fentiek szerinti – 
alkalmazkodással kell kezelni. Az éghajlatváltozás hatása azonban 
elérhet olyan mértéket, amikor a készleteket jelentısen meghaladó 
és át nem csoportosítható igények kielégítése csak más terület 
készleteinek igénybevételével lehetséges. Az ilyen rendszerek (pl. 
regionális ivóvízellátó rendszerek kialakítása, öntözési célú 
átvezetések) megvalósításakor figyelembe kell venni a VKI elıírásait: 
törekedni kell a káros ökológiai hatások mellızésére, és amennyiben 
ez nem lehetséges, a projekt gazdasági-társadalmi szükségességét 
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a VKI 4.7 cikke alapján kell igazolni. A VGT ilyen célú intézkedéseket 
nem tartalmaz, tartalmaz viszont olyan intézkedést, amely a 
vízkészletek hatékony, és a jelenleginél kisebb környezeti hatásokkal 
járó hasznosításának lehetıségeire vonatkozik  

� A szélsıségesen nagy csapadékok által okozott árvizeket a Víz 
Keretirányelv szellemében elsısorban a területi lefolyás 
mérséklésével és záportározókkal (kevésbé a vízelvezetı 
rendszerek kapacitásának növelésével) kell kezelni. A települési 
csapadékvíz elvezetı rendszerek kialakításakor figyelembe kell 
venni a vízminıségi követelményeket is – a befogadó vízfolyásokba 
történı bevezetés elıtt, a jelentısen szennyezett árhullám 
visszatartására szőrımezık alkalmazása javasolt.  

 

Összességében megállapítható, hogy akár a mennyiséget, akár a minıséget érintı 
intézkedésekrıl van szó, a VKI-val kapcsolatos állapotjavító intézkedések kedvezıek az 
éghajlatváltozásra való felkészülésben: csökken a terhelés, takarékosabbá válik a vízhasználat, 
növekszik az ökológiai rendszerek tőrıképessége, pufferkapacitása. Az éghajlatváltozás 
fentiekben ismertetett hatásai ugyanakkor fokozni fogják a VGT-ben bemutatott problémákat, 
nehezíteni fogják a megoldásokat és az egyre fontosabbá váló határmenti 
együttmőködéseket. 

A terv hatévenkénti felülvizsgálati ciklusai lehetıvé teszik az intézkedések módosítását, vagyis a 
menetközben pontosabbá váló ismeretekhez és elırejelzett hatásokhoz való rugalmas 
alkalmazkodást.   
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3 Védelem alatt álló területek 
A Víz Keretirányelv kiemelt figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek mellett a védett 
területekre is. A VKI szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, 
melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztıl függı 
élıhelyek és fajok megırzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az 
ivóvízkivételek védıidomai, illetve védıterületei, a tápanyag- és nitrát-érzékeny területek, a 
természetes fürdıhelyek, a természeti értékei miatt védett területek és a halak életfeltételeinek 
biztosítására kijelölt felszíni vizek. Ebben a fejezetben a védett területek kijelölésével, 
nyilvántartásával kapcsolatos információkat foglaljuk össze, az állapotértékelésével az 5.3 fejezet 
foglalkozik. A védett területek elhelyezkedését a 3-1. – 3-5. térképmellékletek mutatják be. 

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. 

3.1.2 Ivóvízkivétel felszíni vizekbıl 

A rendelet országosan 15 vízkivételt rögzít, mely 3 vízfolyást, 6 a vízfolyásokon ivóvíz ellátás 
céljára létesített völgyzárógátas tározót 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 Intézete (a továbbiakban: 
egészségügyi hatóság) egyetértésével – annak tudomására jutása idıpontjától számított egy éven 
belül kell elvégezni. 

 

A vízkivételek közül a Hasznosi tározó (Kövicses patak 8+200 fkm) az alegység területén található. 
Az érintett vízbázis a Kövicses patak felsı része.  

A felszíni vízre telepített vízkivétel védelme érdekében belsı és külsı, valamint hidrológiai 
védıövezetet kell kijelölni, amelynek szabályait a 123/1997 fenti rendelet 3. számú melléklete adja 
meg. E rendelet szerinti védıterület kijelılés nem történt meg. 

 

3.1.3 Ivóvízkivétel felszín alatti vízbázisokból 

Magyarországon az ivóvízellátás döntıen felszín alatti vízbázisokra épül. Így van ez a Zagyva 
tervezési alegység területén is: az ivóvízkivétel túlnyomórészt rétegvízadókból, kisebb mértékben 
(dél-Jászság) hévizes összletekbıl történik, de az alegység északi területein elıfordul sekély 
porózus, vagy sekély hegyvidéki vízadókból történı ivóvízkivétel is. A vízadók terepfelszíntıl való 
távolsága, a fedıképzıdmények földtani felépítése, valamint az uralkodó hidrodinamikai viszonyok 
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változó tulajdonságai miatt ezeknek az ivóvízbázisoknak a  többsége hidrogeológiai szempontból 
ugyan védettnek tekinthetı, de – elsısorban a hegyláb közeli jó szivárgási képességekkel bíró 
sekély porózus és porózus valamint sekély hegyvidéki összleteket megcsapoló – másik részük 
viszont sérülékeny. Az eddig elvégzett vizsgálatok az alegység KÖTI-KÖVIZIG mőködési 
területére esı déli részén 3, a  KDV-KÖVIZIG igazgatási területére esı középsı és északi részén 
pedig 14 esetben igazolták a sérülékenységet.  

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet határozta meg a biztonságba helyezés folyamatát. A rendelet 
50 fınél több személyt ellátó közcélú üzemelı vagy távlati vízbázisok esetében kötelezıen elıírja 
védıidom, védıterület, védısáv kijelölését. Saját célú vízilétesítmény esetén a védıidom, a 
védıterület, a védısáv szabadon kijelölhetı. A Víz Keretirányelv ezt a hazai törekvést 
megerısítette. A védett területek körébe sorolta az ivóvízkivétel céljára igénybevett víztesteket és 
a tagországok hatáskörébe utalta, hogy a védettséget a teljes víztestre vagy csak a kijelölt 
védızónákra érvényesítik. Magyarország az utóbbi megközelítést alkalmazza.  

A vízbázisokon belül megkülönböztetünk üzemelı és távlati vízbázisokat. Mint nevükbıl is látszik, 
az üzemelık feladata jelenleg a közüzemi vízellátás biztosítása. A távlati vízbázisok potenciális, jó 
vízadó adottságokkal rendelkezı területek, amelyeken jelenleg még nem alakítottak ki 
vízmőtelepet. 

Így azoknak a vízbázisoknak a száma, amelyek esetében ki kell jelölni a védıterületeket és/vagy 
védıidomokat13 77 db ezek mindegyike üzemelı, távlati ivóvízbázis nincs az alegység területén. 
Az ásvány- és gyógyvízbázisok nem közcélúak, ezért ezek esetében a védıterület kijelölése nem 
kötelezı. Az alegységen ilyen célú vízbázisokat nem tartanak nyilván.  

Jogilag is alátámasztott védelem szempontjából az 50 éves elérési idı a mérvadó, ezen belül 
viszont a különbözı védızónákat kell kijelölni, amelyeknek eltérı a védelmi funkciója. A kijelölés 
elérési idıkön alapul: belsı védıidom (közvetlen környezet védelme) - 20 nap, külsı védıidom 
(lebomló szennyezésekkel szemben) – 6 hónap, hidrogeológiai A, B védıidomok (különbözı 
veszélyességő nem lebomló szennyezésekkel szemben) – 5 év, 50 év.  

Abból a célból, hogy a termelıkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, a belsı 
védıterületek, 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 védıidomok és védıterületek meghatározására 1997-ben kormányprogram indult: sérülékeny 
ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata címmel. A fenti programokon kívül jónéhány ivóvízbázis 
esetében hatósági kötelezésre, az üzemeltetı vagy tulajdonos megbízásából készült el a 
védıidom, illetve védıterület terve. Ennek ellenére a védıidomok meghatározása és kijelölése 
nem minden vízbázis esetében történt meg, illetve nem egyforma pontossággal.  

A 3-1. táblázat az alegység területére esı vízbázisokat tartalmazza, a legfontosabb információk 
mellett azt is bemutatva, hogy az adott vízbázis esetében milyen szinten áll a 
védıidomok/védterületek meghatározása14.  

                                                
13 A kút szőrızése környezetében kijelölhetı az az ún. védıidom, ahonnan a vízrészecskék egy meghatározott idın 
belül jutnak a kútba.. Az ún. sérülékeny ivóvízbázisok esetében beszélünk védıterületrıl, amely az elızıek szerint 
meghatározott védıidom felszíni metszete. A védett vízbázisoknak tehát nincs védıterületük (a kút környezetét védı ún. 
belsı védıterületet minden esetben ki kell jelölni), védıidoma azonban minden vízbázisnak van.   

 

14 A védıövezetek kijelölése a kiadott hatósági határozatokkal és az ennek megfelelı telekkönyvi bejegyzésekkel zárul 
le (ezek az ún. határozattal rendelkezı védıterületek).  
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3-1. táblázat:  Közcélú felszín alatti vízbázisok védıterületei, a kijelölés helyzete 

A vízbázis       

neve jellege típusa sérülékeny-e 
Védendı 
termelés 
(m3/nap) 

A 
védıterület 

kijelölés 
szintje 

Érintett 
felszín 
alatti 

víztestek 

Acsa, DBRVR Acsai 
vízbázis üzemelı T igen 350 becsült sh.2.1 

Apci raktár (Zagyva-
Tisza1) üzemelı T       sp.2.9.1 

Aszód Petıfi Sándor 
laktanya 

üzemelı R       p.2.9.1 

Aszód Galgamácsa 
laktanya 

üzemelı R       p.2.9.1 

Bag Regionális vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Boldog vízmő üzemelı R       p.2.9.1 

Boldog RT laktanya üzemelı R       p.2.9.1 

Csıvár vízmő üzemelı R       h.2.1 

Dányí vízmő Szentkirályi 
településrész üzemelı R       p.2.10.1 

Dányi vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Domonyvölgyi 
Üdülıterületi vízmő 

üzemelı R       p.1.14.1 

Domony Regionális vízmő üzemelı R       p.1.14.1 

Farmos vízmő üzemelı R       p.2.10.2 

Hatvan, Városi vm. üzemelı T igen 5000 számított 
p.2.9.1, 
sp.2.9.1 

Hatvan MÁV állomás üzemelı R       p.2.9.1 

Heréd, Lırinci térségi vb. üzemelı R, T  sérülékeny 5200 számított  
p.2.9.1, 
sp.2.9.1 

Káva Községi vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Kisbágyon Községi vízmő üzemelı R       p.2.9.1 

Kóka Községi vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Mátranovák vízmő üzemelı R       h.2.1 

Mátraverebély vízmő üzemelı T       sh.2.2 

Mende, Községi vm. üzemelı R igen 300 becsült p.2.10.1 

                                                                                                                                                            
A diagnosztikai vizsgálatok során helyszíni mérésekre alapozott, részletes számításokkal határozták meg a 
védıidomokat és védıterületeket (ún. számított védıterületek). Végsı formája a földhivatali térképen a telekhatárokhoz 
igazított változat (ún. földhivatali változat). 

1997-ben, a diagnosztikai vizsgálatok elıtt, illetve a VGT tervezés keretében készültek becsült védıterületek.   
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Nagybátony, Káposztási 
vmt. 

üzemelı T igen 1600 földhivatali sh.2.1 

Nagybátony Gyulatelepi 
forrás üzemelı T       sh.2.1 

Nagykáta Városi vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Nagykáta vízmő Erdıszılı 
tanya üzemelı R       p.2.10.1 

Pánd Községi vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Pásztó Városi vm. üzemelı T igen 1300 földhivatali sp.2.9.1 

Galgagyörk-Püspökhatvan 
vízmő 

üzemelı R       h.2.1 

Salgótarjáni vízmő, 
Rónabánya, Budavölgyi 
forrásfoglalások 

üzemelı R igen 40 becsült h.2.1, 
sh.2.1 

Salgótarjáni vízmő, 
Salgóbánya, István-tárói 
forrás 

üzemelı T igen 140 számított 
sh.2.1, 
sh.1.8 

Salgótarján vízmő, 
Gedıcz-pusztai 
csıkút+Tatár-ároki 
források 

üzemelı R igen 120 becsült h.2.1, 
sh.2.1 

Salgótarjáni vízmő, 
Zagyvaróna, Csathó-forrás 

üzemelı R igen 150 földhivatali h.2.1, 
sh.2.1 

Salgótarján SALGGOLAS üzemelı R       h.2.1 

Sülysáp vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Szentlırinckáta vízmő üzemelı R       p.2.10.2 

Szentmártonkáta vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Szirák, Községi vm. 
(11129-10) üzemelı R igen 250 becsült p.2.9.1, 

h.2.1 

Szirák Községi vm. üzemelı R   100   p.2.9.1 

Szurdokpüspöki, Községi 
vm. 

üzemelı T igen 400 becsült sp.2.9.1 

Szurdokpüspöki Raktár üzemelı T       sp.2.9.1 

Tápióbicske Községi 
vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Tápiógyörgye vízmő üzemelı R       p.2.10.2 

Tápióság vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Tápiószecsı TFVTEK üzemelı R       p.2.10.1 

Tápiószecsı vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Tápiószele vízmő üzemelı R       p.2.10.2 

Tóalmás WOL Élet Szava 
Alapítvány üzemelı R       p.2.10.1 

Tóalmás Községi vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Tura, Galgamenti reg. 
vmt., Turai vb üzemelı R igen 6000 becsült p.2.9.1, 

p.2.10.1 

Úri Községi vízmő üzemelı R       p.2.10.1 

Valkó, Valkó-
Vácszentlászlói vm. 

üzemelı R igen 550 becsült p.2.10.1, 
sp.2.10.1 

Zsámbok vízmő üzemelı R       p.2.10.1 
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Alattyán vízmő üzemelı E   356   p.2.10.2 

Jánoshida vizmő üzemelı E   411   p.2.10.2 

Jászalsószentgyörgy 
vizmü hévízkútja üzemelı E   493   p.2.10.2 

Jászberény  vízmő üzemelı R igen 6027 földhivatali p.2.10.2, 
p.2.9.2 

Jászberény Portelek 285 
m-es vízmőkút 

üzemelı R   27   p.2.10.2 

Jászboldogháza vizmü 
rétegvíz 

üzemelı R   70   p.2.10.2 

Jászboldogháza  vízmő üzemelı E   289   p.2.10.2 

Jászfelsıszentgyörgy 
vízmő 

üzemelı R igen 600   
171.00 

földhivatali p.2.10.2, 
sp.2.10.2 

Jászfényszaru vízmő 
rétegvíz 

üzemelı R   959   p.2.9.1 

Jászfényszaru vízmü  
hévíz üzemelı E   575   p.2.9.1 

Jászjákóhalma vízmő üzemelı R   397   p.2.9.2 

Jásztelek  vízmő üzemelı R nem 260 számított p.2.9.2 

Pusztamonostor vízmő üzemelı R igen 600   164 földhivatali p.2.9.1, 
sp.2.9.1 

Szolnok közkifolyó (B-102) üzemelı R nem 95 számított p.2.10.2 

Szolnok közkifolyó (B-114) üzemelı R nem 115 számított p.2.10.2 

Szolnok közkifolyó (B-123) üzemelı R nem 151 számított p.2.10.2 

Szolnok közkifolyó (B-93) üzemelı R nem 43 számított p.2.10.2 

Szolnok közkifolyó (B-94) üzemelı R nem 99 számított p.2.10.2 

Újszász Vizmü egyedi kút üzemelı R   1   p.2.10.2 

Újszász Kastélykerti ártézi 
kút üzemelı     51   p.2.10.2 

Újszász Erzsébet liget 
339.5 m kút üzemelı R   50   p.2.10.2 

Zagyvarékas Gyimesi ut 
470 m-es közkút 

üzemelı R   0   p.2.10.2 

Zagyvarékas Liliom úti 440 
m-es közkút 

üzemelı R   29   p.2.10.2 

Újszilvás vízmő üzemelı R nem 411 számított p.2.10.2 

 

A 3-1. függelék a közcélú, 50 fınél többet ellátó vízbázisok legfontosabb jellemzıit foglalja össze, 
beleértve a veszélyeztetettségre (5.4.1 fejezet) és az intézkedésekre vonatkozó információkat, 
javaslatokat (8.2. fejezet).  

 A vízbázisok védıidomainak vetülete, illetve a védıterületek digitális térkép formájában is 
rendelkezésre állnak (3-1. térképmelléklet). 

 

Az alegység területén található 77 üzemelı ivóvízbázis közül 21 db-nak készült el a védıidom-
védıterület lehatárolása, 56 db üzemelı ivóvízbázis védıidom-védıterület meghatározását még el 
kell végezni a késıbbiekben. Az üzemelı ivóvízbázisokon elvégzett vizsgálatok az alegység KÖTI-
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KÖVIZIG területére esı részén (Jászberény, Jászfelsıszentgyörgy, Pusztamonostor) a 
vízbázisvédelmi program keretén belül, kormányzati beruházásban, de nagyobb részt az 
üzemeltetık költségén készültek. A tervezési alegység KDV-KÖVIZIG mőködési területére esı 
részén végrehajtott vıdıidom/védıterület meghatározási feladatok a Hatvan városi vízmő 
kivételével ez idáig a vízbázisvédelmi program keretén belül valósultak meg. 

 

A KÖTI-KÖVIZIG területén lévı 3 db sérülékeny vízbázis (Jászberény, Jászfelsıszentgyörgy, 
Pusztamonostor) porózus víztestek (p.2.10.2 illetve p.2.9.1) felsı-pleisztocén korú vízadót csapolja 
meg. A fedıképzıdmények homokos felépítése, valamint a hidrodinamika viszonyok miatt, és a 
vízadó rétegek felszínhez való viszonylagos közelsége miatt ivóvízbázisok 50 éves elérési idıhöz 
tartozó hidrogeológiai „B” védıidomának tehát van felszíni metszete. A védıidom/védıterület 
rendszer hatósági kijelölése megtörtént. A védıterület Jászfelsıszentgyörgy és Pusztamonostor 
vonatkozásában kis terület, és a szennyezésföltáró diagnosztika nem igazolt rajtuk tényleges 
szennyezıforrást. Jászberény vízbázisának védıterülete viszonylag nagy, és számos potenciális 
szennyezıforrással (pl engedély nélküli kis kutak) terhelt, de a diagnosztika és a vízminıségi 
monitoring itt sem tárt fel a vízbázist közvetlenül veszélyeztetı szennyezést, vagy tényleges 
szennyezıforrást. A Hőtıgépgyár területén jelenleg is zajló kármentesítés, illetve 
talajvízszennyezés területe kívül esik a vízbázis hidrogeológiai „B” védıterületén. Jászberény 
vízbázisán az utóbbi években több nagy mélységő kutat létesítettek, így a víztermelés súlypontja 
jelentısen elmozdult a védett vízadók irányába, így a jelenleg igénybe vett ivóvízbázis 
sérülékenysége már nem azonos a 10-15 évvel ezelıttiével, bár ezt  újabb védıidom 
meghatározással még nem igazolták. A számítással (modellezéssel) meghatározott védıterületek 
mindhárom vízbázis esetében hatósági határozattal rendelkeznek.  

Az alegység északi (KDV-KÖVIZIG területére esı) részén lévı sérülékeny ivóvízbázisok nagy 
része a kedvezıtlen földtani adottságok korlátozott lehetısége miatt a sekély porózus (sp..2.9.1, 
sp.2.10.1, sp.2.10.2) és sekély hegyvidéki víztestek (sh.2.1, s.h.2.2, sh,1.8) terepfelszínhez közeli 
vízadót is használják, a kizárólag porózus (p.2.9.1, p.2.9.2, p.2.10.1, p.2.10.2) és hegyvidéki (h.2.1) 
víztestek vízadót megcsapoló kutakkal rendelkezı sérülékeny ivóvízbázisok száma jóval kisebb. 
Összességében megállapítható, hogy ismereteink szerint a diagnosztikai vizsgálatok nem tártak fel 
a sérülékeny ivóvízbázisokat közvetlenül veszélyeztetı  tényleges szennyezéseket.  

Az alegység területén ivóvízcélú ásvány- vagy gyógyvíz bázis nem található. 

 

A KDV-KÖVIZIG területén végzett vízbázis diagnosztikai munkák során egy-egy vízbázis területén 
több potenciális szennyezıforrást határoltak le, azonban csak két vízbázis hidrogeológiai 
védıterületén határoztak meg tényleges szennyezıdést, melyet közepes veszélyességőnek 
minısítettek. Az egyik szennyezıdés a Heréd-Lırinci térségi vízbázis hidrogeológiai „B” 
védıterületét érinti, ahol az egykori laktanyában lévı derítıbıl a veszélyes hulladékot a 
szomszédos szántóföldre engedték, ami a talajvízbe is bejutott. A szennyvíz a Zagyva irányába 
folyt, melyet a termelı kutakban végzett vízkémiai vizsgálatok is igazoltak. A másik szennyezıdést 
a Mátraverebélyi Vízmő területén állapították meg, ahol a termelıkutak vízmintájából a folyó 
szennyezés hullámaiból származtatható nehézfém és halogénezett CH maradványokat mutattak ki, 
mely a hidrogeológiai „A” övezeteten található Zagyva folyó és a termelı kutak vízminısége között 
fennálló kapcsolatot támasztja alá. 

A védıterületek határozattal való kijelölése ezideig nem történt meg. 
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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).  

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet elıírja a tápanyag-érzékeny területek kijelölésének 
felülvizsgálatát. A Duna vízgyőjtı és a Fekete-tenger eutrofizációval szembeni védelme miatt az 
ICPDR ajánlása, hogy a Duna-medence teljes területét jelölték ki a tagállamok a tápanyagterhelés 
miatt érzékeny területnek. Magyarországnak (más tagországokhoz hasonlóan) lehetısége volt arra, 
hogy a területi kijelölés helyett a 91/271/EGK irányelv alá tartozó összes településen a 
csatornahálózaton összegyőjtött szennyvíz tápanyag tartalmának 75%-os csökkentésével 
teljesítse a Fekete-tenger védelmét szolgáló kívánalmat. Ezt a lehetıséget Magyarország 
hivatalosan elfogadta. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a 
terület kijelölés módosítása nem szükséges. 

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 
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: 

o   a Balaton, a Velencei-tó, és a Fertı tó vízgyőjtı területe; 

o   az ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározók vízgyőjtı területei; 

o   karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkı, dolomit, mész- 
és dolomitmárga képzıdmények találhatók;  

o   az üzemelı és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön 
jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védıterületei; 

o   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; 

o   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 
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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).  

A rendelet alapján nitrát-érzékeny területként i besorolású a Kövicses-patak felsı víztest 40,1 km2  
közvetlen vízgyőjtı területébıl a Hasznosi-tározó vízgyőjtı területe (36,7 km2). A felszín alatti 
víztestek esetében a 2008. évi Nitrát-jelentés szerint érzékeny terület (MEPAR) 3248km2 , melynek 
részletezését a 3-3. melléklet tartalmazza. 

 

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: 

o   a fürdıhely kijelölésének eljárási rendjét,  

o   a fürdıvízprofil meghatározását,  

o   a fürdıvíz minıségellenırzésének szabályait, 

o   a minısítés módját, 

o   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 
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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  

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.  rendelet. 

Az alegység területén nyilvántartott 1 fürdıhelybıl 2008-ban 1 strand volt kijelölve, ez a D-Beach 
strand, melynek a víztestje az Egres-patak (AEP454). 

A megjelölt víztest mely (egyes szakaszai) fürdési célú vízhasználat miatt védettséget élveznek, az 
attribútum táblában „fürdıvíz” megjelöléssel láttuk el. A nem víztestként kijelölt fürdıhelyeket a 
vízfolyás és állóvíz segéd állományok szegmenseivel azonosítjuk a térképi ábrázolás során. A 
kijelölt fürdıhelyeket és a fürdıvíz használat szempontjából érintett víztesteket a 3-3 térkép 
melléklet mutatja be. 

 

3.4 Természeti értékei miatt 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. 

o A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 

a) Országos jelentıségő védett természeti területek és értékek  
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o  Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: 

o  nemzeti park, 

o  tájvédelmi körzet, 

o  természetvédelmi terület, 

o  természeti emlék. 

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

o  természetvédelmi területnek minısül valamennyi láp, szikes tó 

o  természeti emléknek minısül valamennyi forrás, víznyelı 

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

o  barlangok 

b) Helyi jelentıségő védett természeti területek 

o  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 
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. 

o  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 terültetnek minısülnek. Az elıírások a következı kategóriákat 
állították fel: 

c) különleges madárvédelmi terület  

d) különleges természet-megırzési terület  

e) kiemelt jelentıségő természet-megırzési terület  

f) jelölt Natura 2000 terület  

g) 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 
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meghatározásánál ez tekinthetı kiinduló pontnak, azonban ezek a tervek még csak 
korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

o  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. 

o  Védelemre tervezett természeti területek  

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. 

o  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. 

o  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 védett területek „térképezését” 
a VKI vízfolyás és állóvíz víztestek általi érintettségének meghatározásával kezdtük. Ennek 
összefoglalása olvasható a 3-2. táblázatban. Ennek során a folyó és tó víztestek mindegyikéhez 
hozzárendeltük az azt érintı tényleges védettségi kategóriák mindegyikét (országosan védett 
természeti területek, NATURA 2000 területek, ramsari területek, az országos ökológiai hálózat 
területei), illetve további, a VGT szempontjából fontos információkat („halas” vízfolyások – lásd. 3.5 
pont, a folyó/tó víztesteket érintı vízkivételek, a VKI folyó/tó monitoringpontjai, a tó víztestek (50 ha) 
méretkorlátai miatt a természetvédelem számára fontos holtágak). A tematikus térképet a 3-4. 
mellékletben mutatjuk be. 
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3-2. táblázat: Vízfolyás és állóvíz víztestek érintettsége a természetvédelmi szempontból 
oltalom alatt álló területek kijelölésével 

Védett terület Vízfolyás 

víztest 

kódja 

Víztest neve NPI 
kódja15 azonosító neve 

AEP268 Alsó-Tápió középsı DINPI jKJTT 280 HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek 

AEP268 Alsó-Tápió középsı DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP269 Alsó-Tápió alsó DINPI jKJTT 250 HUDI20019 Felsı-Tápió 

AEP269 Alsó-Tápió alsó DINPI jKJTT 280 HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek 

AEP326 
Bíbicfészeki-ág és  

Kerektói-árok 
DINPI jKJTT 256 HUDI20025 Hajta mente 

AEP326 
Bíbicfészeki-ág és  

Kerektói-árok 
DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP454 Egres-patak DINPI jKJTT 254 HUDI20023 Gödöllıi-dombság 

AEP454 Egres-patak DINPI TK 231/TK/90 Gödöllıi Dombvidék TK 

AEP458 Egyesült-Tápió DINPI jKJTT 250 HUDI20019 Felsı-Tápió 

AEP458 Egyesült-Tápió DINPI jKJTT 255 HUDI20024 Tápiógyörgye-újszilvási szikesek 

AEP458 Egyesült-Tápió DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP458 Egyesült-Tápió HNPI jKJTT 255 HUDI20024 Tápiógyörgye-újszilvási szikesek 

AEP458 Egyesült-Tápió HNPI jKJTT 392 HUHN20081 Újszász-jászboldogházi gyepek 

AEP458 Egyesült-Tápió HNPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP481 Felsı-Tápió-patak DINPI jKJTT 250 HUDI20019 Felsı-Tápió 

AEP481 Felsı-Tápió-patak DINPI jKJTT 254 HUDI20023 Gödöllıi-dombság 

AEP481 Felsı-Tápió-patak DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP504 Galga-patak alsó DINPI TT 190/TT/87 Turai legelı TT 

AEP502 
Galga-patak felsı és 

mellékvizei 
DINPI jKJTT 268 HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály 

AEP502 
Galga-patak felsı és 

mellékvizei 
BNPI jKJTT 268 HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály 

AEP503 Galga-patak középsı DINPI jKJTT 268 HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály 

AEP519 Gombai- és Úri-patak DINPI jKJTT 280 HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek 

AEP519 Gombai- és Úri-patak DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP520 Gombai-patak DINPI jKJTT 280 HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek 

AEP520 Gombai-patak DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP557 Hajta-patak DINPI jKJTT 256 HUDI20025 Hajta mente 

AEP557 Hajta-patak DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP557 Hajta-patak HNPI jKJTT 256 HUDI20025 Hajta mente 

AEP557 Hajta-patak HNPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP557 Hajta-patak HNPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP684 Kis-Zagyva-patak BNPI jKJTT 154 HUBN20056 Tepke 

AEP684 Kis-Zagyva-patak BNPI TK 210/TK/89 Kelet-cserháti Tájvédelmi K 

AEP725 Kövicses-patak felsı BNPI jKJTT 150 HUBN20051 Nyugat-Mátra 

                                                
15 TK tájvédelmi körzet; TT természetvédelmi terület; jKTT, jKJTT NATURA 2000 természetmegırzési terület; KMT 
NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület; „ex lege” törvény erejénél fogva védett természeti terület 
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Védett terület Vízfolyás 

víztest 

kódja 

Víztest neve NPI 
kódja15 azonosító neve 

AEP725 Kövicses-patak felsı BNPI KMT 12 HUBN10006 Mátra 

AEP860 Öreg-Hajta DINPI jKJTT 256 HUDI20025 Hajta mente 

AEP860 Öreg-Hajta DINPI TK 287/TK/98 Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi K 

AEP860 Öreg-Hajta HNPI jKJTT 256 HUDI20025 Hajta mente 

AEQ024 
Szuha-patak-felsı és 

Zsunyi-patak 
BNPI jKJTT 155 HUBN20057 Bézma 

AEQ024 
Szuha-patak-felsı és 

Zsunyi-patak 
BNPI TK 210/TK/89 Kelet-cserháti Tájvédelmi K 

AEQ138 
Zagyva-patak felsı és 

Bárna-patak 
BNPI TK 211/TK/89 Karancs-Medves Tájvédelmi K 

AEQ139 Zagyva felsı DINPI jKJTT 339 HUHN20078 Jászsági Zagyva-ártér 

AEQ139 Zagyva felsı HNPI jKJTT 339 HUHN20078 Jászsági Zagyva-ártér 

AEQ139 Zagyva felsı HNPI KMT 40 HUHN10005 Jászság 

AEQ140 Zagyva alsó HNPI jKTT 40 HUHN20079 Pusztamizsei-erdı 

AEQ140 Zagyva alsó HNPI jKJTT 301 HUHN20089 Alsó-Zagyva hullámtere 

 

Védett terület 
Állóvíz 

víztest kódja 
Víztest neve NPI 

kódja azonosító neve 

AIH029 Tápiószecsıi halastavak DINPI TK 287/TK/98 
Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi 

Körzet 

AIH029 Tápiószecsıi halastavak DINPI jKJTT 250 HUDI20019 Felsı-Tápió 

 

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. 

A különbözı szempontok szerint, jogszabályok által természetvédelmi oltalom alá tartozó 
területeket, az érintett víztestek megjelölésével a 3-3. táblázat tartalmazza, a 3-4. táblázat az 
alegység területére vonatkozóan foglalja össze a védett területek adatait. 

 

3-3. táblázat: Víztıl függı védett természeti területek az alegység területén 

A védett természeti terület 

Neve 

A 

védelem 

szintje16 

Jellemzı, víztıl 

függı 

élıhelytípusok 

Érintett víztestek 

                                                
16 TK tájvédelmi körzet; TT természetvédelmi terület; jKTT, jKJTT NATURA 2000 természetmegırzési terület; KMT 
NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület; „ex lege” törvény erejénél fogva védett természeti terület 
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A védett természeti terület 

Neve 

A 

védelem 

szintje16 

Jellemzı, víztıl 

függı 

élıhelytípusok 

Érintett víztestek 

Jászság 
(HUHN10005) KMT pannon szikes sztyeppék 

és mocsarak 

Vízfolyások: Zagyva felsı (AEQ139), Zagyva alsó 
(AEQ140) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2) 

Mátra (HUBN10006) KMT 

kékperjés láprétek, hegyi 
kaszálórétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Bátony-patak és mellékágai (AEP309), 
Kövicses-patak felsı (AEP725), Kövicses-patak alsó 
(AEO726), Zagyva-patak alsó (AEQ137) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Mátra (sh.2.2), Jászság, 
Nagykunság (sp.2.9.2) 

Alattyáni Berki-erdı 
(HUHN20074) jKJTT 

pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, 
erdıssztyepptölgyesek 

Vízfolyások: Zagyva alsó (AEQ140) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 

Alsó-Zagyva 
hullámtere 
(HUHN20089) 

jKJTT sík- és dombvidéki 
kaszálórétek 

Vízfolyások: Zagyva alsó (AEQ140) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 

Borsóhalmi-legelı 
(HUHN20076) jKJTT pannon szikes sztyeppék 

és mocsarak 

Vízfolyások: Zagyva felsı (AEQ139) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2) 

Jászfényszarui-erdı 
(HUHN20077) 

jKJTT erdıssztyepptölgyesek 

Vízfolyások: Kartalvölgyi-patak (AEP642), Zagyva 
felsı (AEQ139) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Északi-középhegység 
peremvidék (sp.2.9.1) 

Jászsági Zagyva-ártér 
(HUHN20078) 

jKJTT 

folyóvölgyi mocsárrétek, 
sík- és dombvidéki 
kaszálórétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal, 
keményfás ligeterdık 
nagy folyók mentén 

Vízfolyások: Zagyva felsı (AEQ139) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2), 
Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2) 

Újszász-
jászboldogházi gyepek 
(HUHN20081) 

jKJTT pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak 

Vízfolyások: Zagyva alsó (AEQ140), Egyesült-Tápió 
(AEP458) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 

Bujáki Csirke-hegy és 
Kántor-rét 
(HUBN20058) 

jKJTT mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek 

Vízfolyások: Bér- és Ordas-patak (AEP320), Bujáki-
patak (AEP353) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı (sh.2.1), Északi-középhegység 
peremvidék (sp.2.9.1) 

Mátrabérc – 
Fallóskúti-rétek 
(HUBN20049) 

jKJTT hegyi kaszálórétek 

Vízfolyások: Bátony-patak és mellékágai (AEP309), 
Kövicses-patak felsı (AEP725), Zagyva-patak alsó 
(AEQ137) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Mátra (sh.2.2) 
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A védett természeti terület 

Neve 

A 

védelem 

szintje16 

Jellemzı, víztıl 

függı 

élıhelytípusok 

Érintett víztestek 

Nyugat-Mátra 
(HUBN20051) jKJTT 

kékperjés láprétek, 
hidrofil magaskórós 
szegélytársulások 

Vízfolyások: Kövicses-patak felsı (AEP725), 
Kövicses-patak alsó (AEO726), Zagyva-patak alsó 
(AEQ137) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Mátra (sh.2.2), Északi-
középhegység peremvidék (sp.2.9.1) 

Hajta mente 
(HUDI20025) jKJTT 

pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, vízfolyások 
hínárnövényzete, pannon 
homoki gyepek, 
kékperjés láprétek, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Hajta-patak (AEP557), Öreg-Hajta 
(AEP860) Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok (AEP326) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1), Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2) 

Felsı-Tápió 
(HUDI20019) jKJTT 

vízfolyások 
hínárnövényzete, pannon 
homoki gyepek, 
kékperjés láprétek, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal, 
keményfás ligeterdık 
nagy folyók mentén 

Vízfolyások: Felsı-Tápió patak (AEP481), 
Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok (AEP326), 
Egyesült-Tápió (AEP458), Alsó-Tápió alsó (AEP269) 
Állóvizek: Tápiószecsıi halastavak (AIH029) 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1) 

Alsó-Tápió és 
patakvölgyek 
(HUDI20050) 

jKJTT 

pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, vízfolyások 
hínárnövényzete, pannon 
homoki gyepek, 
kékperjés láprétek, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal, 
erdıssztyepptölgyesek 

Vízfolyások: Alsó-Tápió középsı (AEP268) ,Gombai-
patak (AEP520), Gombai- és Úri-patak (AEP519)  
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1) 

Rekettyés 
(HUDI20043) jKJTT 

pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, pannon 
homoki gyepek, 
kékperjés láprétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Zagyva alsó (AEQ140) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 

Tápiógyörgye-
Újszilvási szikesek 
(HUDI20024) 

jKJTT 
pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, pannon 
homoki gyepek 

Vízfolyások: Egyesült-Tápió (AEP458), Zagyva alsó 
(AEQ140) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 
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A védett természeti terület 

Neve 

A 

védelem 

szintje16 

Jellemzı, víztıl 

függı 

élıhelytípusok 

Érintett víztestek 

Boldogi Vajda-rét 
(HUBN20042) 

jKTT 
kékperjés láprétek, sík- 
és dombvidéki 
kaszálórétek 

Vízfolyások: Galga-patak alsó (AEO504), 
Kartalvölgyi-patak (AEP642) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Északi-középhegység 
peremvidék (sp.2.9.1) 

Pusztamizsei-erdı 
(HUHN20079) 

jKTT keményfás ligeterdık 
nagy folyók mentén 

Vízfolyások: Zagyva alsó (AEQ140) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2), Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2) 

Karancs-Medves TK TK 

pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, 
természetes eutróf tavak 
nagy-hínár vagy 
úszóhínár növényzettel, 
hidrofil magaskórós 
szegélytársulások, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
sík- és dombvidéki 
kaszálórétek 

Vízfolyások: Tarján-patak (Zagyva-vízgyőjtı) 
(AEQ307), Zagyva-patak felsı és Bárna-patak 
(AEQ138) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı (sh.2.1) 

Kelet-cserháti TK TK 

hidrofil magaskórós 
szegélytársulások, sík- 
és dombvidéki 
kaszálórétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Bujáki-patak (AEP353), Kis-Zagyva-
patak (AEP684), Szuha-patak-felsı és Zsunyi-
patak(AEQ024), Szuha-patak felsı (Zagyva-
vízgyőjtı) (AEQ028), Zagyva-patak alsó (AEQ137) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı (sh.2.1), Északi-középhegység 
peremvidék (sp.2.9.1) 

Mátrai TK TK 

kékperjés láprétek, hegyi 
kaszálórétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Bátony-patak és mellékágai (AEP309), 
Kövicses-patak felsı (AEP725), Zagyva-patak alsó 
(AEQ137) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı (h.2.1), Mátra (h.2.2), Hevesi-
dombság - Tarna-vízgyőjtı (h.2.3) 

Tápió-Hajta Vidéke 
Tájvédelmi Körzet TK 

pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, vízfolyások 
hínárnövényzete, pannon 
homoki gyepek, 
kékperjés láprétek, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal, 
keményfás ligeterdık 
nagy folyók mentén, 
erdıssztyepptölgyesek 

Vízfolyások: Hajta-patak (AEP557), Öreg-Hajta 
(AEP860), Zagyva alsó (AEQ140), Egyesült-Tápió 
(AEP458), Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok 
(AEP326), Felsı-Tápió-patak (AEP481), Alsó-Tápió 
középsı (AEP268), Gombai-patak (AEP520), 
Gombai- és Úri-patak (AEP519) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1), Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2) 

Márkházapusztai fás 
legelı TT TT 

hidrofil magaskórós 
szegélytársulások, 
folyóvölgyi mocsárrétek 

Vízfolyások: Kis-Zagyva-patak (AEP684), Tarján-
patak (Zagyva-vízgyőjtı) (AEQ037) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı (sh.2.1) 
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A védett természeti terület 

Neve 

A 

védelem 

szintje16 

Jellemzı, víztıl 

függı 

élıhelytípusok 

Érintett víztestek 

Boldogi ex lege védett 
láp ex lege kékperjés láprétek 

Vízfolyások: Kartalvölgyi-patak (AEP642) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Északi-középhegység 
peremvidék (sp.2.9.1) 

Pásztói ex lege védett 
láp ex lege 

puhafa-ligeterdık enyves 
éger és magas kıris 
fajokkal 

Vízfolyások: Kövicses-patak felsı (AEP725), 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı (h.2.1), Mátra (h.2.2) 

Kókai forrásláp ex lege 

kékperjés láprétek, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Hajta-patak felsı és Dányi-ág (AEP556) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1) 

Gombai forrásláp ex lege 

kékperjés láprétek, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Gombai- és Úri-patak (AEP519)  
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1) 

Tápiószecsıi-láp ex lege 

kékperjés láprétek, 
folyóvölgyi mocsárrétek, 
mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger 
és magas kıris fajokkal 

Vízfolyások: Felsı-Tápió patak(AEP481) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1) 

Vámos-szék ex lege 
pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, pannon 
homoki gyepek 

Vízfolyások: Egyesült-Tápió (AEP458) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 

Tápiógyörgyei-
újszilvási szikes tavak 
(5 tó) 

ex lege 
pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, pannon 
homoki gyepek 

Vízfolyások: Zagyva alsó (AEQ140) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 

Ebakasztó ex lege 
pannon szikes sztyeppék 
és mocsarak, pannon 
homoki gyepek 

Vízfolyások: Hajta-patak (AEP557) 
Állóvizek: - 
Felszín alatti vizek: Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2) 

 

3-4. táblázat: Víztıl függı védett természeti területek fıbb jellemzıi 

A védelem szintje 
Alegységre esı 

terület (ha) 
Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok 

NATURA 2000 különleges 
madárvédelmi terület 
(KMT) 

20760 
Felszíni és felszín alatti víztıl függık: pannon szikes 
sztyeppék és mocsarak, kékperjés láprétek, hegyi kaszálórétek, 
puhafa-ligeterdık enyves éger és magas kıris fajokkal 
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A védelem szintje 
Alegységre esı 

terület (ha) 
Jellemzı, víztıl függı élıhelytípusok 

NATURA 2000 
természetmegırzési 
terület (jKTT/jKJTT) 

18704 

Felszíni víztıl függık: vízfolyások hínárnövényzete 
Felszín alatti víztıl függık: pannon homoki gyepek, 
erdıssztyepptölgyesek 
Felszín alatti víztıl (közvetve felszíni víztıl) függık: 
keményfás ligeterdık nagy folyók mentén 
Felszíni és felszín alatti víztıl függık: pannon szikes 
sztyeppék és mocsarak, kékperjés láprétek, hidrofil magaskórós 
szegélytársulások, folyóvölgyi mocsárrétek, sík- és dombvidéki 
kaszálórétek, hegyi kaszálórétek, mészkedvelı üde láp- és 
sásrétek, puhafa-ligeterdık enyves éger és magas kıris fajokkal 

nemzeti park 0 - 

tájvédelmi körzet 27721 

Felszíni víztıl függık: vízfolyások hínárnövényzete 
Felszín alatti víztıl függık: pannon homoki gyepek, 
erdıssztyepptölgyesek 
Felszín alatti víztıl (közvetve felszíni víztıl) függık: 
keményfás ligeterdık nagy folyók mentén 
Felszíni és felszín alatti víztıl függık: pannon szikes 
sztyeppék és mocsarak, természetes eutróf tavak nagy-hínár 
vagy úszóhínár növényzettel, kékperjés láprétek, hidrofil 
magaskórós szegélytársulások, folyóvölgyi mocsárrétek, sík- és 
dombvidéki kaszálórétek, hegyi kaszálórétek, mészkedvelı üde 
láp- és sásrétek, puhafa-ligeterdık enyves éger és magas kıris 
fajokkal 

természetvédelmi terület 320 Felszíni és felszín alatti víztıl függık: hidrofil magaskórós 
szegélytársulások, folyóvölgyi mocsárrétek 

ramsari terület 0 - 

ex lege védett terület ? 

Felszín alatti víztıl függık: pannon homoki gyepek 
Felszíni és felszín alatti víztıl függık: pannon szikes 
sztyeppék és mocsarak, kékperjés láprétek, folyóvölgyi 
mocsárrétek, mészkedvelı üde láp- és sásrétek, puhafa-
ligeterdık enyves éger és magas kıris fajokkal 

Összesen 57061 

Felszín alatti víztıl függık: erdıssztyepptölgyesek 
Felszín alatti víztıl (közvetve felszíni víztıl) függık: 
keményfás ligeterdık nagy folyók mentén 
Felszíni és felszín alatti víztıl függık: pannon szikes 
sztyeppék és mocsarak, természetes eutróf tavak nagy-hínár 
vagy úszóhínár növényzettel, kékperjés láprétek, hidrofil 
magaskórós szegélytársulások, folyóvölgyi mocsárrétek, sík- és 
dombvidéki kaszálórétek, hegyi kaszálórétek, mészkedvelı üde 
láp- és sásrétek, puhafa-ligeterdık enyves éger és magas kıris 
fajokkal 

 

A táblázatokban felsorolt, rövid névvel ellátott élıhelytípusok (közösségi jelentıségő 
élıhelytípusok) NATURA 2000 kódjai és megnevezésük a következı: 

1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 

3260 Alföldektıl a hegyvidékekig elıforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és 
Callitricho-Batrachion növényzettel 

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 
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6260 Pannon homoki gyepek 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae) 

6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 
szegélytársulásai 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Hegyi kaszálórétek 

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) 

91I0 Euro-szibériai erdıssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) 

 

Az alegységen a területüket tekintve az országos jelentıségő tájvédelmi körzetek aránya a 
legnagyobb. 

A táblázatokba nem kerültek be olyan védett területek, ahol csak víztıl kevésbé meghatározóan 
függı élıhelyek találhatóak, pl. Petıfibányai Kopasz-hegy, Szandai Várhegy, Szentkúti Meszes-
tetı és Salgó NATURA 2000 természetmegırzési területek. 

Az alegység délkeleti része (a Jászsági-sík) a tiszántúli flórajárás szerves része. A jellegzetesen 
szélsıséges, száraz alföldi klímájú tájban növekszik az ehhez alkalmazkodott növényfajok és 
vegetációtípusok aránya. Egykor kiterjedt ártéri és mocsárvidék volt, szolonyec és szoloncsákos 
szikes talajokkal. Ennek növényzete hasonlít a Hortobágy és a Nagykunság szikes élıhelyeihez. 

A természetes növényzet maradványai a folyó menti ligeterdıkben, az egyre kisebbedı mocsaras 
területeken és a hatalmas kiterjedéső szikes legelıkön maradt fent. Ezek közül a szikes élıhelyek 
azok, amelyek elsısorban a felszíni (csapadékból, felszíni lefolyásból eredı) és felszínalatti 
vizektıl egyaránt függenek: kisebb területő, felszíni vízzel rendszerint már csak rövid ideig 
rendelkezı, benövényesedett medrő szikes tavak, kisebb szikes mocsarak, mézpázsitos szikfokok 
és vakszikek, legnagyobb kiterjedésben pedig általában egyre erısebben kiszáradó szikes rétek. A 
szikes élıhelyek egy része ısi, elsıdleges szikes, de különösen az enyhébben szikes rétek között 
számos olyan akad, amely a folyószabályozás után fellépett másodlagos szikesedés 
következtében, korábban édesviző élıhelyekbıl alakult ki. 

A felszínen megjelenı víz többnyire csapadékból, felszíni összefolyásból származik, a felszín alatti 
vizek legfontosabb szerepe a térségbeli szikes élıhelyegyüttesek vízháztartási viszonyaiban a 
szikes talajfejlıdési folyamatok fenntartása (a talajfelszínhez elegendıen közel lévı talajvízszint 
szükséges ahhoz, hogy a kapillárishatás következtében felszínre szivárgó víz kicsapódó 
sótartalma fenntartsa a felszíni sós közeget). 

A homok és lösz mélyedéseiben egykor – maradványaik tanúsága szerint – kiterjedten tenyészı 
mocsárrétek és láprétek mára csupán jellegtelen, töredékes állapotban találhatók. 
Fennmaradásukban mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek szerepet játszanak. A mocsárrétek a 
vegetációs szezon elején felszíni vízborítást, vagy víztelített felsı talajréteget igényelnek, késıbb 
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is sokáig igénylik az elérhetı talajvizet, nyár végére, ıszre a talajvíz több méterre is lesüllyedhet. A 
láprétek az elıbbiekhez képest tartósabb felszíni vízborítást vagy legalábbis tartósabban víztelített 
felsı talajréteget igényelnek, jó állapotban nem maradnak meg tartós talajvízszint-süllyedés mellett. 
Természetesen a mocsár- és láprétek különbözı típusai az általuk igényelt hidrológiai viszonyok 
finomabb részleteiben sok különbözıséget mutathatnak. 

Az alegység folyó-völgyekre esı, természetközeli állapotban maradt részére az ártéri növényzeti 
zonáció elemei jellemzıek: folyóvízi hínártól a folyóparti iszapnövényzet különbözı típusain át az 
ártéri nádas-gyékényes mocsarakig, fehér tippanos mocsárrétekig és puhafás (főz-nyár) 
ligeterdıkig. Utóbbiak a természetközeli tájrészletek legjellegzetesebb, leglátványosabb élıhelyei. 
A hullámtéren kisebb kiterjedésben, a puhafás-ligeterdıknél magasabb térszínen keményfás 
(tölgy-kıris-szil) ligeterdı maradványok is megtalálhatók. A nyílt vízfelszínnel még rendelkezı 
holtágakban fajgazdag, mozaikos összetételő, édesviző tavakra jellemzı növénytársulás-
állományokkal, illetve lápokra jellemzı növényállományokkal egyaránt bíró hínárközösségek 
tenyésznek (fehér tündérrózsával, tündérfátyollal, sulyommal, békatutajhínárral, vízitökkel, 
rencehínárral, stb.). A holtágak feltöltıdı részeiben a pangó víz miatt erıteljes láposodási 
folyamatok indulnak meg. 

A hullámtéri élıhelyek állapotát az árvízi elöntések dinamikája befolyásolja leginkább. A 
természetesnél ritkább elöntések éppúgy ökológiai állapotuk romlásához (kiszáradásukhoz, 
nedvességkedvelı fajaik eltőnéséhez) vezetnek, mint a természetesnél sokkal magasabb szintre 
duzzasztott, sokkal gyorsabban rohanó, rombolóbb hatású árhullámok. 

 

A Pest-megye keleti részén elhelyezkedı Tápió-vidék Magyarország egyik különleges, természeti 
látnivalókban még bıvelkedı tája. Meredek löszdombok, sivatagot idézı homokbuckák, az Alföld 
ısi arculatát felidézı mocsarak várják az ide látogató vendéget. A Tápió-vidék három nagy 
tájegység, a Duna-Tisza-köze, a Tiszántúl és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik, ami 
egy változatos, ritkaságokban gazdag élıvilág kialakulását tette lehetıvé. E sokszínőség 
védelmében jött létre 1998. júliusában a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet. 

A tájvédelmi körzet mozaikos elrendezéső, három nagyobb és hét kisebb részegysége elszórtan 
helyezkedik el. Területe 4515 ha, amelybıl 182 ha fokozott védettséget élvez, utóbbiak csak 
engedéllyel, szakvezetı irányításával tekinthetık meg. Természeti értékei a következık. 

 

Nyík-rét, I-II-es tározó:  

A tájvédelmi körzet legnagyobb összefüggı területe Farmos és Nagykáta között terül el. A Hajta-
patak táplálta mocsarak (I-II-es tározó, Virágkerti-tó, Disztótúrási-tó) gazdag madárvilágnak 
nyújtanak fészkelı- és táplálkozóhelyet. Változatos növénytársulások (szikesek, löszgyepek, 
mocsárrétek), valamint ritka növények sokasága kötıdik a Nyík-réthez. A vízrendezési 
munkálatokat szerencsésen átvészelı, romantikusan kanyargó Öreg-Hajta-patak bizonyos 
szakaszai fokozott védettséget kaptak. 

 

Felsı-Tápió völgye:  

A Felsı-Tápió mentén – Tápiószecsıtıl Tápiószentmártonig – húzódik a második nagyobb 
részegység. Ehhez kapcsolódik a tájvédelmi körzet egyetlen, terjedelmesebb nyíltvizekkel is 
rendelkezı vizes élıhelye, a Tápiószecsıi halastó. Itt még gyakorinak mondható a vidra, 
vonuláskor rendszeresen feltőnik a halászsas. A tóparton idıs tölgyesek húzódnak, míg távolabb 
egy gyönyörő lápréten keskeny- és széleslevelő gyapjúsások fehér tengerében gyönyörködhetünk. 
Ennek a területnek a legnagyobb értéke a kiváló vízminıségő Felsı-Tápió feltőnıen gazdag 
halállománya. A láprétek és bokorfőzesek övezte patakparttól távolodva meredek homokbuckákra 
érkezünk, ahol számos védett növényfaj fordul elı. Értékeire való tekintettel ezek a területek 
(Cseh-domb, Gicei-hegy) fokozott védettséget élveznek. 
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Nagy-rét és patakvölgyek: 

A Monor-Irsai-dombság peremén helyezkedik el. A Gombai- és Úri- patakok löszvölgyeit gyönyörő 
mocsárrétek, nádas-főzes foltok kísérik. A völgylejtık fajgazdag löszgyepjeiben olyan ritka 
növények tenyésznek, mint a szennyes ínfő, erdei szellırózsa, magyar zergevirág. A láprétek és a 
kiemelkedı homokhátak átmeneti zónájában egy orchidea, a pókbangó tenyészik, míg a 
mélyebben fekvı részeken szibériai nıszirmok virágoznak. 

 

A tájvédelmi körzet többi része kis kiterjedéső, ám nem kevésbé értékes élıhelyeket foglal 
magában. 

Nagykáta határában, Egreskátán egy nyílt homoki tölgyessel borított lapos bucka körül szikes 
tómedrek (Egreskátai Sóstavak), nagyobb nádasok, kisebb szikes legelık helyezkednek el.  

Szentmártonkáta közelében, a Bíbicfészeki-ág két oldalán helyezkedik el a Székesrekeszi-legelı, 
amely a közelben fészkelı ragadozó madarak, vörösvércsék, egerészölyvek és a jóval ritkább 
kabasólymok fontos táplálkozóhelye.  

Farmostól nem messze, a İs-Zagyva egykori medrében egy csodálatos láprét, valamint egy 
kisebb szikes legelı található. Nevét – Rekettyés – a félgömb alakú rekettyefőz-bokrokról kapta. 

A tápiógyörgyei Nagy-megyeri legelı és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszász határában 
található gyepterületek már egyértelmően a tiszántúli szikesekre emlékeztetnek. Elsısorban az 
ıszi-tavaszi madárvonulásban van kiemelkedı szerepük. Természetvédelmi beruházásként itt 
készült el egy 3 hektáros mesterséges szikes tó, amely többek között a fokozottan védett gulipán, 
illetve a hosszúlábú gólyatöcs fészkelıhelye. 

 

A Turai legelı természetvédelmi területen a védelem célja a tavaszi kikerics (Egyhajúvirág - 
Bulbocodium versiolor) tenyészterületének megóvása, az 1982 óta fokozottan védett növényfaj 
fennmaradásának biztosítása. A védett terület a Galga-patak partján terül el. A védett terület 
mélyebb részein a felszínhez viszonylag közeli talajvízszint miatt a talaj nedvesebb, növényzete az 
öntéstalajokra jellemzı magaskórós növényzet. A kissé magasabb, platós területeken szárazabb, 
homoki virágok a jellemzıek. Növényzete a homokpusztagyep növényvilága, amelynek a szélén 
található a tavaszi kikerics. Az erdıterület faállománya csenevész akác. 

A védett területet minden oldalról intenzív hasznosított szántóterületek veszik körül. A gazdálkodás 
során alkalmazott vegyszeres technológia a területet veszélyezteti. A védett területen – épp annak 
botanikailag legértékesebb részén – a környezı területeken folyó gazdálkodással kapcsolatban 
gépjármővek által is használt földút vezet keresztül. 

  

 

3.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme 

A halas vizekre vonatkozó 2006/44/EK irányelv értelmében külön jogszabályban meg kell 
határozni azokat a vízfolyásokat és állóvizeket, amelyek környezeti minıségi jellemzıik alapján 
fenntartható módon képesek biztosítani, illetve a vízszennyezettség csökkentése vagy 
megszüntetése esetén képesek lennének biztosítani a vízre jellemzı ıshonos halfajok 
természetes biológiai sokféleségét. Az európai a védettséget hazánkban az ivóvízkivételre 
használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására 
kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.) 
KvVM rendelet mondja ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a halastavi és intenzív haltermelés 
céljait szolgáló természetes vagy mesterséges tavak vizére. 
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A halas vizeket a rendelet három típusba sorolja: 

o 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.], 

o 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.], 

o Dévéres (cyprinid) vizek: azon halas vizek, amelyek jellemzıen a dévér szinttájú, valamint a 
tavi, illetve a mocsári halfajokkal jellemezhetık, illetve képesek lesznek ezen fajok 
életfeltételeinek biztosítására és a 4. számú mellékletben elıírt vízszennyezettségi 
határértékeket nem meghaladó szennyezettségőek [dévér (Abramis brama), vörösszárnyú 
keszeg (Scardinius erythrophthalamus), sügér (Perca fluviatilis), csuka (Esox lucius), ponty 
(Cyprinus carpio), lápi póc (Umbra krameri), angolna (Angulilla anguilla) stb.] 

 

A halas vizek listáját a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A kijelölést 
az illetékes környezetvédelmi hatóságok ötévente felülvizsgálják. Jelenleg hét vízfolyás (illetve 
azoknak meghatározott szakaszai) tartoznak a rendelet hatálya alá, ezek mindegyike víztestként is 
ki van jelölve.  

Az alegység területén halas víz nincs kijelölve.  
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4 Monitoring hálózatok és programok 
A monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely 
a felszíni, vagy felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi állapotának megállapítását, jellemzését, 
illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását lehetıvé teszi. A monitoring hálózat 
elemei a mérési, mintavételi helyek, amelyek térbeli elhelyezkedését a 4-1 – 4-6 térképmellékletek 
mutatják be. A monitoring program elıre meghatározott jellemzık ütemezett, a módszertani 
elıírásokat követı (szabványosított) mérését, illetve észlelését, vizsgálatát jelenti.  

 

Magyarországon a vizek monitoring tevékenysége több évtizedes, sıt évszázados múltra tekint 
vissza. A Víz Keretirányelv 8. cikkelye, valamint V. mellékelte elıírásainak bevezetéséhez a 
hagyományos észlelı hálózatunkat át kellett szervezni. A Víz Keretirányelv szerint 2006. 
december 22-ig a tagállamoknak gondoskodni kellett a vizek állapotának monitoringjára irányuló 
programok kidolgozásáról és mőködtetésérıl annak érdekében, hogy a vizek állapota minden 
egyes vízgyőjtı kerületben összefüggı és átfogó módon áttekinthetı 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, 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 laborjai, 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 vagy vízhozamra olyan 
mértékben, amennyire azt az ökológiai és a kémiai állapot és az ökológiai potenciál indokolja, 
valamint az ökológiai és a kémiai állapotra, és az ökológiai potenciálra. A felszín alatti vizeknél a 
programok a kémiai és a mennyiségi állapot megfigyelését célozzák meg. A védett területek 
esetén a feszíni és felszín alatti vizek megfigyelését olyan jellemzık egészítik ki, amelyeket az 
egyes védett terület kialakítását elıíró jogszabály határoz meg. 

 

A monitoringgal kapcsolatos komoly elvárás, hogy biztosítva legyen az azonos minıségő és 
összehasonlítható adatok elıállítása, ezért ahol csak lehetséges nemzetközi (ISO, CEN) vagy 
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nemzeti (MSZ) szabványokat kell alkalmazni. A jelenleg elérhetı - monitoringgal kapcsolatos - 
szabványok listáját a 4.3. függelék tartalmazza. 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 4-3 függelék tartalmazza. 

 

Az eredeti hazai mérési, mintavételi hely hálózatnak, amely a vizeknek különbözı célú – általában 
a hálózat nevében foglalt, pl. árvízi, üzemi, országos, regionális, törzs, havária, stb. - 
jellemzéséhez volt szükséges, új feladatok teljesítését is meg kell oldania. A Víz Keretirányelv 
szerinti vizeket megfigyelı monitoring háromszintő: feltáró, operatív és vizsgálati jellegő, a 
programok ütemezése a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés 6 éves ciklusaihoz igazodik. 

 

 

A VKI monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, 
mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi állapotának megállapítását, 
jellemzését, illetve az állapot rövid és hosszú távú változásának leírását lehetıvé teszi.  

A VKI valamennyi célkitőzése, a vizeink jó állapotba helyezése, az ehhez szükséges 
intézkedések megalapozása mind a monitoring hálózat mőködésén alapuló állapotértékelésen 
nyugszik. Egy jól kialakított, felesleges elemeket nem tartalmazó monitoring rendszer 
mőködtetési költségeinek sokszorosát lehet megtakarítani az intézkedések szintjén, mivel 
az segítséget nyújt az intézkedések megalapozásában és végrehajtásában, valamint 
hatékonyságuk nyomon-követésében. 

A Víz Keretirányelv szerint 2006. december 22-ig a tagállamoknak gondoskodni kellett az irányelv 
követelményrendszerének megfelelı monitoring rendszerek megtervezésérıl és mőködtetésük 
elindításáról, mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek állapotának megfigyelése érdekében. A 
monitoring hálózat térképi bemutatása a 4-1. – 4-6. térképmelléklettel történik. Magyarországon – 
a többi tagországhoz hasonlóan – a korábbi monitoring rendszerek átalakításával, 
továbbfejlesztésével történt meg a VKI szerinti ún. többszintő monitoring rendszer kialakítása, mely 
az alábbiak szerint épül fel: 

� A feltáró monitoring hasonlóan a korábbi országos és regionális 
törzshálózati monitoringhoz, alapvetıen a vizek általános 
állapotértékelését, jellemzését tőzi ki célul. 

� Az operatív monitoring az ökológiai és kémiai szempontból 
veszélyeztetettnek tekintett vizek vizsgálatát célozza, és az 
intézkedések eredményességét ellenırzi.  

� A felszíni vizek vizsgálati monitoringjának mőködtetése olyan 
bizonytalanságok esetében szükséges, ha valamilyen határérték 
túllépésének az oka ismeretlen, vagy rendkívüli események 
nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy ahol operatív 
monitoring még nem üzemel, de az intézkedési program 
kidolgozásához információk győjtésére van szükség. 

Bár a felszíni és felszín alatti vizek jelenlegi monitoring programja kielégíti a VKI elıírásait, az 
állapotértékelés során nyilvánvalóvá vált, hogy a konkrét intézkedések tervezéséhez és a már 
beindított intézkedési programok hatásának ellenırzéséhez a monitoring hálózat és programok 
bıvítésére, megerısítésére van szükség. 
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4.1 Felszíni vizek monitoringja 

 

A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából 
indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok meghatározására, valamint azokra a 
fizikai, kémiai paraméterekre és hidromorfológiai jellemzıkre, amelyek az ökológiai állapotot 
befolyásolják.  

A Víz Keretirányelv elıírásai szerinti üzemeltetett monitoringból nyert adatok és a korábbi hazai 
monitoringban győjtött adatok együttesen általában lehetıvé teszik a víztestek jelentıs részének 
értékelését. A kiemelten veszélyes anyagok vizsgálata azonban monitoring szempontból más 
megközelítést igényelt. A VKI miatt a felszíni vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetıen 
kémiai és hidrológiai orientáltságú hagyományos rendszer, kibıvült biológiai és morfológiai 
vizsgálatokkal. A biológiai vizsgálatok az alábbi élılénycsoportokra 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 hidromorfológiai vizsgálatok elemei az alábbiak: hidrológiai viszonyok, az áramlás mértéke és 
dinamikája, a tartózkodási idı, a kapcsolat a felszín alatti víztestekkel, a folyó folytonossága, a 
morfológiai viszonyok, a folyó mélységének és szélességének változékonysága, a tó mélységének 
változékonysága, a mederágy mérete, szerkezete és anyaga, a parti sáv és tópart szerkezete. 

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 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. A VKI X. melléklet elsıbbségi anyagokat felsoroló listája 33 
anyagot, vagy anyagcsoportot tartalmaz (ún. „33-as lista”). 

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. Az alegységen mintázott helyek száma 6, amelybıl mind a 6 vízfolyás 
víztesten található. 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 alegységen nincs tápanyagtartalom  
miatt kockázatos vagy hiromorfológiai beavatkozás miatt kockázatos állóvíz, amelyen monitoring 
mérés történne.  

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 3 víztestre, illetve 4 monitoring pontra vonatkozik, míg a 
tápanyag és szervesanyag miatt kockázatos folyók alprogramja pedig 15 vízfolyás víztestre 
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illetve 17 monitoring pontra terjed ki. A hidromorfológiai okokra visszavezethetı kockázatok 
esetében értelemszerően a hidrológiai és morfológiai elemek operatív észlelése szükséges. Ezen 
programok a hosszanti átjárhatóság akadályozottsága miatt, a völgyzárógátas átfolyó tározó, 
duzzasztás, vízkivétel, vízmegosztás miatt, a keresztszelvény menti elváltozások, 
szabályozással kapcsolatos elváltozások hatásai miatt, a kotrás, burkolat hatásai miatt 
kerültek meghatározásra. 

Vizsgálati monitoringot elıre nem lehet megtervezni, azonban annak mőködtetésére készen kell 
állni, ott ahol ismerethiány felszámolására, vagy rendkívüli esemény következményeinek 
kivizsgálására vagy az operatív monitoring ideiglenes helyettesítésére van szükség (ilyen pl. a 
Rába habzásának kivizsgálása). 

 

A VKI filozófiájának megfelelıen, amely az ökológiai állapotra helyezi a hangsúlyt, a mennyiségi 
monitoring keretében a biológiai elemekre hatással lévı hidrológiai és morfológiai elemeket kell 
vizsgálni. Az alábbi táblázat a hidromorfológiai elemeket és az állapotértékeléshez szükséges 
paramétereket tartalmazza a VKI végrehajtására kidolgozott hazai módszertan szerint. 

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 
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A hidromorfológiai mérések módszertana a 4.3 függelékben felsorolt mőszaki elıírásokon, 
valamint 2008. évben országos méréssorozat és expedíciós bejárás során kidolgozott eljárásokon 
alapul (lásd még a 4-1 térképmellékletet).  

 

A biológiai elemekre hatással lévı kémiai és fizikai-kémiai elemek két nagy csoportja az 
általános összetevık és különleges szennyezıanyagok. Az általános jellemzık egy része a 
biológiai élethez nélkülözhetetlen alkotója az élı vizeknek, ilyenek például a tápanyagok, az oxigén, 
különféle sók, más része a vizekben keletkezı, vagy azokba kívülrıl bekerülı szerves anyag 
mennyiségére jellemzı, úgynevezett összegparaméter.  

A VKI V. melléklete megadja az általános fizikai-kémiai elemek meghatározásához javasolt 
„alapkémiai” paramétereket, melyek vizsgálata kötelezı: 

4-2 táblázat: A biológiát támogató fizikai-kémiai elemek vizsgálata 

Általános fizikai-kémiai elem Vizsgált paraméter 

Átlátszóság (csak tavaknál) Secchi átlátszóság 

Hımérsékleti viszonyok Hımérséklet 

Oxigén ellátottsági viszonyok 

Oldott oxigén 
Kémiai oxigénigény 
Biokémiai oxigénigény 
Ammónium-ion 

Sótartalom Fajlagos elektromos vezetıképesség 

Savasodási állapot pH 
Lúgosság 

Tápanyag viszonyok 

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

 

A felszíni vizek megfigyelése során a helyszíni méréseknél, illetve a mintavételeknél használatos 
terepi jegyzıkönyveket a 4.1 függelék 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, fiziko-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 monitoring hálózat 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 térképmelléklettel történik. 

 

2-10 Zagyva alegység 

 

A feltáró és operatív programok keretében 27 helyen történik mérés, amely 21 vízfolyás víztestet 
érint. A 27 ponton a biológiai, hidromorfológiai fiziko-kémiai mérések közül legalább egy elem 
vizsgálata megtörténik, de veszélyes anyagok mérése csak 4 állomáson van. A nagyobb 
víztesteken több állomás is lehet, így ez a hálózat 21 víztest monitorozására alkalmas. A 
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monitoring hálózattal való lefedettség szempontjából a vízfolyás víztestek helyzete az állóvizeknél 
kedvezıbb, egyrészt a 36 víztestbıl 21-en (a víztestek 58%-a) van mérıhely, valamint az 
állomások azokon a nagyobb vízgyőjtıvel rendelkezı vízfolyásokon helyezkednek el, amelyek 
befogadják a kisebb vízfolyásokat. A tavak között nincsen olyan összeköttetés, mint a 
vízfolyásoknál, minden állóvíz víztest egyedi, így csak önállóan vizsgálhatók. A 4 (a halastavakkal 
együtt) víztestbıl hivatalosan egyetlen víztest sem rendelkezik monitoringgal, amely a természetes 
állóvizek 0%-os, az összes (mesterségesekkel együtt) 0%-os lefedettségét jelenti.  

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

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

         kódja 
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Fitoplankton 
évente 

6 
évente 

6 
évente 

4 
évente 

4  
évente 

4  
évente 

4   

Makrofita évente 
1 

évente 
1 

évente 
1 

évente 
1 

 évente 
1 

   évente 
1 

Fitobenton évente 
2 

évente 
2 

 évente 
1 

 évente 
1 

 évente 
1 

  

Makrogerinctelen évente 
1 

évente 
2 

 évente 
1 

évente 
2 

évente 
1 

  évente 
1 

évente 
1 

Halak 
6 évente 

1 
6 évente 

1 
 

6 évente 
1 

6 évente 
1 

 
3 évente 

1 
 

6 évente 
1 

 

Hidrológia évente 
365 

évente 
365 

évente 
365 

évente 
365 

évente 
365 

évente 
365 

évente 
365 

évente 
365 

évente 
365 

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 

     

 

A feltáró monitoring program két alprogramot tartalmaz: tavak feltáró monitoringja - 
HUSWPS_1LW alprogram és folyók feltáró monitoringja - HUSWPS_1RW alprogram. A 
feltáró monitoring meglehetısen széles körő vizsgálatokat tartalmaz, de viszonylag kevés 
mintavételi ponton: Az alegység területén 6 helyen, amelybıl 6 vízfolyás víztesten található. A 
program tartalmazza a fent röviden bemutatott valamennyi vizsgálati csoportot, tehát mind az öt 
biológiai elemet, a hidromorfológiai észleléseket, a biológiai szempontból nélkülözhetetlen 
alapkémiát és a veszélyes anyagokat egyaránt. A feltáró monitoring elıírt gyakorisága egy-egy 
ponton évi 12 minta az általános fizikai-kémiai paraméterekre (ami ritkább, mint a korábbi 
monitoring gyakorlat). A hidrológiai mérések gyakorlatilag folyamatosak.  

A feltáró monitoring fı céljai, hogy elegendı szintő információt biztosítson a felszíni víztestek 
állapotának minısítéséhez, a hosszú távú természetes és antropogén hatások okozta 
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állapotváltozások kimutatásához, a két és többoldalú nemzetközi egyezményekben vállalt mérési 
kötelezettségek teljesítéséhez ezzel a programmal minimális szinten, de teljesíthetı. A feltáró 
monitoringhoz kapcsolódó program keretében történik az interkalibrációs hálózat mőködtetése, 
valamint a referencia helyek vizsgálata is.   

 

A felszíni vizek operatív monitorozására a kockázatosnak minısített víztesteket választották ki 
mintaterületi elv alkalmazásával úgy, hogy a különbözı típusú terhelések, emberi beavatkozások 
kellı reprezentálását biztosítsuk. Az elızetesen (2004-ben) elvégzett kockázatértékelés 
hidromorfológiai szempontból, a szerves anyag, a tápanyagterhelés és a veszélyes anyag terhelés 
alapján történt. Talán nyilvánvaló, hogy ezen terhelések hatásának vizsgálata célzott, szőkebb 
körő vizsgálatokkal is megoldható, ugyanakkor szükség lehet folyamatosan, éveken át, a feltáró 
monitoringnál nagyobb gyakoriságú mintavételekre és vizsgálatokra, mérésekre. Emiatt a 
kockázattípusnak megfelelıen azokat az elemeket vizsgáljuk, amelyek az adott helyeken a 
terheléseket leginkább jellemzik, és amelyek a vízi élıvilág számára meghatározóak, és olyan 
részletességgel, hogy a szignifikáns hatás eldönthetı, illetve az intézkedések hatása kimutatható 
legyen. Ha a vizek minıségét javító intézkedés történik egy-egy vízfolyáson, vagy állóvízen, akkor 
az intézkedés eredményességét is az operatív monitoring segítségével lehet tisztázni.  

Az operatív monitoring helyként 2006-ban 10 pont lett kijelölve, a veszélyeztetı hatásnak 
megfelelı alprogram végrehajtására. A helyek felülvizsgálatát az állapotértékelést követıen el kell 
végezni és 2009. december 22-tıl az operatív monitoringot a feltárt problémáknak megfelelıen kell 
folytatni.  

 

Az állóvíz víztesteknél két operatív alprogram került meghatározásra: a tápanyagtartalom miatt 
kockázatos tavak - HUSWPO_1LWNO alprogram és a hidromorfológiai beavatkozások miatt 
kockázatos tavak - HUSWPO_1LWHM alprogram. A túlzott tápanyagterheléssel sújtott tavaknál 
az eutrofizációt legjobban a vízi növényzet és a planktonikus algák jelzik. Az általános kémiai 
vizsgálatokon belül a tápanyag viszonyok vizsgálata a legfontosabb. A hidrológiai mérések a 
viszonylag ritka vízminıségi vizsgálat értelmezéséhez, valamint a vízcserélıdés nyomon 
követéséhez szükségesek. Az alegység területén operatív monitorozásra nem lett állóvíz víztest 
monitoring pont kijelölve.  

 

A vízfolyás víztestekre hat különbözı operatív alprogramot kellett meghatározni, amelybıl kettı 
vízminıségi négy hidromorfológiai problémák miatt szükséges. 

A veszélyes anyag miatt kockázatos folyók - HUSWPO_1RWPS alprogram 3 víztestre, illetve 
4 monitoring pontra vonatkozik. E vizsgálatok keretében az elsıbbségi, illetve az egyéb veszélyes 
anyagok közül csak azt a szennyezı anyagot vizsgálják, ami feltehetıen veszélyezteti a víztestet, 
azaz amilyen anyagot kibocsátanak (használnak) a vízgyőjtın. A potenciális szennyezıanyag 
kibocsátások ismeretét azonban az emissziós monitoring sok esetben nem biztosítja, ezért az elsı 
évben szükséges a teljes komponens kör meghatározása. 

A tápanyag és szervesanyag miatt kockázatos folyók - HUSWPO_1RWNO alprogram 17 
vízfolyás víztestre (kb. a víztestek 47%-a), 17 monitoring pontra vonatkozik. A túlzott tápanyag-
ellátottság eredménye eutrofizáció, amelyre a vízi növényzet és a nagyobb folyóknál a 
planktonikus algák reagálnak a legérzékenyebben. Az élıbevonat (kovaalgák) és a fenéklakó 
makrogerinctelenek jó indikátorai a tápanyag- és szervesanyag terhelésnek. Az általános kémiai 
jellemzık között fontos lenne a tápanyagok gyakoribb vizsgálata (a minimum programként elıírt 
évi 4 minta különösen diffúz szennyezés esetén nem elegendı a kockázatoság megállapításához). 
A hidrológiai mérések a viszonylag ritka vízminıségi vizsgálat értelmezéséhez, valamint a vízjárás 
nyomon követéséhez szükségesek. 
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A hidromorfológiai okokra visszavezethetı kockázatok esetében értelemszerően a hidrológiai és 
morfológiai elemek operatív észlelése szükséges. Mind a négy operatív hidromorfológiai alprogram 
esetében az alapkémiai vizsgálatok elvégzése szükséges, viszont a monitorozandó biológiai 
elemek az emberi befolyásolás fajtájától függıen különböznek: a hosszanti átjárhatóság 
akadályozottsága miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók - 
HUSWPO_1RWHM alprogram esetében a halak mozgása van elsısorban akadályozva, ezért ezt 
az élılénycsoportot kell vizsgálni. Ezzel szemben a völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, 
vízkivétel, vízmegosztás miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók - 
HUSWPO_2RWHM alprogram-nál a vízsebesség, vízszintesés, vízmennyiség megváltozására 
legérzékenyebben reagáló algák segítenek az állapotértékelésben. A keresztszelvény menti 
elváltozások, szabályozással kapcsolatos elváltozások hatásai miatt hidromorfológiai 
szempontból kockázatos folyók - HUSWPO_3RWHM alprogram keretében a 
makrogerinctelenek és a halak monitorozása szükséges. A kotrás, burkolat hatásai miatt 
hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók - HUSWPO_4RWHM alprogram monitoring 
pontjainál azért vizsgálják a makrofitát és a makrogerincteleneket, mert ezek a meder aljzathoz 
kötıdnek, a fenék és a part anyagában, szerkezetében történı minden változtatásra egyértelmő 
választ adnak. 

 

A hidromorfológiai kockázati tényezık egy víztestnél sokszor kombináltan jelentkeznek, ezért 
többféle operatív monitoring alprogram együttes végrehajtása szükséges. Hidromorfológiailag 16 
db monitoring hely lett kijelölve. 

 

Vizsgálati monitoringot mőködtetünk, ahol ismerethiány felszámolására, vagy rendkívüli 
esemény következményeinek kivizsgálására, vagy az operatív monitoring ideiglenes 
helyettesítésére van szükség.  

A Víz Keretirányelv bevezetése óta hazánkban négy olyan jelentısebb országos felmérés történt, 
amely a víztestekkel kapcsolatos ismerethiány csökkentését célozta, így megfelel a vizsgálati 
monitoring elvárásainak. Az expedíciós felmérések helyszíneit a 4-1 térképmelléklet mutatja be. 

Az elsı, 2004. évi, országos bejárás célja referencia víztestek, illetve helyek felkutatása volt. A 
vizsgálati módszerek ekkor még korántsem voltak kidolgozva, ennek ellenére igen sok információt 
sikerült összegyőjteni és a víztestek tipológiája ezen alapult. 2005-ben az ECOSURV projekt 
keretében a biológiai elemek vizsgálati módszerének a meghatározása volt az egyik cél, ennek 
során közel 400 helyen történtek mintavételek és értékelések. 2008-ban 172 helyszínen 
hidromorfológiai vizsgálatokat végeztek olyan víztesteken, vagy szakaszon, ahol ismeretek 
bıvítésére volt szükség, ahol nincs kiépített vízrajzi állomás. Emellett a hidromorfológiai elemek 
vizsgálatának módszertanát is pontosították. Ezzel egy idıben a környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok szakemberei és biológusok a kis és közepes vízfolyások mentén morfológiai és 
makrofita gyorsfelmérést végeztek több mint 700 víztestrıl szerezve ezáltal nélkülözhetetlen 
információkat. 

A vizsgálati monitoring keretében a jövıben szükséges lenne különbözı célvizsgálatok elvégzése, 
például a különbözı stresszorok hatáselemzése, tér- és idıbeni változások típusonkénti 
felmérésére, stb. Ennek hiányában sem az intézkedések tervezése, sem a végrehajtásuk 
ellenırzése nem nyugodhat biztos alapokon (8. fejezet).  
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Környezeti káresemény – felderítés vizsgálati monitoringgal 

A legjellemzıbb káresemények: 
olajszennyezés, úszó kommunális 
hulladék, oxigénhiányos állapot 
(halpusztulás, vagy halak pipálnak), 
kommunális, vagy ipari 
szennyvíztisztító nem megfelelı 
üzeme, habzó, vagy elszínezıdött, 
esetleg bőzös víz, stb. A vizsgálati 
monitoring mőködtetıi 
balesetszerő szennyezés esetében 
a kárt okozó környezethasználó 
és/vagy egymással együttmőködve 
a környezetvédelmi, a 
természetvédelmi és a vízügyi 
államigazgatási szervek. 

 

 

 

4.2 Felszín alatti vizek monitoringja 

 

A felszín alatti vizeknél a programok a kémiai és a mennyiségi állapot megfigyelését célozzák 
meg. A felszín alatti vizek mennyiségi feltáró monitoringja a vízkészlet meghatározásához 
szükséges vízrajzi törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi állomásokból, és a távlati vízbázisok 
megfigyelıkútjaiból került kiválasztásra. 

A vízszint mérési program keretében 1685 kútban mérik a vízszintet, a vízhozammérési 
program pedig elsısorban forrásokra vonatkozik, néhány esetben azonban termálkútból elfolyó 
vízmennyiség mérésére is szolgál. Országosan összesen 115 helyen mérnek vízhozamot évente 
legalább egyszer.  

A felszín alatti víz minıségének meghatározása céljából mőködtetett kémiai feltáró monitoring 
programok a vízadó típusa, mélysége, védettsége szerint differenciáltak. A környezethasználók 
által végzett mérések, megfigyelések egy része is e program részét képezik, például a vízmővek 
termelıkútjainak vízminıségi vizsgálatai. A sérülékeny külterületi program a sekély porózus, 
hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre vonatkozik. Országos szinten a mintavételi helyek 
60%-a szántó, 17%-a erdı, 16 %-a rét-legelı és 7 %-a gyümölcsös, vagy szılı mőveléső területen 
található. A sérülékeny belterületi program ugyanezeket a víztest típusokat célozza, csak az 
ipari területeken, vagy településeken elhelyezkedı kutakban. E két programban összesen 1134 
országos monitoring hely van. A védett rétegvíz programban a vízminıségi mintavétel évente 
csak egy alkalommal történik 786 monitoring ponton az országban . A termálvíz program a 
porózus termál és a meleg viző karszt víztestekre terjed ki, 85 országos monitoring pont 
hatévenként egyszeri mintavételével. 

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

 

A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi 
tevékenységérıl” szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza.  

 

A VKI monitorngjának keretén belül vízszintet 34 állomáson, vízhozamot mindössze 1 forráson 
mérnek az alegység területén. Az állami monitoring hálózat jelentıs részét a KÖTI-KÖVIZIG és a 
KDV-KÖVIZIG üzemelteti, de a Magyar Állami Földtani Intézet is mőködtet egy mennyiségi 
hálózatot. A felszín alatti vizek mennyiségi állapotának nyomon követése nem lenne lehetséges az 
„üzemi adatszolgáltatók” által beküldött termelési és megfigyelési információk nélkül. 

 

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 
adatcserék alapját is képezi. A VKI monitoring rendszerbıl kerültek kiválogatásra a Nitrát Irányelv 
által elıírt monitoring rendszer állomásai. A jelentési monitoring rendszer objektumain mért 
paraméterek alapján történik az éves statisztikai adatszolgáltatás az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség felé, és a határvízi egyezményekben rögzített adatcseréknél is a VKI állomások 
szerepelnek.  
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4-1. ábra   A felszín alatti monitoring szervezeti rendszere 

 

 
 

A Víz Keretirányelv szerint a felszín alatti vizek esetében is egy feltáró és egy operatív 
monitoringot programot kell mőködtetni, de az operatív észlelés céljai kismértékben eltérıek. 
Ennek következtében az operatív monitoringot a feltáró monitoring mőködési idıszakai között kell 
üzemeltetni és megfigyelési tevékenység hangsúlyozottan a VKI célkitőzéseinek elérését 
veszélyeztetı, azonosított kockázatok felmérésére irányul. Hazánkban eddig nem voltak 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 - HUGWP_Q1 keretében 34 kútban mérik a vízszintet. Az észlelések 
gyakorisága a víztest típusától függ, így a termál víztesteknél minimum évente egy mérés 
szükséges, de általában havonta vagy negyed évente egyszer mérnek, a többi víztest típusnál a 
minimális mérési gyakoriság havi, viszont a sekély víztestek monitoring pontjainál a heti 
gyakoriságú 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 egy résznél digitális 
vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek. 

 

A vízhozammérési program - HUGWP_Q2 elsısorban forrásokra vonatkozik, de néhány esetben 
termálkútból elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál. Országosan összesen 115 helyen mérnek 
vízhozamot évente legalább egyszer, vagy a változatosabb vízjárású forrásoknál negyedévente, 
illetve havonta. .Az alegységen összesen 1 helyen – Mátraszentimrén a Békás tói Böske-forráson 
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– végeznek vízhozam mérést.  A leggyakrabban alkalmazott hozammérési módszer forrásoknál a 
köbözés. A felszíni vizek hozammérésénél felsorolt összes többi eljárás (bukó, úszó, jelzıanyag, 
stb.) is alkalmas lehet, ha a természeti körülmények megengedik. 

 

4-2. ábra    Vízszintmérés szondával – egy mechanikus és egy digitális mérıeszköz 

 
A felszín alatti víz minıségének meghatározása céljából mőködtetett kémiai feltáró monitoring 
programok a vízadó típusa és mélysége, védettsége szerint differenciáltak. A VKI V. mellékletében 
kötelezıen elıírt kulcsparamétereket és a fıelemeket minden kútban megmérik: oldott oxigén, pH, 
fajlagos elektromos vezetıképesség, nitrát, ammónium, valamint nátrium, kálium, kalcium, 
magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság. A többi vizsgálandó komponens listája 
mintaterületi elv alapján lett meghatározva.  

 

 

A sérülékeny külterületi program - HUGWP_S1 a sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg 
karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelı, erdı, szılı, 
vagy gyümölcsös található. Az általános kémiai paraméterek mellett ezeken a helyeken közel 
harminc növényvédıszer-hatóanyagra és azok bomlástermékeire terjed ki, valamint az erısen 
toxikus nehézfémekre (arzén, higany, ólom, kadmium). Szúrópróba szerően TOC, TPH, AOX, PAH 
és BTEX méréseket is végeznek.  Az alegység területén 24 helyen kell a sérülékeny külterületi 
program szerint monitorozni a kutakat (20 db), vagy forrásokat (4 db). A mintavételi helyek közül 
16 db szántó, 4 db erdı és 4 db rét-legelı mőveléső területen található. 

 

A sérülékeny belterületi program - HUGWP_S2 ugyanazokat a víztest típusokat célozza, csak 
az ipari területeken, vagy településeken elhelyezkedı kutakban. Ebben a programban a tipikus 
ipari felhasználású szerves vegyületeket: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus 
rákkeltı vegyületeket (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémeket vizsgálnak. Az ipari 
szennyezıanyagokat itt is kiegészítik a növényvédı szer vizsgálatok, különösen a falusias 
beépítettségő területeken. A programban 11 monitoring pont van, amelybıl 4 ipari területen, 6 
falusias, 1pedig városias beépítettségő környezetben található.  

A sérülékeny vizeket vizsgáló két programban összesen 35 monitoring hely van, amelynek döntı 
többsége (18  db) sekély porózus víztestet tár fel. A porózus víztest felsı részét szőrızı kutak (6  
db) a biztonság kedvéért a sérülékeny programokba lett besorolva. 
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Nyílt karsztba fúrt kutak, vagy a hideg karsztvíz források nincsenek, míg a sekély hegyvidéki, vagy 
hegyvidéki monitoring pontok száma 6 illetve 5.   

A sérülékeny programokban az általános komponensek elemzésére évente kétszer vesznek mintát, 
míg a speciális szennyezıanyagokra hatévente egyszer. Az operatív monitoring program 
megalapozása, valamint a költségek elosztása érdekében a hat éves ciklus alatt a leginkább 
veszélyeztetettnek tekintett monitoring helyeken a vizsgálatok 2007, illetve 2008 évre voltak 
ütemezve, így az eredmények már a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során rendelkezésre állnak. 

  

4-3. ábra   Merített mintavétel forrásból vízminıség vizsgálathoz 

A védett rétegvíz programban - 
HUGWP_S3 a vízminıségi 
mintavétel évente csak egy 
alkalommal történik és csak a 
legalapvetıbb, a kémhatásra, 
sótartalomra, összes szerves 
anyagra jellemzı paramétereket 
vizsgálják. Az alegység területén 
29 monitoring pont van a védett 
rétegvíz programban, amelyekbıl 
26 db porózus, 1 db pedig porózus 
termál víztestbe fúrt termelıkút. A 
hegyvidéki vízadókat feltáró kutak 
száma elenyészı 2 db. 
Hatévenként ezeknél a kutaknál is 
vizsgálni kell a veszélyes  

szennyezıanyagokat, különösen 
az ivóvíztermelı kutak esetében, 
ahol ezt a víziközmővek üzemeltetésérıl szóló 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet elıírja. 

 
 

A termálvíz program - HUGWP_S4 feltáró monitoringja a porózus termál és a meleg viző karszt 
víztestekre terjed ki. Célja elsısorban a természetes vízminıség jellemzése, illetve a termálvíz 
használatából eredı vízminıség változás követése. A termálvíztestek a megfigyelése a tervezési 
alegység területén 3 monitoring ponton, hatévenként egyszeri mintavétellel történik, az általános 
vízminıségi paraméterekre.  
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4-4. ábra  Mintavétel figyelıkútból 
vízminıség vizsgálathoz 

 

 

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 felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi monitoringjának mintavételi helyeit a 4-2 – 4-5 
térképmelléklet mutatja be. A 4.2 mellékletben a feltáró monitoring programba, vagy „jelentési 
monitoringba” kijelölt kutak és források listája, valamint a vizsgálati program meghatározása 
szerepel.  A 4.3 függelék többek között tartalmazza azoknak a jogszabályoknak, szabványoknak 
és mőszaki elıírásoknak a listáját is, amelyek a felszín alatti vizek vizsgálatával kapcsolatosak. 

 

4.3 Védett területek 

A védett területeknél a felszíni és felszín alatti monitoring programokat kiegészítik olyan 
jellemzıknek a megfigyelésével, amelyeket az a közösségi joganyag tartalmaz, amely alapján 
az egyes védett területeket kialakították. A védett területeket a 3. fejezet mutatja be, ezért ebben 
a részben kizárólag azok monitoringjával foglalkozunk. 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 Víz Keretirányelv 7. cikkelye elıírja, hogy monitoringozni kell azokat a víztesteket, amelyekbıl 
napi átlagban több mint 100 m3 ivóvizet termelnek ki. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az 
ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl meghatározza azokat a paramétereket 
és határértékeket, amelyek emberi fogyasztás szempontjából számottevıek. Az ivóvízkivételek 
védıterületein belül a monitoringot ki kell terjeszteni minden olyan anyagra, mely szerepel az 
Ivóvíz Irányelv követelményrendszerében és hiányzik a VKI által megadott általános paraméter és 
veszélyes szennyezıanyag listáról.  

E monitoring program mőködtetıi azok az üzemeltetık, akik emberi fogyasztásra vizet termelnek ki, 
azaz a vízmővek és az élelmiszeripari üzemek. A mintavétel gyakoriságát és a vizsgálatok körét a 
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víziközmővek üzemeltetésérıl szóló 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet határozza meg. E szerint 
legalább hatévenként egyszer minden vízmőtelepen az arra kijelölt vízkivételi ponton alapállapot-
felmérést kell végezni. A vízbázis sérülékenységétıl és a termelés kapacitásától függıen ennél 
sőrőbb vizsgálat van elıírva, például a felszíni ivóvízkivételeknél napi-heti mintavétel.  

 

Az üzemeltetık által végzett méréseken túl a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelıségek laborjai ellenırzı méréseket végeznek a felszíni ivóvízkivételi helyeknél a 6/2002. 
(XI. 5.) KvVM rendelet elıírásainak megfelelıen (az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak 
kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 
szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl). A környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok a távlati ivóvízbázisnak kijelölt védıterületeken belül végeznek monitoring 
tevékenységet annak érdekében, hogy nyomonkövessék ezeknek a jelenleg még nem 
hasznosított ivóvízkészleteknek a mennyiségét és minıségét. 

 

A tápanyag- és nitrátérzékeny területek monitorozása a mai gyakorlatban már nem jelent külön 
programokat. A felszíni vizek vizsgálata általában kiterjed a tápanyag viszonyok monitorozására, 
így a tápanyag-érzékeny vizeknél az általános felszíni vizes program mőködtetése elegendı. A 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet sorolja fel a települési szennyvíztisztítás szempontjából 
érzékeny felszíni vizeket, amelyeken a VKI felszíni vizekre vonatkozó feltáró és operatív 
monitoring programok keretében  nincs kijelölve mintavételi hely az alegységen.     

 

A nitrátérzékeny területeken a monitoring mőködtetésérıl a környezetvédelemért felelıs 
miniszternek kell gondoskodnia a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni 
védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint. A régebbi és a VKI szerint kialakított 
monitoring programmal ezt úgy oldották meg, hogy az országos hálózat kijelölésekor a nitrát 
irányelv elvárásait is figyelembe vették, így ugyanazok a helyek alkalmasak a két irányelv 
követelményeinek a teljesítésére.  

 

A felszíni vizek esetében a feltáró monitoring program felel meg a „nitrát rendelet” által 
meghatározott négyévenkénti, havi gyakoriságú mintavételnek és a tápanyagviszonyok 
vizsgálatának. A nitrátérzékeny területek monitoring programjában 7 felszíni víz mintavételi hely 
található. A felszín alatti víz vizsgálatára a vízkészlet szempontjából jellemzı helyek kiválasztását, 
a mintavételeket szabályos idıközönként végzését, valamint a gyakoriság hidrogeológiai 
adottságoktól és a vízkivétel mennyiségétıl való függıségét írja elı a rendelet. Ezeket a 
szempontokat a „VKI jelentési monitoring” állomások kijelölésénél is alkalmazták, ezért csak 
azokat a helyeket kellett meghatározni, amelyek érdektelenek a nitrát-érzékenység szempontjából, 
például termálvizet, vagy más védett rétegvizet észlelı kutak. Végeredményben 22 olyan felszín 
alatti kémiai monitoring pont van, amely a nitrátérzékeny terület vizsgálatát célozza. 

 

A természetes fürdıhelyek monitoringja számos elemmel kiegészíti a felszíni vizeknél általában 
alkalmazott méréseket. A természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a 
természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szerint 
a fürdıhely minıség-ellenırzését célzó mintavétel a strand helyszíni szemléjével egybekötve 
történik, amelynek ki kell terjednie a kátránymaradék, üveg, mőanyag, gumi vagy egyéb hulladék 
elıfordulásának, valamint fitoplanktonok (ezen belül a kékalgák) és makrofiták burjánzásának 
megállapítására. A laboratóriumi vizsgálatok elsıdleges célja a fertızı baktériumok (fekális 
Enterococcus, Escherichia coli) csíraszámának megállapítása, illetve ha szükséges a kékalgák 
által termelt toxin mérése. A Víz Keretirányelv szerinti víztest monitoringnál és a fürdıvíz 
vizsgálatnál alkalmazott módszertan a fitoplanktonok esetében azonos. Ezzel szemben a makrofita 
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vizsgálata teljesen eltérı. A fürdıhelyeken a hínár, nád, sás jelenléte egyáltalán nem kívánatos, 
viszont a VKI ökológiai szempontú megközelítésében a természetes zonációjú vízi és parti 
növényzet szükséges a jó állapothoz. 

A természetes fürdıhelyek monitoringjának mőködtetıje a fürdıhely üzemeltetıje, tulajdonosa, az 
ellenırzésért a területileg illetékes közegészségügyi hatóság kistérségi intézete felel. Az 
alegységen jelenleg 1 fürdıhelyet, a domonyvölgyi D-beach strandot tartják nyilván, az Egres-
patakon. Több illegálisnak tekinthetı fürdésre alkalmas tó található a területen. 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 élıhelyekre is kiterjed. A már rendelkezésre álló módszertani kézikönyvek 
alapján a mintavételi eljárások (vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak) és a vizsgálati 
módszerek az NBmR és a VKI biológiai monitoringban azonosak, azonban az állapotértékelési 
kritériumok különbözıek (állapotértékelés az 5. fejezetben található). Az NBmR keretében vizsgált 
124 élıhely négyzet (quadrát) mindegyike érint valamilyen víztestet: vízfolyást, állóvizet, erısen 
módosított, és/vagy felszín alatti víztestet. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerrel 
kapcsolatosan részletes információk az alábbi helyen találhatóak: 
http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr. 

 

Az ıshonos halak életfeltételeinek biztosítása céljából védett víztest az alegységen nincs 
kijelölve, így nem történik kémiai paraméterekre (pl. oxigéntartalom, nitrogénformák, réz, cink, stb.) 
vízvizsgálat. A „halas vizek” monitoringban szükséges mintavételi gyakoriságot, illetve a mérendı 
komponensek körét, a határértékeket és a minıségi jellemzık mérésével szemben támasztott 
módszertani követelményeket „az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, 
valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl 
és azok ellenırzésérıl” címő 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet határozza meg. 
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5 A vizek állapotának értékelése, jelentıs vízgazdálkodási 

kérdések azonosítása 

 

A VKI alapcélkitőzése a vizek jó állapotának, illetve a mesterséges és erısen módosított felszíni 
víztestek esetében a jó ökológiai potenciáljának elérése. A víztestek minısítésének alapvetı 
célja annak bemutatása, hogy az egyes víztestek jelenlegi állapota milyen, a célul kitőzött 
állapothoz képest. A minısítés által jelzett problémák azonosítása, vagyis annak meghatározása, 
hogy a jó állapottól/potenciáltól való eltérésnek milyen okai vannak, az intézkedések tervezésének 
alapja. Az 5. fejezet a felszíni és a felszín alatti víztestek állapotának minısítését és a jelentıs 
vízgazdálkodási kérdések (emberi hatásokból származó problémák és a fı intézkedési irányok) 
azonosítását mutatja be.  

A minısítés elsısorban a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira épült, és az EU 
útmutatásainak megfelelı, Magyarországon kidolgozott vagy adaptált módszerek alkalmazásával 
készült. A tervezés tapasztalatai szerint mind a monitoring, mind a minısítési rendszer 
jelentıs fejlesztésre szorul a következı tervezési ciklusban.  

Az eredmények több tekintetben bizonytalanok. A monitoring nem elég részletes: sok az 
adathiányos víztest, esetenként a kijelölt pontok nem reprezentatívak, a mérések gyakorisága sok 
helyen nem elegendı az idıbeli változékonyság követésére. Másfelıl pedig a minısítési 
módszerek nem megfelelı érzékenységőek, a kevés adat nem tette lehetıvé a szükséges 
részletességő ellenırzést és az igazolást, emiatt esetenként az osztályhatárok az indokoltnál 
szigorúbbak vagy enyhébbek. 

A hiányosságok alapvetı oka, hogy mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek esetében a korábbi 
gyakorlathoz képest új, az ökológiai szempontokat elıtérbe helyezı minısítési módszereket kellett 
bevezetni. Számottevıen megnıtt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos adatigény. A VKI-nak 
megfelelı monitoring 2007-ben indult, tehát igen rövid adatsorok álltak rendelkezésre. A 
módszerek és a monitoring is az újszerő követelményeknek való megfelelés elsı változata, 
amelyet a tervezés elsı ciklusában szerzett tapasztalatok alapján fejleszteni, módosítani kell. A 
feladat sürgıs, mert el kell kerülni, hogy a VGT 2015. évi felülvizsgálatakor a fenti hiányosságok 
továbbra is akadályozzák a megfelelı biztonságú minısítést és ezen keresztül az intézkedések 
pontosítását.  

A víztestek elsı, a kiinduló állapot rögzítését célzó minısítése az említett gondok ellenére 
elegendı alapot szolgáltatott az intézkedések tervezéséhez. Felhasználva a 2. fejezetben 
ismertetett, a terhelésekre és igénybevételekre vonatkozó információkat, a jelentıs 
vízgazdálkodási problémák – a veszélyes anyagok kivételével -, így is megfelelı biztonsággal és a 
tervezés elsı fáisában szükséges pontossággal azonosíthatók voltak. (Lásd 5.4. fejezet).  

A felszíni és felszín alatti víztestek minısítésének módszereivel és az eredmények értékelésével 
az 5.1, illetve 5.2 fejezet foglakozik, a védett területek állapotértékelésének eredményeit pedig az 
5.3. fejezet foglalja össze. 

A részletek bemutatása elıtt áttekintjük a víztestek minısítésének végeredményét (5-1. 
táblázat). A minısítés mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek esetében több minıségi elem 
vizsgálatára épül. Felszíni vizeknél az ökológiai és a kémiai állapotot, míg felszín alatti vizeknél a 
mennyiségi és a kémiai állapotot kell minısíteni. Az egyes víztestek összesített minısítését a két 
rész-minısítés közül mindig a rosszabbik határozza meg. Adathiány esetén a minısítés nem, vagy 
csak részben végezhetı el. A táblázat jól mutatja a hazai minısítési munka két fontos konklúzióját: 
a felszín alatti vizeink viszonylagos jó állapota mellett a felszíni vizek zömében a mérsékelt 
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osztályba tartoznak; és jelentıs az adathiány, különösen a kémiai minısítéshez szükséges 
veszélyes anyagok tekintetében. A minısítés víztestenkénti eredményei a 6-2. mellékletben 
találhatók). 

5-1. táblázat: Víztestek minısítésének összefoglaló jellemzıi 

Víztestek minısítésének 
elemei 

kiváló 
db  /  % 

jó 
db  /  % 

mérsékelt 
db  /  % 

gyenge 
db  /  % 

rossz 
db  /  % 

adathiány 
db  /  %  

Vízfolyások (36  db víztest)       

   ökológiai állapot  0 / 0 2 / 6 10/ 28 7 / 19 1 / 3 16/ 44 

   kémiai állapot   1/ 3    35/ 97 

   összesített állapot  0 / 0 0 / 0 1/ 3 0 / 0 0 / 0 35/ 97 

Állóvizek (4 db víztest)       

   ökológiai állapot       4/100 

   kémiai állapot       4/100 

   összesített állapot      4/100 

Felszín alatti vizek (18 db víztest)       

   mennyiségi állapot   12/67  6/33  0 / 0 

   kémiai állapot   17/94  1/6  0 / 0 

   összesített állapot  12/67  6/33  0 / 0 
1 A felszíni vizek esetében az ökológiai minısítés ötosztályos (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge és rossz), míg a kémiai 

állapot minısítése vagy jó, vagy gyenge lehet. A víztest állapotát az ökológiai és a kémiai minısítés közül a 
rosszabbik határozza meg. Az összesítet minısítésre az EU nem ad pontos útmutatást, Magyarországon a többi 
tagállamhoz hasonlóan a következı módszert alkalmazta: az állapot kiváló, ha az ökológiai állapot kiváló és a kémiai 
állapot jó, illetve egyéb esetekben a kettı közül a gyengébbik határozza meg a minısítést (feltéve, hogy a nem jó 
kémiai minısítés az összevetésben „mérsékeltnek” tekinthetı).   

2 A mesterséges halastavak teszik ki az adathiányos víztestek nagy részét, a természetes állóvíztestek ökológiai 
állapotát tekintve például csak 20% adathiányos. 

 

5.1 Felszíni vizek állapotának minısítése 

 

A felszíni vizek esetében a minısítés a VKI-ban és a kapcsolódó útmutatóban elıírt, részben 
közösségi, részben nemzeti szinten rögzített módszereket követi 17 , ezek figyelembevételével 
készültek el a hazai típus-specifikus minısítési rendszerek is.  

Tekintettel arra, hogy az elsı VGT tervezési idıszakra nem állt még elegendı biológiai 
monitoring adat rendelkezésre, az állapotértékelés módszertana a jövıben további 
felülvizsgálatra és fejlesztésre szorul. A kevés adat miatt egyelıre nagy az osztályba sorolás 
bizonytalansága is, ezért a monitoring vizsgálatok bıvítésére és a mérési gyakoriság növelésére is 
szükség van. 

A módszertani fejlesztések során figyelembe kell venni azt a kötelezettséget, hogy 2012-ig végre 
kell hajtani az ökológiai minısítı rendszerek európai szintő interkalibrációját. Másik fontos 
szempont a továbbfejlesztésnél, hogy az emberi hatásokat érzékenyen jelzı minısítési 
módszerekre van szükség. A biológiai módszerek igazolását elıször hazai szinten indokolt 

                                                
17  A Víz Keretirányelv egységes szemlélető, ökológiai alapokon nyugvó, a vízi ökoszisztémák védelmét elıtérbe helyezı minısítési 

rendszert vezetett be, melyet az irányelv V. melléklete és az ECOSTAT útmutató pontosan rögzítenek. 
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elvégezni, statisztikai szempontból kielégítı részletességő adatgyőjtéssel (vizsgálati monitoring), 
adatelemzéssel, szakemberek széles körő bevonásával. 

Az ökológiai állapot minısítése 5 osztályos skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz), a 
víztípusra jellemzı, az antropogén szennyezésektıl, hatásoktól kvázi mentesnek tekinthetı ún. 
referencia állapothoz viszonyítva történik. A kémiai minısítés ezzel szemben csak két osztályos 
(jó vagy nem éri el a jót), attól függıen, hogy megfelel-e a környezet minıségi határértékeknek. A 
minısítés menetét és elemeit az 5-1. ábra mutatja be. A módszertani leírást az 5-1 (biológia 
minısítés), 5-2 (fizikai-kémia és kémiai minısítés) és az 5-4 (hidromorfológiai minısítés) 
háttéranyagok tartalmazzák. 

5-1. ábra: A felszíni vizekre vonatkozó 
minısítési rendszer sémája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesterséges és az erısen módosított állapotú víztestek esetén a minısítés kiindulási alapja 
a maximális ökológiai potenciál, egy hasonló természetes állapotú víztest referencia-állapotából, 
vagy a víztest fenntartandó funkciójából vezethetı le, és a potenciálisan elérhetı legjobb állapotot 
jelenti.  Az osztályba sorolás is azonos felbontású, csak az ökológiai „állapot” helyett a megfelelı 
szintő „potenciál” kifejezést kell alkalmazni.  

A több elembıl álló minısítések esetén mindig a legrosszabb határozza meg az összetett 
minısítést.  A víztest állapotát az ökológiai és a kémiai minısítés közül a rosszabbik határozza 
meg, azzal a kiegészítéssel, hogy az állapot kiváló, ha az ökológiai állapot kiváló és a kémiai 
állapot jó, illetve a nem jó kémiai minısítés az összevetésben mérsékelt minısítésnek számít.  

 

5.1.1 Vízfolyás víztestek ökológiai és kémiai állapota  

5.1.1.1 Vízfolyások ökológiai állapotának minısítése 
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A bemutatott minısítési elemekre vonatkozóan egy-egy víztesten eltérı számú minıségi elem állt 
rendelkezésre az 5-1. ábra szerinti ökológiai minısítéshez. Ez részben tudatos, a monitoring 
tervbıl következik, részben a mintavételi és mérési problémák okozta hiányosságok miatt alakult 
így. 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. Ez az indikátor a szennyezés 
jellemzésére a fizikai-kémiai vagy a fitobentosz szerinti minısítés valamelyike, a hidromorfológiai 
hatásoknál pedig a makrofita, a makroszkópikus gerinctelenek vagy a halak közül legalább az 
egyik minısítése. További szelekciót jelentett a megbízhatóság alapján történı mérlegelés. A 
minısítés megbízhatóságának megállapításához az osztályba sorolásnál mértékadó minısítési 
elem megbízhatóságát vették alapul (több azonos elemnél átlagot képezve). Alacsony 
megbízhatóság esetén megvizsgálták, hogy a mértékadó elem eredményét alátámasztja-e másik 
minısítési elem. Ha nem volt ilyen, akkor az alacsony megbízhatóságú eredményeket törölték 
annak érdekében, hogy kerüljék a téves besorolás kockázatából származó bizonytalanság 
növelését.  

A fenti megfontolásokkal a 36 vízfolyás víztestbıl 36-ra (100 %) készült ökológiai minısítés. Ebbıl 
16 (44 %) esetében alacsony az osztályba sorolás megbízhatósága. A vízfolyások ökológiai 
állapotát (erısen módosított és mesterséges víztestek esetén potenciálját) és az egyes minıségi 
elemek szerinti minısítések eredményeit 5-1. –  5-4. térképmellékletek mutatják be. Az osztályba 
sorolás arányait a minısítés részét képezı elem csoportonként és víztest kategóriánként az 5-2. 
és 5-3. táblázatok foglalják össze. 

 

5-2. táblázat: Vízfolyás víztestek ökológiai minısítésének eredményei minıségi elemenként 
és összesítve, a víztestek darabszáma szerint 

Biológiai 

osztályozás 

Hidromorfológiai 

osztályozás 

Fizikai-kémiai 

osztályozás 

Specifikus 

szennyezık 

(fémek) 

Ökológiai 

minısítés 

Állapot/ 

potenciál 

/osztály 
db % db % db % db % db % 

Kiváló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jó 9 25 0 0 6 17 2 6 2 6 

Mérsékelt 13 36 20 56 9 25 0 0 10 28 

Gyenge 7 19 14 38 4 11 0 0 7 19 

Rossz 1 3 2 6 0 0 0 0 1 3 

Nincs adat 6 17 0 0 17 47 34 94 3+13 44 
Megjegyzés: Az ökológiai minısítés az 5-1. ábra szerinti „egy-rossz mind rossz” elv alapján történik, a fentiekben leírt 
szempontok figyelembevételével, tehát az összetevı minıségi elemekre vonatkozó arányokból nem számítható az 
összesített arány. Az ökológiai minısítést a specifikus szennyezıkre vonatkozó adatok hiánya esetén is elvégezték.           

5-3. táblázat: Vízfolyás víztestek ökológiai minısítésének eredményei a különbözı 
kategóriákban 

Víztest kategória 

Természetes jellegő Erısen módosított Mesterséges Osztály 

db % db % db % 

Kiváló 0 0 0 0   

Jó 1 8 1 13   

Mérsékelt 6 50 4 50   

Gyenge 4 33 3 37   

Rossz 1 8 0 0   
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Víztest kategória 

Nincs adat 1+9 45 2+4 43   

Összes vizsgált víztest 12 100 8 100 0 0 

 

Az eredmények mutatják, hogy a vízfolyásoknak több mint 90 %-a nem éri el a jó 
állapotot/potenciált, vagy adathiány miatt nem minısíthetı. A legtöbb víztest a mérsékelt 
kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi állapot nincs nagyon távol a céltól. Általában 
igaz, hogy a nagy folyók állapota/potenciálja arányaiban kedvezıbb, mint a kis és közepes 
vízfolyásoké. 

Utalva az emberi hatásokat bemutató 2. fejezetre, a kedvezıtlen minısítés leginkább 
hidromorfológiai hatásokkal magyarázható (a meder és a part szabályozottsága, a nem megfelelı 
hullámtéri mővelés, az épített mőtárgyak vagy a túlzott vízkivételek és a nem vízgazdálkodási célú 
tározás). A vizek nem megfelelı fizikai-kémiai állapota a víztestek közelítıleg felénél „járult hozzá” 
a nem jó állapothoz/potenciálhoz. A szennyezési problémákat az esetek túlnyomó többségében a 
vizek tápanyagterhelése okozza (legnagyobb arányban foszfor határérték túllépés fordul elı).  

Összehasonlítva a különbözı kategóriába tartozó vizek állapotát, az a látszólag meglepı 
eredmény adódik, hogy a természetes jellegőek és az erısen módosítottak között nincs lényeges 
különbség. Ennek oka, hogy az erısen módosított vízfolyások állapotát a víztest funkciója miatt 
elfogadható hatásokon kívül általában egyéb jelentıs elváltozások is befolyásolják.  

A víztest kategóriák szerint nézve a jó állapotú természetes víztestek közé jobbára csak a hegy- és 
dombvidéki vízfolyások referenciához közeli felsı szakaszai tartoznak. Közepes vízfolyásaink 
többnyire gyenge – mérsékelt állapotúak.  

 

A továbbiakban a minısítés eredményei külön-külön, minıségi elemenként is bemutatjuk. 

 

Biológiai jellemzık 

A biológiai jellemzık közül a víztestek 83%-ára állt rendelkezésre a minısítés elvégzéséhez 
szükséges minimális eredmény, az osztályba sorolás azonban az esetek többségében két, 
maximum három élılénycsoport alapján történt (mind az öt élılénycsoportra csupán 1 víztestre 
volt felmérés). A biológiai minısítés a monitoring terv alapján, a víztesten kijelölt mintavételi 
hely(ek)re történt. A víztest biológiai állapotát, abban az esetben, ha egy víztesten belül több 
mintavételi hely adata is rendelkezésre állt, az eredmények egyszerő átlagolásával képezték. A 
pontminták extrapolációja, azaz a víztestek homogenitására vonatkozó feltevés gyengíti az 
eredmények megbízhatóságát. Több mintavétel esetén a víztest minısítését az egyedi minták 
megbízhatósággal súlyozott átlagából képezték. Az azonos víztestre vonatkozó biológiai 
eredmények sok esetben jelentıs szórást mutatnak. Ennek több oka is van: egyrészt az, hogy a 
biológiai elemek különbözı módon érzékenyek a külsı (természetes és antropogén) hatásokra; 
másrészt az alacsony mérésszám és a reprezentativitásból származó problémák miatt a minısítés 
eredménye bizonytalanságokat is hordoz.  

A minısítés megbízhatóságának megadására a szakértık három osztályos skálát képeztek, alábbi 
szempontokat figyelembe véve:  

�  A víztestre jellemzı mintavételi hely kiválasztása; 

�  A mintavételi hely megfelelısége a víztérben (pl. az aljzat kiválasztása); 

�  A mintavétel módja (az ismétlésben győjtött minták variabilitása alapján); 

�  A mintavételi idıpont kiválasztása (évszakos változások, vízjárás); 

�  A minta feldolgozása (minta elıkészítés, preparátumkészítés); 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

5. fejezet 
A vizek állapotának értékelése, jelentıs vízgazdálkodási 

kérdések azonosítása 
– 158 – 

 

�  A feldolgozást végzık eredményei közti variabilitás (emberi tényezık). 

�  

Az 5-4. és 5-5. táblázatok a biológiai elemek szerint végzett minısítés eredményeit összesítik. Az 
biológiai állapot az „egy rossz mind rossz” elvet követve, a vizsgált elemek közül a legrosszabb 
osztály meghatározásával történt. A minısítés módszertanával foglalkozik részletesen az 5-1. 
háttéranyag. 

 

5-4. táblázat: A biológiai elemek szerinti minısítés eredményeinek megoszlása élılény 
együttesenként 

Osztály 
Fito-

bentosz 

Fito-

plankton1 
Makrofiton1 

Makrozoo- 

bentosz 
Halak 

Biológiai 

állapot 

Kiváló 0 0 1 0 1 0 

Jó 15 0 1 4 1 8 

Mérsékelt 10 1 4 3 1 5 

Gyenge 3 1 2 1 0 0 

Rossz 0 0 0 1 0 0 

Nincs adat 8 20 12 13 19 9 

Összes vizsgált víztest 28 2 10 9 3 13 
1 Az adott élılénycsoport nem mindegyik víztípusnál releváns 

 

5-5. táblázat: A biológiai minısítés eredménye víztest kategóriánként   

Víztest kategória 

Természetes jellegő Erısen módosított Mesterséges Osztály 

db % db % db % 

Kiváló 0 0 0 0   

Jó 4 22 5 42   

Mérsékelt 9 50 4 33   

Gyenge 4 22 3 25   

Rossz 1 6 0 0   

Nincs adat 4 36 2 14   

Összes vizsgált víztest 18 100 12 100 0  

 

A természetes jellegő víztestek között kiváló állapotú egyetlen víztest sincs. Az eredmények a 
fitobentosz minısítésre többnyire jobbak, a vizsgált víztesteknek több mint a fele jó minısítést 
kapott. A többi élılénycsoportnál a mérsékelt állapotú víztestek aránya a legmagasabb. 
Legnagyobb arányban a makrogerinctelen minısítés szerint bizonyultak gyenge vagy rossz 
állapotúnak a vizsgált vízfolyások. Ennek oka, hogy ez az élılénycsoport, amely az EU-ban zajló 
többéves kutatási projektek eredményei szerint is a legszélesebb terhelés és beavatkozás típusra 
érzékeny, mind a szerves terhelésre, mind a medermorfológiai és hidrológiai változásokra 
fajösszetételének és mennyiségi viszonyainak megváltozásával reagál. A biológiai jellemzık 
szerint minısített természetes vízfolyások között legnagyobb számban (minısítettek 50%-a) 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

5. fejezet 
A vizek állapotának értékelése, jelentıs vízgazdálkodási 

kérdések azonosítása 
– 159 – 

 

mérsékelt állapotúak fordulnak elı. A jó állapotot a minısítettek 22 % érte el. Ezek többségében a 
középhegységeinkben eredı kisvízfolyások referencia állapothoz közeli, felsı szakaszai.  

 

Az alegységhez tartozó 22 db természetes vízfolyás víztest közül 18 db víztestre készült biológiai 
minısítés. A fitoplankton mérési eredmények hiánya miatt egyetlen víztest esetében sem volt 
mérési adat mind az öt élılénycsoportra, 7 db víztestre (a természetes víztestek harmadára) volt 
legalább három biológiai elemre adat.  

Az azonos víztestre vonatkozó biológiai eredmények sok esetben jelentıs szórást mutatnak. 
Ennek több oka is van: (i) egyrészt az a tény, hogy a biológiai elemek különbözı módon 
érzékenyek a külsı (természetes és antropogén) hatásokra; másrészt figyelembe kell vennünk, 
hogy az alacsony mérésszám és a reprezentativitásból származó problémák miatt a minısítés 
eredménye összességében jelentıs bizonytalanságot hordoz. 

A kiváló vagy jó állapotú osztályzatot kapott természetes vizek száma 4 db (a vizsgáltak 22 %-a). 
Az eredmények a fitobenton minısítésre feltőnıen jobbak, itt a vizsgált víztestek 50 %-a jó 
minısítést kapott. A többi élılénycsoportnál a méréskelt állapotú víztestek aránya a legmagasabb. 
Rossz állapotra utaló eredményt csak a makrogerinctelenek szerinti minısítés adott, ez is csupán 
egy víztest esetében (Galga-patak alsó).  

 

Az erısen módosított (eredetileg természetes) víztestek esetében bizonyos hidromorfológiai 
befolyásoltság hosszabb távon is fenn kell, hogy maradjon (a hasznosítás, igénybevételek 
figyelembe vételével). A biológiai jellemzık többségére igaz, hogy ezeket a hatásokat tükrözik, és 
ezt a minısítésnél figyelembe kell venni. (A kiváló állapot helyett a hidromorfológiai 
befolyásoltságot is figyelembe vevı ún. maximális ökológiai potenciál a mérvadó, lásd a 
módszertani leírásokat tartalmazó 5-1. háttéranyagot). Az eredményeket tekintve az arányok a 
természetes vízfolyásokéhoz hasonlók, de a jó potenciált elérı víztestek száma a módszertanból 
következıen magasabb. A közepes vagy annál rosszabb állapotúak nagy aránya viszont 
egyértelmően jelzi, hogy vízfolyásaink többségénél az erısen módosítottságot eredményezı 
beavatkozás hatása mellett egyéb, az ökológiai állapotra ható emberi tényezık is érvényesülnek.  

Az alegységen belül a tervezés során összesen 14 db vízfolyás víztestet jelöltünk ki erısen 
módosított állapotúnak, ezek 83%-ára készült biológiai minısítés. Az eredményeket tekintve az 
arányok a természetes vízfolyásokéhoz képest hasonlók, de a jó állapotot elérı víztestek száma 
az ökológiai potenciálnál alkalmazott korrekció miatt általában magasabb. A kiváló vagy jó állapotú 
osztályzatot kapott erısen módosított vizek száma 5 db (a vizsgáltak 42%-a). 

 

A mesterséges víztestek az alegységen nem kerültek kijelılésre.  

 

Az eredményeknél fontos figyelembe venni, hogy a biológiai minısítési rendszer – miként más EU 
tagállamoké is - sok szempontból továbbfejlesztésre szorul, mely feladatok többsége elsısorban 
kutatási jellegő munkát igényel. Egyelıre hiányzik a nagy folyók mintavételezési módszertana, 
valamint a tavak makrogerinctelen és hal minısítése. A jövıben szükséges a biológiai minıségi 
elemek eredményei közötti harmonizáció megteremtése is. Az elsı szempontot támasztja alá a 
fitobenton kedvezıbb, a makrofiton és a makrogerinctelenek által a vizek állapotáról mutatott 
kedvezıtlenebb kép. Míg a fitobenton elsısorban a tápanyag és szerves terhelések hatását 
indikálja, a makrofiták a hidromorfológiai elváltozásokat mutatják. A makrogerinctelenek pedig 
gyakorlatilag az összes emberi hatásra érzékenyek. A legfontosabb feladat a stresszor-specifikus 
indexek kidolgozása annak érdekében, hogy a terhelések (és az erre ható intézkedések) ökológiai 
hatása mérhetıvé váljon. Ezen kapcsolatok ismeretének hiánya a legfıbb akadálya a VKI 
alkalmazásának, és ez az oka annak, hogy a tervezés egyelıre a kívántnál nagyobb mértékben 
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kell, hogy támaszkodjon a vízkémiai és hidromorfológiai információkra. A jövıben pilot projektek 
keretében megvalósult intézkedés típusok vizsgálatán keresztül kell a stresszor – válasz 
kapcsolatokat kutatni. 

 

Az emberi hatásokat közvetlenül tükrözı fizikai-kémiai és hidromorfológiai jellemzık a víztestek 
túlnyomó részére rendelkezésre állnak. Elvben e két utóbbi minısítési elemmel az emberi hatások 
jellemezhetık. A VKI azonban a biológiai jellemzıket elıtérbe helyezi e két jellemzıvel szemben. 
(Helyettesítésre csak kivételes esetben, hasonló típusok és azonos problémák esetében ad 
lehetıséget.) A hidromorfológiai és a fizikai kémiai minıségi jellemzık esetén ugyancsak 5-
osztályos minısítés készült (a módszertani leírást és az osztályhatárokat 5-2. és 5-4 
háttéranyagok tartalmazzák) noha ezek az elemek az 5-1. ábra szerinti összesített ökológiai 
minısítésben támogató elemként, kevesebb osztállyal szerepelnek. A hazai gyakorlat az 
adathiányos víztesteket nem minısítette terhelések vagy igénybevételek alapján, ezeket az 
információkat – a hasonlóság elvébıl kiindulva – közvetlenül az intézkedések tervezéséhez 
használták fel.   

 

Fizikai-kémiai jellemzık 

 

A fizikai és kémiai jellemzıkre a 2004 - 2008 idıszak adataival a vízfolyás víztestek 33 %-át 
lehetett minısíteni (eltérı megbízhatósággal, hisz esetenként csak 3 - 4 észlelési adat állt 
rendelkezésre). A legtöbb víztestre egyetlen mintavételi helyrıl volt adat. Ahol több mintavételi hely 
adatsora is rendelkezésre állt, az adatokat egyesítették és a minısítést a kumulált adatsorral 
végezték. Az osztályba sorolás megbízhatóságát statisztikai alapon számították (a mintaszám, a 
mérésekbıl számított tapasztalati szórás és az osztályhatárok ismeretében), és 90 % felett magas, 
70 – 90 % között közepes, <70 % esetén alacsony megbízhatóságúnak sorolták be. Az 
eredményeket az 5-6. táblázat és az 5-4. ábra mutatja. A minısítés az elem csoportok közötti 
legrosszabb osztály alapján történt. 

 

5-6. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés 
eredménye elem csoportonként 

 

Osztály 

Szerves 
anyagok, 

oxigénháztartás 
Tápanyag-

készlet Sótartalom 
Savasodási 

állapot 
Fizikai-kémiai 

minısítés 

Kiváló 3  2 18  

Jó 11 8 9  6 

Mérsékelt 3 8 8  9 

Gyenge 2 3   4 

Rossz      

Nincs adat 17 17 17 18 17 

Összes vizsgált víztest 19 19 19 18 19 
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5-2. ábra:  Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba 
sorolás szerint élılény együttesenként 
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A vizek fizikai-kémiai állapota (5-3 térkép melléklet) a biológiai minısítéssel összehasonlítva 
lényegesen jobb, az elem csoportok integrálásával kapott végeredmény (integrált fizikai-kémiai 
állapot) szerint az alegység területén a vizsgált vízfolyások 32%-a eléri a jó állapotot. Az 
eredmények a fitobentosz minısítéssel (mely a biológiai elemek közül legkevésbé érzékeny a 
hidromorfológiai hatásokra, ennél fogva a szennyezést leginkább mutatja) összhangban vannak.  

A csoport paramétereket külön vizsgálva a kép sokkal árnyaltabb. A csoportok közül legrosszabb a 
helyzet a növényi tápanyagok esetében. A magas szervesanyag-tartalom a vizsgált vízfolyások 
26%-ánál jelent problémát. Ennél magasabb a tápanyag miatt kifogásoltak aránya (58%). 
Viszonylag sok vízfolyás (a vizsgáltak 42%-a) a sótartalom miatt kifogásolt. A hazai felszíni vizek 
természetes sótartalma geokémiai adottságok miatt az európai vizekkel összehasonlítva általában 
magasabb. A sótartalom miatt kifogásolt vizekben azonban nem a természetes eredet, hanem 
kommunális szennyvízbevezetés (esetenként termálvíz bevezetés) emeli a sókoncentrációt. 
Tekintve, hogy a vízfolyások többsége valamilyen mértékben tisztított szennyvízzel terhelt, a klorid 
ionok konzervatív jelzıanyagként a szennyvízhatást jól indikálják.   

A fizikai-kémiai állapotot (szennyezettséget) befolyásolja a vizek terhelhetısége is. A kisebb 
vízfolyások (különösen a hegy- és dombvidéki vízfolyások felsı szakaszai) a kis hígulás illetve a 
természetes állapotban alacsony szaprobitás miatt sokkal érzékenyebbek a szennyezıdésekkel 
szemben.  

 

A támogató fizikai-kémiai elemek esetében alapvetıen nincs különbség aszerint, hogy a víztest 
természetes, erısen módosított, vagy mesterséges kategóriába tartozik, a jó ökológiai 
állapotnak/potenciálnak megfelelı vízminıséget kategóriától függetlenül el kell érni. A természetes 
vizekre megállapított osztályhatárok változatlanul alkalmazandók az erısen módosított víztestekre, 
fontos azonban, hogy a határértékeket a hidromorfológiai viszonyoknak megfelelı típus-csoport 
szerint kell kiválasztani. A minısítési rendszer a mesterséges víztestekre is alkalmazható, a 
funkció alapján történı csoportosítás és a természetes víztípusok közötti megfeleltetés alapján. 
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Hımérsékleti viszonyokra általános, víztestenkénti minısítés nem történt, a kritériumokat ott kell 
alkalmazni, ahol antropogén eredető hıterhelés jelentkezik. A részleteket illetıen lásd a termálvíz 
bevezetésekkel foglalkozó intézkedéseket (8. fejezet és 8-3. melléklet). 

Egyéb specifikus szennyezıanyagok (fémek) 

Az egyéb specifikus szennyezık közül Magyarország a Duna-medencében is jelentısnek számító 
négy fémet (oldott cink, réz, króm, arzén) 18  vonta be a vizsgálandó jellemzık sorába, mivel 
egyenlıre csak ezekre álltak rendelkezésre monitoring adatok. A jelentıs adathiány miatt 
összességében így is csak a víztestek 13%-ára készülhetett minısítés.  

 

Az alegységen kijelölésre került vízfolyás víztestek közül egy sem érintett speciális 
szennyezıanyag miatti nem-megfeıséggel. 

 

Hidrológiai és morfológiai jellemzık 

A hidrológiai és morfológiai viszonyok (a továbbiakban összevonva: hidromorfológiai viszonyok, 
illetve jellemzık) fontos meghatározói az ökoszisztémák mőködésének, így az ökológiai minısítés 
ún. támogató elemei. A jó állapot követelményeit az élıvilággal való szoros kapcsolat határozza 
meg. Az elem csoportok közül a biológiai és a hidromorfológiai minısítés általában közel azonos 
eredményt adott. Az 5-7. táblázat és az 5-5. ábra mutatja a minısítés eredményeit, a vízfolyások 
természetes típusai és az emberi használat jellege szerinti bontásban. A hidromorfológiai 
minısítés módszertanát, a végrehajtott kiegészítı vizsgálatokat és a víztestenkénti eredményeket 
az 5-4. háttéranyag foglalja össze.  

A hidromorfológiai minısítés szerint a kis- és közepes vízfolyások között csak a dombvidéki 
szakaszon fordulnak elı jó állapotú/potenciálú víztestek, de számuk csekély (18, ami 5 % alatti 
arányt jelent). A nagy folyók esetében a szők hullámtér és az elzárt holtágak és mélyárterek és a 
duzzasztás jelentik a fı problémát, míg a kis- és közepes vízfolyásokon a szabályozottság, a nem 
megfelelı parti területhasználat és a völgyzárógátas tározók lefolyást módosító hatása egyaránt 
jelentıs (lásd 2. fejezet). 

5-7. táblázat: Vízfolyások 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 

Összesen 

Kiváló        
Jó        
Mérsékelt  1 6 3 7 3 20 
Gyenge   4 4 4 2 14 
Rossz    2   2 
Nincs adat        
Összes víztest 0 1 10 9 11 5 36 

                                                
18 Az „Egyezmény a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttmőködésrıl (Szófiai Konvenció)” keretében a dunai 

országok megállapodtak, hogy a Duna-medencében a VKI elsıbbségi anyagokon kívül releváns veszélyes anyag a króm, cink, arzén, 
réz, cianid. 
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* Ebben a feldolgozásban a nagy folyó kategóriába tartozik az a víztest, amelyik kifolyási szelvényéhez tartozó 
vízgyőjtıterület nagyobb, mint 5000 km2.  

 

5-8.ábra: Vízfolyások hidromorfológiai minısítésnek eredményei, kategóriák szerinti 
felbontásban 
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Az 5-4 térkép melléklet mutatja valamennyi víztestre a hidromorfológiai minısítés eredményeit. A 
térkép is jelzi a dombvidéki és alföldi területek közötti különbséget, területi sajátosságokat. 

 

A 22 db természetes vízfolyás víztest egyike sem éri el a jó hidromorfológiai állapotot. A 
vízfolyások zöme (62%-a) az ún. mérsékelt osztályba esik: vagyis az eltérés az általánosan 
megkívánt célállapottól nem jelentıs, tehát reális lehet annak rövid vagy középtávon való elérése. 

A kis- és közepes hegy- és dombvidéki, valamint a síkvidéki vízfolyások esetében a mérsékelt és a 
gyenge víztestek aránya hasonló (kb. 60% ill. 40%) A kis- és közepes vízfolyásoknál a 
szabályozottság, a nem megfelelı parti területhasználat, és a lefolyás módosítása egyaránt 
jelentıs hatású (a víztesteket érı, hidromorfológiai állapotot befolyásoló beavatkozásokat 2. 
fejezetben mutattuk be). 

 

Az erısen módosított vízfolyások (15 db) sem érik el a jó hidromorfológiai állapotot, pontosabban a 
kategóriára jellemzı jó potenciált. A víztestek jelentıs része (47%-a) mérsékelt minısítéső. Két 
víztest (Egres-patak, Tarján-patak (Zagyva-vízgyőjtı)) csak rossz minısítést kapott. 

Az alegység területén egyetlen nagy folyó található, ez a Zagyva alsó víztest. A vízfolyás az 
erısen módosított kategóriába tartozik, hidromorfológiai állapota mérsékelt. 

Az eredmények világosan jelzik, hogy az erısen módosított víztestek esetében is szükség van 
állapotjavító intézkedésekre, hiszen jelenleg nem érik el jó ökológiai potenciáljukat. 
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5.1.1.2 Vízfolyások kémiai állapotának veszélyes anyagok szerinti 
minısítése 

 

Az EU által meghatározott elsıbbségi anyagokra (néhány kivételtıl eltekintve) a hazai monitoring 
korábbi gyakorlatában nem végeztek rendszeres vizsgálatokat. 2006-2007 közötti idıszakban 
készült az elsı felmérés, mely összesen 66 monitoring pontra terjedt ki. Ennek felhasználásával 55 
víztestre lehetett elvégezni a minısítést. Az adathiány tehát 94%-os. A minısítés (gyér) 
eredményét az 5-5. térképmelléklet szemlélteti.  

Országosan minısített víztestek megközelítıleg fele nem volt jó állapotú. Az elsıbbségi 
anyaglistából 9 elem, vegyület, vegyületcsoport határérték túllépése fordult elı, legnagyobb 
arányban kadmium (15 víztest, elsısorban a Tisza vízgyőjtın). A szerves elsıbbségi anyagok 
közül növényvédı szerek (endoszulfán, diuron, izoproturon, trifluralin), többgyőrős aromás 
szénhidrogének, oktilfenolok és dietil-hexil-ftalát koncentrációja haladta meg a határértéket.  

 

A határértékeket meghaladó szennyezettség eredetére vonatkozó ismeretek hiányosak és 
bizonytalanok. A következı tervezési ciklusban sokkal nagyobb erıforrás szükséges erre a 
problémakörre, hiszen a vizsgált víztestek esetében jelentkezı közel 50%-os szennyezettségi 
arány jelzi a probléma súlyát. Elsı lépésben a monitoring megerısítésére (méréstechnika 
fejlesztése, mérések számának növelése), továbbá a speciális felmérı programokra van szükség. 

 

Az alegység területén nincs olyan vízfolyás víztest, amely  elsıbbségi anyag(ok) miatt nem jó 
minısítéső az EQS túllépést okozó elsıbbségi anyagok miatt. 

 

5.1.1.3 Vízfolyások állapotának összesített minısítése 

 

Az összesített minısítés az 5.1. ábrán feltüntetett módszertan szerint azt jelenti, hogy az ökológiai 
és a kémiai minısítés közül a rosszabbik dönti el a víztest állapotának minısítését. Gyakorlatilag 
azonban az összevonásnak jelenleg még nincs értelme, mert a kémiai állapotot mindössze a 
víztestek 6%-án lehetett meghatározni, a minısített víztestek 94%-án tehát csak ökológiai 
minısítés áll rendelkezésre. Mindössze egyetlen olyan víztest található, ahol van kémiai minısítés, 
és az rosszabb eredményt adott, mint az ökológiai minısítés. 

A víztestenkénti minısítési eredményeket, a minısítés megbízhatóságát és az ökológiai és kémiai 
osztályba sorolást az 5-1. melléklet tartalmazza. 

5.1.2 Állóvíz víztestek ökológiai és kémiai minısítése 

5.1.2.1 Állóvizek ökológiai állapota 

 

Az állóvizek jellemzése a vízfolyásokéhoz hasonlóan, a VKI V. mellékletében meghatározott 
állapotjellemzık szerint történt, az értékelés azonban nem teljes körő az adathiány és módszertani 
hiányosságok miatt. Az eredmények térképi megjelenítése a vízfolyásokkal együtt készült (5-1. – 
5-4. térkép mellékletek), a víztestenkénti minısítést az 5-1 melléklet, a részleteket az 5-1 függelék 
tartalmazza. 
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Az alegység területén nincs természetes állóvíz víztest. 

Kisebb tározók, morotvák, kavicsbánya tavak többsége a mérete miatt önálló víztestként nem lett 
kijelölve. Velük elsısorban fürdıvíz célú hasznosítás esetén, vagy természetvédelmi szempontok 
miatt kell a VGT-ben foglalkozni. 

 

Erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs. 

 

A halastó típusú állóvizet (Tápiószecsıi halastavak) nem minısítettük, de feltételezzük, hogy mivel 
intenzív mővelés alatt áll, vize a magasan fenntartott tápanyagszint miatt leeresztéskor az alvizet 
terheli, így potenciális szennyezıforrást jelent. 

Az alegység területén található bányató és ipari hasznosítású tavak állapotát fizikai-kémiai adatok 
hiányában szintén nem minısítettük. 

 

Biológiai jellemzık 

 

A 4 mesterséges állóvízbıl 1 halastó, melyek potenciálját a hasznosítás határozza meg, ott 
extenxív tógazdasági haltermelés folyik. Minısítésére egyelıre nem került sor. A halastóra a 
hasznosítás szerint (intenzív, extenzív, természetvédelmi) kell kidolgozni a potenciálra vonatkozó 
minısítı rendszert, ehhez azonban jelentıs adatgyőjtésre volna szükség. A mesterséges víztestek 
közül fontosak még a bányatavak (3). Ezek fele üzemelı, a többi már felhagyott, többségében 
rekreációs hasznosítású. Állapotuk biológiai adatok hiányában nem volt minısíthetı. A 
fürdıvízként is hasznosított bányatavakat a védettségre vonatkozó kritériumok szerint is értékelni 
kell (5.4.3 fejezet), minıségük általában megfelelı.   

 

Fizikai-kémiai jellemzık és specifikus szennyezık 

Az állóvizek minısítéséhez a folyóvizeknél használt fizikai-kémiai jellemzıkön kívül az átlátszóság, 
mint fizikai jellemzı bevonását javasolja a VKI. Tekintettel arra, hogy állóvizeink túlnyomó 
többsége sekély, azokat a szél keltette áramlások fenékig felkavarni képesek, ez a paraméter nem 
releváns. Az állóvíz típusokra meghatározott osztályhatárokat az országos terv minısítést 
bemutató függeléke tartalmazza. 

 

Az alegység területén nincs természetes állóvíz víztest. 

 

Erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs.A halastó típusú állóvizet (Tápiószecsıi 
halastavak) nem minısítettük, de feltételezzük, hogy mivel intenzív mővelés alatt áll, vize a 
magasan fenntartott tápanyagszint miatt leeresztéskor az alvizet terheli, így potenciális 
szennyezıforrást jelent. 

Az alegység területén található bányató és ipari hasznosítású tavak állapotát fizikai-kémiai adatok 
hiányában szintén nem minısítettük. 

 

Specifikus szennyezınél az alegységen lévı víztestre nem áll rendelkezésre adat. 

 

Hidrológiai és morfológiai jellemzık 
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Állóvizekre jelenleg nem áll rendelkezésre a vízfolyásokéhoz hasonló ötosztályos minısítési 
módszer. Az egyes állóvíz típusok hidromorfológiai referencia viszonyait, illetve a jellemzéshez 
felhasználható paramétereket meghatározták, de az adatok, illetve a jó állapot biológiai 
szemlélettel megállapított követelményeinek hiánya miatt a minısítési rendszert nem lehetett 
kidolgozni. Az integrált ökológiai minısítés szempontjából fontos kiváló állapotot egyik víztest sem 
érte el. 

5.1.2.2 Állóvizek kémiai állapotának veszélyes anyagok szerinti 
minısítése 

A veszélyes anyagok esetében nincs különbség az értékelési módszerben a folyóvizek és az 
állóvizek között. A környezetminıségi EQS határok minden víztípusra, így az állóvizekre is 
érvényesek, függetlenül azok kategóriájától.  

Az adatokkal rendelkezı víztestek kis száma az eredményeket olyan mértékben bizonytalanná 
teszi, hogy ennek alapján az állóvíztestek kémiai állapotára vonatkozó következtetéseket levonni 
nem lehet. Fontos konklúzió azonban a monitoring fejlesztésének szükségessége.  

5.1.2.3 Állóvizek állapotának összesített minısítése 

A vízfolyásokhoz hasonlóan az összesített minısítést az ökológiai és a kémiai osztályozás közül a 
rosszabbik határozza meg. Országosan mindössze négy víztesten lehetett a kémiai állapotot 
minısíteni, de ez mind jó eredményt adott, vagyis a kémiai minısítés sehol nem befolyásolja az 
ökológiai minısítés eredményét. A víztestenkénti minısítési eredményeket, a minısítés 
megbízhatóságát és az ökológiai és kémiai osztályba sorolást az 5-1. melléklet tartalmazza. 

5.2 Felszín alatti víztestek állapotának minısítése 

A felszín alatti vizek állapotának minısítését a 30/2004 KvVM rendelet19 alapján kell végrehajtani, 
amely egyaránt összhangban van a VKI elıírásaival, a „Felszín alatti vizek védelme Irányelvvel”20 
és az EU szinten kiadott útmutatóval21. A módszertani sémát az 5-6. ábra mutatja. A módszerek 
alkalmazhatóságát a gyakorlat igazolta. Megbízhatóbb minısítési eredményeket a részletesebb 
monitoring, illetve a pontosabb számítás nyújthat, amelyre vonatkozó fejlesztések a következı 
tervezési ciklus sürgıs feladatai közé tartoznak. 

                                                
19  30/2004 (XII.30.) KvVM rendelet: a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 
20  2006/118/EK a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl  
21  Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment (EU, CIS Guidance Document No.18.), 2009  
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5-3.ábra: Felszín alatti vizek minısítésének módszere 

 
 *FAVÖKO: felszín alatti víztıl függı ökoszisztéma. Típusai: vízfolyások vízi vagy vizes élıhelyei, sekély tavak vizes 

élıhelyei, szárazföldi élıhelyek. 

 

A felszín alatti vizek minısítése mennyiségi és kémiai (vízminıségi) szempontból történik, és a 
víztest állapotának minısítését a kettı közül a rosszabbik határozza meg. Az „egy rossz, mind 
rossz” elv a mennyiségi és a kémiai minısítésen belül is érvényesül: a különbözı tesztek közül 
egyetlenegy nem megfelelı is elegendı az adott szempontból gyenge állapotú minısítéshez. 
Valamennyi minısítés egyébként kétosztályos: jó és gyenge.  

A mennyiségi állapotra vonatkozó tesztek lényege a kutakból történı vízkivételek és az egyéb 
vízhasználatok által okozott vízelvonások (a felszín alatti víz túlzott mértékő megcsapolása mély 
medrő vízfolyások által, jelentıs többletpárolgást igénylı telepített növényzet) hatásának 
értékelése  

� a tárolt készletre (nem engedhetı meg a víztest számottevı részére kiterjedı 
vízszintsüllyedés), 

� a FAVÖKO-k víztest szintő vízigényének kielégítésére (a víztest vízmérlegének pozitívnak 
kell lennie: a vízkivétel nem haladhatja meg a hasznosítható készletet, ami a sokévi 
átlagos utánpótlódás csökkentve a FAVÖKO-k vízigényével),  

� vízfolyások ökológiai kisvízi, források vízhozamára (a felszín alatti vízbıl származó táplálás 
csökkenése miatt a kisvízi hozam ill. forráshozam nem lehet kisebb, mint az ökológiai 
minimum),   

� vizes és szárazföldi FAVÖKO-k állapotára (a felszín alatti víz állapotában bekövetkezı 
változás nem okozhat jelentıs károsodást),  

� a vízminıség változására (a víz kémiai összetétele, szennyezettsége, hımérséklete nem 
változhat számottevıen a vízkivétel miatt megváltozó áramlási viszonyok következtében). 
(A hımérséklet figyelembevétele hazai elıírás). 

 

Bizonyos víztesteken – ahol annak a víztest jellege, és az ismert igénybevételek/hatások miatt 
nincs értelme – nem kell minden tesztet elvégezni. A vízmérlegre, a vízfolyások ökológiai kisvizére, 

gyenge 
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süllyedés teszt 
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teszt 
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a vizes és a szárazföldi FAVÖKO-kra vonatkozó tesztek eredményei lehetnek bizonytalanok - ez 
azt jelzi, hogy a rendelkezésre álló információk nem elegendıek a víztest gyenge állapotú 
minısítéséhez, de a bizonytalanság miatt kérdéses, hogy a jó állapot 2015-ig fenntartható-e.  

A kémiai állapot minısítése a monitoring kutakban észlelt küszöbértéket 22  meghaladó 
koncentrációk feltárásán alapul. A különbözı tesztek célja ezeknek a szennyezéseknek a felszín 
alatti vízhasználatokra, illetve a felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákra gyakorolt hatásának 
(veszélyességének) ellenırzése. A kémiai minısítés akkor jó, ha:  

� a termelıkutakban vagy észlelıkutakban tapasztalt túllépés nem vezethet a vízmő 
bezárásához vagy az ivóvízkezelési technológia módosításához,   

� a szennyezett felszín alatti víz kiterjedése nem korlátozhatja a vízkészletek jövıbeli 
hasznosítását (az arány <20%) – ez a teszt Magyarországon a nitrátra, ammóniumra és 
növényvédı szerekre készült,  

� a szennyezés nem veszélyeztetheti vízfolyások ökológiai vagy kémiai állapotát 

� a szennyezés nem veszélyeztet jelentıs vizes vagy szárazföldi FAVÖKO-kat,  

� jelentıs pontszerő szennyezés továbbterjedése nem vezethet az elızı problémák 
bármelyikének kialakulásához.  

 

A kémiai tesztekre is érvényes, hogy nem minden víztest esetében kell az összes tesztet elvégezni.  

A jó állapot megırzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a víztestek, ahol valamely 
szennyezıanyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja tartós emelkedı, 
vagy a hımérséklet csökkenı tendenciát jelez. A vízminıségi trendek elemzésének célja, hogy 
jelezze azokat a problémákat, amelyek a jelenleg még jó állapotú víztestek esetében felléphetnek, 
a már most is kimutatható jelentıs és tartós koncentráció- vagy hımérsékletváltozás miatt. 

 

"A tervezési alegység négy-négy sekély porózus (sp.2.9.1, sp.2.9.2, sp.2.10.1, sp.2.10.2) és 
porózus (p.2.9.1, p.2.9.2, p.2.10.1, p.2.10.2), három porózus termál (pt.1.2, pt.2.2, pt.2.5), valamint 
két-két sekély hegyvidéki (sh.2.1, sh.2.2) és hegyvidéki (h.2.1, h.2.2), továbbá egy karszt (k.1.5) és 
öt  termálkarszt (kt.1.3, kt.1.4, kt.1.5, kt.2.1, kt.2.5) víztest területéhez tartozik. Ezek közül a pt.1.2, 
kt.1.3 és kt.2.5  víztesteket csekély területi érintettsége, illetve csekély jelentısége miatt ebben az 
alegység tervben nem részletezzük,  azok tárgyalására a Duna-völgyi fıcsatorna (1-10), a Tarna 
(2-11),illetve a Közép-Duna (1-9) alegységek tervében kerül sor. " 

  

 

A részletezett víztestek a következık: 

• Észak-Alföld (pt.2.2), 

• Északi-középhegység medencéi (pt.2.5), 

• Duna-Tisza közi hátság- Tisza vízgyőjtı északi rész (p.2.10.1), 

• Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (p.2.10.2), 

• Északi középhegység peremvidék (p.2.9.1), 

• Jászság,Nagykunság (p.2.9.2), 

                                                
22  Küszöbérték: az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún. receptorok (ember az ivóvízen és az 

élelmiszeren keresztül, vízi, vizes és szárazföldi ökoszisztémák) káros mértékő szennyezıdésének. A tagállamok határozzák meg, 
szemben az ún. határértékekkel, amelyeket EU szinten határoznak meg.(Lásd bıvebben az 5.2.2.1 fejezetben.) 

. 
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• Duna-Tisza közi hátság- Tisza vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1) 

• Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2), 

• Északi középhegység peremvidék (sp.2.9.1) 

• Jászság,Nagykunság (sp.2.9.2), 

• Cserhát, Karancs, Medves-Zagyva vízgyőjtı (h.2.1), 

• Mátra (h.2.2), 

• Cserhát, Karancs, Medves-Zagyva vízgyőjtı (sh.2.1), 

• Mátra (sh.2.2), 

• Naszály, Nógrádi-rögök (k.1.5) 

• Visegrád-Veresegyháza termálkarszt (kt.1.4) 

• Nógrádi termálkarszt (kt.1.5) 

• Bükki termálkarszt (kt.2.1).  

 

 

5.2.1 Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minısítése  

A mennyiségi állapotra vonatkozó minısítést valamennyi felszín alatti víztestre el lehetett végezni, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a vízmérleg teszt felszín alatti vízgyőjtıket jelentı víztest-csoportokra 
vonatkozott, és a teszt eredménye a csoport minden víztestjére érvényes. A mennyiségi állapot 
minısítésének eredményeit foglalja össze az 5-8. táblázat és az 5-7. ábra, illetve az 5-6. - 5-9. 
térképmellékletek.  

Az egyes tesztek víztestenkénti eredménye megtalálható az 5-2. mellékletben. A mennyiségi 
állapot értékelésének módszertanát, az elvégzett háttérvizsgálatokat, és a részletes eredményeket 
az 5-5. háttéranyag mutatja be.  

5-9. táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minısítése tesztenként és 
víztest típusonként 

Az egyes tesztek  alapján nem megfelelı víztestek száma (db) Víztestek 

típusa víztestek 

száma 

vízszint- 

süllyedés  

vízmérleg  

gyenge/ 

bizonytalan 

vízminıség- 

változás  

vízkivétel  

miatt  

károsodott 

FAVÖKO 

gyenge/ 

bizonytalan 

összesített  

Minısítés1 

gyenge/ 

bizonytalan 

sekély porózus 4 1 1/2 0 2/1 3/1 

sekély hegyvidéki 2 0 0/0 0 0/0 0/0 

porózus 4 1 1/2 0 - 1/2 

hegyvidéki 2 0 0/0 0 0/0 0/0 

porózus termál 2 1 0/0 0 - 1/0 

karszt 1 0 0/0 0 - 0/0 

termálkarszt 3 0 1/0 0 - 1/0 

Összes 18 3 3/4 0 2/1 6/3 
1 Az összesített minısítés alapján jó, bizonytalan vagy gyenge állapotú víztestek száma kevesebb is lehet, mint 
az egyes teszteknél szereplı számok összege, mert egy víztest több ok miatt is lehet gyenge vagy bizonytalan 
állapotú.  
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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. 

A vízmérleg23 teszt alapján 2-2 db porózus (p.2.10.1, p.2.10.2) és sekély porózus víztest (sp.2.10.1, 
sp.2.10.2) mennyiségi állapota bizonytalan. Az sp.2.10.1 és sp.2.10.2 víztestek állapota a 
FAVÖKO teszt alapján nem jó, így ennek a két víztestnek a minısítése összességében is gyenge. 
Ezek okai elsısorban a közvetlen vízkivételekben kereshetı. A süllyedési teszt alapján nem jó az 
állapota az sp.2.9.1, p.2.9.1 és pt.2.2 víztesteknek, melyhez a sekély porózus és porózus víztestek 
esetében még gyenge vízmérleg állapot is párosul. Oka elsısorban a közvetlen   vízkivételekben 
(az sp.2.9.1 víztest esetében a közvetett vízkivételekben is), a korábbi vízkivételek maradék 
hatásában, kisebb részben az engedély nélküli (vagy az engedélyezett illetve bevallott 
mennyiséget jelentısen meghaladó) vízhasználatokban is  keresendı. A kt.1.4 víztest mennyiségi 
állapota pedig a vízmérleg teszt alapján nem minısíthetı jónak. A fentieken kívül az sp.2.9 víztest 
állapota bizonytalan a szárazföldi FAVÖKO teszt miatt. A többi víztest állapota jó. Az alegység 
területén a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotába történı legjelentısebb beavatkozások 
a vízkivételek. Ezek túlnyomó része fúrt kutakból történik, az egyéb víznyerı objektumok aránya 
nem számottevı. 

 

Az ivóvízellátás szempontjából akut vízellátási mennyiségi problémáról nincs információ. 

 

5.2.1.1 Süllyedési teszt 

 

A megfigyelı kutak észlelési idısorait elemezve megállapítható, hogy a felszín alatti víztestekre 
kiterjedı léptékben a pt.2.2 víztest és az 53. sz. víztest-csoport sp.2.9.1 és p.2.9.1 víztestei 
esetében tapasztalható tartós vízszintsüllyedési tendencia. Ez a jelenség rámutat arra, hogy a 

                                                
23  Vízmérleg: A vízmérleg azt az összefüggést jelenti, ami egy teljes vízgyőjtı természetes vízháztartását jellemzi 

összetevıinek (csapadék, párolgás, felszíni és felszín alatti hozzá- és elfolyás) alakulásán keresztül. Tartalmaz 
ezenfelül egy összetevıt, amely a víz használatára irányuló emberi eredető hatásoknak a vízmennyiségre gyakorolt 
befolyását tükrözi (vízkivétel és vízbevezetés, amely azonban része a hozzáfolyásnak és elfolyásnak, annak emberi 
összetevıje).  
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víztest vízhasználatai nem fenntarthatóak, ezért ezeket a víztesteket gyenge állapotúnak kell 
tekinteni, ahol a jelenlegi helyzet javítása intézkedéseket igényel. A többi felszín alatti víztest 
állapota a süllyedési teszt eredményeit tekintve jó. 

 

5-10. táblázat: Nem jó állapotú felszín alatti víztestek  

Érintett víztest 
száma 

Az érintett terület 
megnevezése 

A süllyedés oka 

sp.2.9.1 Mátraalja, Bükkalja 
Közvetlen vízkivételek és vízfolyások 
megcsapoló hatása 

p.2.9.1 Mátraalja, Bükkalja Lignit külfejtés víztelenítéssel 

pt.2.2 Észak-Alföld 
 

Vízkivétel fürdı és energetikai, valamint ivóvíz-
ellátási célra 

 

Az Alföld termálvízadóiban több helyen elıfordul jelentıs mértékő süllyedési tendencia. Ez a 
megállapítás az alegység Észak-Alföld megnevezéső termál víztestére is igaz. Nagy kiterjedéső 
víztestrıl van szó, ahol a monitoring hálózat nem fedi le a teljes területet, viszont több monitoring 
pont is jelentıs lokális süllyedést mutat, ami jelzi a problémát. A kitermelt termálvíz utánpótlódása 
a felette lévı fedırétegbıl korlátozott. Visszasajtolás nélkül ez a képesség szabja meg a 
kitermelhetı készletet. A süllyedés azt jelzi, hogy egyes területeken az intenzív kitermelés 
meghaladja az utánpótlódó készletet. A porózus termál víztestbıl kivett vízmennyiséget az 
alegység területén elsısorban fürdıvízként és ivóvíz-felhasználási (Jászság), kisebb részben 
energetikai céllal hasznosítják. Az alegység KÖTI-KÖVIZIG területére esı részét érintı jelentıs 
termálvíz használatot a pt.2.2 víztest esetében Jászberény-Jászboldogháza, valamint Szolnok 
térségében lehet megemlíteni. Kiemelendı Jászberény, valamint Jászapáti-Alattyán-Jánoshida-
Jászalsószentgyörgy-Jászboldogháza térsége, ahol a  felsı-pannon középsı tagozatába tartozó fı 
termálvíz adó összletekben jelentıs vízszintcsökkenés tapasztalható. Ennek mértéke az utóbbi 
három  évtized alatt területtıl függıen 10-20 m körüli. Hasonló mértékő vízszintcsökkenés 
tapasztalható a felsı-pannon alsó tagozatába tartozó Szolnok környéki termálvíz adó rétegekben. 
Meg kell jegyezni, hogy a termálvíz készletek megırzése egyik legfontosabb eszközeként 
említhetı visszasajtolás csak az energetikai céllal felhasznált vizek esetében lehetséges. 

 

A süllyedési teszt alapján szintén problémás sp.2.9.1 víztest esetében a közvetlen vízkivételek és 
a vízfolyások megcsapoló hatása következtében következett be a nem kívánatos mértékő vízszint 
süllyedés a vízadókban. A p.2.9.1 víztest jelentıs vízszintsüllyedése a külszíni bányamőveléshez 
kapcsolódó víztelenítéssel hozható összefüggésbe. 

5.2.1.2 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 
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kielégítésére. A felszín alatti vízgyőjtı jó mennyiségi állapotának kritériuma, hogy a közvetett és 
közvetlen vízkivételek mennyisége ne haladja meg ezt a hasznosítható vízkészletet.  

 

1.) Az sp.2.10.1, p.2.10.1, sp.2.10.2, és p.2.10.2 víztestekbıl álló 44. sz. víztestcsoport összes 
utánpótlódása 269.039 m3/nap, mely az sp.2.10.1  víztesten (129.508 m3/nap) és sp.2.10.2 
víztesten (79.279 m3/nap) való beszivárgó csapadék, az sp.2.10.2 víztesten a felszíni 
vízfolyásokból történı táplálás (76.164 m3/nap),  és a szomszédos felszín alatti víztestek részére 
történı átadódás (-15.912 m3/nap) különbségébıl vezethetı le. Jellemzıen tehát csapadékból 
illetve részben felszíni vízbıl történik az utánpótlódás, a szomszédos felszín alatti víztestekbıl 
történı átadódás nem számottevı.  

 

Az sp.2.9.1 és p.2.9.1 víztestekbıl álló 53. sz. víztestcsoport összes utánpótlódása 103.928 
m3/nap, mely az sp.2.9.1  víztesten való beszivárgó csapadék (97.641 m3/nap), és a szomszédos 
felszín alatti víztestekbıl történı vízátadódás (6.287 m3/nap) összegébıl vezethetı le. Jellemzıen 
tehát a csapadékból történı utánpótlódás a meghatározó, a felszín alatti vízbıl történı átadódás 
kisebb jelentıségő, a felszíni vízfolyások hatása pedig nem számottevı. 

 

Az sp.2.9.2 és p.2.9.2 víztestekbıl álló 54. sz. víztestcsoport összes utánpótlódása 144.611 
m3/nap, mely az sp.2.9.2  víztesten való beszivárgó csapadék (16.391 m3/nap), a felszíni 
vízfolyásokból történı táplálás (110.411 m3/nap),  és a szomszédos felszín alatti víztestekbıl 
történı vízátadódás (17.9808 m3/nap) összegébıl vezethetı le. Jellemzıen tehát a felszíni 
vízfolyásokból történı utánpótlódás a meghatározó, a csapadékból illetve felszín alatti vízbıl 
történı átadódás kisebb jelentıségő. 

 

Az sh.2.1 és h.2.1 víztestekbıl álló 48. sz. víztestcsoport összes utánpótlódása 74.457 m3/nap, 
mely az sh.2.1 (44.695 m3/nap), és h.2.1 (34.083 m3/nap) víztesten való beszivárgó csapadékból, 
és a szomszédos felszín alatti víztesteknek történı átadódás (4.321 m3/nap) különbségébıl 
tevıdik össze. 

 

Az sh.2.2 és h.2.2 víztestekbıl álló 49. sz. víztestcsoport összes utánpótlódása 42.611 m3/nap, 
mely kisebb részt az sh.2.1 (8.513 m3/nap), nagyobb részt a h.2.1 (56.112 m3/nap) víztesten való 
beszivárgó csapadék és a szomszédos felszín alatti víztestek részére történı .(22.014 m3/nap) 
vízmennyiség különbségébıl tevıdik össze.  

 

A k.2.1, k.2.3 és kt.2.1 víztestekbıl álló 52. sz.víztestcsoport utánpótlódását (120.000 m3/nap) 
a Bükk nyugati karszton és Bükk keleti karszton beszivárgó csapadék (117.400 m3/nap), és a Bükk 
nyugati karszton felszíni vízfolyásból beszivárgó 2.600 m3/nap vízmennyiség biztosítja. 

 

A k.1.4 és kt.1.4 víztestekbıl álló 11. sz.víztestcsoport utánpótlódását (19.380 m3/nap) a k.1.4 
víztesten történı csapadék beszivárgás biztosítja.  

 

A k.1.5 és kt.1.5 víztestekbıl álló 38. sz.víztestcsoport utánpótlódását (1.482 m3/nap) a k.1.5 
víztesten történı csapadék beszivárgás biztosítja.  

 

2.) A FAVÖKO vízigény értelemszerően csak a sekély porózus, sekély hegyvidéki és hegyvidéki, 
valamint a karszt és termálkarszt víztesteknél jelentkezik. Az sp.2.10.2 víztest esetében az 59.753 
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m3/nap FAVÖKO vízigény a vízfolyások alaphozama (4,6 %) és a magas talajvízállású területek 
vízigényébıl (95,4 %) tevıdik össze. Az sp.2.9.2 víztesten a FAVÖKO vízigény 64.210 m3/nap, 
mely a vízfolyások alaphozamából (3,1 %) és a magas talajvízállású területek vízigényébıl (96,9 
%) tevıdik össze. Az sp.2.9.1 víztesten a FAVÖKO igény (37.618 m3/nap), melynek 94 %-a a 
vízfolyások alaphozam igényét elégíti ki és csak 3 % jut a források alaphozam igényére. Az sp. 
2.10.1 víztestnél  igen jelentıs az állóvizek vízigénye (85 %), a vízfolyások alaphozam igény (15 %) 
kevesebb a 66.089 m3/nap összes FAVÖKO vízigénybıl. Az sh.2.1 és h.2.1 víztestek esetében a 
FAVÖKO igény 5.288 illetve 9.000 m3/nap vízfolyás alaphozam biztosításában ölt testet. Az sh.2.2 
víztesten 1.239 m3/nap vízfolyás alaphozam igény, a h.2.2 víztestnél pedig18.000 m3/nap 
alaphozam és 7.364 m3/nap forráshozam igény jelentkezik.  

 

3.) A  44. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
elıálló 143.197 m3/nap hasznosítható készlet 94 %-át a közvetlen, 1,3 %-át pedig a közvetett 
vízkivételek használják ki, a felhasználható (szabad) vízkészlet  6.631 m3/nap (4,7 %). 

A 134.635 m3/nap közvetlen vízkivétel túlnyomó része a p.2.10.1 (55,8 %) és a p.2.10.2 (43,7 %), 
víztestekbıl történik és csupán töredéke jut az sp.2.10.1 (2 %o) és az sp.2.10.2 (2,5 %o) 

  

Az sp.2.10.1 víztest viszonylag csekély (273 m3/nap) vízfelhasználásában a mezıgazdasági célú 
öntözés a domináns  (82 %), az ivóvízcélú (6 %), ipari (9,5 %) vízhasználaton kívül a többi nem 
jelentıs. Említést érdemel még a 19 m3/nap mennyiségő egyéb mezıgazdasági célú vízhasználat 
és az ugyanilyen mértékő  forrás vízmő hozam.  

 

A p.2.10.1 víztest jelentıs (58.906 m3/nap) víztermelése nagyrészt az ivóvízcélú (75,6 %)  és ipar 
(3,5 %) , valamint egyéb mezıgazdasági (4,3 %) vízfelhasználásból adódik, a mezıgazdasági 
öntözés, fürdés és egyéb vízfelhasználások az 1-1 %-ot sem érik el. Az engedély nélküli 
vízhasználatok mennyiségét 8.300 m3/nap-nak becsülı megközelítés 14 %-ot jelent. Amennyiben 
ennek mennyiségét egy más (de szintén reálisnak tekinthetı) megközelítés alapján duplájának 
feltételezzük, akkor az egész víztestcsoportra meghatározott felhasználható vízkészlet megszőnik. 
Abban az esetben, ha azt feltételezzük, hogy az engedély nélküli vízhasználatok elérik  a 35.000 
m3/nap mennyiséget, akkor a víztestcsoportra meghatározott hasznosítható készletnek már több 
mint 110 %-os kihasználtságáról beszélhetünk. 

 

Az sp.2.10.2 víztest szintén viszonylag csekély (335 m3/nap) vízfelhasználásában az ipari célú   
(53,7 %) mellett az ivóvízcélú (27,7 %),  és öntözési célú  (18,5 %) vízhasználat egyaránt jelentıs, 
az egyéb célú víztermelések nem számottevıek. 

 

 A p.2.10.2 víztest ugyancsak jelentıs (75.121 m3/nap) víztermelése nagyrészt az ivóvízcélú (62,5 
%)  és ipar (6,5 %) , valamint egyéb mezıgazdasági (2,4 %) és fürdési (2,3 %) vízfelhasználásból 
adódik, a mezıgazdasági öntözési, bányászati, energetikai és egyéb vízfelhasználások az 1-1 %-
ot sem érik el. Az engedély nélküli vízhasználatok mennyiségét 19.041 m3/nap-nak becsülı 
megközelítés 25 %-ot jelent. Amennyiben ennek mennyiségét egy más (de szintén reálisnak 
tekinthetı) megközelítés alapján másfélszeresének feltételezzük, akkor az egész víztestcsoportra 
meghatározott felhasználható vízkészlet mennyiség megszőnik.  

 

Az  54. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
elıálló 80.401 m3/nap hasznosítható készlet 33 %-át a közvetlen, 1,4 %-át pedig a közvetett 
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vízkivételek használják ki, a felhasználható (szabad) vízkészlet  52.169 m3/nap (64,7 %), ami 
jelentıs nagyságú készletnek nevezhetı. 

A 27.114 m3/nap közvetlen vízkivétel túlnyomó része (98,8 %) a p.2.9.2 víztestre jut, és csupán 
töredéke (1,2 %) esik az sp.2.9.2  víztestre.  

 

Az sp.2.9.2 víztest csekély (676 m3/nap) vízfelhasználásában az ivóvíz célú  (20,3 %) mellett a 
bányászati (34,6 %),  és öntözési célú  (17,2 %) vízhasználat egyaránt jelentıs, az egyéb célú 
víztermelések nem számottevıek. Említésre érdemes még a 187 m3/nap mennyiségő parti szőrési 
víztermelés a víztestnek a nem a tárgyi alegységre esı területein.  

 A p.2.9.2 víztest nem túl jelentıs (26.1791 m3/nap) víztermelése nagyrészt az ivóvízcélú (58,7 %)  
és ipar (4,3 %) , valamint az egyéb  (8,5 %), és fürdési (1,7 %) célú vízfelhasználásból adódik, a 
mezıgazdasági öntözési, energetikai és egyéb vízfelhasználások mértéke nem jelentıs. Az 
engedély nélküli vízhasználatok mennyiségét 6.767 m3/nap-nak becsülı megközelítés 25 %-nak 
felel meg. Amennyiben ennek mennyiségét egy más (de szintén reálisnak tekinthetı) megközelítés 
alapján kétszeresnek feltételezzük, az egész víztestcsoportra meghatározott felhasználható 
vízkészlet mennyiség akkor sem csökken jelentısen.  

 

Az  53. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
66.310 m3/nap hasznosítható készlet áll elı. A közvetlen vízkivételek (143.853 m3/nap) ezt a 
mennyiséget jelentıs mértékben meghaladják, és ehhez járul még a közvetett vízkivételek mintegy 
20.942 m3/nap vízmennyisége. A mérlegbıl elıálló jelentıs (149 %-os) készlethiány -98.485 
m3/nap. A közvetlen vízkivétel túlnyomó része (83,7 %) a p.2.9.1 víztestre jut, és csak kisebbik 
része (16,3 %) esik az sp.2.9.1  víztestre.  

 

Az sp.2.9.1 víztest vízfelhasználásában (23,425 m3/nap) az ivóvíz célú  (21,5 %) mellett a 
bányászati (52,3 %),  és az engedély nélküli  (23 %) vízhasználat egyaránt jelentıs, az egyéb célú 
víztermelések kevésbé számottevıek. 

 A p.2.9.1 víztest jelentıs (120.427 m3/nap) víztermelése nagyrészt bányászati (72 %), és ivóvíz 
célú (25,7 %), az egyéb vízhasználatok jelentısége jóval kisebb. Fontos megjegyezni, hogy a 
víztestcsoport hasznosítható vízkészletnek másfélszeresét termelik ki bányászati célból! 

 

Az  52. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
28.447 m3/nap hasznosítható készlet áll elı. A közvetlen vízkivételek (15.606 m3/nap) ezt a 
mennyiséget nem érik el. A közvetett vízkivételek hatása nem számottevı, így mérleget vonva 
12.841 m3/nap felhasználható (szabad) vízkészlet adódik. A közvetlen vízkivételek jelentıs 
része (77,8 %-a) a kt.2.1 víztestre jut. 

 

Az k.t.2.1 víztest vízfelhasználásában (15.606 m3/nap) az ivóvíz célú  mellett a fürdési célú 
vízfelhasználás a jelentıs, az egyéb célú víztermelések kevésbé számottevıek. 

 

A  48. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
60.169 m3/nap hasznosítható készlet áll elı. A közvetlen (3.897 m3/nap) és a közvetett vízkivételek 
(110 m3/nap) mennyisége nem jelentıs,a kihasználtság 7 %-os, így a szabad vízkészlet jelentıs, 
56.163 m3/nap mennyiségő. A közvetlen vízkivételek nagysága nagyjából megoszlik (44 % sh.2.1; 
56 % h.2.1) a két víztest között.  
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Az sh.2.1 víztest vízfelhasználásában (1.710 m3/nap) és a h 2.1 víztest vízfelhasználásában 
(2.186 m3/nap) egyaránt az ivóvízcél dominál, e mellett valamint az ipari célú felhasználás mellett 
az egyéb vízhasználatok jelentısége eltörpül.  

 

A  49. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
csekély, 16.007 m3/nap hasznosítható készlet áll elı. A közvetlen (3.023 m3/nap) és a közvetett 
vízkivételek (15 m3/nap) mennyisége nem jelentıs, a kihasználtság 19 %-os, így a szabad 
vízkészlet viszonylag jelentıs, 12.969 m3/nap mennyiségő. A közvetlen vízkivételek 84,5 %-a a 
h.2.2 víztestet terheli, és csak 15,5 %-a jut z sh.2.2 víztestre.  

 

Az sh.2.2 víztest vízfelhasználásában (471 m3/nap) az engedély nélküli vízhasználatok becsült 
értéke (69 %), és az ivóvízcélú vízhasználatok (26,5 %) aránya a legnagyobb. A h 2.2 víztest 
vízfelhasználásában (2.552 m3/nap)  az ivóvízcél (1.125 m3/nap) és a bányászat (1.684 m3/nap) 
dominál.  

 

A  38. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
csekély, 1.482 m3/nap hasznosítható készlet áll elı. A közvetlen (301 m3/nap) vízkivételek 
mennyisége nem jelentıs, a közvetett vízkivételeké elhanyagolható, a kihasználtság alig 20 %-os, 
így a szabad vízkészlet abszolút értékben nem, de arányaiban jelentıs, 1.181 m3/nap 
mennyiségő. A közvetlen vízkivételek 100 %-ban a kt.1.5 víztestet terhelik, a vízhasználat  pedig 
50-50 %-ban megoszlik a fürdési és az egyéb célú vízhasználatok között.  

 

A  11. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
szintén nem túl jelentıs, 9.380 m3/nap hasznosítható készlet áll elı. A közvetlen vízkivételek 
mennyisége (15.272 m3/nap) ezt jelentıs mértékben meghaladja, így hiába nem számottevı a 
közvetett vízkivételek mennyisége, ennek ellenére viszonylag jelentıs, -5.892 m3/nap 
készlethiánnyal rendelkezik a víztest-csoport.  A közvetlen vízkivételek 42,5 %-a terheli a 
tervezési alegységhez tartozó kt.1.4 víztestet.  A víztermelés nagy része (5000 m3/nap) ivóvíz, az 
egyéb vízhasználatok jelentısége alárendelt.  

 

4.) A közvetett vízkivételek a drénezı hatást kifejtı belvíz és megcsapoló csatornák, a bányatavak 
és a talajvízbıl pótlódó holtágak esetében lehet számottevı.  

A 44. sz. víztest csoport sekély porózus víztesteibıl 1.931 m3/nap közvetett vízkivétel valósul meg, 
melybıl az sp.2.10.1 víztest 41 m3/nap, míg az sp.2.10.2 víztest 1.890 m3/nappal részesedik. Ezek 
az értékek az említett víztestek teljes (közvetlen és közvetett)  vízkivételét tekintve 13 %-ot illetve 
85 %-ot (!) jelentenek.  

Az 54. sz. víztest csoport sekély porózus (sp.2.9.2) víztestébıl 1.118 m3/nap közvetett vízkivétel 
(bányatavak vagy egyéb FAV által táplált mesterséges vízfelületek többletpárolgása)  valósul meg, 
mely  érték a víztest teljes (közvetlen és közvetett)  vízkivételét tekintve 77,5 %-ot jelent. 

Az 53. sz. víztest csoport sekély porózus (sp.2.9.1) víztestébıl 20.942 m3/nap közvetett vízkivétel 
valósul meg, mely  érték a víztest teljes (közvetlen és közvetett)  vízkivételét tekintve nem túl 
jelentıs, 12,7 %-ot jelent. A közvetett vízkivételek 82,6 %-a megcsapolásból, 17,4 %-a vízfelületek 
többletpárolgásából adódik.  

A sekély hegyvidéki, hegyvidéki és karszt, valamint termál karszt víztesteket magában foglaló 48. 
sz., 49. sz és 52. sz. , 11.sz és 38. sz víztestcsoportok esetében a közvetett vízkivételek 
mennyisége, illetve aránya nem számottevı.  
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5) Az engedély nélküli vízhasználatok a tervezési alegységnek valamennyi sekély porózus és 
porózus víztestjének esetében, de még a pt.2.2 porózus termál víztest esetében is  elıfordulnak 
(különösen a p.2.10.1, p.2.10.2, sp.2.9.1 és p.2.9.2 víztestek esetében), de a mennyiségi 
problémák kialakulásáért, fennmaradásáért is felelıs elsıdleges okként nem fogalmazhatók meg. 
Meg kell azonban említeni, hogy az engedély nélküli víztermelések pontos mértéke nem ismert, a 
nagyságrendjére vonatkozó becslések között a módszertıl függıen jelentıs eltérések vannak. A 
különbözı becslések az engedélyezetten kitermelt vízmennyiségek 20-40 %-át kitevı (egyes 
vélekedések szerint bizonyos részkörzetekben azzal összemérhetı) mértékő engedély nélkül 
kivett mennyiséget tartanak reálisnak a leginkább érintett víztestek esetében. Az engedély nélküli 
víztermelések lehetetlenné teszik a precíz vízmérlegek készítését, és ezen keresztül a felszín alatti 
vízkészletekkel történı gazdálkodást. Ennek hiányában a különbözı (pl. korlátozó) intézkedések 
hatékonysága is jelentısen leromlik.  

 

Az utánpótlódás és a FAVÖKOK vízigénye különbségeként meghatározott hasznosítható 
készletnek és a vízkivételeknek víztestenként, illetve víztest csoportokként számolt értékeit az 5-2 
függelék 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.  

 

a.) Nem jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel nagyobb, mint a 
hasznosítható vízkészlet 

A vízkivétel a 18 db felszín alatti víztestbıl két víztest-csoportban, 3 db víztest esetén haladja meg 
a hasznosítható vízkészletet.   

5-11. táblázat: Nem jó állapotú víztestek a vízmérleg teszt alapján   

Érintett víztest 
száma 

Az érintett terület földrajzi 
elhelyezkedése 

A nem jó állapot oka 

kt.1.4 
Dunántúli-középhegység, Esztergomi-
források vízgyőjtıje - Visegrád-
Veresegyháza termálkarszt 

A víztesten és utánpótlódási területén 
közvetlen vízkivételek 

sp.2.9.1 -  p.2.9.1 Északi-középhegység peremvidék 
Nagy mennyiségő bányászati, 
víztelenítési célú vízkivétel 

A kt.1.4 víztest esetében a rossz állapot oka a hasznosítható vízkészletet jelentıs mértékben 
meghaladó közvetlen (elsısorban ivóvízcélú) vízkivétel, melynek következtében a víztestcsoport 
kihasználtsága (vízkivétel/hasznosítható készlet) 163 %-os. 

 

Az sp.2.91 és p.2.91 víztestekbıl álló víztestcsoportnál a rossz állapot okozója a közvetlen 
(túlnyomórészt bányászati és ivóvízcélú), és közvetett vízkivételek mértéke, melynek 
következtében a víztestcsoport kihasználtsága (vízkivétel/hasznosítható készlet) 249 %-os. A 
bányászati célú vízkivételek mennyisége önmagában is jelentıs mértékben (50 %-al)  haladja meg 
a hasznosítható vízkészletek mennyiségét.  
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b.) Felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel közel egyenlı a hasznosítható 
vízkészlettel 

A felszín alatti víztestek újabb csoportját képezik azok a víztestek, amelyeknél a hasznosítható 
vízkészlet és a vízkivétel eltérése kisebb, mint ±10%. A különbség kisebb, mint a számítás 
bizonytalansága, és sem a víztestek állapota, sem az intézkedések nem dönthetık el 
egyértelmően. A bizonytalan helyzet kétféleképpen szüntethetı meg: (1) a gazdasági, társadalmi 
szempontok alapján a végsı tervezési fázisban a FAVÖKO-k célállapota változik, egyértelmően nı 
vagy csökken a vízigény; (2) a terv végrehajtásának elsı intézkedései között szerepelnek azok a 
kiegészítı elemzések (feltárás, modellezés), amelyek lehetıvé teszik a pontosabb számításokat.  
(Az ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedések a bizonytalanságnak megfelelıen az 
elıvigyázatosságot szolgálják).   

 

Ebbe a kategóriába az alegység 18 db vízteste közül a 44. sz. víztestcsoportba tartozó 2-2 sekély 
porózus és porózus víztest tartozik.  

 

5-12. táblázat: „Határeset állapotú” víztestek a vízmérleg teszt alapján  

Ví
zt

es
t k

ód
ja

 

A víztest 
jele 

A víztest neve 
A víztest mennyiségi 

állapota 

AIQ526 sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy jó/ nem jó határán 

AIQ527 p.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy jó/ nem jó határán 

AIQ535 sp.2.10.1 Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész jó/ nem jó határán 

AIQ534 p.2.10.1 Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész jó/ nem jó határán 

 

A táblázatban szereplı, a tervezési alegység déli részén elhelyezkedı 44. sz. víztestcsoport 
esetében az utánpótlódás mennyiségét a FAVÖKO vízigényével csökkentve kapott hasznosítható 
vízkészletnek (143.197 m3/nap) 94 %-át terhelik le a közvetlen, és 1,3 %-át a közvetett vízkivételek, 
így megállapítható, hogy a víztest csoport ugyan nem túlterhelt, de csak csekély (mintegy 5 %-os , 
6631 m3/nap-nyi) szabad vízkészlettel rendelkezik. Vízmérleg helyzete tehát kiélezett, bizonytalan 
(nem megfelelı) állapotba sorolása indokolt.  

A bizonytalan állapotba sorolás okaként kell megemlíteni a vízmérleg pontosításához szükséges 
részletes modellezés és ehhez kapcsolódó feltárások (pl. engedélynélküli vízhasználatok) hiányát, 
illetve késıbbi elvégzésük szükségességét is. 

 

 

c.) Jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel kisebb, mint a 
hasznosítható vízkészlet 

Az alegységhez tartozó 18 víztest közül a vízmérlegteszt alapján a következı 11 tekinthetı jó 
állapotúnak.  

• Észak-Alföld (pt.2.2), 

• Északi-középhegység medencéi (pt.2.5), 

• Jászság,Nagykunság (p.2.9.2), 
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• Jászság,Nagykunság (sp.2.9.2), 

• Cserhát, Karancs, Medves-Zagyva vízgyőjtı (h.2.1), 

• Mátra (h.2.2), 

• Cserhát, Karancs, Medves-Zagyva vízgyőjtı (sh.2.1), 

• Mátra (sh.2.2), 

• Naszály, Nógrádi-rögök (k.1.5) 

• Nógrádi termálkarszt (kt.1.5) 

• Bükki termálkarszt (kt.2.1).  

 

5.2.1.3 A felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák állapota 

A területre jellemzı felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat (FAVÖKO-kat) a vízmérleg 
teszttel kapcsolatban már bemutattuk. A vízmérleg tesztben a FAVÖKO-k víztest szintő 
(tájökológiai szempontok alapján megállapított) vízigénye jelent meg. A víztestet azonban akkor is 
gyenge állapotúnak kell minısíteni, ha a vízhasználatok egy-egy jelentıs FAVÖKO károsodását 
okozzák. Ez akkor fordul elı, ha vízkivétel miatt csökken egy jelentıs forrás hozama, kisvízi 
idıszakban nem jut elegendı felszín alatti víz a mederbe, a talajvízszint csökkenése miatt 
szárazodik egy vizes élıhely, vagy megváltozik a szárazföldi ökoszisztéma fajösszetétele (a 
szárazságot jobban kedvelı növényfajok terjednek el). 

  5-13. táblázat: Nem jó állapotú víztestek az ökoszisztémák állapota alapján  

Érintett víztest 
Az érintett terület 

megnevezése 

A FAVÖKO gyenge 

állapota 
A gyenge állapot oka 

sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy 

Állóvizek felületének 
csökkenése, illetve a 
talajvízszint-süllyedés miatt 
a korábban magas 
talajvízállású területeken 
található növényzet 
degradációja. 

Ezeken a területeken a 
vizes élıhelyek nagy része 
már évek óta teljesen 
száraz, növényzetük 
átalakulóban van. 

Az éghajlati viszonyok 
változása, a 
vízkivételek és a 
belvízcsatornák 
együttes hatására 
kialakult 
talajvízsüllyedés 
hatása. 

 

A károsodott ökoszisztémákatra vonatkozó információkat a NPI-ok  biztosították.   

 

Az elızetes vizsgálatok szerint a víztestek egészére jellemzı mértékben károsodott FAVÖKO-k a 
tervezési alegység területén a Duna-Tisza közi hátság területén találhatók a sekély porózus víztest 
(sp.2.10.1) területén. Meg kell említeni, hogy az sp.2.10. 2 víztest esetében a gyenge FAVÖKO 
minısítést a víztest nyugati (nem a tervezési alegységhez tartozó, az sp.2.10.1 víztesthez közeli) 
szegély területeinek problémái okozzák.  

A hátsági területeken a FAVOKÖ károsodása elsısorban az állóvizek felületének csökkenését, 
illetve a magas talajvízállású területeken található növényzet degradációját jelenti.  
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5.2.1.4 A felszín alatti víz minıségének változása vízkivételek 
hatására 

A felszín alatti vízbıl történı víztermelés hatására módosuló áramlás vízminıségi problémát is 
okozhat. Ebbe a körbe tartozik a kémiai összetétel változása, a hımérséklet csökkenése, diffúz 
szennyezések elmozdulása, szennyezett felszíni víz beáramlása. Sem az országos szintő 
elemzések, sem pedig a helyi vizsgálatok esetében nem merült fel ilyen probléma. Részletek az 
országos terv háttéranyagaiban találhatók. 

 

5.2.1.5 A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának 
összefoglalása 

A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését az 5-10. táblázatban foglaltuk össze.  
Az állapotértékelés eredményét az 5-6. - 5-9. térkép mellékletek mutatják be. 

 

Az alegységhez tartozó 18 víztest közül 9 jó állapotú, 3 van a jó/gyenge állapot határán (a 
vízmérleg teszt nem megfelelı), és 6 gyenge állapotú. A nem jó állapot okai között 3 esetben 
jelenik meg a süllyedés, 3 víztesten a vízmérleg nem megfelelı, 2 esetben pedig jelentıs 
FAVÖKO károsodása a gyenge állapot oka.  
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5-14. 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 
kódja 

m3/nap m3/nap 

Eredmény 

S
ü

lly
ed

és
i t

es
zt
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V
íz

te
st

 á
lla

p
o

ta
 

Visegrád-Veresegyháza 
termálkarszt 

kt.1.4   6   jó     jó nem jó 

11. víztestcsoport   9 15 nem jó           

Naszály, Nógrádi-rögök k.1.5   0   jó     jó jó 
Nógrádi termálkarszt kt.1.5   0   jó     jó jó 
38. víztestcsoport   1 0 jó           

Duna-Tisza közi hátság - 
Tisza-vízgyőjtı északi rész 

sp.2.10.1   0 bizonytalan  jó   nem jó jó nem jó 

Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy 

sp.2.10.2   2 bizonytalan jó    nem 
jó 

jó nem jó 

Duna-Tisza közi hátság - 
Tisza-vízgyőjtı északi rész 

p.2.10.1   59 bizonytalan jó . . jó jó* 

Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy 

p.2.10.2   75 bizonytalan jó . . jó jó* 

44. víztestcsoport   143 137 jó/nem jó 
határán 

          

Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı 

sh.2.1   2   jó     jó jó 

Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı 

h.2.1   2   jó     jó jó 

48. víztestcsoport   60 4 jó           

Mátra sh.2.2   0   jó     jó jó 
Mátra h.2.2   3   jó     jó jó 
49. víztestcsoport   16 3 jó           

Bükki termálkarszt kt.2.1   12   jó     jó jó 
52. víztestcsoport   28 16 jó           

Északi-középhegység 
peremvidék 

sp.2.9.1   44   nem 
jó 

    jó nem jó 

Északi-középhegység 
peremvidék 

p.2.9.1   120   nem 
jó 

. . jó nem jó 

53. víztestcsoport   66 165 nem jó           

Jászság, Nagykunság sp.2.9.2   1   jó     bizonytalan jó* 
Jászság, Nagykunság p.2.9.2   27   jó . . jó jó 
54. víztestcsoport   80 28 jó           

Észak-Alföld pt.2.2       nem 
jó 

. . jó nem jó 

Északi-középhegység 
medencéi 

pt.2.5       jó . . jó jó 
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5.2.2 Kémiai állapot értékelése és minısítése 

 

A kémiai állapotra vonatkozó tesztek alapvetı célja a felszín alatti vízhasználatokat, illetve a 
felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat veszélyeztetı szennyezések feltárása, a szennyezett 
területek meghatározása és az esetleges idıbeli vízminıségi változások értékelése. 

Az értékelés a VKI szerinti monitoring kútjain túlmenıen a rendelkezésre álló észlelési objektumok 
(fúrt kutak, források, ivóvíz-termelı kutak, stb.) 2000 után mért adataira, idısor esetén azok 
mediánjaira épült. A szerves szennyezıanyagok értékeléséhez a VKI monitoring pontok adatai 
mellett a területi monitoring 1996-2007 évek közötti eredményei kerültek felhasználásra. A VKI 
kijelölt monitoring kútjainak trend vizsgálata a 2000–2007 közötti értékekbıl képzett átlagok 
alapján történt. 

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. 

5.2.2.1 Háttérértékek és küszöbértékek meghatározása 

A küszöbérték az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún 
receptorok24 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 tetraklór-etilén), 
illetve a nitrát esetében a felszíni vizek ökoszisztémái alapján megállapítandó, az EU-szinten 
elıírtnál szigorúbb küszöbérték. Amennyiben a víztestre megállapított háttér-koncentráció nagyobb, 
mint a fentiek szerint meghatározott küszöbérték, akkor a háttérértéket kell alkalmazni. 

Az egyes víztestekre vonatkozó háttérértékeket és küszöbértékeket –az alábbi táblázat 
tartalmazza. 

 

  

 

 

                                                
24 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 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

5. fejezet A vizek állapotának értékelése, jelentıs vízgazdálkodási kérdések azonosítása – 182 – 
 

Nitrát Ammónium 
Fajlagos 

elektromos 
vezetıképesség 

Szulfát Klorid Arzén Kadmium Ólom Higany TOC 

háttér K 
ökológia 

K 
ivóvíz 

háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K K 
VOR Víztest neve 

Víztest 
kód 

mg/l mg/l µS/cm mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

AIQ512 

Cserhát, Karancs, 
Medves - Zagyva-
vízgyőjtı 

h.2.1 6.9 50 50 1.7* 2 1555 2500 201 250 65.0 250 6.3 TH 0.18 5 5.4 10 0.50 1 5 

AIQ607 Mátra h.2.2 6.9 50 50 0.92 2 835 2500 205 250 44.5 250 8.7 TH 0.008 5 0.86 10 0.04 1 5 

AIQ615 
Naszály, Nógrádi-
rögök 

k.1.5 10.2 25 50 0.48* 0.5 963* 2500 123* 250 34* 250 5.9* TH 0.21* 5 3.5* 10 0.7* 1 3.5 

AIQ660 

Visegrád-
Veresegyháza 
termálkarszt 

kt.1.4 <1 25 50 0.39 N 3239 N 138 N 107 N 13.9 TH 0.02 N 3.0 N 0.5* 1 N 

AIQ616 Nógrádi termálkarszt kt.1.5 <1 25 50 0.99 N 2850* N 126 N 121 N 24* TH 0.1* N 3.42* N 0.5* 1 N 

AIQ511 Bükki termálkarszt kt.2.1 1.1 25 50 4.2 N 2038 N 64.4 N 246 N 60.0 TH 0.06 N 0.90 N 0.50 1 N 

AIQ534 

Duna-Tisza közi 
hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész 

p.2.10.1 5.7 N 50 0.78 2 580 2500 18.6 250 12.5 250 53.3 TH 0.40 5 3.0 10 0.09 1 10 

AIQ527 
Duna-Tisza köze -  
Közép-Tisza-völgy 

p.2.10.2 1.0 N 50 2.7 5 1324 2500 40.0 250 33.0 250 43.7 TH 0.30 5 5.4 10 0.26 1 10 

AIQ567 

Északi-
középhegység 
peremvidék 

p.2.9.1 4.0 N 50 1.1 2 773 2500 100 250 39.0 250 5.0 TH 0.13 5 3.4 10 0.20 1 10 

AIQ584 
Jászság, 
Nagykunság 

p.2.9.2 1.7 N 50 2.2 5 1210 2500 47.4 250 34.9 250 93.0 TH 0.32 5 4.0 10 0.38 1 10 
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AIQ563 Észak-Alföld pt.2.2 <1 N N 11.7 N 3134 N 25.0 250 500 N 49.2 TH 0.24 N 5.1 N 0.32 N N 

AIQ565 

Északi-
középhegység 
medencéi 

pt.2.5 <1 N N 5.2 N 5778 N 137 250 1651 N 1.4 TH 0.16 N 3.07* N 0.23* N N 

AIQ513 

Cserhát, Karancs, 
Medves - Zagyva-
vízgyőjtı 

sh.2.1 10.0 50 50 1.0 2 1680 2500 228 600 67.0 250 11.0 TH 0.51 5 3.8 10 0.28 1 5 

AIQ606 Mátra sh.2.2 10.0 50 50 1.1* 2 1362 2500 204 600 53.5 250 6.7 TH 0.29 5 3.8* 10 0.44* 1 5 

AIQ535 

Duna-Tisza közi 
hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész 

sp.2.10.1 5.9 50 50 1.9 2 1586 2500 102 250 149 250 40.7 TH 0.03 5 3.0 10 0.28 1 5 

AIQ526 
Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy sp.2.10.2 5.0 50 50 2.5 5 1352 5000 116 600 70.0 600 39.0 TH 0.01 5 4.8 10 0.14 1 5 

AIQ566 

Északi-
középhegység 
peremvidék 

sp.2.9.1 12.0 50 50 1.0 2 1618 2500 236 600 100 250 14.4 TH 0.19 5 5.3 10 0.27 1 5 

AIQ585 
Jászság, 
Nagykunság 

sp.2.9.2 8.2 50 50 2.2 5 2150 5000 211 600 177 600 34.6 TH 0.19 5 7.8 10 0.20 1 5 
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5.2.2.2 Túllépések veszélyességének ellenırzése 

Az egyes monitoring pontokon észlelt túllépések veszélyességét három szempont szerint kell 
ellenırizni:  

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

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

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

 

Termelıkutak, illetve vízbázisok veszélyeztetettsége alapján az alegység egyik felszín alatti 
vízteste sem minısült gyenge állapotúnak. 

 

Egyetlen vizsgált komponensre sem volt kimutatható az ivóvíz-határérték vagy a víztest 
adott komponensére vonatkozó küszöbérték fölötti tartós koncentráció túllépés, illetve nem 
volt szükséges technológia váltás az ivóvízellátás biztosításához. 

 

A termelıkutakra, illetve vízbázisokra vonatkozó vizsgálatok részletesebb eredményeit az 
ivóvízbázisokkal foglalkozó 5.4.1. fejezetben ismertetjük.  

 

A vízbázisok védıidomain kívül található kutak esetében célszerő különválasztani a pontszerő és a 
diffúz jellegő szennyezéseket a szennyezıdés terjedésében meglévı jelentıs különbségek miatt 
(a pontszerő szennyezések koncentrációját jelentıs mértékben csökkentheti a keveredés - a 
receptort tápláló víznek csak egy részét teszik ki a szennyezett vizek).  

Általában pontszerő szennyezıforrásokból származó szennyezıanyagok esetében (szulfát, klorid, 
higany, kadmium, ólom, továbbá TOC, AOX, diklór-, triklór- és tetraklór-etilén) ugyan több 
objektum mérési adata küszöbérték fölötti koncentrációt mutatott (részletes információk az 
országos tervhez kapcsolódó háttértanulmányban találhatók), de a részletes értékelés 
eredményeként megállapítható volt, hogy:  

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

• vagy a szennyezés - mértéke és pontszerő jellege miatt - nem veszélyeztet receptorokat  

 

A diffúz forrásból származó szennyezıanyagok közül a növényvédı szerek közül 125 db 
hatóanyag mérésére került sor. A nagyszámú növényvédı szer 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. 
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A diffúz jellegő ammónium és nitrát szennyezésekkel külön fejezetben foglakozunk.  

5.2.2.3 Diffúz nitrát- és ammónium-szennyezıdések 
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 5-7. táblázat az alegységekhez tartozó víztestek esetében mutatja a nitrát-szennyezettségi 
arány jellemzıit. Az összesített arány 1 víztestnél haladja meg a 20%-ot.   

 

5-15. táblázat: Nitrát-szennyezettségi arány 

Víztest Küszöbértéket meghaladó koncentrációjú kutak 
aránya (%) 

VOR jele neve 
belterület mezıg.-i 

terület 
erdı, rét, 

legelı 
ipari 

terület 
súlyozott 

arány 

AIQ512 h.2.1 Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı 0 5 0 5 2 

AIQ607 h.2.2 Mátra 16 0 0 10 0 

AIQ615 k.1.5 Naszály, Nógrádi-rögök KEVÉS 
ADAT 

KEVÉS 
ADAT 

KEVÉS 
ADAT 

KEVÉS 
ADAT 

KEVÉS 
ADAT 

AIQ513 sh.2.1 Cserhát, Karancs, Medves - 
Zagyva-vízgyőjtı 8 9 7 0 8 

AIQ606 sh.2.2 Mátra 37 0 0 19 3 

AIQ535 sp.2.10.1 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész 26 12 15 31 14 

AIQ526 sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy 41 10 0 5 9 

AIQ566 sp.2.9.1 Északi-középhegység 
peremvidék 40 22 17 29 22 

AIQ585 sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság 18 15 10 20 13 

 

A táblázatból látható, hogy a felszíni eredető nitrát szennyezésre érzékeny sekély-porózus, sekély 
hegyvidéki, hegyvidéki és karszt víztestek közül (összesen 9 db) csupán egy esetben, de ott sem 
jelentıs mértékben haladja meg az összesített arány a 20%-ot. Ez a víztest a beszivárgási 
hidrodinamikai területen található sp.2.9.1 víztest, ahol a belterületeken (40 %), a mezıgazdasági 
területeken (22%), és az ipari területeken (29%) egyaránt meghaladja a 20%-os értéket a 
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küszöbértéket meghaladó nitrát koncentrációjú területek arány, így a súlyozott területi arány 22%-
os. A belterületi magas arányok a csatornázatlansággal, a mezıgazdasági területeken lévı magas 
értékek pedig a nem mezıgazdasági gyakorlattal lehetnek összefüggésben. A k.1.5 víztest 
esetében nem állt rendelkezésre elegendı számú adat a statisztikai elemzések elvégzéséhez.  

A hegyvidéki és sekély hegyvidéki víztestek esetében igen kedvezı képet mutat a táblázat (0-8 % 
közötti súlyozott területi átlagok), és a többi sekély porózus víztest (sp..2.10.1, sp.2.10.2, sp.2.9.2) 
esetében is 15% alatt marad a nitrát-szennyezett területek aránya. Ennek oka az sp.2.9.2 és 
sp.2.10.2 víztestek esetében hidrogeológiai és földtani okokkal (feláramlási jellegő területek, 
általában kötött talajokkal), illetve az sp.2.10.1 víztest esetében a területhasználattal (szántó 
területek kisebb aránya) magyarázható.  

 

Az ammónium felszín alatti vizeinkben elsısorban természetes (földtani) eredető. Emberi 
tevékenységbıl (mezıgazdaság, szennyvízszikkasztás) származó ammónium csak kisszámú 
sekély kútban fordul elı küszöbértéket meghaladó koncentrácóban, a túllépések sehol nem 
terjednek ki a víztest területének 20%-ára.  

 

5.2.2.4 Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín 
alatti víztestek azonosítása 

Ez az értékelés a felszíni víztestek kémiai állapotértékelésére épül. Ellenırizni kell, hogy olyan 
felszíni víztestek esetében, ahol az egyéb szennyezıforrásokkal a „nem jó” állapot nem 
indokolható, a szennyezett felszín alatti víz lehet-e a probléma oka. A gyakorlatban ez a vizsgálat 
a nitrát-tartalomra egyszerősödött.   

Az alegység területén található felszíni víztestek között nem fordult elı felszín alatti vízbıl 
származó szennyezés.   

5.2.2.5 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 4 db víztest (sp.2.9.1, sp.2.9.2, sp.2.10.1, sp.2.10.2) tartozik.  

A vizsgált víztestek közül egyik víztesten sem lehetett növekvı nitrát-trendet kimutatni 
(„NÖVEKVİ TREND”).  

5-16. táblázat: A trendvizsgálat eredményei  

VOR Víztest neve 
Víztest 

jele 

 

NO3 
NH4 Cl 

fajl. 

vezkép. 

AIQ535 Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész 

sp.2.10.1 – – – – 

AIQ526 
Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy 

sp.2.10.2 
– – JÓ; 

NÖVEKVİ 
TREND 

JÓ; 
NÖVEKVİ 

TREND 

AIQ566 Északi-középhegység peremvidék sp.2.9.1 – – – – 
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AIQ566 Északi-középhegység peremvidék sp.2.9.1 – – – – 

 

5.2.2.6 A felszín alatti víztestek kémiai állapotának 
összefoglalása 

Az alegység területéhez kapcsolódó víztestekre a kémiai állapot értékelés jellemzıit az 5-13. 
táblázatban foglaltuk össze. Az 5-10. és 5-13. mellékletek térképi formában mutatják be az 
eredményeket. A kémiai minısítés részleteirıl az 5-4 függelék táblázata ad információt.  

Összességében megállapítható, hogy a 18 db felszín alatti víztest közül 1 db (sp.2.9.1) gyenge 
kémiai állapotú,  ezeken túlmenıen azonban a trendvizsgálat alapján kockázatos állapotú felszín 
alatti víztest sincsen a tervezési alegységen.  

Az sp.2.9.1  felszín alatti víztest nitrát-szennyezettsége miatt minısül gyenge állapotúnak. A 
szennyezettség a beszivárgási hidrodinamikai jelleggel magyarázható. A többi víztest nem 
tekinthetı veszélyeztetettnek. 

Jelentıségük miatt kiemeljük Hatvan, Heréd-Lırinci, Pásztó, Szurdokpüspöki sérülékeny 
ivóvízbázisainak veszélyeztetettségét, amelyek az sp.2.9.1 víztest vízadót (is) termeltetik. (Lásd 
még az 5.4.1. fejezetet)  
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5-17. táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minısítése  

 

Víztest 
Szennyezett 

termelıkút 

Szennyezett 

ivóvízbázis 

védıterület/ 

Diffúz 

szennyezıdés a 

víztesten>20% 

Trend 

jele neve komponens komponens nitrát 

növény-

védı 

szer 

Szennye-

zett 

felszíni 

víztest 

száma 
kompo-

nens 

Minı-

sítés 

h.2.1 
Cserhát, Karancs, 
Medves - Zagyva-
vízgyőjtı             jó 

h.2.2 Mátra 
            jó 

k.1.5 Naszály, Nógrádi-rögök 
            jó 

kt.1.4 
Visegrád-Veresegyháza 
termálkarszt             jó 

kt.1.5 Nógrádi termálkarszt 
            jó 

kt.2.1 Bükki termálkarszt 
            jó 

p.2.10.1 
Duna-Tisza közi hátság 
- Tisza-vízgyőjtı északi 
rész             jó 

p.2.10.2 
Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy             jó 

p.2.9.1 
Északi-középhegység 
peremvidék             jó 

p.2.9.2 Jászság, Nagykunság 
            jó 

pt.2.2 Észak-Alföld 
            jó 

pt.2.5 
Északi-középhegység 
medencéi             jó 

sh.2.1 
Cserhát, Karancs, 
Medves - Zagyva-
vízgyőjtı             jó 

sh.2.2 Mátra 
            jó 

sp.2.10.1 
Duna-Tisza közi hátság 
- Tisza-vízgyőjtı északi 
rész             jó 

sp.2.10.2 
Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy             jó 

sp.2.9.1 
Északi-középhegység 
peremvidék     x       gyenge 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva  

 

 

5. fejezet 
A vizek állapotának értékelése, jelentıs vízgazdálkodási 

kérdések azonosítása 
– 189 – 

 

sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság 
            jó 

5.3 Védelem alatt álló területek állapotának értékelése 

5.3.1 Ivóvízkivételek védıterületei 

5.3.1.1 Felszíni ivóvízbázisok 

Az alegység területén 1 db felszíni vízbázis található. Állapotának minısítése a 6/2002. (XI. 5.) 
KvVM rendeletben megadott határértékek szerint történt (az értékelés a rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott fizikai és kémiai paraméterekre terjedt ki – mikrobiológiai jellemzık, 
PAH és növényvédı szerek nélkül – a 2007-2008. évi felügyeleti monitoring adatok alapján, bár a 
vizsgálati gyakoriság egyetlen esetben sem érte el az elıírt, évi 20 mintaszámot). 

A 3.1.1 pontban ismertetett felszíni ivóvízbázisnál (Hasznosi-tározó: Kövicses-patak 8+200 fkm) 
nem történt a vizsgált paraméterekre az elıírásokat meghaladó túllépés. A vízbázis teljesíti a 
kezelési kategóriára (A2 kategória) vonatozó határértékeket. Az ivóvízbázis a Kövicses-patak felsı 
víztesten található, így ennek a víztestnek a vizsgálatok alapján a felszíni ivóvízbázis szerinti 
minısítése megfelelı. 

5.3.1.2 Felszín alatti ivóvízbázisok állapota monitoring alapján 

A felszín alatti vízbázisok állapotát a monitoring pontokban kimutatott, ivóvízminıséget meghaladó 
koncentrációk elıfordulása alapján minısítjük. Az elemzésben valamennyi, az adatbázisban 
szereplı termelıkút és védıterületekre, védıidomokba esı megfigyelıkút szerepelt. A minısítés 
módszertana az országos tervben található. Ennek az elemzésnek az eredményei épültek be az 
5.3.2. fejezetben bemutatott víztest szintő állapotértékelésbe: ha egy víztesthez termelıkútban 
észlelt vagy megfigyelıkút által jelzett jelentıs szennyezés tartozott, akkor a víztest kémiai 
szempontból gyenge állapotú lett.  

Az alegység területén meglehetısen nagy számú (az egy vízmővön belül a rétegvíz és hévíz kutak 
csoportjait, valamint a közkifolyós kutakat önállóan számítva) 77 db üzemelı vízbázis található, 
távlati ivóvízbázis nincs a területen. (Lásd a  3.13 fejezetet és a 3-1 táblázatot mely felsorolja az 
ivóvízbázisokat. Ezek között nincs olyan, amelynél a termelı vagy megfigyelı kutak vizének 
elemzése szennyezıdést jelzett, jóllehet 3 vízbázis a KÖTI-KÖVIZIG (Jászberény, 
Jászfelsıszentgyörgy, Pusztamonostor), 6 db pedig a KDV-KÖVIZIG (Heréd-Lırinci, Pásztó, 
Salgóbánya István-táró, Mátraverebély , Bátonyterenye Káposztási vízmő, Salgótarján-Zagyvaróna 
mőködési területén) veszélyeztetettnek tekinthetı.  

A vízbázisokra vonatkozó egyéb adatok a 3-1 táblázatban, az 5-17 táblázatban és 5-5. 
függelékben találhatók.  

 

5.3.1.3 Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 

Az elızı pontban a felszín alatti ivóvízbázisok állapotát a termelıkutak és a védıidomokon belül 
található megfigyelıkutak adatai alapján mutattuk be. A szennyezéseket különbözı 
szennyezıforrások okozzák, amelyek nem csak a megfigyelıkutak környezetében fordulnak elı. 
Létezésük abban az esetben is veszélyt jelenthet a termelt víz minıségére, ha azt a jelenlegi 
megfigyelı-hálózat nem mutatja ki.  
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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.  

 

Az értékelés a következı szennyezésekre, illetve szennyezıforrásokra terjedt ki:  

- a KÁRINFO 25  adatbázisban található, a vízbázisok védıterületeire esı jelentıs 
talajvízszennyezések; 

- a sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja 26  keretében feltárt, jelentıs 
talajvízszennyezést okozó szennyezıforrások elıfordulása; 

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

  

5-18. táblázat: Vízbázisok veszélyeztetettsége  

A vízbázis veszélyeztetettsége 
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A 
terme-
lıkút 

veszé-
lyezte-

tettsége  

15011
050 

Jászberény II. számú 
Vízmő 6027 - - közepes - nem 

jelentıs 

15010
020 

Jászfelsıszentgyörgy 
Községi Vízmő 600 - - közepes - nem 

jelentıs 

15007
060 

Pusztamonostori 
Vízmő 600 - - közepes mezıgazdaság nem 

jelentıs 

90870
10 

Heréd, Lırinci Térségi 
Vízmő 5200 T - közepes mezıgazdaság, 

hulladéklerakók közepes 

11106
020 

Pásztó Városi Vízmő 1300 - - közepes mezıgazdaság, 
házi szennyvíz 

nem 
jelentıs 

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

26 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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A 
terme-
lıkút 

veszé-
lyezte-

tettsége  

szikkasztás 

11025
055 

Salgóbánya, István-
tárói forrás Vízmő 140 - - nem 

jelentıs 
 nem 

jelentıs 

11078
100 

Mátraverebély Vízmő 
(P-kutak) 275 T - közepes mezıgazdaság közepes 

11079
100 

Bátonyterenye 
Káposztási Vízmőtelep 
(Nagybátonyi Vízmő) 

1600 
- 

 
- nem 

jelentıs - 
nem 

jelentıs 

11025
053 

Salgótarjáni Vízmő-
Zagyvaróna 150 - - közepes házi szennyvíz 

szikkasztás 
nem 

jelentıs 

 

Az alegység területén található 77 db üzemelı vízbázisból 9 db vízbázis esetében volt vizsgálható 
a potenciális szennyezıforrások veszélyeztetettségének mértéke.. A veszélyeztetettség mértéke 7 
vízbázis esetén közepes, illetve 2-nél nem jelentıs. A közepesen veszélyeztetett vízbázisok közül 
2 esetben, a Heréd-Lırinci Vízbázis (veszélyes hulladékkal szennyezett víz) és a Mátraverebélyi 
Vízbázis (nehézfém és halogénezett CH) termelıkútjaiban találtak szennyezést. 

 

 

Ismert talaj és talajvíz szennyezések és hatásuk a KÁRINFO adatbázis alapján: 

A KÁRINFO adatbázis alapján nincs olyan ismert talaj és/vagy talajvíz szennyezés, mely az 
ivóvízbázisokat közvetlenül veszélyeztetné. A Jászberény sérülékeny ivóvízbázisának védıidom-
védıterület rendszerének határán kívül feltárt (LEHEL-Electrolux Hőtıgépgyár) feltárt klórozott 
szénhidrogén és króm  szennyezés közvetlenül nem veszélyezteti a vízbázist 

 

Ipari szennyezıforrások veszélyeztetettségének vizsgálata 

Az alegység területén elvégzett diagnosztikai munkák a Heréd-Lırinci Vízbázis területén található 
pernyehányó esetében mutattak ki vízbázist potenciálisan veszélyeztetı ipari szennyezıforrást. 

 

Diffúz szennyezıforrások veszélyeztetettségének vizsgálata  

Az alegység területén elvégzett diagnosztikai munkák szerint diffúz szennyezıforrás a 
mezıgazdasági területhasználatból (4 vízbázis), házi szennyvíz szikkasztásból (2 vízbázis) és 
hulladék lerakásból (1 vízbázis) adódhat. 
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5.3.2 Nitrát-érzékeny területek 

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

Az 5-10. melléklet a sekély, a hegyvidéki és a karszt víztestek esetében mutatja a nitrát-érzékeny 
területek arányát, illetve az ezen belül található szennyezett (nitrát-koncentráció > 50 mg/l) 
kutak/források arányát. A számítás a teljes vízminıségi adatbázis felhasználásával történt, 
területhasználat szerinti bontásban, amely mutatja, hogy a nitrát-szennyezettségi arány mennyire 
függ a földhasználattól.  A víztesten belüli nirát-érzékeny területre jellemzı szennyezettségi arányt 
a területhasználatok szerinti súlyozással számították. Az 5-10. mellékletben, tájékoztatásul, a 
teljes víztest nitrát-szennyezettségi aránya is szerepel. (Karszt víztestek esetében a VKI-
küszöbérték 25 mg/l, ami a teljes víztestre vonatkozó szennyezettségi arányt értelemszerően 
növeli). A nitrát szennyezett víztesteket (arány > 20%) és a nitrát-érzékeny területeket együtt 
mutatja be az 5-14. térkép melléklet. 

 

5.3.3 Természetes fürdıhelyek 

 

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdıvizek által érintett víztesteket a 3.3 
fejezetben bemutattuk. 

A fürdıvíz használat miatt érintett víztestek jellemzéséhez az Országos Közegészségügyi Intézet 
2004-2008 közötti idıszakra vonatkozó, évenkénti minısítési eredményei használhatók fel. Az 
értékelés 4 osztályos skálán történt, attól függıen, hogy a víztesten található fürdıhelyek milyen 
éves minısítést kaptak (kiváló, megfelelı, tőrhetı) és fordult-e elı kifogásolt állapot, esetleg tiltás. 
Kiváló állapotúnak az a fürdıhelyet magába foglaló víztest tekinthetı, melynél egyetlen alkalommal 
sem fordult elı, hogy a fürdıhely kifogásolt (nem megfelelı) minısítést kapott, és a strandok 
állapota a vizsgált teljes, 2004-2008 közötti idıszakban általában kiváló volt. Jó állapot esetén a 
víztesten kijelölt strandok vízminısége a határértékeknek megfelelt (de az esetek többségében 
nem volt kiváló), a nem megfelelıség aránya az összes vizsgálatra vonatkoztatva 10% alatti. 
Potenciálisan intézkedést igénylı, a fürdıhely szempontjából nem megfelelı minısítésőek azok a 
víztestek, melyek strandjai több alkalommal nem feleltek meg a kötelezı határértékeknek. A 
víztest állapota a fürdıvíz szempontjából rossz, ha a kijelölt fürdıhelyek állapota rendszeresen 
kifogásolt. Az eredményeket az 5-18. táblázat mutatja. 

 

5-19. 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 megfelelıek 
aránya VOR Érintett víztest Víztest 

állapota 
Hiányos 
mintázás 

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

Szennyvízbevezetések 
távolsága a víztesten 
kijelölt fürdıhelyekhez 
képest 

AEP454 Egres-patak 2 20% 20% 0% 

Nincs ismert 
szennyvízbevezetés, egyéb 
közvetlen szennyezés 
eredete vizsgálandó 
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Az állapotértékelés során vizsgáltuk, hogy az esetenként nem megfelelı minıségő strand 
(domonyvölgyi D-Beach strand) esetében teljesül-e a szennyvízbevezetések védıtávolságára 
vonatkozó követelmény (táblázat utolsó oszlopa). Az Egres-patak állapota mint fürdıvíz kifogásolt, 
azonban nem található a védıtávolságon belül ismert kommunális vagy ipar jellegő 
szennyvízbevezetés. A fürdıhely vízminıségének biztosítása érdekében a szennyezés eredetét 
fel kell tárni, a mértékének megállapítására vizsgálati monitoringot kell végezni. 

5.3.4 Természeti értékeik miatt védett területek 

 

Hazánk természeti-ökológiai értékekben kiemelkedıen gazdag ország. A Nagykunság alegységen 
36 kijelölt vízfolyás víztest és 4 kijelölt állóvíz víztest közül 2 db vízfolyás víztest van 
kapcsolatban védett területtel.  

A VKI természetvédelmi szempontú állapotértékelés a nemzeti park igazgatóságok által kitöltött 
kérdıív, majd személyes konzultációk alapján történt. A kérdıív a védett területek érintettségére, a 
víztıl függı károsodásuk okaira kérdezett rá, hogy ebbıl kiindulva a legfontosabb teendık 
meghatározhatók legyenek. A kérdıíves kikérdezés statisztikai értékelése az országos VGT 5-8. 
mellékletében szerepel, rámutatva az egyes víztest típusok legfontosabb károsodási okaira. 

A védett természeti területeket tartalmazó (érintett) víztesteknek speciális minısítési és 
értékelési szempontjai vannak, melyeket figyelembe kell venni a nem védett területekre 
kidolgozott vízminıségi követelményeken túl, de az ökológiai vízigényhez és vízminıségi 
követelményekhez illeszkedve. 

Amennyiben a víztest vízgyőjtıjén jelentısen károsodott élıhely található, az érintett víztest 
(amelynek állapota miatt következett be a károsodás) ökológiai vagy mennyiségi, illetve kémiai 
állapota sem lehet jó, mindaddig, amíg ez a probléma meg nem szőnik. 

A problémák megállapításánál az elsı kérdés az kell legyen, hogy vajon ismerjük-e megfelelıen 
a védett területeinket, felismerjük-e a károsodás okait és ezek alapján tisztázhatók-e a problémák, 
azok elhárításának lehetıségei. Az országosan védett területeknek csak egy részén került sor 
megfelelı színvonalú alapállapot felmérésre, vagy kiterjedt ökológiai-élıhelyi-cönológiai felmérésre. 
Az országosan védett területek más részén megtörtént ugyan a felmérése, de ez vagy a 
metodikája, vagy az azóta történt jogszabályi változások miatt feltétlen megújításra szorul, illetve 
vannak olyan területek is ahol ilyen részletes felmérések nem voltak. 

A védett területeken szükséges intézkedések meghatározásának elsı forrása a védett területek 
kezelési tervei lehetnének. Azonban itt is hiányosságok mutatkoznak. Az országos védelem alatt 
álló területeknek és a NATURA 2000 területeknek csak egy részére áll rendelkezésre kezelési 
dokumentáció, és még kevesebb az olyan kezelési terv, mely jogszabályban is elfogadott. 

Ez azt jelenti, hogy a VGT-s intézkedések pontosításához, a károsodás okaiban jelentkezı 
bizonytalanságok eloszlatásában is elengedhetetlen a védett területek alapállapotának 
felmérése. Ezért számos helyen szükségesnek látszik a tervezett védett területekkel 
kapcsolatos intézkedési csomag elsı elemének (VT1) alkalmazása, tehát a károsodott élıhely 
feltárása, kezelési terveinek elkészítése. 

A víztıl függı élıhelyek vízzel kapcsolatos problémáinak jellege, a vízhiány mértéke jelentıs 
területi különbségeket mutat. Az alegységen elıforduló víztıl függı élıhelytípusokat és azok 
jellemzı – vizek általi – károsodási jelenségeit az 5-19. táblázat foglalja össze. Az élıhelyek (ún. 
közösségi jelentıségő élıhelytípusok) NATURA 2000 irányelv szerint kódjai szerepelnek a 
táblázatban. 
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5-20. táblázat: A víztıl függı élıhely típusok és jellemzı károsodási jelenségek 

 

Natura 2000 
irányelv 
szerinti 

élıhelykód 

Név 
Jellemzı ökológiai 

sajátosság, megjelenés 
Az élıhely károsodását elıidézı legfontosabb 

hatások 

1530 Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak 

szikesedés, talajban 
feláramló víz 

Talajvíz süllyedése, az egykori tavaszi 
áradások elmaradása, a környezı területek 
vizeinek túlzott mértékő lecsapolása 

6410 

Kékperjés láprétek meszes, 
tızeges vagy 

agyagbemosódásos 
talajokon (Molinion 

caeruleae) 

mindenféle kékperjés 
láprét 

Megfelelı (rendszeresen talajfelszínig érı) 
vízellátás elmaradása, ennek 
következményeként elgyomosodás, elmaradó 
kaszálások okozta cserjésedés 

6440 
Folyóvölgyek Cnidion 

dubiihoz tartozó mocsárrétjei 

jellemzı az idıszakos 
felszíni elöntés (ártéri) 

közepes, vagy nagyobb 
vízfolyások mentén 

Kedvezıtlen vízellátottság, rendelkezésre álló 
területek szőkössége, helytelen gazdálkodás 
(tápanyag-utánpótlás, felülvetés) 

6510 

Sík- és dombvidéki 
kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

zömmel talajvíz és/vagy 
csapadék táplálta nedves 

gyepek 

Többlet vízhatás (áradás) elmaradása, 
talajvíz lesüllyedése, elégtelen 
csapadékmennyiség 

91I0 
Euro-szibériai erdıssztyepp-

tölgyesek tölgyfajokkal 

Az Alföld szárazabb, belsı 
területeinek zárt, elöntést 

nem kapó területein 
kialakult tölgyesei 

A talajvíz süllyedése, az állományok 
kiszáradása, invazív fajok elıretörése, a 
természetközeli erdık területének erıteljes 
csökkenése, rossz erdıgazdálkodási 
gyakorlat  

91E0 

Enyves éger (Alnus 
glutinosa) és magas kıris 

(Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdık (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 

albae) 

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

Rendszeres felszíni elöntések és a bıséges 
vízellátottság elmaradása, a folyók 
természetes fejlıdésének hiánya miatt nem 
alakulnak ki új élıhelyek 

 

 

Az élıhelyek legnagyobb problémája szinte egyöntetően a vízhiány. Ennek mértéke és kiváltó 
okai különböznek területileg. A Tisza mentén elsısorban a homokterületek természeti 
rendszereinek életében szembeötlı a csapadékvizek és a talajvíz kapcsolatának meghatározó 
szerepe, illetve e vizek hiánya. A belvizeknek27 fontos szerepe van a térség vízháztartásában, és 
azon keresztül a természeti rendszerek életében, vagy pusztulásában. 

                                                
27 belvíz: a mezıgazdasági mővelés szempontjait tükrözı elnevezés, az élıhelyek számára egyszerően csak víz 
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A belvizeket elvezetni igyekvı mezıgazdasági gyakorlat, a talajvizet megcsapoló 
csatornahálózat az ország minden táján nagymértékben hozzájárul a területek általános 
szárazodásához. E gyakorlattal szemben – ahol arra mód és készség van – a gazdálkodási mód 
megváltoztatása, a belvizek levezetésének megszüntetése, a víznek a területen való megtartása a 
cél. Csak ez biztosíthatja a víztıl függı értékes élıhelyek tartós fennmaradását. 

A nagy folyóinkkal kapcsolatos kardinális probléma a hullámtereken, mellékágakban, a korábban 
vízjárta területeken, a holtmedreken és más kapcsolódó értékes vizes élıhelyeken az ökológiailag 
szükséges vízmennyiség hiánya. Ez a Zagyván alapvetıen a szükségszerő árvízi védekezés (a 
víz szétterülésének megakadályozása, a vizek minél gyorsabb levezetése) következménye. Az 
árterek részbeni rehabilitációja mérsékelheti a kialakult vízhiányt. 

Általános problémaként kell említeni a vízfolyások mederszabályozási beavatkozásainak 
következményeként a változatos élıhely-mozaikok kialakulását, a természetközeli társulások 
megtelepedését lehetetlenné tevı, ökológiai szempontból sivár mederformákat.  

A vízfolyások medrének fenntartása, a medrek kotrása, ami ökológiai szempontból gyakorta 
indokolatlan, vagy túl nagy területre kiterjedı, esetleg rosszul idızített, aminek következtében 
élıhelyek eltőnését, fajok, fajcsoportok sérülését, pusztulását, átmeneti oxigénhiányos állapotokat 
eredményez. 

A partok mederélig való szántása is általános gyakorlat a mezıgazdasági területekkel övezett 
vízfolyások mentén, ahol a part menti fasorok, erdık hiánya önmagában is kedvezıtlen 
ökológiailag, hiszen ezek a területek hivatottak a ligeterdıknek helyet adni. A partélig futó szántók 
másfelıl vízminıségi problémákat is okoznak a területrıl a vízbe jutó diffúz szennyezés révén. 

A vizek minıségébıl jóval kevesebb ökológiai probléma származik. Ezek legtöbbje lokális (pl. 
szennyvízkibocsátások, állattartótelepek, hulladéklerakók). Nagyobb területet érinthetnek a diffúz 
mezıgazdasági szennyezések, de alapvetıen ezek a nem megfelelı vízminıségbıl eredı 
problémák kisebb ökológiai kockázatot rejtenek, mint az általános vízhiány. 

A nem megfelelı halgazdálkodási gyakorlat a vízminıséget, illetve a vízi ökoszisztémák állapotát 
kedvezıtlenül befolyásoló tényezı. 

Rendkívül fontos tehát, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodásban a jelenleginél sokkal erıteljesebben 
érvényesüljön az a paradigmaváltás, miszerint a vizek területen tartása és nem elvezetése az 
elsıdleges cél. Ugyanennek a paradigmaváltásnak kell érvényre jutnia az árvízi védekezésben is, 
mert e nélkül a szemléletváltás nélkül a tiszai víztıl függı védett élıhelyek jó állapotának elérése 
nem biztosítható. A vízhasználatok kapcsán a korábban jellemzı „igénykielégítı” engedélyezési 
gyakorlat helyett az „állapotjavító” engedélyezési gyakorlat legyen a követendı hozzáállás.  

Az intézkedéseknek befolyással kell lennie arra, hogy az egyes területhasználatok (erdı-, mezı-, 
halgazdálkodás) a jelenleginél ökologikusabb módon valósuljanak meg. Ez számos területen a 
szabályozás módosítását igényli majd. Komoly eredményt lehet azonban várni a már élı 
jogszabályok betartásának ellenırzésével is. 

A következı táblázat a károsodott víztıl függı védett területeket mutatja be az alegység területén. 
A 3.4 fejezetben bemutatott védett területek és az ezekre jellemzı víztıl függı élıhelytípusok 
közül már csak azokat az élıhelyeket tartalmazza, amelyek károsodtak. A táblázatban a 
károsodásra vonatkozó információk rendezése az élıhelyek, élıhelycsoportok (típusok) szerint 
történt, a második oszlop mutatja, hogy az élıhelytípus milyen szintő védett területen jellemzı, 
illetve a konkrét élıhely milyen szintő védett területen található. 

Az egyes víztıl függı élıhelytípusokról elmondható, hogy az alegységen belüli földrajzi 
elhelyezkedésüktıl, elıfordulásuktól függetlenül a rájuk jellemzı károsodás jellege és a károsodás 
oka hasonló. 
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A táblázatba dılt betővel beírt víztestek nem az alegységhez tartoznak, de vízgyőjtı területük egy 
része az alegység területén található. 
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5-21. táblázat: Károsodott víztıl függı védett területek az alegység Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó területén 

Az élıhely vagy 

élıhely-csoport (típus) 

neve 

Védett területek szintje28 A károsodás jellege A károsodás oka Érintett víztestek 

Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak 

KMT: Jászság (HUHN10005); 

jKJTT: Alattyáni Berki-erdı 
(HUHN20074), Borsóhalmi-legelı 
(HUHN20076), Újszász-jászboldogházi 
gyepek (HUHN20081) 

A szikes karakter jellegét veszti. A 
mocsarak kiszáradnak a gyepek 
sztyeppesednek. 

Vízhiány, a környezı területek 
vizeinek túlzott mértékő 
lecsapolása 

Zagyva felsı (AEQ139), Zagyva alsó 
(AEQ140); 
Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2), Duna-
Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 
(sp.2.10.2) 

Cnidion dubii folyóvölgyi 
mocsárrétjei 

jKJTT: Jászsági Zagyva-ártér 
(HUHN20078) 

Az élıhely jellemzı és karakter fajainak 
eltőnése ill. megritkulása. 

Vízhiány (alacsony vízhozam) Zagyva felsı (AEQ139) 

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

jKJTT: Alsó-Zagyva hullámtere 
(HUHN20089), Jászsági Zagyva-ártér 
(HUHN20078) 

Az élıhely jellemzı és karakter fajainak 
eltőnése ill. megritkulása. 

Vízhiány (oka vizsgálandó) Zagyva felsı (AEQ139), Zagyva alsó 
(AEQ140); 
Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2), Duna-
Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 
(sp.2.10.2) 

Puhafa-ligeterdık enyves éger 
(Alnus glutinosa) és magas kıris 
(Fraxinus excelsior) fajokkal 

jKJTT: Jászsági Zagyva-ártér 
(HUHN20078) 

Az erdıszerkezet romlása, az 
állományok kiszáradása, invazív fajok 
elıretörése, a természetközeli erdık 
területének erıteljes csökkenése. 

Rossz erdıgazdálkodási 
gyakorlat, vízhiány (oka 
vizsgálandó) 

Zagyva felsı (AEQ139); 
Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2), Duna-
Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 
(sp.2.10.2) 

Euro-szibériai 
erdıssztyepptölgyesek 
tölgyfajokkal 

jKJTT: Alattyáni Berki-erdı 
(HUHN20074), Jászfényszarui-erdı 
(HUHN20077) 

Az erdıszerkezet romlása, az 
állományok kiszáradása, invazív fajok 
elıretörése, a természetközeli erdık 
területének erıteljes csökkenése. 

Rossz erdıgazdálkodási 
gyakorlat, vízhiány (oka 
vizsgálandó) 

Északi-középhegység peremvidék 
(sp.2.9.1), Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy (sp.2.10.2) 

 

                                                
28 jKJTT NATURA 2000 természetmegırzési terület; KMT NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület 
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5-22. táblázat: Károsodott víztıl függı védett területek az alegység Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó területén (a KÖTI-KÖVIZIG 
mőködési területén) 

Az élıhely vagy 

élıhely-csoport (típus) 

neve 

Védett területek szintje29 A károsodás jellege A károsodás oka Érintett víztestek 

Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak 

Rekettyés jKJTT HUDI20043, Tápió-
Hajta Vidéke TK, Tápiógyörgye-
Újszilvási szikesek (ex lege) 

A szikes karakter jellegét veszti, a 
mocsarak kiszáradnak a gyepek 
sztyeppesednek. 

Talajvíz süllyedése, a 
környezı területek vizeinek 
túlzott mértékő lecsapolása 

Zagyva alsó (AEQ140); 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1), Duna-
Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 
(sp.2.10.2) 

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

Rekettyés jKJTT HUDI20043, Tápió-
Hajta Vidéke TK 

Az élıhelyre jellemzı fajok eltőnése, 
invazív fajok megjelenése. 

A területek lecsapolása, 
talajvízszint csökkenés 

Zagyva alsó (AEQ140); 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1), Duna-
Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 
(sp.2.10.2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 jKJTT NATURA 2000 természetmegırzési terület; KMT NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület 
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5-23. táblázat: Károsodott víztıl függı védett területek az alegység Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó területén (a KDV-KÖVIZIG 
mőködési területén) 

Az élıhely vagy 

élıhely-csoport (típus) neve 

Védett 

területek 

szintje30 

A károsodás jellege A károsodás oka Érintett víztestek 

Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet 
(jellemzı élıhelyek: mocsárrétek, láprétek, 
vízfolyások hínárnövényzete, sásrétek, 
puhafa- és keményfa ligeterdık, 
erdıssztyepp tölgyes, szikesek) 

TK Vízhiányos állapot, szélsıséges 
vízmozgás, invazív fajok terjedése 

Vízrendezés, talajvíz 
süllyedésébıl következı 
vízhiány, rossz 
gazdálkodás 

Hajta-patak (AEP557), Öreg-Hajta (AEP860), Egyesült-Tápió 
(AEP458), Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok (AEP326), Felsı-
Tápió-patak (AEP481), Alsó-Tápió középsı (AEP268), 
Gombai-patak (AEP520), Gombai- és Úri-patak (AEP519); 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész 
(sp.2.10.1), Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2) 

Hajta mente (HUDI20025) (jellemzı 
élıhelyek: mocsárrétek, láprétek, 
vízfolyások hínárnövényzete, sásrétek, 
puhafa ligeterdık, szikesek) 

jKJTT Vízhiányos állapot, szélsıséges 
vízmozgás, invazív fajok terjedése 

Vízrendezés, talajvíz 
süllyedésébıl következı 
vízhiány, rossz 
gazdálkodás 

Hajta-patak (AEP557), Öreg-Hajta (AEP860), Bíbicfészeki-ág 
és Kerektói-árok (AEP326); 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész 
(sp.2.10.1), Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2) 

Felsı-Tápió (HUDI20019) (jellemzı 
élıhelyek: mocsárrétek, láprétek, 
vízfolyások hínárnövényzete, sásrétek, 
puhafa- és keményfa ligeterdık) 

jKJTT Vízhiányos állapot, szélsıséges 
vízmozgás, invazív fajok terjedése 

Vízrendezés, talajvíz 
süllyedésébıl következı 
vízhiány, rossz 
gazdálkodás 

Felsı-Tápió-patak (AEP481), Bíbicfészeki-ág és Kerektói-
árok (AEP326), Egyesült-Tápió (AEP458), Alsó-Tápió alsó 
(AEP269); 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész 
(sp.2.10.1), 

Kókai forrásláp (jellemzı élıhelyek: 
mocsárrétek, láprétek, sásrétek, puhafa-
ligeterdık) 

ex lege Vízhiányos állapot, szélsıséges 
vízmozgás, invazív fajok terjedése 

Vízrendezés, rossz 
gazdálkodás 

Hajta-patak felsı és Dányi-ág (AEP556); 
Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész 
(sp.2.10.1) 

Vámos-szék, Ebakasztó (jellemzı 
élıhely: szikesek) 

ex lege A szikes karakter jellegét veszti, a 
mocsarak kiszáradnak a gyepek 
sztyeppesednek. Vízhiányos állapot, 
invazív fajok terjedése 

Talajvíz süllyedése, a 
környezı területek 
vizeinek túlzott mértékő 
lecsapolása 

Egyesült-Tápió (AEP458), Hajta-patak (AEP557); 
Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2) 

 

                                                
30 TK tájvédelmi körzet; jKJTT NATURA 2000 természetmegırzési terület; „ex lege” törvény erejénél fogva védett természeti terület 
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A Zagyva mentén jellemzı az egykori tavaszi áradások elmaradása (árvízvédelmi töltések 
megépítése miatt), mely részben a felszíni vízpótlás hiányát eredményezi a korábban 
rendszeresen elöntött területeken, ezenkívül a talajvízszint-süllyedéshez is hozzájárul. Ezt erısíti 
még a környezı területek vizeinek túlzott mértékő lecsapolása és a nyári alacsony vízhozam. Ez 
utóbbi jelenség miatt felülvizsgálandók a Zagyva felsı vízgyőjtıterületén található tározók 
üzemeltetési rendje (az alvízi szempontok figyelembevételével), valamint a vízkivételek. 

A talajvízszint-süllyedés okai között lokálisan és regionálisan ható hatótényezık egyaránt 
szerepelnek. A belvízelvezetés közvetlenül csökkenti a felszíni vízhatást, közvetve a felszín alattit 
is, hiszen a beszivárgó vizek utánpótlását csapolja meg a természetes víztározó helyek 
kiszárításával. Az idıjárási változások, a csapadékhiány és a párolgást fokozó felmelegedés 
ugyancsak hatnak közvetlenül a felszíni, közvetve a felszín alatti vizekre. 

 

5.3.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme 

Az alegység területén nem található a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben kijelölt halas víz. 

 

5.4 A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik 

A VKI végrehajtása szempontjából jelentıs vízgazdálkodási problémának számítanak azok a vízi 
környezetet érı hatások és az ezeket okozó terhelések és igénybevételek, amelyek jelentıs 
mértékben veszélyeztetik a környezeti célkitőzések elérését 2015-ig (lásd 6. fejezet). A 2008. 
novemberében kiadott errıl szóló jelentés a Duna vízgyőjtıre vonatkozó elemzéssel összhangban 
a következı problémákat foglalta össze: 

o A felszíni vizek eutrofizálódása, beleértve a Fekete-tengerre mint végsı befogadóra 
gyakorolt hatást is. 

o A felszín alatti vizek nitrátosodása, amely veszélyezteti az ivóvízminıséget, a táplált felszíni 
vizeket, esetenként a tápanyagtartalomra érzékeny vizes és szárazföldi élıhelyeket.  

o Felszíni vizekbe jutó veszélyes anyagok, amelyek, különösen havária jellegő megjelenésük 
esetén az ökoszisztéma jelentıs károsodását vagy pusztulását okozhatják. 

o Felszíni vizekbe bevezetett termálvizekbıl származó hı- és szennyezıanyag-terhelés az 
állóvíz jellegő, illetve kis vízhozamú, azaz kis hígulást biztosító vizek esetében károsítja, 
átalakítja az ökoszisztémát. 

o A felszín alatti vizeket elérı veszélyes anyag terhelések pontszerő elıfordulásai 
elsısorban a vízbázisok védıterületein jelentenek fokozott veszélyt, de a felszín alatti vizek 
szennyezıdése általában veszélyeztethet felszín alatti víztıl függı élıhelyeket és 
korlátozza a felszín alatti vízkészlet hasznosítását. 

o Árvízvédelmi céllal átvágták a kanyarulatokat, így lerövidítették a medret és növelték a 
sebességet. A töltések elvágták a folyótól az árterületek jelentıs részét, és a mentett 
oldalon az élı vízfolyástól elszakított mellékágak, holtágak keletkeztek, amelyek 
vízellátottsága jelentısen romlott. Az emberi beavatkozások a vízfolyások medrére, a 
hullámtérre és a parti sávra is kiterjedtek, így a vízfolyások nagy részénél hiányzik a parti 
növényzet és a szántóföldek gyakran egészen a vízpartokig húzódnak. Mindez kedvezıtlen 
hatást gyakorol a vizek ökológiai állapotára. 

o Vízfolyásokon számos olyan mőtárgy található, amely elzárja a folyók medrét, anélkül, hogy 
lenne olyan kiegészítı létesítmény, amely biztosítaná az aktív helyváltoztatást végzı vízi 
élılények, elsısorban halak szabad mozgását a mőtárgy alatti és feletti víztér között. A 
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hosszabb duzzasztott szakaszok hasonló hatásúak, mivel bizonyos makrogerinctelenek 
vagy halfajok olyan mértékben kerülik a lelassult vízmozgású szakaszokat, hogy számukra 
az egyenlı a fizikai átjárhatatlansággal. 

o A vízfolyások kisvízi hozamához viszonyítva jelentıs vízkivételek (öntözés, halastavak 
frissvíz igénye) ökológiai vízhiányhoz vezethetnek, azaz tartósan vagy ismétlıdıen az 
ökológiailag szükséges vízhozamnál kevesebb víz folyik a mederben. Az átvezetések (pl. 
vízpótlásra használt vízfolyások) általában a középvízi viszonyokat befolyásolják. 

o Az alföldi területek természetes sajátossága a lefolyástalan jelleg, a lokális mélyedésekben 
rövidebb-hosszabb ideig megmaradó víz a táj fontos eleme, az ehhez kapcsolódó vizes 
élıhelyekkel együtt. A belvízlevezetı rendszer jelentısen módosítja az érintett terület 
vízháztartási, lefolyási viszonyait: (i) a gyors vízlevezetéssel eltőnnek a mélyedésekben 
összegyülekezı vizek és velük együtt az ehhez társuló vizes élıhelyek, (ii) nı az 
aszályérzékenység, 

o A felszín alóli vízkivételek, illetve a talajvizet tartósan megcsapoló csatornák csökkentik 
a felszín alatti vízbıl táplálkozó ökoszisztémák (FAVÖKO-k) vízellátottságát (vizes és 
szárazföldi élıhelyek szárazodását, károsodását okozva). 

o A jelentıs, koncentrált, visszasajtolás nélküli termálvízkivételek az Alföld egyes részein 
folyamatos vízszintsüllyedést okoznak a termálvíztartóban, ami túltermelésre utal. 

o Az ivóvízellátásra használt felszín alatti vizek nem megfelelı vízminısége nehezíti a 
biztonságos ivóvízellátást (természetes vízminıségi problémák: arzén, ammónium, bór, vas, 
mangán, stb., illetve sérülékeny ivóvízbázisok szennyezıdési veszélye). 

o A külföldi hatások által jelentısen befolyásolt határokkal metszett vízfolyások, ahol a 
környezeti célkitőzés külföldi intézkedések nélkül nem érhetı el. A hatások egyaránt 
érinthetik a mennyiségi és minıségi viszonyokat. 

A védett területek állapotértékeléséhez kapcsolódóan további jelentıs problémaként jelenik meg:  

o Kijelölt fürdıhelyek nem megfelelı állapota, amelyben a lokális szennyezések mellett 
szerepe van a kapcsolódó víztest általános állapotának is.  

o Védett természeti területek nagyarányú károsodása, amely kapcsolatba hozható a vizek 
állapotjellemzıivel. 

Az egyes problémákat kiváltó okok (terhelések, igénybevételek) víztestekhez kapcsolható 
elıfordulásairól a 2. fejezet ad összefoglalót. A továbbiakban az azonosított problémák szerint 
haladva kerül bemutatásra az állapotértékelés és a problémát kiváltó okok kapcsolata. 

 

5.4.1 Vízfolyások, állóvizek 

A hidrológiai és morfológiai problémák fıbb okai a természetestıl jelentısen eltérı vízszint-
szabályozású szakaszok, a szők hullámtér, a hullámtéren, illetve a csatornák part menti területén 
végzett mezıgazdasági tevékenység, a hosszirányú szabályozottság, a zonáció31 hiánya (nincs a 
természeteshez közeli vagy zavart a parti sáv), a rendezett mederforma, a nem megfelelı 

                                                
31  zonáció: 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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fenntartás, a vízjárás megváltoztatása (öntözés, belvízelvezetés, egyéb vízbevezetés által). Több 
víztestet érint a hosszirányú átjárhatóság32 korlátozottsága is. 

Az erısen módosított kategóriába sorolt csatorna víztestek kialakítását, illetve mőködtetését a 
mezıgazdaság földhasználati intenzitása határozza meg. A mezıgazdaság részérıl igényként 
fogalmazódik meg a belvizek gyors ütemben történı elvezetése. Síkvidéki területen a belvizek 
elvezetése csak abban az esetben biztosítható, ha a befogadókban tartott vízszint mértékadó 
helyzetben stabil és alacsony. A belvízmentes idıszakokban a belvízcsatorna víztestek 
természetes vízjárását jelentısen befolyásolja a szennyvíz és használtvíz bevezetés. 

Morfológiai értelemben a víztestek nyomvonala állandósult, a korábbi, természetes magassági 
vonalvezetéstıl eltérıen (mélyebb völgyeletekben) mesterségesen beágyazásra kerültek. 

Az állóvíz víztestekre általánosan jellemzı, hogy a parti zonáció hiányos, nem megfelelı a 
növényzet. 

A tápanyag- és szervesanyag-problémák jellemzıen a mezıgazdasági diffúz terhelésbıl, a 
kommunális szennyvíz- és használtvíz (strand) bevezetésbıl, a szennyezett üledékbıl eredı belsı 
terhelésbıl, a települési diffúz terhelésbıl (belterületi csapadékvíz bevezetésbıl) adódnak. 
Kevesebb víztestet érintı problémák a halastavi lecsapolás, az állattartó telepek kibocsátásai, a 
szennyezett felszín alatti víz terhelı hatásai. 

A belvízcsatornába vezetett szennyvizek és használtvizek nem hígulnak fel kellı mértékben. A 
magas tápanyag- és lebegıanyag tartalom miatt a vízfolyásokban fokozódó üledékképzıdés rontja 
a befogadó vízszállító képességet.  

A vízfolyásokra és különösen az állóvizekre jelentıs terhelést jelent a belterületi csapadékvizek 
idıszakos befogadása. A bebocsátott víz minısége ellenırizetlen, melyben lehet akár veszélyes 
anyag is. 

A tervezési alegységre nem jellemzı az ipari felhasználás, így az ipari vízkivételek szinte 
egyáltalán, az ipar által kibocsátott használt vizek visszavezetése csekély mértékben terhelik a 
víztesteket. 

Az alegység területének jelentıs részén jellemzı szántómővelés. Ezekre a táblákra tápanyag 
kihordás is történik. Azokon a területeken ahol a belvíz veszélyeztetettség magas, nagy 
valószínőséggel kimosódás is történik. A felszínen összegyülekezett belvíz – ezek tápanyagban 
gazdag vizek – csatornába kerülhet bevezetésre. A levezetett vizek a belvízcsatornákra nagy 
terhelést jelentenek. 

A termálvíz kitermelése, majd a használtvíz felszíni vízbe történı bevezetése jellemzı az alegység 
területén (pl. strandfürdık), de ez által okozott magas sótartalomból vagy hıterhelésbıl adódó 
probléma a tervezési alegységben nem ismert. 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos probléma nem jelentkezik az alegység területén.  

 

                                                
32 hosszirányú átjárhatóság: a vízfolyások folytonossága, mely a folyó ökológiai integritásának és a jó állapotának egyik 
jellemzıje. A hosszirányú átjárhatóság a vízi élılények vándorlási lehetıségeinek biztosításához és a megfelelı 
hordalékszállításhoz elengedhetetlen. A hosszirányú átjárhatóság biztosításának eszközei lehetnek: 

• akadályok, mőtárgyak megszüntetése, vagy ez utóbbiak átalakítása; 
• hallépcsık, elkerülı csatornák építése mőtárgyak mellett. 
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5.4.2 Felszín alatti víztestek 

5.4.2.1 Mennyiségi problémák 

Az alegységhez tartozó 18 db felszín alatti víztest közül 9 állapota jó.  3 víztest állapota jó/nem jó 
határán van a vízmérleg teszt alapján, 6 víztest állapota pedig nem jó a vízmérlegteszt és/vagy a 
süllyedési teszt (illetve 2 víztest esetében a FAVÖKO) alapján. A legsúlyosabb probléma az 
sp.2.9.1-p.2.9.1 víztesteken víztesteken tapasztalható, ahol a nagy mértékő közvetlen (elsısorban 
bányászati célú) vízkivétel miatt a vízkészlet kihasználtsága 249 %-os, mely a 
vízszintsüllyedésekben is jelentkezik az elvégzett tesztek alapján. Jelentısnek nevezhetı 
mennyiségi problémát jelez a süllyedési tesz a pt.2.2 víztest esetében. A jelentıs lokális 
süllyedések oka a közvetlen vízkivételek maradék és jelenlegi hatása. A szintén az alegységhez 
tartozó kt.1.4 víztest vízmérlegtesztje rossz eredményt mutat, aminek oka a felhasználható 
készletet jócskán (63 %-al) meghaladó vízkivételi arány. 

5.4.2.2 Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos 
problémák 

A tervezési alegység területén egyetlen víztest (sp.2.9.1) víztest esetében mutatott ki 20 % fölötti 
súlyozott területi szennyezettségi arányt a statisztikai vizsgálat. A szennyezettség a beszivárgási 
hidrodinamikai jelleggel, és a diffúz mezıgazdasági szennyezéssel magyarázható. 

5.4.2.3 Egyéb szennyezések 

Az alegység területén egyéb, a vízbázisokat veszélyeztetı jelentıs szennyezıforrás nem ismert. 

 

5.4.3 A víztesteket érintı problémák és azok okainak összefoglalása 

Az ok-okozati viszonyok és a minısítések összefoglalásának áttekinthetıvé tétele céljából készült 
a következı oldalon található problémafa, amely azokat a folyamatokat kívánja bemutatni, amelyek 
a víztestek állapotának jelenlegi minısítéséhez vezettek. A meglévı hidromorfológiai és 
vízminıségi problémák jelentik a problémafa tengelyét. Elızményként ezek feltételezett okait 
mutatja be az elsı oszlop, nyilakkal jelezve a több irányba is kiterjedı folyamatot. Az utolsó oszlop 
a problémák következményeit jelzi a VKI adta víztest értékelési keretek között. 
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2-10 ZAGYVA VÍZGYŐJTİ ALEGYSÉG - VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA I. Hidromorfológia 
Okok  Problémás állapotok  Jellemzı következmények a víztestekre 

 
Árvédelmi töltések, szők hullámtér 

 Keresztirányú átjárhatóság korlátozása, nincs 
kapcsolat a mentett oldali mellékágakkal és 
holtágakkal, az ártérrel 

 Az árvízi beavatkozások miatt 4 víztest erısen 
módosított, 13 víztestnél köztük a Zagyvánál a 
hullámtér is szők. 

Duzzasztómő, megkerülı csatorna nélkül   5 víztestnél mőködik, a Felsı-Tápió erısen 
módosított e miatt. 

Völgyzárógátas tározás 
  10 víztestnél mőködik, 7 víztest e miatt erısen 

módosított 
Fenékgát/fenéklépcsı  

Hosszirányú átjárhatóság korlátozása 

 Fenék-küszöb 11, fenékgát 4 víztestnél mőködik 

Alegységen túli árvízvédelmi, és 
vízkészlet-gazdálkodási beavatkozások 

  4 víztestnél átadó jelentkezik. 

Nem megfelelı leeresztés a tározókból - 
kisvízi viszonyokat módosító vízvisszatart 

   

A természetestıl jelentısen eltérı 
vízszint-szabályozás zsilipekkel 

 

Vízjárás nem megfelelı, vízszint 
(vízmélység), illetve ingadozása nem 
megfelelı, zavart/szabályozott vízszint, a 
sebességviszonyok nem megfelelıek   

Duzzasztás alatti szakasz állapotjellem.  Medermélyülés   

Jelentıs vízkivétel, vízmegosztás, 
vízelvezetés 

 Vízhiány, túl alacsony vízszint  Hajta-patak vízhiányos így a környezı vizes 
élıhelyek vízellátottsága nem kielégítı., 2 
víztestnél jellemzı a természetes alaphozamhoz 
képest jelentıs vízbevezetés, vízkivétel 

  
Erózió 

  
Tápláló vízfolyások vagy a bevezetett 
belvíz nagy hordalékhozama 

 
Feliszapolódás 

 

A vízfolyásokba bevezetett nem kellıen tisztított, 
vagy tisztítatlan ipari, mezıgazdasági és 
kommunális szennyvizek miatt. 

  

Rendezett meder  Mederforma, mederállapot, parti sáv nem 
megfelelı 

 

24 víztestnél rendezett a mederforma, de 
majdnem minden víztestnél hosszirányú 
szabályozottság a jellemzı, 9 esetben jelentıs 
belterületi szakasszal, néhány esetben zárt 
szelvény alkalmazásával. 

Nem megfelelı fenntartás, túlzott vagy 
elmaradt növényirtás - a mederben és a 
parti sávban, kotrás 

 
Zavart parti sáv, zonáció, ökológiai 
problémák, a meder benıtt 

 24 víztestnél nem megfelelı a fenntartás. A 
zonáció 27 víztestnél nem megfelelı, ami 
részben a fenti pontnak, részben a hullámtéri 
tevékenységeknek is köszönhetı.  
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VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA II. Terhelések  
 

Okok  Problémás állapotok  Jellemzı következmények a víztestekre 
Hullámtéri tevékenységek elsısorban 
növénytermesztés 

  18 víztestnél jellemzı, hozzájárulva a 
hidromorfológiai problémákhoz. 

Kommunális szennyvíztelep - 
szennyvízbevezetés 

  12 víztestet érint. A kisebb szennyvíztisztítóknál 
az ıszi-téli alacsony hımérséklet okozta nem 
megfelelı tisztítási hatásfok miatt magas a 
befogadók foszforterhelése. 

Illegális szennyvízbevezetések   5 víztest esetében merült fel 

Halastavi vízleeresztések    

A tápláló vízfolyásokon (víztestek) érkezı 
túl nagy koncentrációjú hozzáfolyás 

  Átadódó hatás 8 víztestnél 

Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágya- 
és trágya használat - szennyezett 
lefolyás 

  Szinte minden víztestnél(33) jelentkezı 
probléma, nagyban hozzájárul a nem 
megfelelıséghez. Ahol a belvíz 
veszélyeztetettség magas nagy valószínőséggel 
kimosódás történik. 

Szennyezett FAV   15 víztest esetében befolyásolja az állapotot 

Állattartó telepek   13 víztest esetében okoznak problémát 

Diffúz telephelyi források 
(mezıgazdaság, hulladéklerakók, stb)  

  Rekultiválatlan kommunális. hulladéklerakók 11 
víztestnél okoznak problémát, számos 
szennyvízleürítı található a területen a lerakóhoz 
kapcsolódóan. 

Belterületi lefolyásból származó 
szennyezések 

  29 víztestnél okoz problémát a szenny- és 
csapadékvíz kezelés nem megfelelı volta miatt. 

 

Tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom 
túl nagy  

Ökológiailag 36 víztestbıl egyedül a Kis-
Zagyva-patak kapott jó minısítést. 

 

 
Ipari szennyvízbevezetés 

  
Élelmiszer-ipari szennyvíz 2 víztestet érint 
Elıfordul közvetlen kibocsátás 

Mezıgazdaság - növényvédı szerek - 
szennyezett lefolyás 

 
Kémiai kockázat: veszélyes anyag 
Jellemzıen adathiányos helyzet, egyedül a 
Zagyva alsó minısített jó állapotúra 

  

Termálvíz-bevezetés  Sótartalom túl nagy  Hatvan strandfürdı 
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 FAV PROBLÉMAFA  
Okok  Problémás állapotok  Jellemzı következmények a víztestekre 

Beszivárgás csökkenése területhasználat 
miatt 

   

 

Túlzott vízkivételek  

 A nem megfelelıség, illetve a bizonytalan állapot 
fı oka az elsısorban ivóvízellátáshoz szükséges 
vízkivétel. A hátságon pótlódást meghaladó 
mértékő (túl-) használat a jellemzı. 

Korábbi túlzott vízkivételek hatása még 
érvényesül 

  A pt.2.2, p. és sp.2.10.1 víztesteknél hozzájárul a 
problémához. 

Felszíni vízfolyások túlzott megcsapoló 
hatása emberi beavatkozások miatt 

  A sp.2.9.1 víztestnél okoz problémát 

Illegális vízkivételek 
 

Mennyiségi csökkenés, hiány 

Az sp.2.10.1 Duna-Tisza közi hátság - Tisza-
vízgyőjtı északi rész, sp. és p.2.9.1 Északi-
középhegység peremvidék, pt.2.2 Észak-
Alföld, a kt.1.4 Visegrád-Veresegyháza 
termálkarszt nem jó állapotú, 3 másik víztest 
( sp.2.9.2 és p.2.10.2, p.2.10.1) az 
elfogadhatósági határon van 

 A pt.2.2, p. és sp.2.10.1 víztesteknél hozzájárul a 
problémához. 

Lokális talajvízkivételek  

Belvíz elvezetés drénezés  
Ökológiai vízhiány léte 

 sp.2.10.1 esetében, a hátságon a talajvíz 
folyamatos süllyedése, hiánya jellemzı. 

Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágya- 
és trágya használat 

  A sekély víztest nem megfelelıségének fı oka. 

Diffúz települési hatások    

Állattartó telepek    

Diffúz telephelyi források 
(mezıgazdaság, hulladéklerakók, stb)  

   

Bizonytalan okok  

 Nitrát és/vagy ammónium 
szennyezettség nagy 

Az sp.2.9.1 Északi-középhegység 
peremvidék egyedül nem megfelelı 
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6 Környezeti célkitőzések és mentességek indoklása 
 

A Víz Keretirányelv a felszíni vizekre a következı környezeti célkitőzések elérését tőzi ki: 

o a víztestek állapotromlásának megakadályozása; 

o a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot megırzése 
vagy elérése (vagy a kiváló állapot megırzése); 

o az erısen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a 
hatékony javító intézkedések eredményeként elérhetı állapot) és jó kémiai állapot elérése; 

o 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/EK33 irányelvben foglaltakkal: 

o a felszín alatti vizek szennyezıdésének korlátozása, illetve megakadályozása; 

o a víztestek állapotromlásának megakadályozása; 

o a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése; 

o a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely 
szignifikáns és tartós emelkedı tendenciájának megfordítása. 

Mindezeken túlmenıen a vizek állapotától függı, az egyes víztestekhez közvetlenül, vagy csak 
közvetetten kapcsolódó védett területeken (lásd 3. fejezet) teljesíteni kell a védetté 
nyilvánításukhoz kapcsolódó, a vizeket érintı speciális követelményeket és célkitőzéseket. 

A VKI alapkövetelménye szerint a megállapított célokat 2015-ig el kell érni. A környezeti 
célkitőzés csak akkor érhetı el, ha valamennyi intézkedés megvalósul és hatásuk meg is jelenik a 
vizek állapotában. Ez a gyakorlatban jellemzıen így nem valósítható meg. Lehetnek olyan 
víztestek, ahol a jó állapot/potenciál csak a következı kétszer 6-éves tervciklusban érhetı majd el 
(2021-es vagy 2027-es határidıvel), illetve lehetnek olyan természetes víztestek is, amelyekre 
hosszútávon is csak enyhébb cél megvalósításának van realitása. Emiatt a VKI lehetıvé teszi 
mentességek alkalmazását megfelelı és alapos indoklás alapján. 

A mentességek lehetıségei: 

o idıbeni mentesség (VKI 4. cikk (4) bekezdés), amikor a célkitőzések teljesítése mőszaki, 
vagy természeti okok, vagy aránytalan költség miatt a meghatározott határidıre nem érhetı 
el, ezért annak határidejét 2021-re, vagy 2027-re lehet módosítani (A 2027 utáni teljesítés 
abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de ezek hatása 
még nem érvényesül.) 

o a természetes vizek esetében enyhébb környezeti célkitőzések megállapítása (VKI 4. cikk 
(5) bekezdés), ha a víztestet érintı emberi tevékenység által kielégített környezeti és 
társadalmi-gazdasági igények nem valósíthatók meg olyan módszerekkel, amelyek 
környezeti szempontból jelentısen jobb megoldások, és amelyeknek nem aránytalanul 
magasak a költségei; ebben az esetben azt is igazolni kell, hogy az összes olyan intézkedés 
megtörtént, amely a hatásokat csökkenti; 

                                                
33 2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl (2006. december 12.) 
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o idıbeni mentességet vagy enyhébb célkitőzést egyaránt indokolhat kivételes vagy 
ésszerően elıre nem látható természetes ok, vagy vis major, illetve a felszíni víztest fizikai 
jellemzıiben, vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások, illetve 
új emberi tevékenységek hatása. 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: 

o 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 alapintézkedéseket34), és ha ezek nem elegendıek, a szükséges kiegészítı 
intézkedéseket. A lista összeállításakor a költség-hatékonyságra vonatkozó szempontokat 
is érvényesíteni kellett. 

o 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 célok 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 tervezésnek döntési 
prioritásait jelenti. 

 

6.1 Mentességi vizsgálatok 

A mentességi vizsgálatok célja azoknak az indokoknak a bemutatása, amelyek a VKI által 
megfogalmazott célkitőzések elérését megakadályozzák. A módszert az EU mentességekkel 
foglalkozó útmutató35 alapján dolgozták ki, a hazai sajátosságok figyelembevételével. 

A mentességeknek lehetnek mőszaki (M jelő), aránytalan költségekkel36 kapcsolatos (G jelő) és 
természeti (T jelő) okai. A mentességi vizsgálatok lépései a következık: 

1. lépés: A víztesten 2015-ig mőszakilag megvalósítható-e mindegyik szükséges intézkedés, 
azaz elıfordul-e az M1, M2 okok valamelyike (részletes leírást lásd a 6-1. táblázatban). 

2. lépés: Ha mőszakilag megvalósíthatóak az intézkedések 2015-ig, akkor vizsgálni kell, 
hogy a megvalósításuk aránytalanul költséges-e, azaz elıfordul-e a G1, G2 okok valamelyike. 

                                                
34 alapintézkedések: a VKI VI. mellékletében felsorolt irányelvekben (pl. Települési Szennyvíz, Nitrát irányelv) foglalt 
elıírások hazai megvalósítását szolgáló intézkedések 
35 Guidance Document on Exemptions to the Environmental Objectives (CIS Guidance Document No. 20) 
36  aránytalan költség: a szükséges beavatkozások költsége, ráfordítása nem áll arányban az állapotjavulás 
eredményeként jelentkezı eredményekkel, hasznokkal (mind a költség, mind a haszon nemcsak pénzben kifejezhetı 
részekbıl áll; az aránytalan költségre vonatkozó elemzések, megfontolások a politikai döntéshozatalt segítı gazdasági 
információkat szolgáltatnak 
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3. lépés: Ha mőszakilag és gazdaságilag is megvalósíthatóak az intézkedések, akkor 
kérdés, hogy a természeti feltételek lehetıvé teszik-e az állapotra vonatkozó célok elérését 
2015-ig. Ha az intézkedések hatása 2015 után jelenik meg, akkor a választható okok: T1, T2.  

Az aránytalan költségek igazolása különbözı módon és szinteken történt. Jellemzıen 
intézkedéstípusonkénti és megvalósító csoportonkénti elemzéssel.  

A szükséges források ismeretében a nemzetgazdaság és a költségvetés teherviselı képessége 
jelentıs szerepet játszik a mentességek igazolásában. A 2015. évi célkitőzések meghatározásakor 
figyelembe kellett venni, hogy az igénybe vehetı források nagy része determinált (2007-2013 
idıszakban rendelkezésre álló források, figyelembe véve a megvalósításra vonatkozó 2 évet is). 

Egy-egy víztestnél egyszerre több ok is felmerülhet és megadható. 

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. A vízfolyások, állóvizek esetében a mentességi indok az ökológiai állapot 
elérésére vonatkozik, a kémiai állapot elérésére minden víztestnél M1 az indok. A felszín alatti 
vizek esetében a mennyiségi állapot elérésének indokát mutatja be a táblázat. 

 

A 2015-ig elérendı környezeti célkitőzések lehetnek: 

- Felszíni vizek esetén: általában a jó ökológiai állapot (az emberi hatások nem zavarják a 
természetes élıhelyek mőködését) és a jó kémiai állapot (a szennyezıanyagok koncentrációja 
nem haladja meg az ökológiai szempontok szerint megállapított határértékeket).   

Olyan jelentıs emberi igények kielégítése esetén, mint ivóvízellátás, árvíz- és belvízvédelem, 
rekreáció, víztározás (vízellátási, öntözési és energiatermelési céllal), hajózás, természet-
védelmi szempontok, bizonyos víztestek az ún. erısen módosított kategóriába kerülhetnek. 
Ezekre a víztestekre az ún. jó ökológiai potenciál elérése a célkitőzés. A mesterséges víztestek 
esetén ugyancsak a jó ökológiai potenciált lehet célul kitőzni. 

- Felszín alatti vizek esetén: a jó mennyiségi állapot (amikor a felszín alatti vízkészletek 
hasznosítása nem okoz tartós vízszintsüllyedést, sem a felszín alatti vizektıl függı 
vizesélıhelyek károsodását) és a jó kémiai állapot (ha szennyezések elı is fordulnak, azok nem 
veszélyeztetnek ivóvízkivételt, egyéb vízhasználatokat, illetve felszín alatti vizektıl függı 
vízfolyásokat és szárazföldi ökoszisztémákat).  

 

6-1. táblázat: A mentességi vizsgálatok eredményei 
(az ok elıfordulása a mentességet igénylı víztestek %-ában) 

Mentességi okok 
Vízfolyások 

% 

Állóvizek 

% 

Felszín alatti 

vizek % 

M1: Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota, 
illetve a kedvezıtlen állapot oka 42 50 11 

M2: A jó állapot eléréséhez a szomszédos országgal 
összehangolt intézkedésekre is szükség van 0 0 0 

G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg 
megtenni a becsülhetı pozitív és negatív közvetlen 
és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfor-
dítások alapján, víztest szintő aránytalan költségek 

0 0 6 
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Mentességi okok 
Vízfolyások 

% 

Állóvizek 

% 

Felszín alatti 

vizek % 

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 

39 0 6 

T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb idıt vesz 
igénybe 6 50 0 

T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje 
hosszabb 0 0 11 

 

Mentességi vizsgálat szükséges volt az alegység területén 31 vízfolyásra, az összes vízfolyás 
víztest 86%-ára, 4 állóvízre, ami az összes állóvíz 100%-a, és 6 felszín alatti víztestre, a felszín 
alatti víztestek 33%-ára. 

Az alegység területén egyetlen víztest esetében sem került enyhébb célkitőzést megfogalmazásra. 

Az alegység területén 3 db vízfolyás víztestnél a jó állapot elérhetı 2015-re (Kartavölgyi-patak, 
Kazár-patak, Versegi-patak),1 esetben (Szuha-patak) a jó állapot fenntartható, 1 esetben 
(Kis.Zagyva-patak) a jó potenciál fenntartható.  

12 db felszín alatti víztest esetében a jó állapot fenntartható, így mentesség megjeleölése nem 
indokolt. 

 

Az egyes mentességi indokok elıfordulása az alegység területén a következıképpen alakult: 

o Az alegység területén a legjellemzıbb derogációs ok mőszaki jellegő, ezek között is az, 
hogy jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota (ún. szürke víztestek), illetve a 
kedvezıtlen állapot oka és ezért további elıkészítı munka (monitoring, felmérések, 
vizsgálatok) szükséges az intézkedések tervezéséhez (M1). A jó állapot más országok 
intézkedéseinek függvénye M2-es indok akkor lenne következetesen használható, ha jelen 
pillanatban minden szomszédos országgal megegyeztünk volna abban, hogy – az adott 
víztestet érintı hatások tekintetében egyetértve – mikorra terveznek olyan intézkedéseket, 
amelyek a mieinkkel együtt lehetıvé teszik a jó állapot elérését. Az ehhez szükséges 
lépések azonban még országonként különbözı fázisokban, de folyamatban vannak.  

o A gazdasági derogációs indokok közül az alegység területén az aránytalanul magas 
terheket jelentı beavatkozás (G2) indok jellemzı. Az intézkedések 2015-ig történı 
megvalósítása aránytalanul magas terhet jelenthet az egész nemzetgazdaság vagy egyes 
ágazatok számára. 

o A természeti okok közül T1 a felszíni vizekre, T2 pedig a felszín alatti vizekre vonatkozik. 
Mégpedig olyan esetekre, amikor minden szükséges intézkedés megvalósul 2015-ig, de a 
víztestre meghatározott környezeti célkitőzés elérése, illetve a jó állapot helyreállítása 
várhatóan idıben eltolódik.  

6.2 Döntési prioritások 

Az elızı pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehet minden víztestre egyszerre, 
2015-ig, de 2021-ig sem elérni a környezeti célkitőzést, ezért szükség volt szőrési kritérium 
rendszer felállítására, amely az intézkedésekre és a víztestekre vonatkozó idıbeni rangsorolás 
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szempontjait, azaz a prioritásokat rögzíti. Kétféle prioritást kell alkalmazni a VKI felépítésébıl és 
logikájából következıen: 

o intézkedési prioritást, amely a különbözı típusú intézkedéseket rangsorolja, a 
fontosságuk, a VKI-ban betöltött szerepük alapján, 

o területi prioritást, amely a víztesteket rangsorol, 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 

o 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. 

o A VGT végrehajtási feltételeit megteremtı, átfogó intézkedések (jogalkotási feladatok, 
hatósági és igazgatási munka fejlesztése, valamint monitoring és információs rendszerek 
fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és szemléletformálás, 
stb.). Az átfogó intézkedések közül azokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az 
intézkedési program 2012. évi elindításához, már 2010-2012 között ütemezetten kell 
megvalósítani. 

o Egyes intézkedések alkalmazását elısegítı ún. elıkészítı intézkedések, azoknál a 
víztesteknél, ahol egyes nagy költségő intézkedések alkalmazásáról való döntés további 
információkat igényel. 

 

Terület-víztest szintő prioritások 

o Be kell illeszteni a terv elsı ciklusába azokat az intézkedéseket, amelyek elfogadott 
projektekben szerepelnek és elısegítik egyes víztestek környezeti célkitőzéseinek elérését. 

o 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. 

o Az emelkedı szennyezıanyag-trendet mutató felszín alatti víztestek esetében a tendenciát 
megfordító intézkedéseket 2012-ig be kell vezetni, hogy állapotuk ne romoljon tovább.  

o Azok a víztestek prioritást élveznek, ahol a jelenlegi támogatási ciklusban 2013-ig 
finanszírozható intézkedésekkel (beleértve a szükséges, javasolt támogatási rendszerbeni 
változásokat) elérhetı a jó állapot. A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre is, 
ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel. 

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

• Minta jellegő, 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  elérésének ütemezése 

A fentiekben bemutatott tervezési folyamat eredményeként kialakult a víztestenkénti intézkedések 
és ehhez kapcsolódóan a célkitőzések elérésének ütemezése (6-2. melléklet). Ez utóbbi úgy 
történt, hogy intézkedésenként az alkalmazás idıpontjához hozzáadták a kivitelezés és a hatás 
megjelenésének idejét. A célkitőzés teljesítésének idıpontját az az intézkedés szabja meg, 
amelyik a legkésıbb fejti ki hatását. Az alábbi táblázat a célkitőzések elérésének ütemezését 
mutatja be. 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 
után céldátum).  

Az alábbi táblázat az alegység víztesteire vonatkozó célkitőzések elérésének ütemezését (az 
idıbeni mentességeket) foglalja össze. Enyhébb célkitőzés az alegységen 2 felszín alatti víztestre 
lett meghatározva. 

  

6-2. táblázat:  Környezeti célkitőzések összefoglalása 

Jó állapot/potenciál elérése 

Víztestek típusa 

V
íz

te
st

ek
 s

zá
m

a 
ö

ss
ze

se
n

 

Jelenlegi 
jó állapot 

v. 
potenciál 
fenntartás

a (%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 2027-re (%) 

2027 

után (%) 
Enyhébb 

célkitőzés 

Vízfolyások összesen 36 6%(2db) 14%(3db) 9%(2db) 39%(24db) 14%(5db) - 
Természetes 22 5%(1db) 14%(3db) 9%(2db) 59%(13db) 14%(3db) - 
Erısen módosított 14 7%(1db) - - 79%(11db) 14%(2db) - 
Mesterséges - - - - - - - 
Állóvizek összesen 4 - - 25%(1db) 75%(3db) - - 
Mesterséges 4 - - 25%(1db) 75%(3db) - - 
Felszín alatti vizek 18 67%(12db) - 11%(2db) 11%(2db) - 11%(2db) 

  

Az alegységen található vízfolyás víztest csoportban 2021-2027 között gyenge a haladás, a 
természetes és az erısen módosított víztestek több, mint a fele nem kerül jó állapotba. A víztestek 
döntı részénél az intézkedések 2021 után indulnak, de az ökológiai állapot helyreállása hosszabb 
idıt vesz igénybe.  
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A célkitőzések elérésének ütemezésében nagyobb különbség tapasztalható az állóvizek típusai 
között. A mesterséges állóvizeknél a 2021-2027 között áttörés figyelhetı meg (Ekkorra várható a 
halastavak jó gyakorlatának bevezetése és érvényesülése).  

 

A felszín alatti vizek javulása fokozatos, egyenletes képet mutat.  

 

A vízfolyásoknak mindössze 6%-a éri el a jó ökológiai állapotot/potenciált, és ez az arány 14%-ra 
nı az elsı ciklusban. A következı ciklusban (2021-ig) a víztestek 19%-án valósulnak meg a 
szükséges intézkedések, a célkitőzések teljesítése szempontjából azonban jelentıs lesz a 
lemaradás. Ennek oka, hogy a „gyorsan ható” vízminıségi intézkedések súlya kicsi, sok a 
hidromorfológiai, illetve természetvédelmi célú intézkedés, amelyek a hatás szempontjából 
idıigényesek. Valamivel kevesebb, mint a víztestek felét(!) érintı, maradék intézkedések ugyan 
megvalósulnak 2027-ig, de a víztestek mintegy negyedén a környezeti célkitőzés megvalósulása 
2027 utánra nyúlik. A vízfolyások esetében nincs enyhébb célkitőzés. 

Az állóvizekre vonatkozó intézkedések és célkitőzések ütemezése, a vízfolyásokkal 
összehasonlítva látható, hogy a mesterséges állóvízek 2027-re érik el a kívánt hatást.  Az állóvizek 
esetében sincs enyhébb célkitőzés.  

 

A legkedvezıbb kiindulási képet a felszín alatti víztestek mutatják. Eleve jó állapotú a víztestek 
67%-a, intézkedések megvalósulása egyenletes. A célkitőzések elérése pedig általában kb. egy 
ciklusnyi késéssel követi az intézkedéseket, a felszín alatti vizekben lejátszódó lassabb folyamatok 
miatt. A két enyhébb célkitőzéső felszín alatti viztest közül egyik 2021-re, a másik 2027 után éri el 
a jó állapotot. A felszín alatti víztestek esetében két víztesten enyhébb környezeti célkitőzés került 
meghatározásra. 

 

Hangsúlyozni kell, hogy gyakorlati jelentısége 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 újraértékelni.
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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. évben került sor azon elemzések és számítások elvégzésére a 2005. évi adatok alapján, 
amelyek a vízi szolgáltatások költségei visszatérítése elvének a 9. cikk szerinti 
figyelembevételéhez szükségesek. 

 

7.1 Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költség-

megtérülésének értékelése 

7.1.1 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 költségmegtérülés 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%-kal csökkent 2004 és 2009 között, a 
támogatás reálértéke 33%-kal csökkent. 

A díjak 3-4-szeresére 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 haladják 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. 

7.1.2 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.  
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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 40%-ot sem haladják meg. 

 

7-1. táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató 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. 

7.1.3 Fizetıképesség alakulása 

A lakossági díjak fizetıképességi elemzése a nemzetközi és hazai gyakorlatnak megfelelıen a 
közüzemi vízszolgáltatásokra fordított kiadások és a nettó háztartási jövedelmek aránya alapján 
történt. Magyarország vonatkozásában a megfizethetıségi ráta felsı korlátjának a 2,5-3,5%-ot 
tekintik. Az átlag díjak tekintetében már ma elérjük ezt a szintet, mert a víz- és csatornakiadások 
2009-ben a magyar háztartások háztartási nettó jövedelmének 3,4%-át (1,8% a vízdíj, 1,6% a 
szennyvízdíj) teszik ki. Természetesen ez jelentısen változik az egyes térségekben és jövedelmi 
kategóriáktól is függıen. A lakosság alsó jövedelemtizedének átlagos terhelése 5,7% (3,1% a 
vízdíj, 2,6% a szennyvízdíj), még úgy is, hogy az átlagos vízfogyasztásnak csupán 70%-át 
fogyasztják. 

Megállapítható, hogy az elmaradott térségekben a vízre fordított kiadások meghaladják a 
jövedelmek 5%-át, a legszegényebb 10%-ban pedig a 10%-ot, de még a leggazdagabb 
térségekben (pl. Budapest) is lényegesen meghaladják a 2,5%-ot (2,9%). 

Amennyiben 2015-ig megvalósulnak az alapintézkedések, de a pótlási elmaradások nem kerülnek 
feltöltésre, akkor az országosan átlagos megfizethetıségi arány 4,1%-ra nıhet, a hátrányos 
kistérségekben pedig meghaladhatja a 6,7%-ot. Ha az elmaradt, szükséges pótlásokat is fedezı 
díjak alakulnának ki, akkor az átlagos díjak 2015-ben már a jövedelmek 4,7%-át, a hátrányos 
helyzető kistérségekben pedig 7,7%-át, a legszegényebb 10%-nál pedig 10-12%-át tennék ki. 
Amennyiben a fentieken túlmenıen a kiegészítı intézkedések is 2015-ig megvalósulnának, akkor 
ezek a mutatók még tovább romlanának, intézkedési típustól és területtıl függı mértékben. 
Azokban a hátrányos helyzető térségekben, ahol szükség van pl. denitrifikációra is, komoly 
pótlásokat kell megvalósítani, ott a megfizethetıségi mutató elérheti akár a 11%-ot is. 

Mindebbıl az következik, hogy 2015-ig nem lehet olyan díjszintet kialakítani, ami az 
alapintézkedések miatti költségnövekedésen túlmenıen teljes mértékben fedezi a pótlási 
igényeket. A megfizethetıségi korlátok miatt a kiegészítı intézkedések késıbbi – 2015 utáni – 
ütemezése javasolt általában, kivéve, ha az vízvédelmi szempontból és megfizethetıségi 
szempontból reálisan megvalósítható. 
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7.2 Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi költségmegtérülésének 

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 vízszolgáltatás a VKI szemléletmódja szerint, 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 mennyiség arányos rendelkezésre állási díj, változó díj, 
idıszaktól függı díj, illetve vannak átalánydíjas megoldások. A költségkalkuláció és a kettıs 
mőködéső csatornák esetén a vízszolgáltatásra esı költségek lehatárolása is különbözı.  

A KÖTI-KÖVIZIG-nél a jelenleg alkalmazott szolgáltatási, valamint üzemeltetıi díj (külsı 
üzemeltetık által fizetendı, az odavezetett, átadott víz után) két részbıl tevıdik össze: 

����    a rendelkezésre állás díjából – amely a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott 
nettó terület után fizetendı (Ft/ha), valamint 
����    a változó díjból – amely a felhasznált vízmennyiség alapján kerül meghatározásra 
(Ft/em3). 

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 vízi társulatok 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, s térítik a 
KÖVIZIG-ek által meghatározott vízszolgáltatási díjakat.  

A társulatoknál a mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi költségeinek megtérülése már ma is 
szinte teljes mértékben biztosítottnak tekinthetı, mivel az érdekeltségi hozzájárulások az 
alapfeladat megoldását szolgálják, a mezıgazdasági vízszolgáltatás támogatottsága minimális és 
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a fejlesztésekhez kapcsolódik, a társulat kiegyensúlyozott gazdálkodása ezért csak a szolgáltatás 
költségéhez igazodó díjak alkalmazása esetén valósulhat meg. Itt is elıfordul azonban, hogy a 
pótlásra a díjak, illetve az érdekeltségi hozzájárulások nem nyújtanak elegendı fedezetet. Az 
üzemeltetett mővek, vízfolyások esetében is az feltételezhetı, hogy a kiadásokat a szerzıdésben 
meghatározott összegek fedezik. A gondos fenntartással a rekonstrukciós igények mérsékelhetık. 
A mégis indokolttá váló fejlesztések pénzügyi hátterét is az érdekelteknek és a szerzıdı 
partnereknek kell elıteremtenie esetlegesen ÚMVP támogatás segítségével.  

7.3 A vízszolgáltatások külsı költségeinek jelenlegi megfizettetésének 

helyzete 

Magyarországon 2004 óta mőködik a környezetterhelési díjak rendszere, amely a VKI céljainak 
elérését, illetve a környezeti költségek internalizálását segíti elı. Ezek a vízterhelési díj és a 
talajterhelési díj. 

A vízhasználatok után fizetendı vízkészlet-járulék 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 
az élelmiszeripar terhelése a legnagyobb. A másik leginkább érintett iparág a vegyipar, amely 
azonban igen jó jövedelmezıséggel termel. 

A járulék a vízkivétel költségének mind az iparban, mind a mezıgazdaságban, mind a közüzemi 
szektorban viszonylag kis hányadát teszi ki, ezért általános víztakarékossági hatása mérsékelt. 

Az elmúlt évek tapasztalata mutatja a mezıgazdasági vízhasználatok esetében, hogy a nullás 
kulcs bevezetése a készletek felügyeletéhez szükséges nyomon követés 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 készlet költség (az elszalasztott lehetıségek 
költsége).  

Magyarország eddig nem szembesült nagymértékő vízhiánnyal. Lokális jelenségek azonban már 
ma is felhívják a figyelmet, hogy az általában meglévı jó ellátottság nem a készletek végtelenségét 
jelentik, 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. fejezetben találhatók. 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva 
 

 

8. fejezet Intézkedési program 218 
 

 

 

8 Intézkedési program 
Az 5.4 fejezetben bemutatott jelentıs vízgazdálkodási problémák okainak csökkentésére vagy 
megszőntetésére intézkedéseket kell kidolgozni. Az intézkedések programja tartalmazza a VKI 
céljainak megfelelıen a vízfolyásokra, állóvizekre és felszín alatti vizekre, valamint a védett 
területekre vonatkozó környezeti célkitőzések eléréséhez szükséges szabályozási, mőszaki, 
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. 

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 jelentısége a 2015-ig tervezett 
intézkedéseknek van. A terv koncepcionális jellegéhez igazodóan a 2015 utánra tervezett 
intézkedések indikatív jellegőek, azt jelzik, hogy az azonosított problémákat várhatóan milyen 
típusú és mennyiségő intézkedéssel lehet megoldani. A megvalósítás elıkészítı, kiegészítı 
vizsgálatokat igényelhet. Egyedi vizsgálatok, mérlegelés, megvalósíthatósági tanulmányok alapján 
a konkrét intézkedések a tervben szereplıktıl 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 VGT és 
kapcsolódó melléklete mutatja be, a következı csoportosításban: 

o Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok 

o Igazgatási eszközök fejlesztése 

o Hatósági és igazgatási munka erısítése 

o Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése 

o Az informatikai rendszerek fejlesztése  

o Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések 

o Pénzügyi ösztönzık (támogatások) alkalmazása 

o Kutatás, fejlesztés 
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o Képességfejlesztés, szemléletformálás 

 

A víztestekre vonatkozó környezeti célkitőzések megvalósításához szükséges intézkedések 
aszerint csoportosíthatók, hogy milyen emberi tevékenységek környezeti hatásainak 
csökkentésére alkalmasak. Ezek ún. intézkedési csomagokban összevonva jelennek meg (pl. 
mezıgazdasági tevékenységet érintı területi intézkedések). Vannak olyan esetek, amikor a 
probléma több intézkedés együttes alkalmazásával oldható meg (pl. vízfolyások állapotának 
javításához nem csak a fımeder, hanem a hullámtér rendezése is szükséges, melynek része az 
intenzív szántóföldi gazdálkodás felhagyása és a meder rehabilitációja), és léteznek egymást 
helyettesítı, alternatívaként alkalmazható intézkedések is (pl. a tápanyag-terhelés csökkentése 
mővelési mód váltással vagy mővelési ág váltással). Az intézkedések között vannak olyanok, 
amelyeket általában együtt alkalmaznak (pl. a meder rehabilitációján belül a mederforma 
módosítása és a parti növényzónák helyreállítása stb.) – ezek az intézkedések ún. intézkedési 
elemekbe foghatók össze. Fontos gyakorlati kérdés az, hogy egy adott víztest esetében ezek 
közül melyeket kell megvalósítani, de sok esetben ez már a megvalósítás fázisához kapcsolódó 
részletes tervezés része, a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben ezt általában nem szükséges megadni.  

Az egyszerőbb fogalmazás érdekében a továbbiakban az intézkedések általános értelemben is 
használtak, ami érthetı elemekre és csomagokra is. 

Az EU terminológia által használatos „intézkedés kategóriák” (alap-, további alap-, kiegészítı és 
további kiegészítı intézkedések) a következık. Az alapintézkedések (A) a Víz Keretirányelv VI. 
mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt elıírások hazai megvalósítását ölelik fel. Az Irányelv 
ezeken felül további alapintézkedéseket (TA) is megnevez, amelyek gyakorlatilag az 
irányelvekkel nem szabályozott további szakterületeken alkalmazható szabályozási eszközöket 
jelentik. A tagállamok ezeken felül kiegészítı intézkedéseket (K) is alkalmazhatnak (pl. építési 
projektek megvalósítása, pénzügyi ösztönzés, képességfejlesztı eszközök), amelyeket az 
intézkedési programban be kell mutatni, valamint be kell mutatni a tervezett további kiegészítı 
intézkedéseket (TK) is. 

A jelentıs vízgazdálkodási problémák megoldását célzó intézkedési csomagokat, intézkedési 
elemeket a 8-1.–8-2. mellékletek mutatják be az alábbi bontásban: 

o alap- és további alapintézkedések, 

o kiegészítı és pótlólagos intézkedések. 

A mőszaki intézkedések tartalmát a 8-3. melléklet ismerteti. 

 

8.1 Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentése  

A tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések a kommunális és ipari 
szennyvízbevezetések, illetve a talajba szikkasztott szennyvizek; a zöldség- és gyümölcs-
ültetvényekrıl, valamint az intenzíven mővelt szántóföldekrıl történı bemosódás (beszivárgás, 
erózió és belvíz levezetés); a pontszerő (potenciális) szennyezıforrásként jelentkezı 
állattartótelepek; az üledékbıl származó belsı terhelés, illetve a halastavakból származó 
tápanyagbevitelt mérséklı intézkedéseket foglalja magában. 

Az alegység területén a vízfolyások  30%-anem éri el a tápanyagtartalom (szervesanyag-tartalom) 
szempontjából a jó állapot követelményeit. A megoldást a vízgyőjtın a nitrogén-, foszfor és 
szervesanyag-terhelések csökkentése jelenti. 

A vízfolyások 47%-a, az állóvizek 100%-a nem lett minısítve tápanyagtartalom szempontjából.  
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8.1.1 Településekrıl összegyőjtött kommunális szennyvizek elvezetése, tisztítása, 
elhelyezése 

 

A felszín alatti vizek szennyezésének, illetve a közegészségügyi kockázatoknak csökkentése 
érdekében szükséges a szennyvizek megfelelı győjtése és kezelése valamely gazdaságosan 
megvalósítható szennyvízelhelyezési móddal, beleértve a szennyvíziszapok ártalommentes 
kezelésének biztosítása is. A szennyvizek elvezetése és befogadóba történı bevezetése során 
figyelembe kell venni a befogadó, elsısorban felszíni víz terhelhetıségét, különösen a kis 
vízhozamú, lassú folyású, és/vagy idıszakos vízfolyásoknál, melyek a koncentrált terhelésre 
különösen érzékenyek. Körültekintıen kell eljárni, mert ez az intézkedés jórészt az egyetlen, 
amelynek a VKI szempontjából kedvezıtlen hatásai is lehetnek, hiszen a terhelést, ha kisebb 
mértékben is jellemzıen egyik víztestrıl a másikra helyezi át. Az intézkedések hozzájárulnak a 
tápanyag- és szervesanyag-terhelések mérsékléséhez a megfelelı szabályozási környezet 
kialakításával, amelyek költséghatékonyak és gazdaságosak, és biztosítják a létrehozott 
rendszerek hosszú távú és biztonságos fenntartását. 

Felelısök: 

 KvVM, ÖM 

Végrehajtásban érintettek: 

o víziközmővek (szolgáltatók, önkormányzatok, állam, mint tulajdonos) 

o szennyvízkibocsátó (lakosság, ipar) 

o szennyvíziszap hasznosítók (mezıgazdaság, energiaipar, közszolgáltatók stb.) 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

Szennyvíz Program (Szennyvíz Irányelv): Az EU által kötelezıen elıírt Irányelv célja, hogy 
megoldja a 2000 lakosegyenértéknél (LE) 37  nagyobb települések csatornázását és megfelelı 
szennyvíztisztítását. A kibocsátóknak technológiai, területi és egyedi határértékek alapján 
meghatározott tisztítási követelményeknek kell megfelelniük. Az Irányelv jogharmonizációja 2002-
ben megtörtént. A kapcsolódó határértékrendszer a tisztításra vonatkozó technológiai, területi és 
egyedi határértékek alkalmazását írja elı. A technológiai határértékek szerves anyag és 
lebegıanyag eltávolítást, valamint – összhangban a Települési Szennyvíz Irányelvvel – az 
érzékeny területekre 10 000 LE felett tápanyag eltávolítást írnak elı. A szennyvízprogram 
keretében megoldandó további feladat a Duna vízgyőjtı szintjén tápanyagcsökkentés 
megvalósítása a Duna-medence terhelését befogadó Fekete-tenger védelme miatt. Ezért a 
szükséges 75%-os terheléscsökkentésre Magyarország kötelezettséget vállalt. 

Környezetminıségi határértékek nitrátra (FAV Irányelv): Az EU által kötelezıen elıírt Irányelv 
célja, hogy a felszín alatti vizeket megvédje a szennyezésektıl és az állapot romlásával szemben. 
A direktíva a felszín alatti víz nitrát tartalmára minıségi elıírást határoz meg, amely maximum 
50 mg/l lehet, és egyben megtiltja a szennyezıanyag-koncentráció jelentıs és tartós emelkedését. 
A jogharmonizáció 2008-ban megtörtént. 

Szennyvíz-iszap mezıgazdasági felhasználásának szabályozása (Szennyvíz-iszap Irányelv): 
A mezıgazdaságban csak megfelelıen kezelt szennyvíziszap helyezhetı el, a jogszabályban 

                                                
37 lakosegyenérték (LE): A település egy lakosa egy lakosegyenértéket képvisel. Mivel azonban a keletkezı szennyvíz 
nem csak emberi (lakossági), de ipari vagy intézményi eredető is, szükség van ezeknek a szennyezıforrásoknak a 
számszerősítésére is. A becsült ipari és intézményi szervesanyag-terhelést az egy lakosra jutó biológiai 
oxigénfogyasztással osztják, és ezt mint lakosegyenértéket hozzáadják a lakosszámhoz. 
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meghatározott módon, mértékben és területen. A Szennyvíz Program alapján ugyanakkor 
gondoskodni kell a szennyvíztisztító telepekrıl kikerülı kezelt szennyvíziszap minél nagyobb 
arányú hasznosításáról, illetve ártalommentes elhelyezésérıl. A közeljövıben a Szennyvíz 
Program elırehaladása következtében a szennyvíziszap mennyisége egyre nagyobb mértékben 
növekedni fog, miközben a mezıgazdasági felhasználás lehetısége egy bizonyos ponton túl 
korlátozott.  

Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja (további alapintézkedés): A 
felszín alatti vizek jó állapotának eléréséhez szükséges az Szennyvíz Irányelvben meghatározott 
kötelezettségek között nem szereplı 2000 LE érték alatti agglomerációkban keletkezı szennyvizek 
egy részének megfelelı kezelése is. Magyarország a 2000 lakosegyenérték alatti települések 
szennyvízkezelésének megoldására megalkotta az Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti 
Megvalósítási Programját, és elıírta ehhez kapcsolódósan települési szennyvíztisztítási 
és - elhelyezési programok készítését. E program megszőnt, a kapcsolódó jogi szabályozási 
feladatokat a módosított 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet veszi át. Az egyedi, és településszintő 
természetközeli megoldások hatékonyak, egyszerőek, általában olcsóbbak és alacsonyabb 
díjakkal járnak, miközben a felszíni vizek további terhelése is elkerülhetı. Ezért a Szennyvíz 
Programban szereplı csatornázható kisebb településeken, és a gazdaságosan nem csatornázható 
településrészeken is e megoldásokat kell preferálni. A vizek helyben tartásával vízháztartási, 
klímavédelmi szerepük is jelentıs. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

Ott, ahol a Szennyvíz Program nem hat megfelelıen a felszíni vizek minıségére a megfelelı 
mőszaki intézkedések megvalósulása érdekében, szigorúbb szabályozási intézkedések lesznek 
szükségesek elsısorban a környezeti célkitőzésekhez igazodó vízszennyezettségi 
(környezetminıségi és vízminıségi) határértékek alapján, ahol szükséges egyedi 
határértékek meghatározásával, illetve felülvizsgálatával. Ahol a befogadó terhelhetısége 
indokolja, szükséges lehet a meglévı szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése; a 
természetközeli utótisztítás (pl. nyárfás tisztítás, talajba történı szennyvízkibocsátás) 
megvalósítása, a terhelhetıség szempontjából a jelenleginél kedvezıbb befogadóba történı 
szennyvíz-átvezetés, vagy a kezelt szennyvíz más környezetkímélı elhelyezése. A kommunális 
hálózatot túlterhelı ipari eredető bevezetések csökkentése érdekében a technológia kiegészítése 
(elıtisztítás), vagy önálló szennyvíz-tisztító létesítése válhat szükségessé. 

Több, hazánkban is érvényben lévı közösségi irányelv elıírása korlátozza a tápanyagok 
koncentrációját a felszíni vizekben. A Duna szintő vizsgálatok eredményei azonban azt mutatják, 
hogy a felszíni vizek eutrofizációjának megállítása érdekében a foszforbevitel további korlátozása 
szükséges a mosó- és mosogatószerek foszfortartalmának mérséklésére vonatkozó 
szabályozás vagy önkéntes megállapodások bevezetésével. 

A Szennyvíz Program keretén belül megvalósuló csatornázás és egyedi szennyvízkezelés és 
elhelyezésen túl egyes, a Szennyvíz Programban nem szereplı kisebb településeken és 
üdülıterületeken szintén szükséges lehet vízminıségvédelmi szempontból csatornázásra vagy 
olyan szakszerő, gazdaságosan megvalósítható egyedi megoldások alkalmazására, amelyek 
nem veszélyeztetik a talajvíz minıségét. Az egyedi szennyvízkezelés elterjesztésének elısegítése 
érdekében szükséges a mőködtetési háttér megteremtése. További feladat a szennyvíztisztító 
telepek alkalmassá tétele a települési folyékony hulladék fogadására. A meglévı csatorna-
hálózatok esetében biztosítani kell a kapacitáskihasználtságuk növelését a kötelezı rákötés 
elıírásával, illetve a csatornarekonstrukciók megvalósulásának elısegítését az árszabályozás 
fejlesztésével, illetve állami támogatások biztosításával. 

A szennyvíziszapok megfelelı elhelyezése és hasznosítása jövıben kulcsfontosságú feladat lesz, 
hiszen a lerakás lehetısége a vonatkozó hulladékos szabályok szerint megszőnik. Mivel a 
szennyvíziszapok mezıgazdasági kihelyezése meghatározott szennyezettség esetén korlátozott, 
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alternatív hasznosítási megoldások (energetikai, rekultivációs stb.) preferálása is szükséges. A 
jelentıs mennyiség miatt a szennyvíztisztító telepet üzemeltetı önkormányzatoknak a szennyvíz-
iszap megfelelı kezelésére és elhelyezésére vonatkozóan az önkormányzatok megújuló energia 
hasznosításra vonatkozó intézkedési tervének részét képezı intézkedési program kidolgozása 
szükséges. 

A kommunális szennyvizek kezelését szolgáló rendszer megfelelı kiépítése jelentıs költség-
igényő, ezért szükséges támogatási források biztosítása a Szennyvíz Program befejezéséhez, 
illetve ezt követıen további szennyvízkezelési feladatokra. A támogatási rendszerbe a VKI 
szempontokat be kell építeni (pl. vízminıségvédelmi, klímavédelmi szempontból legjobb változatok 
meghatározása, szennyvíziszapok energetikai, mezıgazdasági, rekultivációs stb. hasznosításának 
pénzügyi ösztönzése). 

Az illegális szennyvízbevezetések megszüntetésére, amelyek továbbra is problémát jelentenek, 
a hatósági ellenırzés fokozása (felderítés), szankciók szigorítása, illetve az önkormányzati 
hatósági ellenırzési eljárásrend elıírása szükséges. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

 

A szennyvíztisztító telepek mintegy harmada elavult technológiával mőködik, vagy az iszapkezelés 
megoldatlansága miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat. A kisebb (300-500 m3/nap 
alatti) szennyvíztisztító telepeken fıleg az ıszi-téli alacsony hımérséklet okozza a nem megfelelı 
tisztítási hatásfokot. Azokon a telepeken, amelyek kisvízfolyások mellett vannak, a 2000 LE alatti 
nagyságrend ellenére szükség lehet további kezelésre (itt azonban a költséghatékonyságot is 
vizsgálni kell). 

A nógrádi tájegység vízfolyásaira jellemzı az idıszakos, de legalább az év nagy részében nagyon 
kicsi vízhozam. A szennyvíztisztítás talajszőréssel történı kiegészítését az agyagos, kötött talajok 
nehezítik, vagy lehetetlenné teszik. 

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. 

Tápió-menti települések öt tervezett szennyvíztisztító telep közé szervezıdnek. 2006-ban 
megvalósult Nagykáta szennyvíztisztítása - és elvezetése. További feladat a még csatornázatlan 
négy régió (Tápiószele, Sülysáp, Szentlırinckáta, Tápiószentmárton) szennyvízkezelésének 
megoldása.  

A Hajta és a Tápió-vidéke természetvédelmi szempontból védendı térség, ezért a meglévı, illetve 
a fejlesztés elıtt álló szennyvízkezelést ennek figyelembe vételével kell tervezni.  

A Zagyva Heves megyei részén a nem kellı hatékonyságú kis szennyvíztisztító telepe (Selyp) a 
következı években rákötésre kerül a Hatvanban, 2006-ban létesült, korszerő szennyvíztisztító 
telepre.  

Cél a meglévı szennyvíztisztító telepek nitrogénre vagy foszforra vonatkozó tisztítási hatásfokának 
növelése a Szennyvíz Programban elıírtakon felül, a telep intenzifikálásával vagy további tisztítási 
fokozat kiépítésével. Tura, Aszód, Verseg és Püspökhatvan, Pásztó, Bátonyterenye, Kisbárkány, 
Salgótarján, Szurdokpüspöki és Heréd szennyvíztisztító telepei jelentıs hatást gyakorolnak a 
felszíni befogadóra.  

Az 1000 fı alatti községek szennyvízkezelése – néhol még a zárt szennyvízgyőjtıkben győjtött 
szennyvizek (TFH) elszállítása és kezelése is – megoldatlan. Ezeken a területeken realitása csak 
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az egyedi szennyvízkezeléseknek van (pl. kisberendezések, TFH megfelelı elszállítása és 
kezelése) reális lehetısége. 

 

Egyes településeken a szikkasztott szennyvíz a talajvizet szennyezi, bár ennek hatása a teljes 
talajvíztest minısége szempontjából nem jelentıs. 

A települési szennyvizek megfelelı kezelését és elhelyezését szolgáló intézkedések az alegység 
területén Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszer keretén belül 
valósulnak meg. Az ide tartozó intézkedések a következık: 

o A szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint (SZ1) 

o Csatornázás, vagy szakszerő egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a 
Szennyvíz Programban szereplı agglomerációkban (CS1) 

o Csatornahálózatok rekonstrukciója (CS4) 

o Szakszerő szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban 
szereplı és azon kívüli településeken (CS5) 

 

Környezet és Energia Operatív Program – 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás: 

− Érintett vízfolyás víztest: Zagyva-alsó, érintett felszín alatti víztest: sp.2.10.2 (Duna-Tisza köze 
- Közép-Tisza-völgy) 

Jászladány településen szennyvízhálózat kiépítése, szennyvíztisztító teleppel (SZ1, CS1) 

 

− Érintett vízfolyás víztest: Tápió, érintett felszín alatti víztest: sp.2.10.2 (Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy) 

Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és tisztítása (SZ1, CS1).  

− Érintett vízfolyás víztest: Galga-patak középsı, érintett felszín alatti víztest: sp.2.10.1 (Duna-
Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész) és sp.2.9.1 (Északi-középhegység 
peremvidék)  

Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése (SZ1, CS1) 

− Érintett felszín alatti víztest: sp.2.10.1 (Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész) 

A Vácszentlászlói agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok - szennyvízelvezetése és 
tisztítása (CS1, CS7) A szennyvíztisztítás természetközeli tisztítási technológiával (nyárfás) 
történik. 

 

− Érintett vízfolyás víztest: Zagyva-felsı, érintett felszín alatti víztest: sp.2.9.1 (Északi-
középhegység peremvidék) 

Hatvan és térsége szennyvízelvezetı rendszer bıvítése, fejlesztése (SZ1, CS1, CS4) A 
projekt célja Apc, Ecséd, Szőcsi települések szennyvízcsatornázása - és elvezetése a 
meglévı hatvani szennyvíztisztító telepre. 
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− Érintett vízfolyás víztest: Herédi-Bér-patak, érintett felszín alatti víztest: sp.2.9.1 (Északi-
középhegység peremvidék) 

Szirák és térsége szennyvízközmő beruházás (SZ1, CS1) 

 

Észak-alföldi Operatív Program – 5.1.2/B 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése: 

− Érintett vízfolyás víztest: Zagyva-alsó, érintett felszín alatti víztest: sp.2.9.2  

Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Jásztelken (SZ1, CS2) 

 

A települések csatornázása Szennyvíz Program szerint (Cs1) és a Szennyvíz Programon felül 
(CS2) intézkedések célja a felszín alatti víztestek szennyezésének csökkentése a jelenleg 
elszikkadó szennyvizek összegyőjtésével. 

 

Kommunális rendszerbe történı ipari használt- és szennyvízbevezetések felülvizsgálata, 
módosítása (SZ3) intézkedési elem célja a kommunális hálózatot túlterhelı ipari eredető 
bevezetések csökkentése érdekében a tisztítási technológia kiegészítése vagy önálló 
szennyvíztisztító létesítése. A Zagyva-alsó és Zagyva-felsı víztestek vízgyőjtıjén lévı ipari 
üzemek nem terhelik túl a közüzemi csatornát. A víztesteken határérték túllépést nem okozó 
higanyterhelés kimérhetı, de a monitoring hálózat mérési adatai hiánya miatt a terhelés eredete 
nem azonosítható be. Ha a higanyterhelést közcsatornát használó ipari üzem okozza, akkor 
szükséges az intézkedés folyamatos, (2015 után is) alkalmazása, ha közvetlen bevezetés okozza 
a terhelést, akkor más intézkedés szükséges. 

 

A kommunális szennyvízkezelésre vonatkozó intézkedési csomag (IP9) elemei jelentısen 
hozzájárulnak a sekély porózus víztestek jó állapotának fenntartásához, különösen a Szennyvíz 
Programban nem szereplı, 2000 LE alatti településeken. 

 

8.1.2 Településekrıl származó egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések 

A településeken a települési infrastruktúra kialakításával és mőködtetésével kapcsolatos 
tevékenységek (települési hulladékgazdálkodás, belterületi csapadékvíz elvezetés, egyéb 
települési tevékenységek) hatással vannak elsısorban a felszín alatti vizek állapotára, de 
befogadóként a felszíni vizek állapotára is. A vizek állapotának javítása érdekében e 
tevékenységek VKI követelményeknek való megfelelését biztosítani kell. 

Felelısök: 

 KvVM, ÖM, FVM 

Végrehajtásban érintettek: 

o önkormányzat, közszolgáltatók  

o lakosság (környezethasználó) 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

2009. július 16. után nem mőködhet olyan hulladéklerakó, amely nem rendelkezik az irányelv 
követelményeit ki nem elégítı mőszaki védelemmel. Ugyanakkor nagy költségigényő és hosszú 
távú feladat az összes elavult hulladéklerakó rekultivációja, valamint – ha szükséges – a 
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kármentesítési feladatok elvégzése. A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi ösztönzést 
biztosít az önkormányzatok számára a szükséges beruházások megvalósítására (KEOP, ROP-ok). 
A hulladéklerakás jelenleg már olyan szigorúan szabályozott, hogy onnan jelentıs mennyiségő 
veszélyes anyag (elvileg) nem kerülhet ki a megfelelı mőszaki védelemmel létrejövı 
hulladéklerakók esetében. Problémát jelentenek azonban a bezárt, nem túl szigorú elıírásoknak 
megfelelıen épített rekultiválandó lerakók, valamint az illegális hulladéklerakók. 

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezés az önkormányzatok felelısségi 
körébe tartozik, de nem kötelezı feladatként. A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi 
ösztönzést biztosít az önkormányzatok számára a szükséges beruházások megvalósítására 
(ROP-ok). A belterületi csapadékvíz elvezetése számos helyen megoldatlan, bizonyos esetekben 
felszín alatti vizekben problémát okozhat, ahol megvalósul, ott a jelenlegi gyakorlat szerint még 
mindig alapvetıen a vizek lehetı leggyorsabb elvezetését tekintik a legfontosabb célnak. A 
települési diffúz szennyezések megakadályozására az önkormányzatok kötelezettsége 
állattartási rendelet megalkotása, illetve a települési környezetvédelmi program részeként 
talajvédelmi alprogram kidolgozása. A felszíni szennyezések azonban leszivárognak a felszín alatti 
vizekbe a csapadékvízzel, a szabályozás nem teljes körő. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

Problémát jelentenek a már bezárt, nem túl szigorú, elıírásoknak megfelelıen épített lakossági, 
valamint az illegális hulladéklerakók. Az intézkedés a hulladéklerakók csurgalékvizének felszíni, 
vagy felszín alatti vizekbe jutásából származó problémák (elsısorban veszélyes anyagok vizekbe 
jutásának megakadályozását) megoldását segíti elı. Elhagyott hulladék összegyőjtése és lerakóba 
szállítása is szükséges, különösen a vízjárta területekrıl. A Hulladék Keretirányelv 
szabályozásának módosulása miatt, a települési folyékony hulladékra vonatkozó nemzeti 
szabályozás felülvizsgálata szükséges. 

A VGT szempontjából a belterületi csapadékvíz gazdálkodásnak olyan térségekben van 
jelentısége, ahol a belterületrıl származó terhelés csökkentésére vízminıség-védelmi okokból is 
szükség van (pl. a Balaton part menti településein, sérülékeny felszín alatti vizek esetében). 
Elınyben részesítendık azok a települések, ahol már van csatornahálózat. A belterületi lefolyás 
szabályozásnak többféle módja ismeretes, melyek részben a lefolyás szennyezıdését csökkentik 
(tározók, hordalékfogó mőtárgyak, szőrımezık), részben a területi vízvisszatartást segítik elı 
(beszivárogtatás), de ezek nem veszélyeztethetik a felszín alatti vizeket. Amennyiben a 
természetes állapotú befogadó medre nem elég nagy ahhoz, hogy a vízgyőjtıre esett csapadékot 
egy hullámban rövid idı alatt levezesse, szükséges lehet puffer tározók kialakítása, amelyek a 
csapadékvíz lefolyását késleltetik, és a befogadót mentesítik a lökésszerő szennyezıanyag 
terheléstıl. Vizsgálni szükséges továbbá a csapadékvíz mennyiség lefolyását késleltetni képes 
növényzettel telepített tetık ún. zöldtetık kialakításának lehetıségét is. A csapadékvíz-
gazdálkodási rendszer ökológiai és vízminıség-védelmi szempontú átalakításához szükséges egy 
Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Program kidolgozása, beleértve az ezzel 
kapcsolatos jó gyakorlat meghatározását. Ennek keretében vizsgálandó a belterületi csapadékvíz 
gazdálkodás kötelezı önkormányzati feladattá tétele. 

A felszín alatti vizek védelme érdekében a települési termıterületeken (kertek, zárt kertek, parkok) 
a mőtrágyázás, trágyázás, valamint a növényvédelem környezetkímélı módjának, ütemezésének 
megvalósítása szükséges összhangban a felszíni vízelvezetés módjával (belterületi jó 
vízvédelmi gyakorlatok kialakítása). A közterületek tisztításának, tisztántartásának 
megvalósítása, valamint környezetkímélı temetkezési helyek kijelölése és létrehozása szükséges. 
Az önkormányzati utak vízelvezetésének jó gyakorlat szerinti megoldását lásd a 8.2 fejezetben. 

A települési környezetvédelmi programok felülvizsgálata szükséges a jó vízgazdálkodási, 
vízvédelmi gyakorlat kialakítása érdekében, amelyhez elızetesen szakmai módszertani útmutatót 
kell készíteni. 
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A területen megfelelı számú és kapacitású mőszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó áll 
rendelkezésre, így az egyéb lerakók fokozatosan bezárásra és rekultivációra kerülnek. A területen 
4 db lerakó rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel (IPPC), melyek a következık: 
Salgótarján-Kotyháza, Bátonyterenye, Apc (ASA), Tura. Egységes környezethasználati engedéllyel 
(IPPC) rendelkezı veszélyes hulladéklerakó található Jobbágyiban és Galgamácsán. 2007. 
október 31-én bezárnak a Hatvan és Monor területén lévı lerakók, melyek kapacitásuk alapján 
egységes környezethasználati engedély (IPPC) kötelesek lennének, de kialakításuk nem felel meg 
a hatályos jogszabályoknak. 

 

A meglévı hulladéklerakók kárelhárítási terveinek felülvizsgálata a mai (hatékonyabb) technológiai 
megoldások beemelése, alkalmazása. Kárelhárítási tervekkel nem rendelkezı hulladéklerakók 
esetében védelmi tervek készítését elı kell írni, különös tekintettel a felszíni és felszínalatti vizek 
védelmére vonatkozólag.  

A korszerszerő települési hulladékgazdálkodás kialakítását szolgáló intézkedések az alegység 
területén a KEOP, ISPA, ROP támogatási rendszer keretén belül valósulnak meg. 

Az ide tartozó intézkedés a kommunális hulladéklerakók rekultivációja, új hulladéklerakók 
kialakítása megfelelı mőszaki védelemmel (TE1). 

Környezet és Energia Operatív Program – 7.1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése: 

− Érintett felszín alatti víztestek: sp.2.9.1 (Északi-középhegység peremvidék)és sp.2.10.1 
(Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész) 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Tura és térségében. 
 

Strukturális Felzárkózást Segítı Eszköz (ISPA): 

− Érintett felszín alatti víztestek: sp.2.10.1 (Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi 
rész)és sp.2.10.2 (Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy) 
Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési hulladék gazdálkodási rendszere  

− Érintett felszín alatti víztest: sp.2.10.2 (Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy) 
Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térsége, Kelet-magyarországi régió 
 

Észak-alföldi Operatív Program – 5.1.2/C Települések korszerőtlen hulladéklerakóinak 
rekultivációja: 

− Érintett felszín alatti víztest: sp.2.9.1 (Északi-középhegység peremvidék) 
Jászfényszaru állatihulladék-emésztı verem (dögkút) rekultivációja  
 

Észak-magyarországi Operatív Program – 3.2.1/B Települési hulladéklerakók rekultivációja, 
felszámolása: 

− Érintett felszín alatti víztestek: sp.2.9.1 (Északi-középhegység peremvidék) 
Boldog, Ecséd, Hatvan, Lırinci, Rózsaszentmárton állatihulladék-emésztı vermek (dögkutak) 
rekultivációja.  
 

A belterületi csapadékvíz-elvezetés és elhelyezés (TE2) intézkedés célja a csapadékvíz 
szabályozatlan lefolyásából származó szennyezés csökkentése a felszíni és felszín alatti vizek 
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védelme érdekében. A belterületi csapadékvíz-elvezetést és elhelyezést szolgáló intézkedés az 
alegység területén a ROP támogatási rendszer keretén belül valósul meg. 

 

Észak-alföldi Operatív Program – 5.1.2/D Települési bel- és külterületi vízrendezés: 

− Érintett felszíni és felszín alatti víztestek: sp.2.9.2 és sp.2.10.2 (Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy) és Zagyva-alsó 
Jászberény Város belterületi vízrendezési projekt  
 

Közép-magyarországi Operatív Program – 3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés: 

−  Érintett felszíni és felszín alatti víztestek: sp.2.10.1 (Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı 
északi rész) és sp.2.9.1 (Északi-középhegység peremvidék) 
 Hévízgyörk belterületi vízelvezetésének rendezése  
 

− Érintett felszín alatti víztest: sp.2.10.2 (Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy) 
Újszilvás Község csapadékvíz - elvezetés megoldása   
 

− Érintett felszíni és felszín alatti víztest: sp.2.9.1 (Északi-középhegység peremvidék)  
Verseg belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés  

 

Kommunális hulladéklerakók rekultivációja, új hulladéklerakók kialakítása megfelelı mőszaki 
védelemmel (TE1) intézkedési elem alkalmazása 2015 után is szükséges. A 2015-ig nem 
rekultivált hulladéklerakók, földmedrő települési folyékonyhulladék leürítı helyek, dögkutak 
rekultivációja várhatóan 2021-ig megtörténik.  Ez érinti valamennyi sekély porózus víztestet az 
alegység területén. 

A kommunális hulladéklerakók rekultivációjának problémája elsısorban az sp.2.9.1 felszín alatti 
víztestet érinti. 

 

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és elhelyezés (TE2) intézkedési elem alkalmazása várható 
2015 után is, mivel belterületi csapadékvíz-elvezetés megoldása pályázati forrástól függ, és 
jelenleg forráshiány jellemzı (2015, 2021, 2027). 

A belterületi csapadékvíz elvezetés sok településen nem megoldott. A jelenlegi gyakorlat szerint 
még mindig a vizek lehetı leggyorsabb levezetése a legfontosabb cél, mely veszélyezteti a 
befogadók vízminıségét. A felszíni befogadóba történı bevezetés elıtt hordalékfogók vagy 
szőrımezık, illetve záportározók kialakítása javasolt.  

A belterületi csapadékvíz bevezetés az alegységen lévı Zagyva-alsó és Zagyva-felsı erısen 
módosított víztestet érinti. 

 

A lakosság gazdasági tevékenységéhez kapcsolható belterületi diffúz szennyezések 
csökkentése (belterületi jó vízvédelmi gyakorlatok: TE3 intézkedés) elsısorban ezeknek település 
szintő szabályozásával és ellenırzésével (!) oldható meg (állattartási rendelet, a települési 
környezetvédelmi program részeként talajvédelmi alprogram, temetkezési rendelet). A 
megvalósítás lakosságot érintı gazdasági terhei miatt fokozatosan, megfelelı türelmi idıvel 
végrehajtható, várhatóan 2015 után érvényesülı intézkedés. A lokális intézkedések alapjául 
központilag kidolgozott jó gyakorlatok szolgálhatnak. Általánosan az intézkedést minden 
településre alkalmazzák, így az összes víztestet érintett. 
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8.1.3 Ipari forrásból származó közvetlen szennyezések 

Az ipari használt- és szennyvíz közvetlen bevezetéseket ebben az alfejezetben a szerves- és a 
tápanyagterheléssel összefüggésben tárgyaljuk, de a veszélyes anyagok szennyezésének 
csökkentésére is vonatkoznak (lásd a 8.2 fejezetben). 

Felelısök: 

 NFGM, KHEM, KvVM 

Végrehajtásban érintettek: 

o környezethasználók (ipar, egyéb gazdasági szektorok) 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

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

A környezetminıségi elıírásokra (elsıbbségi anyagokra) vonatkozó új, 2008-as EU Irányelv hazai 
jogharmonizációja, valamint ez alapján a kibocsátás szabályozás továbbfejlesztése szükséges, 
amelynek határideje 2010. július 13-a. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

Továbbiakban is szükséges a pontszerő bevezetések által okozott szennyezések csökkentése. 
Felül kell vizsgálni a kibocsátásokra és adatszolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi jogszabályokat, 
annak érdekében, hogy a felszíni vizekben elıforduló szennyezı anyagok forrási azonosíthatók 
legyenek. A szükséges intézkedés elsısorban szabályozás jellegő, a mőszaki megvalósulást 
alapvetıen a kibocsátónak elıírások betartásához szükséges szennyezés-csökkentési, 
technológiai beavatkozásai jelentik. Az intézkedés jelentheti elıírt technológia alkalmazását (BAT) 
vagy a kibocsátott szennyvízre vonatkozó határérték betartását, valamint a kibocsátás 
ütemezésére vonatkozó elıírásokat (pl. tározó leeresztés). Európai Uniós környezetminıségi 
határértékek hazai átültetése 2010-ben megvalósul (emissziós leltárak készítése, keveredési zóna 
kijelölés). A környezeti célkitőzések elérésének érdekében további intézkedések szükségesek az 
engedélyek felülvizsgálatára, emissziós határértékek meghatározására, adatszolgáltatási 
kötelezettség számonkérésére, BAT-ok felülvizsgálatára, valamint a REACH rendelet 
végrehajtására, a megfelelı hosszúságú türelmi idı biztosítása mellett. 

Mivel az ipari üzemek mőködése során elıfordulhatnak balesetszerő, hirtelen szennyezések, ami 
az élıvilág pusztulását idézheti elı, amennyiben ez a veszély fennáll az ipari létesítmények mellé 
olyan puffertározókat célszerő létesíteni, amelyek havária esetben képesek tározni az esetleg 
mérgezı anyagokat is tartalmazó szennyvizet. Továbbra is fokozottan támogatni szükséges a VKI 
céljait szolgáló vállalati technológia-fejlesztéseket. 

 

 

8.1.4 Mezıgazdasági tevékenységbıl származó tápanyag- és szervesanyagterhelések 
csökkentése, illetve környezetfenntartó szerepének növelése 

A szennyvizek hatékonyabb kezelésével egyidejőleg szükséges a mezıgazdasági tevékenységbıl 
származó tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentése. A felszíni vizek mezıgazdasággal 
kapcsolatos vízminıségi problémái fıként a vízvisszatartás hiányából adódó eróziós bemosódásra, 
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a tápanyagban gazdag belvizek levezetésére és a vízfolyásokat övezı puffer zónák hiányára 
vezethetık vissza, ezért az intézkedések ezeknek a hatásoknak a mérséklését célozzák. A vizek 
visszatartása tehát elsıdleges, és nem csak azokban az idıszakokban mikor többletvízzel 
rendelkezünk, hanem az átlagos, vagy a kevés csapadékot is szükséges megtartani (szemben a 
jelenlegi gyakorlattal). A felszín alatti vizeknél a nitrátszennyezés jelenti a legnagyobb gondot, 
melynek területi elıfordulása jellemzıen inhomogén. A meglévı problémák (melyek sok esetben 
még a múltbeli terhelésekre vezethetık vissza) csökkentése és a felszín alatti vizek jövıbeli 
megóvása érdekében ésszerő tápanyag-gazdálkodásra van szükség. 

Figyelembe kell azonban venni, hogy a mezıgazdaság az élelmiszerbiztonság és a 
foglalkoztatottság terén stratégiai jelentıségő ágazat. A táji adottságokhoz alkalmazkodó, 
multifunkcionális mezıgazdaság azonban mindemellett az egyik legfıbb karbantartója lehet a 
tájnak és az ökoszisztéma szolgáltatásoknak. A VKI végrehajtása során az agrárium 
multifunkcionális jellegét kell alapul venni, és a jelenleginél sokkal erısebben támogatni kell a 
mezıgazdaság környezetfenntartó szerepét, illetve a mezıgazdasági tevékenységbıl származó 
szennyezéseket a megfelelı szintre szükséges mérsékelni. A vizek szennyezése a termelı 
számára sem gazdaságos, mivel a termıterületre kihelyezett tápanyag hasznosulásában érdekelt, 
ehhez azonban tudatos és szakszerőséget is igénylı tápanyag-gazdálkodás szükséges. 

Felelısök: 

 FVM, KvVM 

Végrehajtásban érintettek: 

o (növénytermesztést, állattenyésztést végzı) mezıgazdasági gazdálkodók 

o belvízcsatornák és belvíztározók kezelıje 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

Nitrát Akcióprogram keretében a vizek nitráttartalma, valamint a veszélyesség mérlegelése 
alapján kijelölésre kerültek a nitrátérzékeny területek. Az akcióprogram második fázisa zajlik a 
2008-2011 közötti idıszakban, amelynek célja, hogy a nitrátérzékeny területeken a vizek nitrát-
koncentrációja 50 mg/l alatt legyen. A nitrátérzékeny területeken bevezetésre került a kötelezıen 
alkalmazandó „helyes mezıgazdasági gyakorlat”. E szabályok betartása a közvetlen 
mezıgazdasági kifizetések feltétele. 

A Program tartalmazza állattartótelepek trágyatárolásának, elhelyezésének korszerősítését is. Az 
egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységi körben szintén elıírás a nagy 
állattartótelepek korszerősítése Jelenleg országosan az állattartótelepek (9334 db) mintegy 13%-a 
rendelkezik megfelelı trágyatárolóval, a nagyok esetében is az arány mindössze 22%. Az 
állattartótelepek korszerősítésére EU támogatási forrás igényelhetı, amelynek során mintegy 1000 
állattartótelep korszerősítése valósul meg. Az állattartótelepekre vonatkozó szigorú trágyatárolási 
szabályok betartását 2009-tıl nem csak hatósági ellenırzés keretében vizsgálják, hanem a 
„kölcsönös megfeleltetés” rendszerén belül is. Ezek eredményeként a nagy állattartótelepek 
esetében a szükséges korszerősítések várhatóan a VKI elsı idıszakában megtörténnek, de a 
kisebb állattartó telepek esetében a jogszabályban vállalt határidı módosítása lesz szükséges. 

Nitrátérzékeny területeken az agrár-környezetvédelmi (AKG) célkitőzések megvalósulását az állam 
pénzügyi támogatásokkal segíti elı EU források igénybevételével, a célprogramokon keresztül 
többletpontokkal történı elınyben részesítéssel. 

A helyes mezıgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) kötelmi elıírásai ma is komoly színvonalat 
képviselnek – ha ezek betartásában sikerül megközelíteni az optimális jogkövetıi magatartást 
országos szinten, az minden bizonnyal számos vízminıségi és ökológiai probléma megoldásához 
hozzájárul. 
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b) további megvalósítandó intézkedések 

Síkvidéki területeken a mezıgazdasági földhasználatból származó terhelés azokon a területeken 
lehet jelentıs, ahol belvízelvezetés történik. Ebbıl adódóan az intézkedések között a belvizek 
területen való visszatartása a legfontosabb. A felszíni vizekben a tápanyag terhelés mérséklése 
gyakorlatilag a felszíni lefolyás csökkentésével arányos. A talajlazítás alkalmazása kötött talajú 
területeken hatékony víz- és ezzel egyidejőleg tápanyagterhelés visszatartó intézkedés, de nıhet a 
talajvíz szennyezésének veszélye. A vízvisszatartás történhet oly módon is, hogy a mély fekvéső 
területekrıl nem vezetik el a vizeket, ezáltal a területek fokozatosan vizes élıhellyé alakulnak, de 
támogatandó az erdı- és gyep mővelési ágra történı áttérés is a kevésbé belvízveszélyes 
területeken. Ahol a belvízelvezetés nem váltható ki a fenti intézkedésekkel, a belvíz tározókba 
vezethetı. 

Amennyiben a vízfolyás, illetve tó medre és a mezıgazdasági terület között nincs természetes 
vagy mesterséges védısáv, a csapadékesemények után a táblákról, vagy az állattartótelepekrıl 
lefolyó csapadékvíz növényi tápanyaggal szennyezi a felszíni vizet. A part menti vízvédelmi 
puffersáv38  a lebegıanyag kiszőrésével és kiülepítésével, a növényi tápanyagok felvételével, 
illetve feldolgozásával ezt a folyamatot fékezi. 

A vizek ökológiai állapota romlásának megelızése, illetve javítása érdekében a vízvédelmi 
területek rendszerének bıvítésére, kiegészítésére van szükség: nitrát- és erózióérzékeny 
területek felülvizsgálata, belvízérzékeny, valamint ún. part menti vízvédelmi puffersáv kijelölése, a 
kötelezı és önkéntes elıírások meghatározása a területi és idıbeli prioritások meghatározásával 
és a rendelkezésre álló források figyelembevételével. Szükséges továbbá a belvízelvezetı 
rendszer vízvisszatartási szempontok szerinti átalakítására vonatkozó jó gyakorlatok 
meghatározása is. 

A vizek jó állapotának elérése érdekében kétszintő szabályozás bevezetésére van szükség 
(kötelezı alapszintő és önkéntes választható földhasználati elıírások). Az alapszintő elıírások 
olyan mezıgazdasági tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat rögzítenek, melyek 
megakadályozzák a vizek állapotának további romlását. Az alapszintő követelményrendszer 
kidolgozásakor a hatályban lévı elıírásokat szükség esetén ki kell egészíteni a vízminıség-
védelmi szempontból költség-hatékony megoldásokkal. Általános elv, hogy a jogszabályi tilalmak 
és korlátozások szintjét úgy kell meghatározni, hogy a további támogatott önkéntes (emeltszintő) 
programokban meg lehessen fogalmazni a teljesítendı többletvállalásokat. Az alapszintő elıírások 
hatálya a kijelölt területeken kötelezı, amelyeken a 1698/2005/EK rendelet 38. §-a alapján 
megfelelı kompenzációt szükséges biztosítani a kezdeti ötéves idıszakában. A kompenzáció 
meghatározása során figyelembe kell venni a keletkezı hátrányok és kiesı bevételek 
ellentételezését, illetve a földterület értékvesztését. 

A kötelezı (alapszintő) földhasználati elıírások mellett önkéntes (emeltszintő) elıírások 
alkalmazásával lehet jelentıs javulást elérni a vizek állapotában. Az emelt szintő elıírások olyan 
önkéntesen választható földhasználati modelleket határoznak meg, amelyek a jelenlegi 
gyakorlathoz képest jelentısen csökkentik a mezıgazdasági tevékenységekbıl származó terhelést, 
akár teljesen meg is szüntetik azokat. Az emeltszintő intézkedések esetén az alábbi irányokról 
lehet szó: 

o a mővelési ág megváltozásával járó elıírások (elsısorban szántó-gyep, szántó-erdı, 
esetenként szántó-vizes élıhely konverzió) 

                                                
38  A part menti vízminıség-védelmi puffersáv kialakítása a vízfolyások ökológiai állapotjavításának fontos eleme 
(részletesen lásd a 8.3.1 fejezetben), de a tápanyag-visszatartásban betöltött szerepük is jelentıs. 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-10 Zagyva 
 

 

8. fejezet Intézkedési program 231 
 

o a mővelési mód megváltozásával járó elıírások (a kötelezı szinthez képest szigorúbb 
agrotechnikai technológiák) 

A belvizek ideiglenes tározásának, mesterséges beszivárgásának feltétele a megfelelı 
területszerzés (kisajátítással vagy földcserével), vagy a területek ideiglenes „megszerzése” tározás 
céljára (pl. a terület bérlése a kiesı bevételek és keletkezı hátrányok kompenzációjával 
együttmőködési – önkéntes – megállapodások keretében, azokon a területeken, ahol a belvíz-
elöntés gyakorisága alacsonyabb). Az utóbbi elınye, hogy csak a belvizes idıszakban szükséges 
a terület igénybevétele, a többi idıszakban a területen a gazdálkodó által környezetkímélı, 
extenzív gazdálkodás folytatható. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

Síkvidéken a felszíni vizek tápanyagterhelése számottevıen a bevezetett belvíz mennyiségével 
csökkenthetı (TA3, TA5 intézkedés). Ez történhet területi vízvisszatartással, lokális mély fekvéső 
területeken történı tározással, belvíztározók létesítésével, a belvízlevezetı csatornák megfelelı 
átalakításával, üzemeltetésével. A felsorolt intézkedések hozzájárulnak a területi 
vízvisszatartáshoz, illetve a védett természeti területek és a felszín alatti vizektıl függı élıhelyek 
állapotának javulásához is. A belvízrendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe 
véve (TA5) intézkedés végrehajtása valamennyi erısen módosított csatornán szükséges. A 
vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezetı-rendszer használata nélkül, mővelési 
mód és mővelési ág váltással (TA3) intézkedés az öntözıcsatornák kivételével minden vízfolyás 
víztestnél szerepel, legalább az általánosan alkalmazott intézkedések között.  

Az alegység területének 70-80%-a tekinthetı belvizes területnek (a belvízi veszélyeztetettség 
legalább mérsékelt a Pálfai féle index alapján), ahol érvényesíthetık a „jó gyakorlat” 
követelményei. Ezek kijelölése jelenleg folyik az árvíz- és belvízvédelmi kockázati tervek 
kidolgozása keretében. A jó gyakorlat bevezetéshez a területeket és a követelményeket rögzítı 
jogszabály kiegészítés szükséges. 

Az alegységen található víztestek többségénél az agrárintézkedéseken keresztül a 
tápanyagterhelés csökkentését célzó intézkedések 2015-ig nem fognak megvalósulni, ezért a 
tevékenységeket 2021-2027-ig folytatni szükséges. A források rendelkezésre állásától függıen 
ütemezett megvalósítás szükséges (2015, 2021, 2027) a nitrát- és a belvízérzékeny területeken. 

A felszín alatti vizek szempontjából alkalmas intézkedés lehet a tápanyagfelesleg jelentıs 
csökkentésére a TA2 intézkedés (nitrátérzékeny területekre vonatkozó intézkedések): mővelési 
mód váltás, illetve a területhasználat módosítása (erdısítés, gyepesítés, vizes élıhelyek 
létrehozása). 

Az alegység területének 32,3 %-a nitrátérzékenynek van kijelölve, a jó mezıgazdasági gyakorlat 
alkalmazása a területen gazdálkodók számára jelenleg is kötelezı. Az alegységhez tartozó felszín 
alatti víztestek nem csak a kijelölt nitrátérzékeny területen mutatnak 50 mg/l-nél magasabb 
nitrátkoncentrációt, ezért a program 2011. évi felülvizsgálata keretében indokolt a nitrátérzékeny 
területek módosítása. 

Az alegységhez tartozó 4 sekély porózus víztest esetében szükséges a csapadék-gazdálkodás, 
beszivárgás növelése (TA4) intézkedés végrehajtása, melynek célja a csapadékvíz helyben 
tartása, talajvízpótlás belvízérzékenynek nem minısülı területeken. 

A víztakarékos növénytermesztési módok (TA6) bevezetését célzó intézkedés lényege a 
meglévı vízkészlet jobb kihasználása érdekében (fıleg az aszályérzékeny területeken) a 
növényfajta váltás, lokális területi vízvisszatartás, takarékos öntözési technológiák bevezetése. A 
felszín alatti víztestek közül a sp.2.10.1 (Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész) és 
sp.2.10.2 (Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy) víztestek esetében szükséges az intézkedés 
megvalósítása. 
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A területi intézkedések mellett a tápanyagterhelés csökkentése érdekében szükség van a 
vízfolyások, illetve állóvizek melletti pufferzónák kialakítására is, amelyek szintén érintik a 
mezıgazdasági termelést. Az alegység összes vízfolyásán megvalósítandó a HA2 intézkedés, 
illetve valamennyi természetes állóvíz víztesten a környezeti célkitőzés eléréséhez szükséges a 
HA3 intézkedés. Az intézkedésekkel kapcsolatos részletek a vízfolyások árterére vagy 
hullámterére, valamint az állóvizek parti sávjára vonatkozó intézkedésekkel foglalkozó alfejezetben 
találhatóak. 

 

8.1.5 Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése 

A nem megfelelı halászati és horgászati gyakorlat hidromorfológiai és ökológiai problémákat 
okozhat a felszíni vizekben, ugyanakkor mint vizes élıhelyek ökológiai, természetvédelmi 
szerepük sem megkérdıjelezhetı. Az intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a 
halgazdálkodás, a vízminıség-védelem és az ökológia szempontjainak összehangolása 
szükséges. (Ez ma nem áll fenn, célszerő ezt az országos szabályozáson keresztül elérni.) 

Felelısök: 

 FVM, KVVM 

Végrehajtásban érintettek: 

o gazdálkodók (halászat), üzemeltetık (horgásztavak) 

o horgászok (lakosság) 

o önkormányzatok 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

A halastavi és a horgászati hasznosítás szabályait hazai jogszabályok rögzítik. A hazai vízjogi 
szabályozás továbbá engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek igénybevételével, 
használatával és a vízi munkákkal kapcsolatos tevékenységeket. A jó tógazdálkodási gyakorlat 
kidolgozásra került (de jogszabályba még nem épült be), azonban a halastavi és a horgászati 
hasznosításra vonatkozó szabályozást ez nem tartalmazza. Ezért a halászattal és a horgászattal 
kapcsolatosan a VKI szempontjait figyelembe vevı kötelezıen alkalmazandó jó gyakorlatok 
kidolgozására van szükség. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

Az intézkedések lényege a jó halászati és horgászati gyakorlatok kidolgozása és megvalósítása.  

A VKI céljainak teljesítéséhez szükséges jó gyakorlatok – a VKI szempontjai szerint – az érintett 
víztér (víztest) jellegétıl függıen eltérıek. A különbségek abból adódnak, hogy a halászati és 
horgászati hasznosítású víztér (víztest) más-más módon illeszkedik a vizek természetes 
rendszerébe, és ezt a halászati és horgászati tevékenység során figyelembe kell venni. Ezért 
külön elıírások kidolgozására van szükség: 

o A körtöltéssel vagy természetes mélyedésekben mesterségesen kialakított 
halastavakra és horgásztavakra, amelyek a természetes vizekhez a vízbevezetésen és 
vízleeresztésen keresztül kapcsolódnak, és a leeresztés nem folyamatosan, hanem ısszel, 
a vegetációs idıszakon kívül történik. A szabályozás lényege a halászat és ökológiai 
szempontok összehangolásával kialakítható jó tógazdálkodási gyakorlat, amelynek 
figyelembe kell vennie, hogy a leeresztések nem ronthatják a befogadó ökológiai állapotát. 
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o A vízfolyások völgyzárógáttal elzárt és ez által jellegében megváltoztatott szakaszaira, 
az ún. völgyzárógátas tározókra, ahol a haltermelés által érintett tározótér a vízfolyás 
részét képezi – ilyen típusú víztér, víztest az alegységen nem található. 

o A természetes vizekre, ahol a halászati vagy horgászati tevékenység a teljes vízteret 
(víztestet) érinti (pl. holtágak, tavak, folyók, ahol ezeknek a természetes vizeknek a 
halászati vagy horgászati hasznosításáról van szó) – a jó gyakorlatnak a víztest jó ökológiai 
állapotához kell illeszkednie, a halászati, horgászati tevékenység technológiáját ennek kell 
alárendelni, és ez alól kivételt szintén csak a VKI szabályai szerint lehet tenni. 

 

A fenti jó gyakorlatok nem minden elemükben különböznek egymástól, tehát akár egymásra 
épülve, a halászat és horgászat „logikája” szerinti szerkezetben is kidolgozhatók, azonban a VKI 
szemléletébıl adódó különbségeket világosan rögzíteni kell. Ebben a megközelítésben a jó 
tógazdasági gyakorlatra vonatkozó javaslatok fıként a körtöltéses, mesterséges halastavakra 
vonatkoznak, de elemei nagymértékben felhasználhatók a horgásztavakra és a völgyzárógátas 
tározók halászati és horgászati hasznosítására vonatkozó jó gyakorlatok kidolgozásakor is. 

A jó gyakorlatok kidolgozásakor, illetve a halászati és horgászati hasznosítást érintı egyéb, (átfogó) 
intézkedések alkalmazásakor figyelembe kell venni az alábbiakat: 

o a tógazdasági haltermelés extenzív jellegő; 

o a mesterségesen létrehozott körtöltéses halastavak síkvidéki területen hozzájárulnak a 
terület vízháztartási viszonyainak javításához, növelve a folyószabályozások és a 
belvízrendezés miatt lecsökkent, a tájra korábban jellemzı vízfelületek nagyságát;  

o a halastavakban élıhelyek alakulnak ki, és az ökológiai szempontból kedvezı 
gazdálkodásból (elismert ökológiai szolgáltatásból) adódó jövedelem csökkenést a 
mezıgazdasági támogatási rendszerekhez hasonló módon kell kezelni (kompenzálni);  

o a víz tározásához kapcsolódó, más felhasználók számára is hozzáférhetı vízkészlet 
biztosításának költségeit a további felhasználóknak meg kell téríteniük;  

o a halastó mőködtetéséhez szükséges víz árát és a víz biztosításával kapcsolatos 
szolgáltatási díjakat országosan egységes szempontrendszer szerint kell megállapítani, 
figyelembe véve a készletek bıségét, minıségét, az igénybevétel idıszakát; 

o a tápvíz minıségének ki kell elégítenie a tógazdaság igényeit (ezek a követelmények nem 
lehetnek szigorúbbak a VKI jó ökológiai és kémiai állapotára vonatkozó kritériumoknál), ha 
mégis, akkor ezt külön jogszabályban kell rögzíteni; 

o a szabályozás következtében egyes vízhasználók esetében terheléscsökkentı beruházások 
megvalósítása válhat szükségessé (a vízminıség-javító halszerkezet telepítése és az 
ahhoz szükséges mőszaki feltételek biztosítása stb.), amelyhez támogatási forrásokat kell 
biztosítani. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

Az alegységen a mesterséges halastavakra vonatkozó jó halászati gyakorlat (tógazdasági 
gyakorlat) megvalósítása (FI1) intézkedés jellemzı. Az alegység területén az extenzív 
haltenyésztés jellemzı, melynek lényege a mesterséges vagy természetes tóba tervszerően 
betelepített és takarmányozott halak lehalászása. Ez jellemzı  a mesterséges állóvíz víztestekre, 
(1 db halastó). A jó tógazdálkodási gyakorlatot hosszú távon (2021-ig) minden, víztestként kijelölt 
halastónál be kell vezetni. 

A halastavak lecsapolása belvízcsatornákba történik, amit a jó tógazdasági gyakorlat részeként 
olyan módon kell végezni, ami nem rontja a befogadó vízfolyás vízminıségét. Az ennek elıírására 
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vonatkozó intézkedés (FI2, FI3) az alegység területén 1 db erısen módosított és 2 db természetes 
vízfolyás víztestet érint, 2027-ig ezen a víztesten javasoljuk alkalmazni. A többi vízfolyás esetében 
elhanyagolható a halastavak tápanyag-terhelési hatása. Az alegység területén állóvizekbe 
közvetlenül nem vezetnek be halastóból lecsapolt vizet. 

A természetes eredető állóvizek közül egyik sem halászati, illetve horgászati hasznosítású. A 
halak takarmányozása nem jellemzı.. Természetes vizekre vonatkozó jó halászati és horgászati 
gyakorlat megvalósítására vonatkozó (FI4) intézkedést nem alkalmazzuk. A mesterséges vízfolyás 
víztesteken jellemzı a halászati hasznosítás, de ez nem jár tápanyagbevitellel, így nem igényel 
intézkedést. 

8.1.6 A tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések 
alkalmazása 

Az intézkedések megfelelıen kialakított jogszabályi háttér alapján történı alkalmazását foglalja 
össze a 8-1, 8-2. és 8-3. táblázat, a vízfolyásokra, az állóvizekre és a felszín alatti vizekre.  

A táblázatok egyes oszlopaiban található %-os arányok magyarázata: 

o Elıkészítés: azoknak a víztesteknek az aránya, ahol az intézkedés alkalmazása elıkészítı 
vizsgálatokat igényel (ez vonatkozhat az intézkedés víztestenkénti tartalmának 
pontosításra, esetleg szükségességének igazolására). A viszonyítási alap az adott 
problémával jelentıs mértékben39 érintett víztestek száma. 

o A környezeti célkitőzés eléréséhez szükséges alkalmazások: azoknak a víztesteknek az 
aránya, ahol az intézkedés alkalmazására a környezeti célkitőzés elérése érdekében 
szükség van (az intézkedés elmaradása esetén a jó állapot/potenciál nem érhetı el, illetve 
valószínő a jelenlegi állapot romlása). A viszonyítási alap ugyancsak az adott problémával 
jelentıs mértékben érintett víztestek száma. A táblázat külön mutatja a 2015-ig és azután 
tervezett alkalmazások arányát. 

o Az összes alkalmazás: azoknak a víztesteknek az aránya, ahol az intézkedést 
alkalmazzák. Az elızıhöz képest itt azok a víztestek is megjelennek, ahol az intézkedés 
alkalmazására azért kerül sor, mert az intézkedési program vagy a jogszabály az 
alkalmazást nem a környezeti célkitőzéshez köti, hanem a feltételeket általánosan 
fogalmazza meg (pl. Szennyvíz Program, Nitrát Akcióprogram, illegális tevékenységek 
megszüntetése), tehát ezeket az intézkedéseket alkalmazhatják olyan víztestek esetében 
is, ahol a környezeti célkitőzés ezt nem igényelné. Természetesen az intézkedés ebben az 
esetben is hozzájárul a víztest állapotának javításához, csak ennek mértéke a környezeti 
célkitőzés szempontjából nem szignifikáns. A viszonyítási alap azoknak a víztesteknek 
száma, ahol az adott probléma egyáltalán felléphet. Vannak olyan általánosan alkalmazott 
intézkedések, amelyek vagy minden potenciálisan szóba jöhetı víztesten alkalmazhatók, 
vagy azok a víztestek, ahol alkalmazni fogják az intézkedést még nem ismertek. A szürke 
cella azt jelzi, hogy az adott intézkedést csak a célkitőzések megvalósítása érdekében 
alkalmazzák, így az ebben az oszlopban lévı számok csak amiatt változnak, mert más a 
viszonyítási alap. Az összes alkalmazás esetén is külön jelennek meg a 2015-ig és a 2015 
után végrehajtandó intézkedések. 

 

                                                
39 Jelentısnek – a 2. fejezettel összhangban– az a terhelés számít, amely a víztest nem jó kémiai fizikai-kémiai állapotát 
okozhatja. Más igénybevételek esetén – hasonlóképpen – a nem jó ökológiai, vagy mennyiségi állapotot/potenciált 
okozó mérték számít jelentısnek. Az adott probléma által jelentısen érintett víztestek száma általában nagyobb, mint a 
vonatkozó minısítés szerint jó állapotot/potenciált el nem érı víztestek száma, mert ennél az értékelésnél a 
terhelésre/igénybevételre vonatkozó mérték számít (akkor is, ha az adott víztest esetében nem történt minısítés vagy az 
nem megbízható). 
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8-1. táblázat: Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések 
alkalmazása a vízfolyás víztesteknél 

A probléma által jelentısen érintett vízfolyás víztestek száma: 23, aránya az összes víztesthez (36) képest 64% 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(az összes víztest 

%-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 
2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

TA1: Erózió-érzékeny területeken mővelési mód- 
és mővelési ágváltás 

 0 19 0 14 

TA2: Nitrátérzékeny területekre vonatkozó jó 
mezıgazdasági gyakorlat 

 0 0 1 0 

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó 
intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezetı-
rendszer használata nélkül, mővelési mód- és 
ágváltás) 

17 0 

19 
(függ az 

elıkészítı 
fázistól) 

0 

6 
(függ az 

elıkészítı 
fázistól) 

TA7: Állattartótelepek korszerősítése, a trágya 
elhelyezés és hasznosítás megoldása 

 0 0 
Az összes 

állattartótelepre. 
0 

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések 
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz 
elvezetés, jó települési vízgazdálkodási 
gyakorlat) 

 0 0 Minden településen alkalmazzák. 

FI1, FI2: Jó halászati és horgászati gyakorlat 
megvalósítása mesterséges állóvizekben 

 0 3 

Az összes mesterséges halastóra és 
horgásztóra érvényes. Ennek 

következtében minden befogadóként 
szóba jöhetı vízfolyás víztestre 

vonatkozik. 

FI3: Jó halászati és horgászati gyakorlat. 
völgyzárógátas tározókban 

 0 0 0 6 

FI4: Jó halászati és horgászati gyakorlat 
természetes vizekben 

 0 0 
Az összes halászati hasznosítású 

vízfolyásra alkalmazzák. 

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv 
kialakítása és fenntartása  

69 8 53 
Az ökológiai célú alkalmazás a 

szélesebb körő  

(lásd 8-6. táblázat). 

HM4: Üledék egyszeri eltávolítása vízfolyásokból  3 25 0 0 

SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz 
Program szerint 

 0 0 25 0 

SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz 
Programban elıírtakon felül: 

 0 11 0 0 

SZ3, SZ4: Szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos 
intézkedések (ipari bevezetések módosítása, 
illegális bevezetések felszámolása) 

 8 0 
Általánosan alkalmazzák, 

víztestenként nem adható meg. 

PT5: Szőrımezık kialakítása  0 1 
Egyéb intézkedésekhez kapcsolva 

általánosan alkalmazzák. 
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8-2. táblázat: Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések 
alkalmazása az állóvíz víztesteknél 

A probléma által jelentısen érintett állóvíz víztestek száma: 2, aránya az összes víztesthez (4) képest: 50%. 

A környezeti 

célkitőzés eléréséhez 

szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(az összes víztest 

%-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 

2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

TA1: Erózió-érzékeny területeken mővelési 
mód- és mővelési ágváltás 

 0 0 0 0 

TA2: Nitrátérzékeny területekre vonatkozó jó 
mezıgazdasági gyakorlat 

 0 0 0 0 

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó 
intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezetı-
rendszer használata nélkül, mővelési mód- és 
ágváltás) 

0 0 0 0 0 

TA7: Állattartótelepek korszerősítése, a trágya 
elhelyezés és hasznosítás megoldása 

 0 0 
Az összes 

állattartótelepre 
0 

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések 
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz 
elvezetés, jó települési vízgazdálkodási 
gyakorlat) 

 0 0 Minden településen alkalmazzák 

FI1, FI2: Jó halászati és horgászati gyakorlat 
megvalósítása mesterséges állóvizekben 

 0 25 0 0 

FI4: Jó halászati és horgászati gyakorlat 
természetes vizekben  

 0 0 0 0 

HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi 
puffersáv kialakítása és fenntartása 

 0 0 
Az ökológiai célú alkalmazás a 

szélesebb körő 
(lásd 8-7. táblázat). 

HM8: Üledék egyszeri eltávolítása állóvizekbıl 

 
 0 0 0 0 

SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz 
Program szerint  

 0 0 0 0 

SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz 
Programban elıírtakon felül: 

 0 0 0 0 

SZ3, SZ4: Szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos 
intézkedések (ipari bevezetések módosítása, 
illegális bevezetések felszámolása) 

 8 0 
Általánosan alkalmazzák, helye 
víztestenként nem adható meg. 

PT5: Szőrımezık kialakítása   0 0 
Egyéb intézkedésekhez kapcsolva 

általánosan alkalmazzák 
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8-3. táblázat: Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések 
alkalmazása a felszín alatti víztesteknél 

Az összes alkalmazás viszonyítási alapját a sérülékeny víztestek adják, ahol ezekkel a szennyezésekkel szemben 
intézkedni lehet, azaz a sekély víztestek (és a felszíni kibúvással rendelkezı hegyvidéki és karszt víztestek), számuk  

 A probléma által jelentısen érintett felszín alatti víztestek száma: 2, aránya a sérülékeny víztestekhez képest 50%.  

A környezeti 

célkitőzés eléréséhez 

szükséges 
alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 
(a sérülékeny víztestek 

%-ában) 

Intézkedés 

Elı-

készítés 

2012-ig 

2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

TA2: Nitrátérzékeny területekre vonatkozó 
intézkedések (mővelési mód és mővelési ág váltás)  6 0 0 0 

TA7: Állattartótelepek korszerősítése, a trágya 
elhelyezés és hasznosítás megoldása  33 0 75 0 

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések 
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz elvezetés, 
jó települési vízgazdálkodási gyakorlat)  

 0 11 Minden településen alkalmazzák. 

CS1: Csatornázás, vagy szakszerő egyedi 
szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a 
Szennyvíz Programban szereplı agglomerációkban  

 6 0 75 0 

CS2: Csatornázás vagy szakszerő egyedi vagy 
település szintő szennyvíztisztítás és –elhelyezés 
megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó 
településeken 

 0 11 0 50 

CS3, CS4: Csatornahálózattal kapcsolatos 
intézkedések (további csatornarákötések 
megvalósítása, csatornahálózatok rekonstrukciója) 

 0 0 
Általánosan alkalmazzák, 

gyakorlatilag az összes felszín 
közeli víztestet érinti. 

KÁ4: Szakszerő kútkiképzés, kútrekonstrukció  0 0 0 100 

8.2 Egyéb szennyezések megelızése, illetve szennyezések 

kárelhárítása, kármentesítése 

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 növényvédı szerek 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. 

Felelısök: 

 KvVM, NFGM, KHEM, ÖM, FVM 

Végrehajtásban érintettek: 

o szennyezett területek tulajdonosa, kezelıje (ipar, önkormányzat, állam) 

o kötelezett üzemek, védelmi szervezetek  

o vízhasználó  

o utak, vasutak kezelıje 
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a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

 

Veszélyes és egyéb szennyezı anyagok vízbe jutásának megakadályozása 

A veszélyes és egyéb szennyezı anyagokra vonatkozó alapintézkedések alapvetıen szabályozás 
jellegőek, melyek mindenekelıtt a szennyezés-csökkentést, illetve a szennyezés tiltását célozzák, 
és a terhelések és azok vízminıségi következményeinek feltárását (monitoring) kell, hogy 
elısegítsék. 

A hazai szabályozás értelmében tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen 
halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízi létesítményen 
bevezetett kibocsátási határérték alatti kibocsátások kivételével.  

A felszíni vízbe történı használt termálvíz bevezetés csak akkor lehetséges, ha hıfoka és 
sótartalma megfelelı, nincsenek benne ökotoxikus mikroszennyezık. Az elsıbbségi anyagnak 
minısített szennyezıanyagokra a felszíni víztestekre vonatkozó környezetminıségi határértékeket 
(EQS értékeket) közösségi szinten határozzák meg (Irányelv a környezetminıségi 
határértékekrıl), ezt Magyarország is tudomásul vette és alkalmazta már a vizek kémiai 
állapotának jellemzésekor. Ezen túlmenıen, az „Egyezmény a Duna védelmére és fenntartható 
használatára irányuló együttmőködésrıl (Szófiai Konvenció)” keretében a dunai országok 
megállapodtak, hogy a Duna-medencében a VKI elsıbbségi anyagokon kívül releváns veszélyes 
anyag a króm, cink, arzén, réz és a cianid. 

A veszélyes anyagok felszín alatti vízbe juttatását tiltó hazai rendelkezések akár közvetlen, akár 
közvetett bevezetésekkel, az egyéb (kevésbé veszélyes) anyagok esetében teljesen összhangban 
vannak az EU szabályokkal. A hazai jogszabályok tartalmazzák a felszín alatti vizek 
szennyezésének megelızése érdekében a közvetlen bevezetések tiltását (kivéve, ha az nem 
szennyez, pl. emberi eredető szennyezıanyagot nem tartalmazó visszasajtolás, talajvízdúsítás), 
valamint a közvetett szennyezés szempontjából potenciális tevékenységek korlátozását, a 
tevékenység veszélyessége és a felszín alatti víz sérülékenysége függvényében. A hazai 
szabályozás továbbá kiterjed a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával, 
továbbá megfigyelésével kapcsolatos vízi létesítményekre (így pl. kutakra, foglalt forrásokra, 
hévízmővekre), valamint vízi munkákra vonatkozó elıírásokra. 

Az EU felszín alatti vizek védelmére vonatkozó irányelv tartalmazza a jó kémiai állapot 
megállapításának kritériumait, rendelkezéseket tartalmaz a szennyezı anyagok felszín alatti vízbe 
jutásának megakadályozására vagy korlátozására vonatkozóan, illetve elıírja a tagállamok 
számára a saját felszín alatti víz minıségi elıírásaik megállapítását (ún. „küszöbértékek”), 
figyelembe véve az azonosított kockázatokat és az irányelv II. mellékletében meghatározott 
anyagok listáját. 

Az IPPC Irányelvben elıírt „elérhetı legjobb technika” bevezetéséhez, az irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmények környezeti tevékenységének szabályozására az illetékes hatóságok 
(Magyarországon a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek) 
egységes környezethasználati engedélyt adtak ki. Az egységes környezethasználati engedély 
(IPPC) köteles üzemek részére a határértékek teljesítésének határideje 2007 volt, jelenleg már az 
Irányelv szerint meghatározott üzemeltetést folytatnak. 

Élıvízi ipari szennyvízkibocsátók: Salgótarján Acélárugyár Zrt., R-GLASS Öblös-Üveggyár Zrt., 
QUALITÁL Kft. Apc, jelentısen lecsökkent kibocsátási értékekkel. 

A KDV-KÖVIZIG területén 16 db egységes környezethasználati engedéllyel (IPPC) mőködı cég, 4 
db települési szilárd hulladéklerakó, továbbá veszélyes hulladéklerakó is mőködik. Megemlítendı 
még Salgótarján, ahol több feldolgozó üzem is található (pl. üvegipar, acélárugyár). 
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Az alegységen lévı Zagyva-alsó víztest is érintett tisztított ipari szennyvíz bevezetéssel. Az ipari 
üzemek szennyvíztisztítója jellemzıen az elıírásoknak megfelelıen mőködik. A bevezetett tisztított 
ipari szennyvíz hozzájárul a víztest vízminıségi állapotához, de mértéke ismeretlen. 

 

A SEVESO Irányelv alapján a vonatkozó hazai jogszabály kijelöli, azon felsı és alsó küszöbértékő 
veszélyes ipari üzemeket, amelyeknek belsı védelmi tervet kell készíteniük a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek megelızése érdekében. 2009-ben az 
alegységen 2 alsó küszöbértékő veszélyes ipari üzemet tartottak nyilván. A veszélyes ipari 
üzemeknek biztonsági jelentést és belsı védelmi tervet kell készíteniük. Ezek alapján készülnek a 
települések külsı védelmi tervei, a lakossági tájékoztatók. A településrendezési tervezés során 
figyelembe kell venni azokat az intézkedéseket, melyek tartalmazzák mind az új, mind a régi 
veszélyes üzemekre vonatkozó biztonsági intézkedéseket. További alapintézkedés, hogy 
meghatározott környezetre kockázatot jelentı további üzemek üzemi terv készítésére kötelesek 
(jogszabályban meghatározott tartalommal). Az üzemi tervek alapján a környezetvédelmi és 
vízügyi igazgatóságoknak területi kárelhárítási tervet kell készíteni, és kárelhárítási gyakorlatokat 
kell tartani. 

A katasztrófavédelmi törvény rendelkezik a Katasztrófavédelmi Országos Információs 
Rendszer kiépítésérıl is. E rendszer az egész ország területét lefedı informatikai hálózatot jelent, 
amely magában foglalja valamennyi katasztrófavédelemben érintett szervezetet. 

 

Növényvédı szer használat 

Magyarország EU tagsága miatt a szabályozás a mezıgazdasági kemikáliák használata terén 
megszigorodott, és a jövıben további jelentıs változások, bizonyos szerek forgalmazásának tiltása 
várható. A régebben használt, mára már kivont peszticidek maradványai (pl. DDT, atrazin) 
azonban még hazai vizeinkben (fıként a mezıgazdasági területek alatti talajvizekben) 
kimutathatóak.  

A monitoring által kimutatott határértéket meghaladó szennyezés ritka. A szórványosan elıforduló 
(és inkább településekhez kapcsolódó kis koncentrációk) növényvédı szer szennyezések 
elkerülése érdekében, amelyek elsısorban a szabálytalan használatból vagy a múltból megmaradt 
maradványokból származnak, szükséges az ellenırzés fokozása, illetve a monitoring rendszer 
további fejlesztése. 

E célt szolgálja, hogy a növényvédı szer használatát 2011-tıl a közvetlen kifizetések feltételeként 
ellenırzik. A gazdálkodónak többek között az elvégzett növényvédı szeres kezelésekrıl 
permetezési naplót kell vezetnie, amelynek alapján ellenırizhetik a növényvédı szerek 
nyilvántartását, tárolását és engedélyeknek megfelelı felhasználását. 

 

Kármentesítés 

Az 1996 óta mőködı Országos Környezeti Kármentesítési Program célja a szennyezések 
számbavétele, az ezzel kapcsolatos információk győjtése és közreadása, valamint az állami 
felelısségi körbe tartozó, feltárt szennyezések káros hatásainak csökkentése, illetve felszámolása. 
A prioritási lista alapján országosan eddig 500 területen csaknem 150 Mrd Ft értékben valósult 
meg kármentesítés. A program folytatódik, finanszírozására a KEOP biztosít forrásokat. Ezen kívül 
számos olyan veszélyes szennyezés létezik, amely nem tartozik állami felelısségi körbe. Ezek 
felszámolása a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a szennyezı önkéntes jogkövetésével, 
vagy hatósági kényszerítı intézkedéssel történik. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 
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Az intézkedések a veszélyes anyagot gyártók vagy használók lehetséges szennyezéseinek 
megakadályozását, illetve a múltbéli környezeti szennyezések felszámolását szolgálják. A 
lehetséges szennyezések megakadályozásához kapcsolódó jövıbeli feladat a területi kárelhárítási 
tervek kidolgozása. A múltbéli szennyezések felszámolására a jövıben is forrásokat kell 
biztosítani a VKI prioritásainak megfelelı ütemezésben. 

További problémát jelentenek a nem megfelelı kiképzéssel kialakított kutak, amelyek a 
szennyezés leszivárgását eredményezhetik a vízbázis és a vízadó rétegek elszennyezésével, 
ezért biztosítani kell ezek visszaszorítását. A szakszerő kútkiképzés, kútrekonstrukció 
megvalósítása érdekében fokozni kell a hatósági tevékenységet, illetve az önkormányzatok 
hatósági ellenırzési jogkörének szabályait meg kell alkotni (ellenırzési ütemterv alapján történı 
hatósági ellenırzés, amely meghatározza az ellenırizendı tevékenységet végzık körét, 
ellenırzések gyakoriságát stb.). 

A nem megfelelıen üzemeltetett utak, vasutak felszín alatti vizek állapotát ronthatják, az 
elvezetett és nem kellıen tisztított vizek pedig a felszíni vizekben okozhatnak problémát (a 
szabályozás nem biztosítja a szükséges védelmi intézkedések megvalósulását). A további 
intézkedések célja a közlekedési út felületérıl a csapadékvízzel lemosódó TPH, PAH és 
nehézfémek (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr) megfelelı összegyőjtésének és kezelésének biztosítása. 

 

A használt termálvíz megfelelıségének biztosítása érdekében ösztönözni szükséges a 
költséghatékony megoldások megvalósulását (pl. komplex hasznosítás, komplex hıhasznosítás, 
sótalanítási eljárások alkalmazása). A használt termálvíz felszíni vizekbe történı bevezetésének 
szabályozását a befogadó ökológiai állapotának kell alárendelni. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

Az alegységhez tartozó víztest egyikében sem mutattak ki számottevı növényvédı szer 
szennyezést. Így a növényvédı szerek a meglévı EU elıírások szerinti általánosan alkalmazott 
intézkedéseken (forgalmazás, használat ellenırzése), és a rendszeres monitoringon kívül egyéb 
intézkedéseket nem igényelnek. 

Az alegység területén nem fordult elı termálvíz bevezetésbıl származó olyan mértékő 
szennyezés, hogy a víztest gyenge kémiai állapotú lett. A termálvíz bevezetések sem mennyiségi, 
sem minıségi értelemben nem befolyásolják jelentısen a víztestek állapotát, ezért termálvíz 
bevezetésekkel kapcsolatos intézkedés alkalmazása általában nem szükséges. Az alegység 
területén mezıgazdasági használt termálvíz bevezetés nem jellemzı. 

Termál/hőtıvíz bevezetés: két helyen van a QUALITÁL Kft. Apcon, hőtıvíz (nem jelentıs) és a 
Hatvan strandfürdı – vízvisszaforgatónál. 

 

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. 

 

Az alegységen lévı víztesteket nem éri jelentıs terhelés az utak, vasutak vízelvezetı-
rendszerein keresztül. 

Az alegységen halad keresztül az M3 autópálya, de a szennyezésnek valamely víztestre 
vonatkozó, közvetlen hatása nem ismert, így csak mint potenciális szennyezıforrás említhetı.  

Az alegységet az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza híddal 
elnevezéső projekt érinti, de projekt pontos mőszaki tartalmának ismerete nélkül nem jelenthetı ki 
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biztosan, hogy a tervezett fejlesztés összhangban van korszerő vízlevezetı-rendszer (KÁ5) vagy 
szőrımezı kialakítását (PT5) célzó intézkedéssel.  

A vizeket veszélyeztetı, ipari és mezıgazdasági eredető szennyezett területek kármentesítése 
(KÁ1) intézkedés az alegységhez tartozó felszín alatti víztesteknél csak mint általánosan 
alkalmazott intézkedés fordul elı (a 4 db sérülékeny, sekély porózus víztestnél). 

Az alegység területén a tényfeltárások alapján 12 db bizonyítottan szennyezett terület található, 
ezek több mint felénél szénhidrogén szennyezés történt (2 db), a területi kiterjedést tekintve is a 
szénhidrogének vezetnek. A szennyezett területek ivóvízbázist nem veszélyeztetnek. 

Az ismert káresemények közül 2 terület van (Jászberény) ahol nagyobb mértékő volt a 
káresemény, és kármentesítés zajlik. Ezek egyike a hőtıgépgyári klórozott szénhidrogén 
mentesítés, a másik pedig a sertéstelepi (0305-0306 hrsz.) szénhidrogén szennyezés (főtıolaj) 
mentesítése. Érintett felszín alatti víztestek: sp.2.9.2 és p.2.9.2 

 

Az önkormányzati engedélyezési körbe tartozó, illetve engedély nélkül létesített kutak között 
sok a szakszerőtlenül megépített (palást szigetelés nélküli) kút, melyek – elsısorban a 
belterületeken – leszívják a szennyezett talajvizet a mélyebb vízadókba is. A probléma 
megoldására a szakszerő kútkiképzés, kútrekonstrukció (KÁ4) intézkedés alkalmazása szükséges. 

A KÁ4 intézkedés az alegység területén valamennyi felszín alatti víztestet érinti, melynek 
megvalósítása csak 2015 után várható mint általános, az állapot javítását és fenntartását szolgáló 
egyéb intézkedés. 

Az elhagyott (elsısorban volt öntözıtelepi és állattartó telepi) kutak szakszerő lezárása, szükség 
esetén eltömedékelése szükséges.  

Az önkormányzati engedélyezési körbe tartozó, illetve engedély nélkül létesített kutak 
vonatkozásában a környezetvédelmi és önkormányzati hatósági koordinációban fokozott területi 
ellenırzés és szigorítás szükséges. Az elhagyott kutak szakszerő lezárásához kapcsolódó 
hatósági tevékenység megerısítése is szükséges. 

 

8.3 Vízfolyások és állóvizek rehabilitációjának terhelés-csökkentı 

hatása 

A hidromorfológiai intézkedések célja a vízfolyások és állóvizek morfológiai és hidrológiai 
viszonyaiban bekövetkezett olyan mértékő változások megszüntetése, amelyek akadályozzák a jó 
ökológiai állapot elérését. Az intézkedések három csoportját alkotják a (i) a meder morfológiai 
viszonyait javító intézkedések, (ii) a hullámtéri/ártéri, illetve part menti területhasználat módosítását 
szolgáló intézkedések, valamint (iii) a mederben épült mőtárgyakra vonatkozó intézkedések. (A 
vízjárást módosító vízhasználatok hatásának enyhítését szolgáló intézkedésekkel a 8.4 fejezet 
foglakozik). Az intézkedések tervezése során figyelembe kell venni az emberi igényeket, vagyis a 
víztestek erısen módosított állapotából következı, fenntartható hidromorfológiai elváltozásokat 
nem kell intézkedésekkel megszüntetni. 

 

8.3.1 Vízfolyások és állóvizek medrét érintı intézkedések 

A mederrehabilitációs intézkedések célja a hossz- és keresztirányban szabályozott meder 
természetes változékonyságának helyreállítása, amilyen mértékben ez mőszaki szempontból, 
reális költségek mellett és az érdekeltek egyetértésével megoldható. Az intézkedés magába 
foglalhatja a mederforma és meder vonalvezetésének módosítását, kisebb mőtárgyak és 
burkolatok átalakítását vagy megszüntetését, a meder fenntartó jellegő kotrását, a természetes 
parti növényzet fejlıdésének elısegítését és a rendszeres ökológiai szemlélető fenntartást. Ezek 
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közül egy-egy vízfolyáson a részletes tervezés során kiválasztott részintézkedések valósulnak 
meg. 

Felelısök: 

 KvVM, FVM, ÖM 

Végrehajtásban érintettek: 

o állóvíz, vízfolyás kezelıje (KÖVIZIG, önkormányzat, társulat stb.) 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

Az egyes ökológiai követelményeket hazai jogszabályok, mőszaki irányelvek tartalmazzák (EU 
Irányelv nincs). A hazai mőszaki és engedélyezési szabályok meglehetısen általánosak, a 
szabályozás továbbfejlesztéséhez további kiegészítı intézkedések bevezetése szükséges. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

A további feladatokat az ökológiai szempontú vízfolyás és állóvíz rehabilitációs beruházások 
megvalósítása jelenti, amelyhez egyrészt megfelelı jogszabályi háttér kialakítása, másrészt 
megfelelı támogatási rendszer biztosítása is szükséges. A vízfolyások és az állóvizek 
rehabilitációs munkáit ökológiai szemlélettel, egyedileg kell megtervezni és kivitelezni. A 
következı megjegyzések a munkák jellegét csak általában jellemzik. 

Síkvidéken a szők hullámtérrel kialakított, és új töltés (jelentıs földmunka) építése nélkül nem 
szélesíthetı hullámterő vízfolyások esetében nincs megfelelı tér a keresztirányú medermozgások 
számára, így a középvízi meder általában egyenes marad, változatossága gyakorlatilag csak 
mesterséges kiöblösödésekkel javítható. Széles mederfenék esetén a kisvízi meanderezés 
kialakulhat, illetve természetes akadályokkal elısegíthetı. 

Feliszapolódott, benıtt medrek esetében szükséges lehet az üledék egyszeri eltávolítása és a 
növényzet irtása. (Rendszeres, csak a szükséges mértékő üledékeltávolítás és növénygondozás a 
fenntartási munkák keretében történik). 

Települési szakaszokon a fenti intézkedések csak a belterületi sajátságok figyelembevételével 
valósíthatók meg, amelyek speciális megoldásokat és szabályozást igényelnek. 

Nagy folyók esetében a szabályozottság csökkentése az jelenti, hogy a lehetıségek szerint 
hagyni kell a folyók medrének szabad fejlıdését, és újabb partvédı és keresztirányú mővek 
létesítése csak különösen indokolt esetekben lehetséges. A meglévı töltések, mőtárgyak 
részleges vagy teljes lebontására, áthelyezésére csak nagyon korlátozottak a lehetıségek, ezért 
az emiatt jelentısen befolyásolt folyószakaszok általában erısen módosított besorolást kaptak. A 
medermélyülés vagy tartós vízszintsüllyedés miatt a nem megfelelı vízellátottságú hullámtéri 
holtágak és mellékágak rendszeres vízpótlása a mellékág kotrásával vagy a fımeder 
fenékszintjének emelésével (mederanyag visszatöltéssel) vagy a fımederbıl történı 
vízátemeléssel vagy vízszintemeléssel oldható meg. 

Erısen módosított állapotú vízfolyások esetén (ha a szabályozottság az aránytalan költségek 
miatt nem csökkenthetı az ökológiai jó állapothoz szükséges mértékben) az állapotjavító 
intézkedéseket az árvízvédelmi célú vagy a duzzasztást, vízpótlást szolgáló mővek által 
megszabott kereteken belül kell végrehajtani. 

Általában érvényes, hogy a rehabilitációs munkák hatására nem növekedhet az árvízi vagy belvízi 
kár kockázata. A megfelelı megoldás a levezetı-képességet módosító egyéb intézkedésekkel 
összhangban dolgozható ki (hullámtér szélessége, földhasználata, mőtárgyak, árhullámcsökkentı 
tározók). 
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Állóvizek esetében a mederrehabilitáció célja fıként a megfelelı parti növényzónák kialakítása, a 
vízfolyásokhoz hasonlóan a természetes fejlıdési folyamatok kereteinek biztosításával, amihez 
esetenként a partvonal, illetve a kívánatos rézsőhajlás (vízmélység-változás) biztosításához 
földmunkákra is szükség lehet. Az üledék egyszeri kotrásának általában vízminıségi okai vannak, 
de jelentıs mértékben feliszapolódott állóvizek esetén szükség lehet hidromorfológiai (ökológiai) 
célú kotrásra is. 

A jó ökológiai állapot biztosításának alapvetı feltétele a fenntartási munkák rendszeres 
elvégzése is, ezért az állami fenntartású víztestek esetében szükséges a megfelelı finanszírozási 
források biztosítása. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

A vízfolyások és állóvizek medrét érintı intézkedések nem csak a víztestek hidromorfológiai 
állapotára vannak hatással. A belsı terhelés csökkentésével hosszú távon a tápanyag- és 
szerves anyag problémák szempontjából is kedvezıek.  

Belsı tápanyagterheléssel az alegységen nem érintettek a víztestek.  

A Zagyva-alsó és Zagyva-felsı víztesten a tápanyagterhelés átadódó (felvízi) hatásból is 
származhat. Ha a két víztestben torkolló vízfolyásokon végrehajtják az elıírt tápanyag csökkentést 
szolgáló intézkedéseket, a víztestek ökológiai állapota is javulni fog. 

 

Az állóvizek és vízfolyások medrének fenntartása (HM6, HM10) intézkedések része a felesleges 
biomassza és laza üledék eltávolítása, amely tápanyagterhelés csökkentı hatású a belsı terhelés 
megszüntetése révén. Az üledék egyszeri eltávolítása (vízminıség javító kotrás) vízfolyásokból 
(HM4), illetve állóvizekbıl (HM8) intézkedés szintén alkalmas a belsı terhelés csökkentésére. 
Természetvédelmi területen a beavatkozást a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon kell 
elvégezni. 

Az alegységen a mesterséges csatornák és az erısen módosított vízfolyások medre általában 
rendezett, a meder sem kereszt-, sem hosszirányban nem eléggé változatos. A síkvidéki 
vízfolyásokra vonatkozó mederrehabilitációs (HM2) intézkedés végrehajtása valamennyi erısen 
módosított csatorna víztest esetében szükséges (pl. mederforma változtatása, kiöblösödések 
létrehozása). 

 

Települési, illetve üdülıterületi mederszakaszok rehabilitációja (HM5) intézkedés célja olyan 
mederméret, mederalak, mederkeresztmetszet kialakítása és fenntartása, mely az ökológiai 
elvárásokat elıtérbe helyezi, de biztosítja a települési, üdülési funkciókat, a vizek levezetését a 
lakosság által elfogadható kockázattal. Az alegységen lévı vízfolyás víztestek közül 17 db-ot érint 
belterületet, így a a víztest intézkedési programjában megjelenik a HM5 intézkedés. 

 

A kijelölt vízfolyás víztesteken forráshiány miatt a rendszeres mederfenntartás jelenleg nem 
biztosított. A vízfolyások medrének fenntartása (HM2 intézkedés részeként, illetve önállóan HM6-
ként) intézkedés végrehajtásával a felesleges biomassza és laza üledék eltávolítása, a lágyszárú 
növényzet és a parti fás szárú növényzet gondozása célozható meg. Az intézkedés keretén belül a 
meder partján lévı füves területek kaszálása mellett biztosítani szükséges a mederbeli lágyszárú 
és fás szárú növényzet fejlıdését. A növényzetirtás csak szelektív lehet. Az új szemlélető 
fenntartási intézkedés végrehajtása az alegységen lévı valamennyi erısen módosított csatorna 
(14db) vízfolyás víztestet érinti, a HM6 intézkedés végrehajtására a 2 db természete típusú 
vízfolyás víztest esetében is szükség van. 
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Az állóvízbıl az üledék egyszeri eltávolítására vagy kezelésére vonatkozó intézkedés (HM8) 
célja a víztér terhelésének csökkentése, a vízminıség javítása. Az alegység nincs természetes 
eredető állóvíz igy az intézkedés végrehajtása nem szükséges. 

 

Az állóvizek medrének fenntartása (HM10) intézkedés a jelenlegi mederfenntartási gyakorlat 
felülvizsgálatát jelenti az ökológiai szempontok elıtérbe helyezésével, végrehajtásával a cél olyan 
mederfenntartási gyakorlat kialakítása, melynek során a tómederbıl csak a meder természetes 
jellegét alapvetıen megváltoztató laza üledéket és biomasszát távolítják el, és a partvédelem 
ökológiai módozatai kerülnek elıtérbe. Az új szemlélető fenntartási intézkedés végrehajtása az 
alegységen 2 db állóvíz víztestet érinti. 

A Zagyva felsı szakaszán lévı tározók nagy része az elmúlt 20-40 évben épült. Emiatt ezen 
tározók víztere többnyire feliszapolodott, amely a nyári melegben jelentıs oxigén elvonó hatással 
bír. Ezen iszaprétegek eltávolítása kívánatos lenne. A Maconkai tározó kotrása és 
mederrehabilítációja a jövı évben elkezdıdhet. Tarján-pataki tározó iszapja nefézfém tartalmú, 
emiatt a kitermelés és elhelyezés csak megfelelı vizsgálatok után történhet meg. A tározó 
iszapjának kitermelésére és elhelyezésére a KDV-KÖVIZIG sikeresen pályázott, a pályázati forrás 
idı elıtt kimerült, így ennek megvalósítására más pénzügyi forrásokat kell felkutatni. A Hasznosi 
tározó kotrásával nagyobb ivóvíz tározó kapacitás lenne elérhetı. 

 

8.3.2 Vízfolyások árterére vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti sávjára vonatkozó 
intézkedések 

A felszíni vizek parti sávja és ártere (vagy a töltésekkel, depóniákkal kialakított hullámtere) 
vízminıségi és ökológiai szempontból egyaránt jelentıs szerepet játszik a víztest állapotának 
alakulásában. Az intézkedések célja a természetes ártér helyreállítása, vagy ha ez nem 
lehetséges, akkor ennek közelítése a hullámtér szélesítésével, a mentett oldali területek 
rendszeres vízpótlásával, az ártéri/hullámtéri területhasználat módosításával, védısávok 
kialakításával (az intézkedések részben átfednek a magas tápanyagtartalom csökkentése 
érdekében alkalmazott vízvédelmi pufferzóna kialakításával). 

Felelısök: 

 KvVM, ÖM, FVM 

Végrehajtásban érintettek: 

o vízfolyás kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat) 

o mezıgazdasági gazdálkodók 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

A nagyvízi mederre és parti sávra vonatkozó hazai szabályok elsısorban az árvizek biztonságos 
levezetését szolgálják. A parti sávban külterületen csak gyepgazdálkodás folytatható. A 
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet szabályozza a szabadon hagyandó parti sávok szélességét. A 
nagyvízi mederre kezelési tervet kell készíteni, de azok jelenleg még nem készültek el. A hazai 
mőszaki és engedélyezési szabályok meglehetısen általánosak, a szabályozás tovább-
fejlesztéséhez, az ökológiai célokkal való összhang megteremtéséhez további kiegészítı 
intézkedések bevezetése szükséges. Nyílt árterek kialakítása a támogatási rendszerekbıl 
nehezen támogatható, ezért általában csak természetvédelmi célú beruházások valósulnak meg. 
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b) további megvalósítandó intézkedések 

Síkvidéken, illetve nagy folyók esetén a nyílt ártér helyreállításának általában árvízvédelmi 
akadályai vannak, a hullámtér szélesítése pedig a költséges földmunkák miatt csak kevés esetben 
megvalósítható. Kétféle megoldás lehetséges: egyrészt a jelenlegi hullámtéren belül a megfelelı 
területhasználat kialakítása, másrészt a mentett oldali holtágak, mellékágak, mélyfekvéső területek 
rendszeres vízpótlása/elárasztása. 

Az ártéren/hullámtéren a cél az árvízvédelmi és a természetvédelemi szempontokat harmonizáló 
speciális ártéri gazdálkodási formák kialakítása: a szántóföldi mővelés vagy az elvadult, sőrő 
fás-bokros területek felváltása ártéri gyep- vagy erdıgazdálkodással, gyümölcsösökkel, de szóba 
kerülhet az idınkénti elöntésekhez alkalmazkodó szántóföldi mővelési mód alkalmazása is. A 
módosított mővelési ág függ a hullámtér szélességétıl is: a vízminıség-védelmi pufferzóna 
szerepkör miatt minél keskenyebb területrıl van szó, annál sőrőbb növényzet kialakítására van 
szükség. A parti zónában ökológiai, vízminıségi és a meder benıttsége szempontjából egyaránt 
kedvezı fás sáv kialakítása preferált, amelyet viszont össze kell hangolni az árvízvédelmi 
szempontokkal (jogszabály módosítást is igényel). E gazdálkodási formák, illetve növényzónák 
létrejöttét meghatározott elıírásrendszerrel rendelkezı támogatásokkal szükséges ösztönözni. A 
földcsere (az állami földalap bevonásával) és a kisajátítás, elsısorban azokon a területeken 
alkalmazandó, ahol a tulajdonosok nem érdeklıdnek a váltás iránt, vagy az elaprózott 
tulajdonviszonyok akadályozzák a megvalósítást. 

A mentett oldali mellékágak, holtágak vízpótlása, mélyárterek rendszeres lepelszerő 
elárasztása a töltések fennmaradása esetén is megoldható a középvíznél magasabb vízállások 
idején, akár évente több alkalommal, a fımederbıl a mentett oldalra kivezetett vízzel. A kivezetett 
víz mennyiségétıl és a terület vízfolyás rendszerétıl függıen a víz nagyobb területekre is 
elvezethetı. Lényegében a töltések miatt megszőnt ártér ökológiai szempontból kedvezı 
helyettesítésérıl van szó. A megvalósítás kapcsolódhat árvízvédelmi projektekhez is, de létrejöhet 
attól függetlenül is (lényeges különbség a szükségtározókhoz képest, hogy ebben az esetben 
gyakori elöntések biztosításáról van szó). Amennyiben a mentett oldalon található, vízpótlást 
igénylı területek rendszeres vízpótlása mőszakilag vagy a költségek miatt nem oldható meg, a 
víztest az árvízvédelmi szempontokra tekintettel erısen módosított besorolást kap, és csak a 
hullámtéri állapotjavító intézkedéseket kell végrehajtani. 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 alkalmazásakor, a 
rehabilitációs intézkedések tervezése során pedig az árvízi biztonság szempontjaira kell tekintettel 
lenni. A VKI tehát egyrészt ökológiai követelményeket fogalmaz meg az árvízvédelem számára, 
másrészt viszont az árterületek és hullámterek helyreállítása segíti az árvizek levezetését. 

Állóvizek parti sávjában elsısorban a pufferzóna kialakításával kapcsolatos szempontok 
dominálnak (lásd 8.1.4 fejezet). 

Az intézkedések alkalmazása elıtt elıkészítı vizsgálatokra van szükség, amelyek célja annak 
feltárása, hogy az egyes víztesteken a vázolt alternatív megoldások közül melyik felel meg 
leginkább a helyi viszonyoknak, illetve a támogatási rendszerhez milyen prioritások, kiegészítı 
elıírások kapcsolhatók. 

 

Az alegységen lévı víztestek közül a Zagyva-felsı víztest minısül közepes vízgyőjtıjő erısen 
módosított jellegő víztestnek. Az árterületek helyreállítása (HA1) intézkedés alkalmazása nem 
releváns az adott víztesten, mert a víztest felsı szakaszára a nyílt ártér a jellemzı (nincs töltés), 
illetve lakott területeken halad keresztül.   A víztest alsó szakaszára 10,57 km hosszban jellemzı 
(a víztest hosszának 16,5%-a érintett) a töltésezettség, de ezen a szakaszon sem reális az 
intézkedés alkalmazása. (Lakott területek közelsége, árvízi biztonság) 
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Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása (HA2) intézkedés az alegység 
területén minden vízfolyás víztestet érint. 

 

 

A HA2 intézkedés hatékony a tápanyagterhelés csökkentése szempontjából is. A mesterséges és 
erısen módosított csatornák funkcióját (belvízlevezetés, öntözés) nem zavaró, reálisan 
megvalósítható állapotjavító intézkedések közé tartozik a part menti védısávok kialakítása, 
amely intézkedés minden csatorna vízfolyáson megvalósítandó. 

 

A mentett oldali holtágak és mélyárterek élıhelyeinek vízellátása (VT4) intézkedés az 
alegység területén a Zagyva-alsó víztestet érinti.  

Az állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása (HA3) 
intézkedés keretében a tavak közvetlen vízgyőjtıjén a földhasználati viszonyok átalakítása helyett 
a part menti védısáv kialakítására van reális lehetıség. A vízpart és a szántóterületek 
elválasztása erdıs, bokros, füves területek létrehozásával történhet, a lefolyással vagy széllel 
terjedı szennyezések csökkentésére, a gyomok terjedésének megakadályozására. Az alegységen 
2 db állóvíz víztestet érinti a védısávok kialakítására vonatkozó intézkedés.  

Az állóvizek partjának rehabilitációjára vonatkozó (HM7) intézkedés az alegység területén 1 
víztestet érint. Az intézkedés célja a növényzet természetes fejlıdéséhez, a megfelelı zonáció 
kialakulásához szükséges morfológia feltételek biztosítása. Ennek legfontosabb eleme a 
partvédelem ökológiai szempontok szerinti kialakítása. 

 

8.3.3 A hidromorfológai viszonyokat jelentısen befolyásoló vízhasználatok módosítása 

Völgyzárógátas tározók létesítése, vízfolyások duzzasztása vagy zsilipekkel történı elzárása, 
állóvizek vízszintszabályozása, a hajózást biztosító és kiszolgáló tevékenységek és létesítmények 
olyan vízhasználatok, amelyek jelentısen befolyásolhatják a víztest ökológiai állapotát. Az 
intézkedések célja a hosszirányú átjárhatóság, a vízállás és sebességviszonyok és az alvízi 
szakaszok megfelelı vízjárásának helyreállítása érdekében ezeknek a vízhasználatoknak a 
felülvizsgálata és szükség esetén módosítása/megszőntetése. 

Felelısök: 

 KvVM, FVM, ÖM, NFGM, KHEM 

Végrehajtásban érintettek: 

o a vízfolyás és/vagy mőtárgy, kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat) 

o vízhasználók (energiaipar, halászat, közlekedés) 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

A fenntartható vízhasználatra hazai jogszabályok vonatkoznak, EU Irányelv nincs. Egyes 
állapotjavító projektek megvalósítására a ROP-okból támogatás igénybe vehetı, illetve a 
természetvédelmi célú projektek a KEOP-ból támogathatók. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

A duzzasztómővek, duzzasztott szakaszok általában jelentıs emberi igények kielégítését 
szolgálják (energiatermelés, vízkivezetés, medertározás), ezért elsısorban azt kell megvizsgálni, 
hogy az üzemelési rend módosításával és a mőtárgy korszerősítésével megoldható-e az 
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átjárhatóság. Nagy síkvidéki folyókon a folyó hosszához képest jelentıs szakaszt befolyásoló 
duzzasztás általában indok az erısen módosított állapot alkalmazására. A jó ökológiai állapot 
általában hallépcsık építése ellenére sem biztosítható. A felülvizsgálatnak része a duzzasztás 
funkciójának ellenırzése is. 

 

Több elzárással is rendelkezı kisebb vízgyőjtıkön (<1000 km2) az egész vízrendszer 
átjárhatósági viszonyait kell vizsgálni (zsilipek, fenékküszöbök, fenékgátak hatása), és ennek 
alapján kell meghatározni a javasolt intézkedéseket (elıkészítı fázis). A fenékküszöbök, 
fenékgátak surrantó jellegő átalakítását a vízfolyások rehabilitációja keretében célszerő megoldani. 

Állóvizek vízszintszabályozásának felülvizsgálata kiterjed a szabályozás céljára (indokoltságára) 
és természetes állóvizek esetén az ökológiai – és ha védett területrıl van szó, a természetvédelmi 
– szempontok figyelembevételére. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

A duzzasztók üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú 
átjárhatóság figyelembevételével (DU1) intézkedés az alegység területén 2 víztestet (Zagyva-alsó 
és Egyesült -Tápió) érint. Az intézkedés célja a kritikus tavaszi-nyári idıszakokban a duzzasztók 
üzemeltetési rendjének összehangolása az átjárhatóság és az alvízi vízjárás szempontjaival. Az 
intézkedés minden vízfolyáson elıkészítést igényel, ezek a vizsgálatok befolyásolják a késıbbi 
megvalósítást. 

 

A zsilipek üzemeltetésének módosítása a minimális beavatkozás elve a hosszirányú 
átjárhatóság figyelembevételével (DU2) intézkedés célja a vízkormányzás (vízjárás) 
felülvizsgálata, ahol lehet a természetes felé való közelítése, gravitációs kapcsolatok helyreállítása, 
és ennek megfelelıen a mőtárgyak és üzemeltetésük felülvizsgálata, módosítása. A egy 
természetes jellegő csatorna esetében intézkedés alkalmazandó.  

A Zagyva-vízgyőjtıjén összesen 33 db tározót tartunk nyilván, melyek túlnyomórészt 
völgyzárógátas tározók. A KDV-KÖVIZIG kezelésében 4 db tározó van: a Mátraverebélyi-, 
Maconkai-, Tarján-pataki, míg az ÉRV mőködteti a Hasznosi tározót. A tározók összvízkészlete 
üzemi vízszinten mintegy 4 millió m3, a Mátraverebélyi tározó árvédelmi célokat szolgáló. A 
tározók esetében jelentıs vízgazdálkodási probléma a vízkészlet rendelkezésre állása, biztosítása, 
továbbá az alvízen megfigyelhetı feliszapolódás, sebesség változás, stb. 

 

Szinte valamennyi tározónál a hasznosítás helyi, vagyis a tározó terében történik a vízigény 
kielégítése. Különösen igaz ez a horgásztavak esetén, ahol az üzemvízszintet igyekeznek szinte 
az egész évben azonos szinten tartani. Amúgy a horgászat a legtöbb helyen járulékos 
hasznosítási célként szerepel. Egyéb hasznosításokról is elmondható, hogy a tározótérben 
felhasznált, vagy az onnan közvetlenül kivett víz nem igényli a víz továbbengedését. Ennek 
következtében az elmúlt aszályos periódusban a vízfolyások tározó alatti szakaszai kisvizes 
idıszakban kevesebb vízhez jutottak, mint tározás nélkül jutottak volna. 

 

A volt Selypi Cukorgyár számára létesült zagyvai zsilip kezelésének kérdését meg kell vizsgálni 
arra az esetre, ha a Mátra Cukor Zrt. – mint az érdekeltségébıl kiesı létesítményt – nem akarná 
üzemeltetni. A zsilip megléte negatívan hat a Zagyva és a Szuha-patak lefolyási viszonyaira, 
ugyanakkor a Szuha-patak sok éve fennálló visszaduzzadt állapota következtében kialakulhatott 
olyan növény és/vagy állatvilág, amelynek megtartása fontos lehet, tehát ezt a kérdést komplexen 
kell vizsgálni.  
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Folyók szabályozottságát csökkentı intézkedések (HM3) célja a folyók szabályozottságát 
meghatározó mőtárgyak felülvizsgálata. Ahol ezt a hullámtér szélessége lehetıvé teszi, a meder 
természetes fejlıdésének biztosítása. A Zagyva-felsı víztesten 2 db a meder szabályozottságát 
befolyásoló fenékgát van, mőködésük felülvizsgálata szükséges, 

 

 

8.3.4 A vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása 

Az intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait mutatja be a 8-4. és 8-5. táblázat. A 
táblázatok értelmezésével kapcsolatban lásd a 8.1.6 fejezetet. 

 

 

8-4. táblázat: Vízfolyások hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása 
A probléma által jelentısen érintett vízfolyás víztestek száma: 36, aránya az összes víztesthez (36) képest: 100%. 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(az összes víztest 

%-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 
(az érintett 

víztestek 

%-ában) 
2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

HA1: Árterek helyreállítása töltések 
elbontásával, áthelyezésével, illetve 
mentett oldali vízkivezetéssel 

 3 6 0 0 

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi 
puffersáv kialakítása és fenntartása  

0 3 59 0 0 

HM1 – HM5: Ökológiai szemlélető 
mederrehabilitáció és fenntartás (meder, 
parti sáv) 

 11 64 0 0 

HM6: Vízfolyások medrének és parti 
sávjának fenntartása ökológiai 
szempontok szerint 

 0 3 0 0 

DU1, DU2, DU3, DU4: Duzzasztók, 
zsilipek üzemeltetésének módosítása, 
hallépcsık építése   

0 3 6 0 0 

KK1, KK2: Ökológiai szempontok 
érvényesítése a hajózásban, kikötık 
korszerősítése 

 0 0 0 0 
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8-5. táblázat: Állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása 
A probléma által jelentısen érintett állóvíz víztestek száma:2, aránya az összes víztesthez (4) képest: 50%. 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 
alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 
összes alkalmazás 

(az összes víztest 

%-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 
2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

HA3: Állóvizek part menti sávjában a 
vízvédelmi puffersáv kialakítása és 
fenntartása  

 0 0 0 0 

HM7, HM9: Állóvizek partjának 
rehabilitációja és fenntartása 

 0 25 0 0 

HM10: Állóvizek medrének fenntartása  50 0 0 0 

DU1, DU2, DU3: Duzzasztók, zsilipek 
üzemeltetésének módosítása, hallépcsık 
építése 

 0 25 0 0 

KK1, KK2: Ökológiai szempontok 
érvényesítése a hajózásban, kikötık 
korszerősítése  

0 0 0 0 0 

 

8.4 Fenntartható vízhasználatok a vizek mennyiségi védelme érdekében 

A fenntartható vízhasználatok elısegítése alapvetıen szabályozáson keresztül valósítható meg. 
Ennek célja az ökológiai szempontok érvényesítése, a felszín alatti vizek esetében a víztestek jó 
mennyiségi állapotának elérése és megtartása érdekében a hatékonyság és takarékosság 
ösztönzése egyrészt a jelenlegi víz- és kapcsolódó területhasználatok felülvizsgálatával és 
szükség esetén módosításával, másrészt gazdasági szabályozókkal. Ide tartozó intézkedések: a 
vízfolyásokat, állóvizeket és felszín alatti vizeket érintı közvetlen vízkivételek szabályozása, a 
területi vízvisszatartás növelése, a csatornák felszín alatti vizeket megcsapoló hatásának 
csökkentése, a tározók üzemeltetése az alvízre vonatkozó ökológiai szempontok 
figyelembevételével és a takarékos vízhasználati módok elterjesztése. 

 

Felelısök: 

 KvVM, FVM, ÖM, NFGM 

Végrehajtásban érintettek: 

o vízfolyások kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat), 

o ipar, mezıgazdaság, víziközmővek, egyéb vízhasználók 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

A fenntartható vízhasználatok ökológiai alapelveit a VKI rögzíti: mind a felszíni, mind a felszín alatti 
vizek esetében érvényes, hogy a vízhasználatok (vízkivételek vagy egyéb vízelvonással járó 
vízhasználatok) nem befolyásolhatják jelentıs mértékben a víztıl függı ökoszisztémák állapotát. A 
hazai jogszabályok közül a vízgazdálkodásról szóló törvény már a VKI hatályba lépése elıtt 
rögzítette az alapelveket, valamint a vízigények kielégítésének sorrendjét, 2004-tıl a termálvizek 
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esetében a visszasajtolási kötelezettséget is. A hazai szabályozás elıírja a felszín alatti víztestek 
jó mennyiségi állapotának biztosítását, és ennek érdekében víztestenkénti és ezeken belüli 
igénybevételi korlátok meghatározását, valamint a természetvédelmi törvény az ökológiai 
vízkészlet biztosítását. 2008-tól hatályos a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, 
dúsításával, továbbá megfigyelésével kapcsolatos vízi létesítményekre (így pl. kutakra, foglalt 
forrásokra, hévízmővekre), valamint vízi munkákra vonatkozó szabályozás. A vizek használatát 
szabályozó eszköz a vízkészletjárulék40. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

A vízhasználatok szabályozásának egyik részfeladata a gazdasági szabályozók rendszerének 
felülvizsgálata és módosítása, másik részfeladata pedig a vízjogi engedélyezés alapjául szolgáló 
igénybevételi határértékek meghatározása. 

A felszíni vizek esetén a mederben hagyandó vízhozam meghatározására van szükség. A 
becslés fı szempontja, hogy az ökológiai kisvíz biztosítsa azt a vízborítottságot, illetve sebességet, 
amely a mederbeli ökoszisztémák károsodás nélküli fennmaradásához kisvízi idıszakban is 
szükséges. A felszín alatti vizek esetében az igénybevételi határértékek a víztest-csoportokra, a 
mennyiségi állapotértékelés vízmérleg tesztje keretében megállapított hasznosítható készletek 
területi megoszlásának pontosítását jelentik, figyelembe véve a jelenleg tartós süllyedéssel 
jellemezhetı területeket, a jelenlegi vízhasználatokat, a vízadóképesség területi változásait és a 
sekély víztestek esetében a felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák (FAVÖKO) területi 
elhelyezkedését. Az elıbbi szempontoknak megfelelı igénybevételi határértékeket 2012 végéig 
kell kidolgozni. Jelentıs vízkivételek – szabad készletek esetén is – környezetvédelmi, vízjogi 
engedélyezési eljárás keretében engedélyezhetık, amelyben igazolni kell, hogy megvalósuló új 
vízkivételek nem károsítanak jelentıs FAVÖKO-kat, és/vagy nem okoznak tartós vízszintsüllyedést. 

A vízhasználat korlátozása esetén az új vízkivételi helyek igénybevétele vagy víztakarékos eljárás 
alkalmazása a vízhasználó feladata, a „használó fizet” elv alapján. A vízhasználók teherviselı 
képességét figyelembe véve az új jogszabályi feltételekhez történı alkalmazkodást segíteni 
szükséges (pl. türelmi idıvel, pénzügyi ösztönzéssel). 

A magas talajvízállású területeken található belvízelvezetı és megcsapoló csatornák 
mőködését felül kell vizsgálni, és ennek alapján módosítani kell azoknak a csatornáknak a 
mőködését, amelyek a felszín alatti vizeket a vízvédelem által indokoltnál nagyobb mértékben 
csapolják meg. 

A takarékos vízhasználat megvalósítása egyaránt jelenti az öntözési vízigények csökkentését 
szárazságtőrı növények termesztésével, a területen visszatartott víz mennyiségének növelésével 
(talajban, lokális mélyedésekben, tározókban), és víztakarékos öntözési technológiák 
alkalmazásával, valamint a lakossági vízhasználatban a takarékos szerelvények beépítését. A 
víztakarékos megoldások alkalmazását államilag kell támogatni. 

Az engedély nélküli tevékenységek kockáztatják a felszín alatti vizek megfelelı állapotát, 
ugyanakkor ezeket a jelenlegi hatósági eszközök nem minden esetben képesek visszaszorítani. 
További feladat az engedély nélküli vízkivételek megszüntetése, lehetıség szerint az 
engedélyezett körbe való bevonásuk. 

A termálvizek és egyéb geotermikus céllal hasznosított vizek használatára és védelmére 
vonatkozó jó gyakorlatok továbbfejlesztése indokolt, különösen annak fényében, hogy e megújuló 

                                                
40 vízkészletjárulék (VKJ): a vízkészletekkel való gazdálkodás egyik eszköze; Hazánk vízkészlete állami tulajdon. A 
vízkészletek gazdasági célú lekötését és használatát járulékkötelezettség terheli, melynek megfizetésére a vízhasználók 
és az üzemi fogyasztók kötelezettek. Az érvényes jogszabályokban rögzített feltételek megvalósulása esetén a 
vízhasználatok egy része fizetési mentességet élvez, azonban az elıírt egyéb kötelezettségek (bejelentkezés, termelési 
nyilatkozat, helyszíni termelési nyilvántartás) alól nem mentesül. 
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erıforrás gazdasági hasznosítására egyre nagyobb az igény. Ennek lényege a takarékos és 
környezetkímélı (biztonságos) használat elterjesztése. A takarékos vízhasználat elérése 
érdekében elsıként a termálvíz termelés vízmérıvel történı mérését és megfelelı 
adatszolgáltatást kell bevezetni. Továbbá bıvíteni kell a termálvizekkel kapcsolatos állami, 
szakhatósági ismereteket, egyszerősíteni és átláthatóvá kell tenni a hatósági és szakhatósági 
feladatokat, díjakat. 

A tározók esetében vizsgálni kell, hogy a vízleeresztések mennyire felelnek meg az alvízi 
mederszakasz ökológiai követelményeinek. Kisvízi idıszakban a tápláló vízfolyáson érkezı 
vízhozamnak megfelelı mennyiséget az alvíz felé tovább kell engedni. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

Az alegységen lévı vízfolyás víztestek közül az erısen módosított csatornák (14 db) közül van 
amelyik nem rendelkezik alap vízhozammal, érintettek belvízlevezetéssel, halastavi lecsapolóvíz 
és tisztított szennyvíz befogadással. A fenti vízfolyás víztestek ideiglenes vízfolyás besorolásúak, 
így esetleges kiszáradásuk megengedhetı. 

 

Az alegység területén csatornákkal kapcsolatos vízhasználati intézkedésre – az erısen módosított 
kategória miatt – nincs szükség. 

 

Az alegység területén 8 víztest esetében szükség van ökológiai és vízminıség-védelmi célú 
vízkormányzás, átvezetés (FE2 intézkedés) megvalósítására. 

 

Belvízérzékeny területeken a vízvisszatartásra vonatkozó (TA3) intézkedés az alegységen 7 db 
vízfolyás víztestet érint, mind a 7 db víztest esetében az intézkedés a környezeti célkitőzés 
eléréséhez szükséges, kivitelezését az elıkészítési fázis eredményei befolyásolják. Az állóvíz 
víztestek közül egy sem érintett a TA3 intézkedési elemmel. 

 

A belvízrendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, 
illetve üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) 
intézkedés (TA5) az alegységen 5 db vízfolyás víztestet érint, megvalósítása függ az elıkészítı 
fázistól. Az állóvizek közül egy sem érintett a TA5 intézkedési elemmel.  

 

A víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása (TA6) intézkedés általános 
intézkedésként az éghajlatváltozástól függı mértékben valamennyi víztestre alkalmazandó. 

 

A bizonytalan mennyiségi állapotú sp.2.9.2 és p.2.10.2 és p.2.10.1. felszín alatti víztestek, 
valamint a süllyedési teszt alapján  nem megfelelı mennyiségi állapotú pt.2.2 (Észak-Alföld) 
porózus termál víztest állapotának folyamatos nyomon követésére további vízmérleg jellegő 
vizsgálatok elvégzése szükséges. Szükséges a rendelkezésre álló vízkészletek 
meghatározása 2012-ig. 

 

Az alegység felszín alatti víztestei közül  minden víztest esetében a környezeti célkitőzés 
eléréséhez szükséges a vízhasználatok módosítása (FE1) és az engedély nélküli, illetve 
engedélytıl eltérıen mőködı vízhasználatok megszüntetése, felülvizsgálata (FE3) végrehajtása. 
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Azon víztestek esetében, ahol a gyenge vagy bizonytalan állapot okaként a közvetlen vízkivételek 
jelölhetık meg (p.2.10.2, pt.2.1 és pt.2.2 víztestek) a víztakarékosságot elısegítı (technológia-
korszerősítési) intézkedésre (FE1a) van szükség. Az illegális vízkivételek is hozzájárulnak a pt.2.2 
víztest gyenge, illetve a p.2.10.2 és az sp.2.10.2 víztestek bizonytalan mennyiségi állapotához, 
ezért szükséges esetükben a FE3 intézkedés megvalósítása. Az sp.2.9.2 víztest esetében szintén 
szükséges az engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása, a víztestnél a cél a jó állapot 
fenntartása. 

Az állapot okaként megjelölhetı közvetlen vízkivételek miatt javasolt a p.2.10.2 (Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy) és pt.2.2 (Észak-Alföld) víztest esetében a víztakarékosságot elısegítı 
intézkedések /technológia-korszerősítés/ (FE1a) intézkedés bevezetése. Az FE1a intézkedés 
2015-ig a vízkivételek többségénél megoldható, hatásuk azonban csak késıbb jelentkezik.  

Az engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása intézkedés (FE3) alkalmazása a pt.2.2 (Észak-
Alföld) víztest esetében szükséges. 

Felül kell vizsgálni a karszt és termál karszt víztestek esetében a kiadott vízjogi engedélyeket, az 
engedélyekben lekötött vízmennyiségeket és a tényleges víztermeléseket, mivel az 
engedélyekben lekötött vízmennyiségek sok esetben, évekre visszamenıleg kimutathatóan túlzott 
mértékőek a ténylegesen felhasznált vízmennyiségekhez képest. A felülvizsgálatok eredményétıl 
függıen hatósági intézkedéseket szükséges foganatosítani. 

Felszíni vízhasználatok (vízkivételek) fenntartható megvalósítása az ökológiai szempontból 
szükséges mederben hagyandó vízhozam figyelembevételével (FE) intézkedés célja a vízfolyások 
ökológiai szempontból szükséges kisvízi hozamának megtartása. Ennek érdekében a 
vízhasználatok ellenırzése, szükség esetén korlátozása. Az ismétlıdı nyári vízkészlet problémák 
miatt az intézkedés alkalmazása indokolt. Érintett felszíni víztest: Zagyva-alsó, Zagyva-felsı, 
Galga-patak, Szuha-patak és Tápiók. 

 

Vízkormányzás, átvezetések, gravitációs kapcsolatok helyreállítása (FE2) intézkedés céljai 
közé tartozik a vízfolyások közötti új gravitációs kapcsolatok kialakítása is.  

A Zagyva folyó (Zagyva-alsó és Zagyva-felsı víztest) kisvízhozamú idıszakában – amely 
egybeesik az öntözési idıszakkal – még a vízfolyás ökológiai vízigénye (0,8 m3/s) is alig biztosított. 
Ebben az idıszakban a mezıgazdasági vízigények kielégítése csak korlátozott mértékben 
engedélyezhetı. A Zagyva vízgyőjtıterületének vízpótlására a Jászsági öntözıcsatorna 
meghosszabbítása után nyílik lehetıség.  A megvalósítást tartalmazó projekt teljesen elıkészített, 
de a finanszírozása még nem biztosított. 

 

Az energetikai hasznosítású vizek visszasajtolhatók a vízkivétellel érintett vízadó rétegbe, 
mivel a használat során nem éri szennyezıdés, és ezzel gyakorlatilag nem csökkentik a 
hasznosítható készletet. Az energetikai célra hasznosított vizek visszasajtolására, a visszasajtolási 
technológia fejlesztésére vonatkozó (FE4) intézkedés célja a termálvízkészletek fenntartható 
használatának megvalósítása. Az intézkedés mindhárom, az alegységhez sorolt porózus termál 
víztestet érinti. 

Az új igényeknél – a jelenlegi bizonytalan állapotban – nem megengedhetı az energetikai célú, 
visszasajtolás nélküli termálvízhasználat. A meglévı vízhasználatoknál konkrét vizsgálatok 
eredménye alapján születhet döntés arról, hogy az adott földtani-vízföldtani és gazdasági 
körülmények között megvalósítható és üzemeltethetı-e a visszasajtolás. 

 

A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait 
mutatja be a 8-8, 8-9. és 8-10. táblázat. A táblázatok értelmezésével kapcsolatban lásd a 8.1.6 
fejezetet. 
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8-6. táblázat: A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása 
vízfolyás víztesteknél 

A probléma által jelentısen érintett vízfolyás víztestek száma: 14, aránya az összes víztesthez (36) képest: 39%. 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez  szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 
%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(az összes víztest 
%-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 
2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

TA3: Belvíz-érzékeny területekre 
vonatkozó intézkedések (vízvisszatartás a 
belvízelvezetı-rendszer használata nélkül, 
mővelési mód- és ágváltás) 

 0 0 0 8 

TA5: A belvíz-rendszer módosítása a víz-
visszatartás szempontjait figyelembe véve  

 0 3 0 14 

TA6: Víztakarékos növénytermesztési 
módok alkalmazása 

 0 3 
Az éghajlatváltozástól függı 

mértékben az egész országra. 

FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása, 
ellenırzése, illegális használatok 
megszőntetése 

 0 0 Mindenhol alkalmazzák. 

FE2: Ökológiai és vízminıség-védelmi célú 
vízkormányzás, átvezetések, gravitációs 
kapcsolatok helyreállítása 

 0 31 0 0 

 

8-7. táblázat: A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása az 
állóvíz víztesteknél 

A probléma által jelentısen érintett állóvíz víztestek száma:3, aránya az összes víztesthez (4) képest: 75%. 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(az összes víztest 

%-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 
2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó 
intézkedések (vízvisszatartás a 
belvízelvezetı-rendszer használata nélkül, 
mővelési mód- és ágváltás) 

33 0 

33 
(függ az 

elıkészítı 
fázistól) 

4 

31 
(függ az 

elıkészítı 
fázistól) 

TA5: A belvízrendszer módosítása a víz-
visszatartás szempontjait figyelembe véve  

67 0 67  42 

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok 
alkalmazása 

 33 8 
Az éghajlatváltozástól függı 

mértékben az egész országra. 

FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása, 
ellenırzése, illegális használatok 
megszőntetése 

 0 0 Mindenhol alkalmazzák. 

FE2: Ökológiai és vízminıség-védelmi célú 
vízkormányzás, átvezetések, gravitációs 
kapcsolatok helyreállítása 

 8 0 4 0 
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8-8. táblázat A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása a 
felszín alatti víztesteknél 

A probléma által jelentısen érintett felszín alatti víztestek száma: 6, aránya az összes víztesthez (7) képest: 85,7%. 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 
%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(az összes víztest 
%-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 
2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

TA4: Csapadék-gazdálkodás, 
beszivárgás növelése nem belvíz 
érzékeny területeken 

 0 0 0 0 

TA5: A belvíz-rendszer módosítása a 
vízvisszatartás szempontjait figyelembe 
véve (megcsapolás csökkentése) 

 0 0 0  

TA6: Víztakarékos növénytermesztési 
módok alkalmazása  0 0 

Az éghajlatváltozástól függı 
mértékben az egész országra. 

FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása, 
ellenırzése, illegális használatok 
megszőntetése 

 0 0 Mindenhol alkalmazzák. 

FE4: Energetikai célra hasznosított vizek 
visszasajtolása, visszasajtolási 
technológia fejlesztése 

 0 0 0 0 

* az sp.2.10.2 víztest mindkét ciklusban figyelembe véve 

 

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. 

Felelısök: 

 KvVM, ÖM, FVM, NFGM, KHEM 

Végrehajtásban érintettek: 

o vízi közmő tulajdonos, szolgáltató (önkormányzat, állam, gazdálkodók), 

o vízhasználók, szennyezık (ipar, mezıgazdaság, önkormányzat, lakosság) 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

A geológiai eredető vízminıségi problémák kezelésére Magyarország 2001-ben vezette be az 
Ivóvízminıség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének végrehajtása érdekében. A távlati cél 
az, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi vízellátásában felszámolják az egészséget 
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befolyásoló valamennyi ivóvízminıségi problémát 41 . A program keretében különbözı 
megoldásokkal (vízkezelési technológia vagy kistérségi rendszerek alkalmazása vagy áttérés 
másik vízbázisra) lehet a megfelelı ivóvízminıséget biztosítani. Az Ivóvízminıség-javító Program 
reális céldátuma: 2012-2013. 

Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységbıl származó szennyezések megelızése, a 
természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízmővek 
környezetében és a jövıben emberi fogyasztásra szánt távlati vízbázisok területén. A Sérülékeny 
Ivóvízbázisok Biztonságba Helyezése Program keretében megkezdıdött a vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési terveinek elkészítése, amely alapján 
megvalósulhat a vízbázisok biztonságba helyezése. A diagnosztikai vizsgálatok alapján kiadott, 
védıövezet kijelölı határozatok száma viszont alacsony. 

A határozatok hiányának több esetben az az oka, hogy a vízbázisok védelmét jelenleg szabályozó 
védıterületi rendelet sok esetben túl szigorú elıírásokat tartalmaz (pl. kisajátítási kötelezettség, 
mezıgazdaságra vonatkozó egyes követelmények, létesítményekre vonatkozó tilalmak a 
megfelelı mőszaki védelem biztosítása helyett). Jelentıs az önkormányzatok ellenérdekeltsége, 
korlátosak a források, nem méltányosak a költségviselésre vonatkozó szabályok, az eljárásrend is 
meglehetısen bonyolult, valamint jelenleg nincs végrehajtási határidı, nincsenek megfelelı 
szankciók.  

A lezáratlan – hatósági határozattal, földhivatali bejegyzéssel nem rendelkezı – védıterületek 
hiányában a tulajdonosok/üzemeltetık nem tudnak intézkedni, ami viszont veszélyezteti a 
vízbázisok biztonságba helyezésének folyamatát. Problémát jelent az is, hogy a biztonságba 
helyezési feladatokat többféle fejlesztési forrás támogatja, így a végrehajtásnak több egymástól 
független végrehajtója van. A forrás koordináció hiánya és az önerı elıteremtésének problémája 
hátráltathatja a célok ütemezett elérését. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

Szükséges a vízbázis-védelemre vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése, amely figyelembe 
veszi az 1997 óta bekövetkezett kapcsolódó szabályozásokat, kellıen rugalmas és az elfogadott 
követelmények betartása megvalósítható. Rendezni kell a használó/szennyezı fizet elv alapján a 
költségviselési szabályokat. A vízbázis-védelem költségeit a vízdíjakban érvényesíteni kell. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

Vízkezelési technológia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminıség biztosítása 
érdekében (IV1) intézkedés az alegységen ISPA és Kohéziós Alap támogatási rendszerben 
valósul meg. 

Észak-alföldi regionális ivóvízminıség-javító program (I. ütem) 

 2004/HU/C/PE/005 (ISPA projekt) 

Az elsı ütemben kerül megoldásra azon települések ivóvíz-minıségi problémája, amelyek 
2006 végéig kötelezettek a határértékek betartására. 

Az alegység területén a program I. ütemében érintett településeken (Jászjákóhalma, 
Jásztelek) a vízminıség javítás vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. 

 

 

                                                
41 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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Észak-alföldi regionális ivóvízminıség-javító program II. ütem elıkészítése (Kohéziós Alap 
pályázat kidolgozása) 

 PEA3 projekt 

A program II. ütemében érintett (Alattyán, Jászboldogháza, Jánoshida, Pusztamonostor) 
folyamatban van a pályázat benyújtásához szükséges tervek véglegesítése és a 
társulások megalakítása jelen dokumentáció összeállításakor. 

A saját szándékukból kimaradó, vagy a program által nem támogatható települések önállóan oldják 
meg a vízminıségi problémákat. 

 

A 2012-ig elvégzendı vízkészlet meghatározásnál figyelembe kell venni az éghajlatváltozással, 
utánpótlódási viszonyok megváltozásával kapcsolatos tényezıket. A vizsgálatok eredményétıl 
függıen egyes térségekben vízbáziskutatás (távlati vízbázisok megkutatása), esetleg 
készlethiány miatt alternatív ivóvízbázisokra történı átállás (IV3 intézkedés) válhat 
szükségessé. 

Az ivóvízbázis-védelmi intézkedések 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). Az alegység déli területén lévı sérülékeny ivóvízbázisokon 
(Jászberény, Jászfelsıszentgyörgy, Pusztamonostor) a vízbázisvédelmi program keretén belül 
megtörtént a diagnosztika. A vízbázis biztonságban tartását Jászberényben az üzemeltetı végzi. A 
másik két településen nem zárult le a megvalósult létesítmények átadása. 

Az alegység északi területén a diagnosztikai vizsgálat még nem kezdıdött el (általában a VITUKI 
által elızetes becsléssel meghatározott 50 éves szennyezıdés elérési idejő hidrogeológiai 
védıterületek, vagy korábbi tanulmányok alapján számítással meghatározott védıterületek állnak 
rendelkezésre): Salgótarján-Gedıcz-puszati csıkút és Tatárároki források, Salgótarján Budavölgyi-
források, Nagybátony-Szorospataki források, Szurdokpüspöki Községi Vízmő, Szirák Községi 
Vízmő, Acsa Községi Vízmő, Hatvan Városi Vízmő, Turai Vízbázis, Valkó-Vácszentlászló Vízmő, 
Mende Községi Vízmő.   

A diagnosztikai vizsgálat megkezdıdött, de nem fejezıdött be: Mátraverebélyi Vízmő  

A diagnosztikai vizsgálat befejezıdött (123/1997. Korm. rend. szerint vízföldtani modellezés alapján 
a védıövezetek meghatározásra kerültek, és a védıterületeket érintı ingatlan-nyilvántartási 
kigyőjtés megtörtént, valamint a védıterületek ingatlan-nyilvántartási dokumentációban 
feltüntetésre kerültek): Salgótarján István-tárói forrás, Zagyvaróna Csathó-forrás, Nagybátony-
Káposztási Vízmő, Pásztó Városi Vízmő, Heréd-Lırinci térségi Vízbázis 

Diagnosztikai vizsgálatot követıen a védıterület határozattal kijelölésre került: nincs 

A védıterületre esı ingatlanok kisajátításából adódó magas költségek miatt a védıterületet nem 
kívánják kijelölni (Salgótarján-Zagyvaróna: Csathó kút). 

Az alegység területén nincs távlati vízbázis. 

 

Amennyiben a vízkivételt veszélyeztetı szennyezıforrást tárnak fel, hatásuk csökkentése vagy 
felszámolásuk egyéb intézkedések keretében történik (TA1-TA3 intézkedések, TA7 intézkedés, 
TE1-TE3 intézkedések, CS1-CS5 intézkedések, PT1-PT5-intézkedések, KK1-KK2-intézkedések, 
KÁ1 és KÁ3 intézkedések). 
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Az ivóvíz-biztonsági terv készítésére és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések 
megvalósítására vonatkozó (IV4) intézkedés célja az ivóvízellátás biztonságának javítása a 
nyersvíz minıségének megóvásán keresztül. 

Az alegység területén nem volt olyan sérülékeny ivóvízbázis, melyet a vízbázisvédelmi program 
keretén belül diagnosztizáltak. A települések vízbázisai a hidrogeológiai adottságok miatt nem 
tekinthetık sérülékenynek, illetve a sérülékenységet elızetes vizsgálati eredmények nem igazolták. 

Az alegység területén a porózus (p.2.10.2, p.2.10.1, p.2.9.1 és p.2.9.2) víztestek esetében 
általános intézkedésként alkalmazottak az IV1, IV2, IV4 intézkedési elemek. 

 

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 tápanyagérzékeny területeket). 

 

8.6.1 Vizes élıhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre vonatkozó 
intézkedések 

Felelısök: 

 KvVM, ÖM 

Végrehajtásban érintettek: 

o állam (nemzeti park igazgatóságok), önkormányzatok 

o vízfolyások, állóvizek, mellékágak, hullámtéri holtmedrek kezelıje 

o vízhasználók, gazdálkodók 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

 

A madárvédelmi irányelvben foglaltaknak megfelelıen hazánkban rendszeresen elıforduló fajok 
élıhelyeit figyelembe véve jelölték ki a Különleges Madárvédelmi Területeket. A Különleges 
Természetmegırzési Területek kijelölése az élıhely-védelmi irányelvnek megfelelıen történt, az 
élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása alapján. 

NATURA 2000 területen bizonyos tevékenységek végzéséhez a természetvédelmi hatóság 
engedélye szükséges, így többek között a gyep feltöréséhez, átalakításához; bizonyos 
fakivágásokhoz, száznál több fı részvételével zajló sportesemény rendezéséhez, vagy 
sporttevékenység folytatásához. 

Az intézkedés megvalósítása folyamatban van, az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges a 
továbbiakban: 

o NATURA 2000 fenntartási tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó 
szabályok megalkotása, 

o NATURA 2000 területekre vonatkozóan fenntartási tervek kidolgozása a kormányrendelet 
szerinti, a területhasználóval egyeztetett tartalommal (ezek megvalósítására az ÚMVP 
forrást biztosít). 
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A gyepterületek fenntartására vonatkozó korlátozások ellentételezésére a NATURA 2000 
gyepterületeken gazdálkodók számára az ÚMVP kompenzációt biztosít. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

A védett területekkel kapcsolatos problémák kezeléséhez számos korábban bemutatott intézkedés 
is hozzájárul. Kiemelkedı az árterek revitalizációja, part menti védısávok kialakítása, a területi 
agrárintézkedések közül a mővelési ág és mód váltás, valamint a belvízrendszerek módosítása. 
Nagyon komoly természetvédelmi jelentısége van a mederrehabilitációnak, mert a természetes 
mederfejlıdés érvényesülésének biztosítása, illetve a revitalizáció „természetközeli” állapotok 
kialakítása érdekében (pl. kanyarulatok, mélyedések, változatos vízsebesség létrehozása) a 
biodiverzitás növelésének fontos eszköze. 

A megvalósuló intézkedések tényleges hatásainak elıjele és mértéke azonban nagyban függ a 
megvalósítás, kivitelezés módjától, ezért az intézkedési programok kidolgozásakor, majd a tervek 
elkészítésekor és a megvalósítás során is a természetvédelmi, ökológiai szempontokat a 
megvalósítás alapvetı szempontjaként kell figyelembe venni. Védett területeken, vagy azok 
érintettsége esetén a beavatkozásokat egyeztetni kell a nemzeti park igazgatósággal. 

Ezen intézkedések igen hatékonyak a védett területek állapotának javításában, azonban 
szükséges további ún. egyedi intézkedések alkalmazása is, amelyek kisléptékőek, többnyire nem 
vonatkoznak a víztest egészére, hanem annak a védett, vagy védett területtel érintett, esetleg 
védett területre hatással lévı részére, szakaszára, amelyek a következıkben foglalhatók össze. 

 

Országosan a védett területen húzódó vízfolyás víztestek közel negyede, az állóvíz víztestek több 
mint háromnegyede olyan területen található, vagy olyan területet érint, ahol alapállapot 
felmérések nem voltak. A felmerült problémák megoldásának tervezéséhez ismerni kell a kiváltó 
okokat. Ezek meghatározása csak a területek állapotának és az ott lejátszódó ökológiai 
folyamatoknak az ismeretében lehetséges. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol ezt a károsodás 
mértékében és okaiban jelentkezı bizonytalanságok szükségessé teszik, elengedhetetlen a védett 
területek állapotjavításához szükséges intézkedések kiválasztásához, illetve pontosításához, a 
védett területek alapállapotának felmérése, és az általában elkészítendı kezelési/fenntartási 
tervek eszerinti kiegészítése. 

 

A védett területeken lévı vízfolyások kb. negyedén, az állóvíz víztestek 10%-án és néhány felszín 
alatti víztıl függı élıhely esetében is, problémát okoz a védettségi állapot fenntartásánál, hogy a 
meglévı vízkészleteket más célokra használják fel, és ez károsítja az élıhelyeket. Az ökológiai 
vízkészlet igénybevétellel kapcsolatos problémák nagyrészt a vízkivételekhez kötıdnek. 
Károsodott, felszíni vagy felszín alatti víztıl függı védett élıhelyek védelme, rehabilitációja 
érdekében szükség lehet a vízhasználatok lokális korlátozására (esetleg megszüntetésére), 
illetve szükség esetén vízátvezetéssel és vízpótlással lehet elérni a védett területek 
szárazodásának megállítását. 

 

A mélyárterek, mentett oldali holtmedrek, hullámtéri holtmedrek és mellékágak hasonló 
szárazodási problémáit speciális megoldásokkal – pl. elárasztás, holtmeder önálló vízpótlása 
rendszeres vagy idıleges módon – lehet kezelni. 

 

A mővelési ág (esetleg mód) megváltoztatása rendkívül hatékony eszköz a védett területek 
állapotának kedvezı irányú befolyásolására. A mővelési ág váltás eredménye lehet új élıhelyek 
kialakulása, élıhelyek vízellátásának javulása, esetleg szerves terhelésük csökkenése. 
Mindezekre tekintettel védett területeken a megfelelı mővelési formák kialakulását a szabályozás 
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eszközeivel is elı kell segíteni pl. a jó erdıgazdálkodási gyakorlat, vagy vizes élıhelyek 
fenntartására vonatkozó szabályok kialakításával. 

 

Fontos kiemelni, hogy az egyszeri beavatkozások általában nem elegendıek, a hosszú távú 
fenntartás elengedhetetlen. Emiatt is a természetes rendszerek önfenntartó képességére jobban 
támaszkodó rendszerek felé kell elmozdulni, így csökkentve a fenntartó intézkedések 
szükségességét. Mind a rehabilitációs tevékenység, mind a területhasználat váltás, ha magára 
hagyják akár visszájára is fordulhat, például, ha az invazív, gyomosító fajoknak teret biztosít a 
honos fajok hátrányára. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

 

A NATURA 2000 területek nagysága az alegységen a következı:  

o 33 789 ha Különleges Természetmegırzési Terület 

o 20 759 ha Különleges Madárvédelmi Terület. 

A két terület összesen, azaz a Natura 2000 területek nagysága az alegységen 50 817 ha. 

 

Az 5.4.4 fejezetben bemutatott károsodott élıhelyekre vonatkozó intézkedéseket a következı 
táblázat mutatja be. Ezek között szerepelhetnek a károsodott élıhelyekkel és védett területekkel 
kapcsolatos egyedi intézkedések (VT) és egyéb, általános VGT intézkedések. 

A dılt betővel beírt víztestek nem az alegységhez tartoznak (intézkedési programjuk egy másik 
alegységtervben olvasható), de vízgyőjtı területük egy része az alegység területén található. 
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8-9. táblázat: Károsodott védett természeti területekre vonatkozó intézkedések az alegység Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósághoz tartozó területén 

Az élıhely vagy  

élıhely-csoport (típus) neve 

Védett területek 

szintje42 

A károsodás oka, amit az 

intézkedések kezelnek 
Intézkedések víztestenként 

Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak 

KMT: Jászság (HUHN10005); 

jKJTT: Alattyáni Berki-erdı 
(HUHN20074), Borsóhalmi-
legelı (HUHN20076), 
Újszász-jászboldogházi 
gyepek (HUHN20081) 

Vízhiány, a környezı területek 
vizeinek túlzott mértékő 
lecsapolása 

Zagyva felsı (AEQ139), Zagyva alsó (AEQ140): VT1, FE1, FE3; 

Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2), Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2): VT1 (VT2, TA4, TA5, FE1, FE3) 

Cnidion dubii folyóvölgyi 
mocsárrétjei 

jKJTT: Jászsági Zagyva-ártér 
(HUHN20078) 

Vízhiány (alacsony vízhozam) Zagyva felsı (AEQ139): VT1, HM2, HA2, FE1, FE3 

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

jKJTT: Alsó-Zagyva 
hullámtere (HUHN20089), 
Jászsági Zagyva-ártér 
(HUHN20078) 

Vízhiány (oka vizsgálandó) Zagyva felsı (AEQ139): VT1, HM2, HA2, FE1, FE3, Zagyva alsó 
(AEQ140): VT1, VT4, HM6, FE1, FE2, FE3; 

Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2), Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2): VT1 (VT2, FE3) 

Puhafa-ligeterdık enyves éger 
(Alnus glutinosa) és magas kıris 
(Fraxinus excelsior) fajokkal 

jKJTT: Jászsági Zagyva-ártér 
(HUHN20078) 

Rossz erdıgazdálkodási 
gyakorlat, vízhiány (oka 
vizsgálandó) 

Zagyva felsı (AEQ139): TA3 (jó erdıgazdálkodási gyakorlat), HM2; 

Jászság, Nagykunság (sp.2.9.2), Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-
völgy (sp.2.10.2): VT1 

Euro-szibériai 
erdıssztyepptölgyesek 
tölgyfajokkal 

jKJTT: Alattyáni Berki-erdı 
(HUHN20074), 
Jászfényszarui-erdı 
(HUHN20077) 

Rossz erdıgazdálkodási 
gyakorlat, vízhiány (oka 
vizsgálandó) 

Északi-középhegység peremvidék (sp.2.9.1): VT1, VT2, TA3 (jó 
erdıgazdálkodási gyakorlat), FE3 

Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2): VT1 (VT2, TA3 
(jó erdıgazdálkodási gyakorlat), FE3) 
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8-10. táblázat: Károsodott védett természeti területekre vonatkozó intézkedések az alegység Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósághoz tartozó területén (a KÖTI-KÖVIZIG mőködési területén) 

Az élıhely vagy  

élıhely-csoport (típus) neve 

Védett területek 

szintje43 

A károsodás oka, amit az 

intézkedések kezelnek 
Intézkedések víztestenként 

Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak 

Rekettyés jKJTT HUDI20043, 
Tápió-Hajta Vidéke TK, 
Tápiógyörgye-Újszilvási 
szikesek (ex lege) 

Talajvíz süllyedése, a környezı 
területek vizeinek túlzott mértékő 
lecsapolása 

Zagyva alsó: VT1, TA3 (mővelési ág váltás); 

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1): 
VT1, FE1, FE3, TA5 

Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2): VT1 (FE1, FE3, 
TA5) 

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

Rekettyés jKJTT HUDI20043, 
Tápió-Hajta Vidéke TK 

A területek lecsapolása, 
talajvízszint csökkenés 

Zagyva alsó: VT1, TA3 (mővelési ág váltás); 

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı északi rész (sp.2.10.1): 
VT1, VT2, FE1, FE3, TA5 

Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2): VT1 (VT2, FE1, 
FE3, TA5) 
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8-11. táblázat: Károsodott védett természeti területekre vonatkozó intézkedések az alegység Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósághoz tartozó területén (a KDV-KÖVIZIG mőködési területén) 

Az élıhely vagy  

élıhely-csoport (típus) neve 

Védett 

területek 
szintje44 

A károsodás oka, 
amit az 

intézkedések 
kezelnek 

Érintett víztestek 
Javasolt intézkedések 

KDV-KÖVIZIG 

Javasolt intézkedések 

Duna-Ipoly NPI 

Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi 
Körzet (jellemzı élıhelyek: 
mocsárrétek, láprétek, homoki 
gyepek, vízfolyások 
hínárnövényzete, sásrétek, puhafa- 
és keményfa ligeterdık, 
erdıssztyepp tölgyes, szikesek) 

TK, jKJTT Vízrendezés, 
talajvíz 
süllyedésébıl 
következı 
vízhiány, rossz 
gazdálkodás 

Hajta-patak, Öreg-Hajta, Zagyva alsó, 
Egyesült-Tápió, Bíbicfészeki-ág és 
Kerektói-árok, Felsı-Tápió-patak, 
Alsó-Tápió középsı, Gombai-patak, 
Gombai- és Úri-patak 

TA1&TA2, TA2&TA3, TA6, 
HA2 (IP2), HM1, HM2, HM3, 
HM5, FI4, TE2, TE3, SZ1, 
SZ2a, SZ4, IP9, PT5, FE1c, 
FE1a, FE2, FE3, VT1, VT2, 
VT4, KÁ5, ÁT1, ÁT2, ÁT3, 
ÁT4, ÁT5, ÁT6 

TA2&TA3, TA7, HA2, HM2, 
FI4, TE2, TE3, SZ1, SZ2a, 
SZ3, SZ4, CS5, PT1vagyPT2, 
FE1, FE2, FE3, VT1, VT2, 
VT3, VT6, VT7, VT8, KÁ5, 
ÁT1, ÁT2, ÁT3, ÁT4, ÁT5, 
ÁT6 

Hajta mente (HUDI20025) (jellemzı 
élıhelyek: mocsárrétek, láprétek, 
homoki gyepek, vízfolyások 
hínárnövényzete, sásrétek, puhafa 
ligeterdık, szikesek) 

jKJTT Vízrendezés, 
talajvíz 
süllyedésébıl 
következı 
vízhiány, rossz 
gazdálkodás 

Hajta-patak, Öreg-Hajta, Bíbicfészeki-
ág és Kerektói-árok 

HA2 (IP2), HM2, HM4 TA1&TA2, HA1, HA2, HM1, 
DU4, DU2, TE2, TE3, SZ1, 
SZ2a, PT1vagyPT2, FE1, 
FE2, FE3, VT1, VT2, VT3, 
VT6, VT7, VT8, KÁ5, ÁT1, 
ÁT2, ÁT3, ÁT4, ÁT5, ÁT6 

Felsı-Tápió (HUDI20019) (jellemzı 
élıhelyek: mocsárrétek, láprétek, 
homoki gyepek, vízfolyások 
hínárnövényzete, sásrétek, puhafa- 
és keményfa ligeterdık) 

jKJTT Vízrendezés, 
talajvíz 
süllyedésébıl 
következı 
vízhiány, rossz 
gazdálkodás 

Felsı-Tápió patak, Bíbicfészeki-ág és 
Kerektói-árok, Egyesült-Tápió, Alsó-
Tápió alsó 

TA2&TA3, HA2 (IP2), HM2, 
DU1, SZ2a 

TA1&TA2, HA1, HA2, HM1, 
DU4, DU2, TE2, TE3, SZ1, 
SZ2a, PT1vagyPT2, FE1, 
FE2, FE3, VT1, VT2, VT3, 
VT6, VT7, VT8, KÁ5, ÁT1, 
ÁT2, ÁT3, ÁT4, ÁT5, ÁT6 
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Az alegységen tervezett egyedi intézkedések lényege a következı: 

(VT1) Élıhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentısen károsodott 
víztıl függı élıhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, javaslatok további 
intézkedésekre 

Az országosan védett és NATURA 2000 területeken található, vizektıl függı élıhelyek 
állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása elısegíti e területek hatékony védelmét. 
Ezek alapján kerülhet sor a jelentısen károsodott víztıl függı élıhelyek kezelési, fenntartási 
terveinek kiegészítésére, elkészítésére, a további intézkedésekre vonatkozó javaslatok 
elıkészítésére. 

Az intézkedés egyrészt egyedi felméréseket, vizsgálatokat takar, az állapotfelmérés, illetve a 
károsodás okának meghatározására, amennyiben az nem ismert, másrészt a kapcsolódó VKI 
és a védett területek saját monitoring rendszerének mőködtetését, illetve a problémák miatti 
célzott kiértékelését jelenti. A szükséges egyedi felmérések helyspecifikusak, ezért a mőszaki 
megoldásokra nem lehet általános ismérveket adni, de a NATURA 2000 jelölı fajok és 
társulások, továbbá egyéb, vizes élıhelyekhez kötıdı védett fajok állományainak 
állapotfelmérésére alkalmas, standard módszerekbıl kell kiindulni. 

Szabályozás, finanszírozás: 

A felszín alatti víztıl függı élıhelyekre a NATURA 2000 területekhez hasonló, azzal 
összefüggı szabályozás kidolgozása (kijelölés, kezelési terv készítési kötelezettség, ha 
NATURA 2000 területen található, akkor a NATURA 2000 területekre vonatkozó kezelési 
tervek részeként) 

 

(VT2) Károsodott, víztıl függı védett élıhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín 
alatti vízhasználatokat érintı beavatkozások 

A talajvízszintek csökkenése a víztıl függı ökoszisztémák megszokott életkörülményeit 
módosíthatja vagy az élıhelyet károsíthatja. Az általánosan jellemzı vízszint-csökkenést 
védett területeken is vagy a felszín alatti, vagy a felszíni vízhasználatok/vízkivételek 
csökkentésével, a lecsapolás, a lokális vízelvonások megszüntetésével lehet csillapítani vagy 
megállítani. A VT2 intézkedések közé azok tartoznak, melyek a felszín alatti vízhasználatokat 
érintik, vagy azokból/azokba történı vízpótlást jelentenek. Ide tartozik az erdımővelés jó 
gyakorlatának alkalmazása, elsısorban mélyfúrásos technológia tilalma, a felszín alatti 
vízkészletek túlzott használatának mérséklése érdekében. 

Az ökoszisztémák vízigényének kielégítése nem minden esetben oldható meg a 
vízhasználatok korlátozásával, víz visszatartással és a lecsapoló rendszer (és üzemeltetési 
rendjének) átalakításával, ekkor vízpótlás igénye lép fel. Ezt túlnyomó többségében 
vízátvezetéssel lehet biztosítani, illetve vízelvezetı (lecsapoló) rendszer talajvíz 
visszapótlásra történı használatával. 

Szabályozás, finanszírozás: 

Felszín alatti vizektıl függı megırizendı ökoszisztémák kijelölt területein a tevékenységek 
korlátozását megvalósító intézkedések támogatása az érintett támogatási rendszerekben. 

 

(VT9) Természetvédelmi célú agrárintézkedések 

Az intézkedés célja a védett természeti területek mentesítése a mezıgazdasági területekrıl 
kikerülı diffúz szennyezéstıl, az eróziótól, valamint a vízvisszatartás lehetıségeinek 
fejlesztése. (Ezen intézkedés a jogszabályban kijelölendı erózió-, nitrát- és belvízérzékeny 
területeken, valamint a part menti vízvédelmi puffersávon kívül esı védett területekre 
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vonatkozik. Az ezekre vonatkozó szabályokat, beleértve az egyidejőleg védett 
természetvédelmi területként is kijelölt területeken alkalmazandó szabályokat is, a TA1, TA2, 
TA3, HA2, HA3 intézkedések tartalmazzák.) 

Feladat azoknak a NATURA 2000 és országosan védett természeti területeknek a kijelölése, 
amelyek számára mind a tápanyagterhelés, mind a vízhiány veszélyeztetı tényezı. 

Szabályozás, finanszírozás: 

NATURA 2000 vizes területek fenntartásának földhasználati szabályainak kidolgozása (a 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelethez hasonlóan); jó erdıgazdálkodási gyakorlat kidolgozása 
védett területekre vonatkozóan (tájban honos fafajok alkalmazása, vegyes korállomány 
kialakítása, speciális esetben mélyfúrásos erdıtechnológia korlátozása, természetszerő 
erdıápolási módok stb.) 

A mezıgazdasági támogatások esetében továbbra is elınyben kell részesíteni az országosan 
védett és/vagy NATURA 2000 területeket. 

 

A nemzeti park igazgatóságok által javasolt VKI intézkedések kapcsán ki kell emelni a 
következıket: 

(TA3): Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezetı-rendszer használata nélkül, 
mővelési mód és mővelési ág váltással 

A mővelési mód váltás részintézkedés keretében jó erdıgazdálkodási gyakorlat bevezetése 
vízfolyások árterein és az állóvizek környezetében, valamint felszín alatti víztıl függı 
ökoszisztémákban (pl. erdıssztyepp tölgyesek). Az intézkedés célja a folyó- és álló víztestek 
mentén található keményfa és puhafa ligeterdık, valamint egyéb, a felszín alatti víztıl függı erdık 
természetközeli kezelési módjának megteremtése és meghonosítása a jelenlegivel szemben. 
Magába foglalja védett területeken a tarvágások tiltását, a vegyes korú természetes fajokból álló 
erdıállományok létrehozását, az invazív fa és cserjefajok visszaszorítását és a víztest típusnak 
megfelelı mikroklíma folyamatos biztosítását (amennyiben ez releváns). 

A TA3 intézkedést az is indokolja, hogy pl. a Zagyva alsó víztest vízgyőjtıterületén zárvány 
szántók találhatók, melyek tulajdonosai ragaszkodnak a hagyományos vízgazdálkodáshoz, a 
belvizek gyors levezetéséhez. Amennyiben az intézkedés keretében a szántó-gyep mővelési ág 
váltás nem valósul meg, a belvíz nem tartható vissza kellı hatékonysággal (a TA5 intézkedés nem 
lehet elég hatékony). 

 

(TA5): A belvíz-rendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve 

A belvízelvezetésbıl származó problémák esetén a belvízelvezetés szükségességének 
felülvizsgálatának, illetve a rendszer módosításának fontos eleme a NATURA 2000 
gyepterületeken a belvízelvezetés tiltása, feleslegessé váló csatornák megszüntetése. Az 
intézkedés célja az élıhely ökológiai igényének megfelelı mértékő vízborítás biztosítása mind 
idıtartamban mind mennyiségben. Ezeken a területeken a tavaszi vízborítás nem minısül 
belvíznek (lásd 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet: a belvizek elvezetésének tiltása Natura 2000 
gyepterületrıl). A tulajdonosnak kötelezı tőrnie azt (kompenzációt kap agrártámogatásokból). 

(HM8, HM10): Mederkotrás állóvizekben 

A mederkotrást kizárólag szakaszosan, a természetvédelmi kezelıvel egyeztetve lehet végezni.  

(VT1): Élıhelyek állapotának felmérése 

Az élıhelyek feltárása, kezelési tervek készítése intézkedés keretében szükséges a Tisza-tó 
részletes vegetáció térképének elkészítése a kezelési, monitoring és döntéshozatali folyamatok 
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segítésére. A meglévı monitoring pontok mellé egy célzott kutatási-monitoring rendszer felállítása 
is szükséges a növényzeti foltok állományváltozásának felderítésére. 

(VT2): Károsodott, víztıl függı védett élıhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín alatti 
vízhasználatokat érintı beavatkozások 

Az intézkedés részeleme a felszín alatti vizekbıl/vizekbe történı vízpótlás. A rossz vízellátottságú, 
egyértelmően és kizárólagosan felszín alatti vízbıl táplálkozó sekély tavak, élıhelyek (szikes tavak 
és a buckaközi laposokban fellelhetı lápok, láp- és mocsárrétek) esetében felszín alatti vízpótlásra 
van szükség. Ezen élıhelyek felszíni vízbıl való vízpótlása – speciális vízkémiai jellegüknél fogva 
– nem mindig jelenthet megoldást. Fontos megjegyezni azt is, hogy egyes élıhelyeken a 
károsodás oka nem azonosítható egyértelmően a felszíni vagy a felszín alatti vizekre.  

Mindezen okok miatt a VT2 intézkedés jelentısen összefügg a VT3 (Károsodott, víztıl függı 
védett élıhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatok érintı beavatkozások) 
intézkedéssel, egy-egy élıhely védelme érdekében kombinált alkalmazásuk is szükséges lehet. A 
vízpótlásra a felszíni illetve a felszín alatti víz alkalmazása élıhelyenkénti egyedi elbírálást igényel.  

A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetben elsıdlegesen meg kell oldani a terület vízpótlását. 
Lehetséges forrás a Zagyva folyó árvizeinek betározása. Ezt az intézkedési programot megfelelı 
mélységben fel kell tárni. A területen még mindig magas a csatornázatlan területek aránya. A diffúz 
terhelés csökkentése végett a szennyvíz programot minél hamarább maradéktalanul végre kell 
hajtani. A vízfolyások parti zonációját vissza kell állítani, ahol lehetıség van ott a hullámteret 
szélesíteni szükségeltetik. A területen lévı halastónak a vízpótlását és az alvízi szakaszok 
ökológiai vízigényét harmonizálni kell. Az érintett területen lehetıleg a meglévı intenzív mővelési 
ágakat meg kell változatni. Az élıhelyek védelmének érdekében kezelési tervet kell készíteni, 
illetve a már meglévı részeket a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés folyamataival harmonizálni kell. 

A Hajta mente jóváhagyott kiemelt jelentıségő természetmegırzési területen a vízpótlás 
megoldása legalább annyira szükségszerő, mint a mezıgazdasági diffúz terhelés visszaszorítása. 
A Hajta-patakon javasolt a mederrehabilitáció végrehajtása, továbbá megfelelı parti zonáció 
kialakítása.  

A Felsı-Tápió jóváhagyott kiemelt jelentıségő természetmegırzési területen elsıdlegesen a 
mederrehabilitációt és a parti zonáció rendezését kell végrehajtani. Továbbá fontos lépés lenne a 
terület agrár-környezetvédelmi intézkedések végrehajtása.  

Általánosságban a területrıl elmondható, hogy nagyfokú vízhiány tapasztalható, amelyet a 
vízfolyások diffúz szennyezése tovább ront. 

 

8.6.2 A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása 

A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait mutatja be a 8-12, 
8-13. és 8-14. táblázat. A táblázatok értelmezésével kapcsolatban lásd a 8.1.6 fejezetet. 
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8-12. táblázat A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása a vízfolyás 
víztesteknél 

Az összes alkalmazás viszonyítási alapja azoknak a víztesteknek a száma, amelynek vízgyőjtıjén védett természeti 
terület található: száma 13. A károsodott védett területtel érintett vízfolyás víztestek száma: 15, aránya a viszonyítási 
alaphoz képest: 87% 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(az összes védett term. 

területtel érintett 

víztest %-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 

2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

VT1: Élıhelyek állapotának felmérése, a 
károsodás okainak feltárása, kezelési, 
fenntartási terveik kiegészítése 

18 18 0 0 0 

VT3: Károsodott élıhely védelme, 
rehabilitációja érdekében felszíni 
vízhasználatot érintı intézkedés 

0 0 100 0 0 

VT4: Mentett oldali holtmedrekhez és 
mélyárterekhez kapcsolódó élıhelyek 
vízpótlása, vízellátása  

0 0 27 0 0 

VT5: Mellékágak és hullámtéri holtmedrek 
élıhelyeinek vízpótlása, vízellátása, 
fenékszint emelése  

0 0 0 0 0 

VT9: Természetvédelmi célú 
agrárintézkedések   

0 9 0 0 0 

FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó 
halászati és horgászati gyakorlat 
megvalósítása 

 0 0 Az összes halászati hasznosítású 
folyóvízre alkalmazzák 

HA2, TA5, HM1, HM2, HM6: a vízfolyás 
medrére és hullámterére vonatkozó 
intézkedések 

100 40 60 0 0 

DU1, DU2, DU3, DU4: Duzzasztómővek, 
zsilipek völgyzárógátas tározók 
üzemeletetése, hallépcsık építése 

33 7 47 0 0 
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8-13. táblázat A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása az állóvíz 
víztesteknél 

Az összes alkalmazás viszonyítási alapja azoknak a víztesteknek a száma, amelynek vízgyőjtıjén védett természeti 
terület található: száma 1. A károsodott védett területtel érintett állóvíz víztestek száma: 1, aránya a viszonyítási alaphoz 
képest: 100%. 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 

alkalmazások 
(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 
(az összes védett term. 

területtel érintett 

víztest %-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 

(az érintett 

víztestek 

%-ában) 

2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

VT1: Élıhelyek állapotának felmérése, a 
károsodás okainak feltárása, kezelési, 
fenntartási terveik kiegészítése 

0 0 0 0 0 

VT4: Mentett oldali holtmedrekhez és 
mélyárterekhez kapcsolódó élıhelyek 
vízpótlása, vízellátása   

0 0 0 0 0 

VT6: Károsodott élıhely védelme, 
rehabilitációja érdekében állóvíz vízpótlása 
vagy vízszintszabályozása 

0 0 0 0 0 

VT9: Természetvédelmi célú 
agrárintézkedések.   

0 0 0 0 0 

FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó 
halászati és horgászati gyakorlat 
megvalósítása 

0 0 0 0 0 

HA3, HM7, HM10: az állóvíz medrére és 
partjára vonatkozó intézkedések 

0 0 0  100 

 

A 8-13. táblázat elsı három statisztikai oszlopában csak azok a víztestek lettek figyelembe véve, 
amelyek vízgyőjtıjén jelentısen károsodott védett természeti terület található.  
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8-14. táblázat A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása a felszín alatti 
víztesteknél 

Az élıhelyek (FAVÖKO-k) szempontjából figyelembe veendı víztestek száma 2. A károsodott FAVÖKO-val érintett, vagy 
ebbıl a szempontból bizonytalan megítéléső felszín alatti víztestek száma: 3, aránya a FAVÖKO-val érintett víztestekhez 
képest: 67%. 

A környezeti célkitőzés 

eléréséhez szükséges 

alkalmazások 

(az érintett víztestek 

%-ában) 

Az állapot javítását és 

fenntartását szolgáló 

összes alkalmazás 

(a FAVÖKO-val érintett 

víztestek %-ában) 

Intézkedés 

Elıkészítés 

2012-ig 
(az érintett 

víztestek 

%-ában) 
2015-ig 2015 után 2015-ig 2015 után 

VT1: Élıhelyek állapotának felmérése, a 
károsodás okainak feltárása, kezelési, 
fenntartási terveik kiegészítése 

100 100 0   

VT2: Károsodott élıhely védelme, 
rehabilitációja érdekében felszín alatti 
vízhasználatot érintı intézkedés.  

0 33 67   

FE1, TA3, ill. TA5: A vízhasználatokat, 
illetve belvíztározó esetén a 
belvízrendszert érintı intézkedések 

0 33 67   

 

 

8.6.3 A halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizekre vonatkozó intézkedések 

Az alegység területén halak életfeltételeinek biztosítására felszíni víz (halas víz) nincs kijelölve. 

 

8.6.4 Természetes fürdıvizekre vonatkozó speciális intézkedések 

Felelısök: 

 KvVM, ÖM, EüM 

Végrehajtásban érintettek: 

o fürdıhely üzemeltetıje, 

o vízhasználók 

 

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések 

A fürdıvizek minıségérıl EU Irányelv rendelkezik. A hazai szabályozás – összhangban az EU 
irányelvével – meghatározott szabályok alapján kijelöli a fürdıvizeket és védıterületeit, 
környezetminıségi határértékeken alapulva biztosítja a fürdıvizek megfelelı minıségét, és 
biztosítja a megfelelı tájékoztatást. 

 

b) további megvalósítandó intézkedések 

Folyamatos feladat a fürdıvizek minıségének biztosítása, a fürdıvízként kijelölt vizek megfelelı 
vízminıségének elérése illetve fenntartása, illetve a fürdıvíz-gazdálkodási intézkedések 
meghatározása és végrehajtása. Ide tartozik a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó szabályozás 
kiegészítése (elsısorban többlet-fertıtlenítés), üdülıterületek csatornázása, a védıterületek 
kijelölése a jelenlegi szabályozás alapján, valamint a fürdıvíz minıségének biztosítása, illetve az 
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eliszaposodás lelassítása érdekében megvalósítandó kotrás, szárazulat kialakítás, esetleg 
mőtárgyak létesítése. Újabb szabályozási intézkedés nem szükséges. 

 

c) az alegységre vonatkozó információk 

 

Az alegység területén 1 kijelölt fürdıhely található. Mintázás alapján az Egres-patak víztesten a 
vízminıség a kötelezı határértékeknek nem minden esetben megfelelt. A víztesten nincs ismert 
szennyvízbevezetés, az egyéb közvetlen szennyezés eredete vizsgálandó, a probléma intézkedést 
igényel (lásd VT8). 

 

8.6.5 Vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések 

8-15. táblázat: A tervezett vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi 
intézkedések száma és aránya 

 Intézkedések 

Intézkedések 

(érintett víztestek)  

száma az 

alegységen 

Intézkedések 

elıfordulási 

%-a 

az intézkedési 

csoporton 

belül 

Intézkedések 

elıfordulásának 

aránya a 

víztestek45 %-

ában 

VT1: Élıhelyek állapotának felmérése, a 
károsodás okainak feltárása, jelentısen 
károsodott víztıl függıélıhelyeknél  kezelési, 
fenntartási terv  kiegészítése készítése, javaslatok 
további intézkedésekre.             

15 54% 28% 

VT2: Károsodott, felszín alatti víztıl függı védett 
élıhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a  
felszín alatti vízhasználatok lokális korlátozása 
(megszüntetése) vagy a készlet vízpótlása 
(természetvédelmi kármentesítés) 

2 7% 4% 

VT3: Felszíni vízhasználatok megszüntetése, 
átalakítása; vízpótlás és egyéb speciális 
intézkedések az élıhelyek védelme, illetve 
rehabilitációja érdekében 

10 36% 19% 

VT7: A halas vizekre vonatkozó speciális 
intézkedések  

0 0% 0% 

VT8: Fürdıhelyekkel kapcsolatos speciális 
intézkedések 1 3% 2% 

Összesen 28 100,0% - 

Az elızetes tervek szerint ezen intézkedéscsoporton belül a kezelési tervek készítése, a felszín 
alatti és felszíni vízhasználatok megszüntetése, átalakítása; vízpótlás, valamint fürdıhelyekkel 
kapcsolatos speciális intézkedések fognak megvalósulni. 

 

                                                
45 víztestek (felszíni és felszín alatti) száma az alegységen: (40+13) 53db 
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8.7 Finanszírozási igény, rendelkezésre álló források 

A VGT a gazdaság és a társadalom széles körét érinti egyrészt a megvalósítói oldalról, 
költségviselés szempontjából, másrészt az eredmények (hasznok), közvetett, társadalmi 
hatások ”élvezıjeként”. Az intézkedések jelentıs része állami, közösségi finanszírozást igényel.  

A terv tartalmazza azon intézkedések elızetes költségbecslését három tervezési idıszakra 
2015-ig, 2021-ig és 2027-ig, amelyek állami/EU forrásokat igényelnek. A 2015-ig elérhetı 
eredményeket a 2014-2020 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 rendelkezésre álló, valamint a tervezett forrásokat országosan mutatja be a 
következı táblázat. Ugyanígy országos költségbecslés készült az alapintézkedésekre és a 
kiegészítı intézkedések közül az intézkedések elıkészítésére, valamint az átfogó intézkedésekre. 

A tervezés során részletes, víztestenkénti intézkedések alapján területi szintő költségbecslés is 
készült a 2014-2027 idıszakra a kiegészítı intézkedésekre. 

 

8.7.1 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. 

8-15. táblázat: Az alapintézkedések beruházási költsége, országos Mrd Ft 

Alapintézkedések 
2007-

20131 
-20152 -2021 -2027 

További 

igény 

2014-2027 

Szennyvíz Program1 (A), 2007-2015 422,4 106   106 

Ivóvízminıség-javító Program2 (A) 196,2 - - -  

Vízbázisvédelem szolgáltatói feladatai (TA), 2015-ig 5,64 36 26  62 

Országos Kármentesítési Program3 (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 területek 

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 
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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. 
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 nitrátérzékeny 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 1 180 Mrd Forint (amely tartalmazza a pályázatok kedvezményezetti önrészét is). 
Az alap- és további alapintézkedések megvalósításához további források lesznek szükségesek a 
2014-2020 költségvetési idıszakban mintegy 270 Mrd forint értékben. Különösen a Szennyvíz 
Program végrehajtásához, a vízbázisvédelmi feladatok, a kármentesítés és a természetvédelmi 
feladatok megvalósításához van szükség többletforrásokra. 

8.7.2 Kiegészítı intézkedések 

8.7.2.1 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 %-a, amelynek 
mintegy felét szükséges 2015-ig megvalósítani. Ennek is jelentıs része (pl. monitoring és 
információs rendszerek fejlesztése, elıkészítı vizsgálatok, jogalkotási feladatok) már 2010-2012 
között elvégzendı feladatok megvalósításához kell. Tehát szükséges lenne már a 2007-2013-as 
forrásokból, illetve a költségvetésbıl e célokra forrásokat összpontosítani. Ezen források megléte 
alapvetı fontosságú a terv végrehajtásához. 
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8-16. táblázat: Elıkészítı és átfogó intézkedések költségei, 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 

 

8.7.2.2 Beruházások, fejlesztések országos szinten 

 

A tervezés 2009. évi árszinten folyt. A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges kiegészítı 
intézkedésekre 2007-2013 év között rendelkezésre áll mintegy 290 Mrd forint. 

A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı 
intézkedések várható forrásigénye 2014-2027 között mintegy 1000 Mrd Ft-ra tehetı, amely 
figyelembe véve, hogy ezen idıszakra két EU támogatási idıszak esik (2014-2020, 2021-2027), a 
kiegészítı intézkedések forrásigénye mintegy fele a 2007-2013 idıszakban alapintézkedésekre 
rendelkezésre álló forrásoknak. 

 

8.7.3 Kiegészítı intézkedések 

8.7.3.1 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 %-a, amelynek 
mintegy felét szükséges 2015-ig megvalósítani. Ennek is jelentıs része (pl. monitoring és 
információs rendszerek fejlesztése, elıkészítı vizsgálatok, jogalkotási feladatok) már 2010-2012 
között elvégzendı feladatok megvalósításához kell. Tehát szükséges lenne már a 2007-2013-as 
forrásokból, illetve a költségvetésbıl e célokra forrásokat összpontosítani. Ezen források megléte 
alapvetı fontosságú a terv végrehajtásához. 
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8-16. táblázat: Elıkészítı és átfogó intézkedések költségei, 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 

 

8.7.3.2 Beruházások, fejlesztések országos szinten 

A tervezés 2009. évi árszinten folyt. A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges kiegészítı 
intézkedésekre 2007-2013 év között rendelkezésre áll mintegy 290 Mrd forint. 

A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı 
intézkedések várható forrásigénye 2014-2027 között mintegy 1000 Mrd Ft-ra tehetı, amely 
figyelembe véve, hogy ezen idıszakra két EU támogatási idıszak esik (2014-2020, 2021-2027), a 
kiegészítı intézkedések forrásigénye mintegy fele a 2007-2013 idıszakban alapintézkedésekre 
rendelkezésre álló forrásoknak. 
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8-17. táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı intézkedések költsége, 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 

Csatornarendszerek 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 állapotát javító intézkedések 

Vízfolyások 31 78 29 138 

Állóvizek 
74,88 

43 34 4 81 

C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrárintézkedések 

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 

belvízérzékeny 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.  

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.  
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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 forintba fognak kerülni. 

Az agrárintézkedéseket 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 ág váltások, környezetkímélı 
agrotechnikai módszerek elterjesztése. 

8.7.3.3 Beruházások, fejlesztések alegységi szinten 

A költségtervezés a 2014-2027 közötti idıszakra készült a víztest szintő intézkedések alapján. 

 

8-18. táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı intézkedések költsége a 
Nagykunság alegységen, Mrd Ft 

Intézkedések -20152 -2021 -2027 
Összesen 

2014-2027 

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek 

Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül 0,0 0,0  0,0 

Csatornázás vagy szakszerő egyedi, ill. település szintő 
szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása3, 4  0,0 4,3 4,3 

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója 5    n.a 

Csatornarendszerek rekonstrukciója5    n.a 

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint6    n.a 

Hulladéklerakók rekultivációja7    n.a 

B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések8 

Vízfolyások 1,3 0,4 1,0 2,7 

Állóvizek 0,0 0,0 0,0 0,0 

C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrárintézkedések 

Kötelezı (kompenzáció 5 évre) 

erózió-érzékeny területek9 0,0 0,0 0,0 0,0 

belvízérzékeny területek 0,3 0,7 0,0 0,9 

part menti védısáv 0,1 0,1 0,0 0,2 

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban 0,0 0,0 0,0 0,0 

Önkéntes 

erózió-érzékeny területek 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Intézkedések -20152 -2021 -2027 
Összesen 

2014-2027 

belvízérzékeny területek 2,8 6,9 11,0 20,7 

part menti védısáv 0,1 0,2 0,0 0,2 

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban 0,2 0,4 0,4 0,9 

Összesen 2014-2027 4,6 8,7 16,8 30,1 

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

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

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

4 ROP-ok (2007-2013) 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése 
5 Az elmaradt rekonstrukciók finanszírozási rendszerének kidolgozása után (2012) becsülhetı. 
6 A VKI miatti követelmények esetleges többletköltségei, amelynek forrásigénye a program-alkotás és szabályrendszer kidolgozása 

során becsülhetı meg. 
7 Az OHT alapján a teljes forrásigény 80 Mrd Ft volt 2003. évi árakon, amelynek megvalósításához a KEOP forrásokat biztosít. 
8 KEOP (2007-2013) Komplex vízvédelmi beruházások 100%-a, valamint a ROP-ok Regionális vízvédelmi intézkedések 20%-a 

figyelembe véve 
9 Az erózió-érzékeny területeken a meglévı kötelezı elıírásokon kívül (HMKÁ, JFGK) a VGT nem tervez további intézkedést. A 

becsült költség a többet területként bevont terület átállásához 5 évre biztosítható kompenzáció összege.  

 

8.7.3.4 Mőködtetési források országos szinten 

A források tervezésekor nem elégséges a fejlesztési, beruházási jellegő források felmérése, 
hanem a mőködési, fenntartási (beleértve a tisztán mőködési, fenntartási jellegő és a beruházások 
eredményeinek megırzését biztosító mőködési, fenntartási forrásokat is) forrás-igény felmérése is 
szükséges. Az elızetes költségbecslés szerint, ahogy ütemezetten megvalósulnak a 
hidromorfológiai beavatkozások, akkor a 2010-2015 közötti idıszakban már összesen 4 Mrd 
forint körüli fenntartási költség merül fel. Ez a fenntartási igény 2016-2021 között évi 8 Mrd 
forint lesz. 

E költségeket a hidromorfológiai beavatkozások megvalósítói, azaz a KÖVIZIG-ek, nemzeti park 
igazgatóságok, társulatok és önkormányzatok költségvetésében biztosítani kell. A jelentıs 
összegő pénzigénybıl látható, hogy nemcsak a fejlesztési források megszerzése a fontos, hanem 
a költségvetési intézmények mőködtetési forrásainak stabil, államilag garantált finanszírozási 
rendszerének kialakítása, illetve a társulatok megfelelı érdekeltségi rendszerének megteremtése 
is elengedhetetlen. 

 

8.8 Nemzetközi együttmőködés, határon átnyúló problémák kezelése 

A víztestek minısítése során több olyan probléma merült fel, amelyek esetében a jó állapot 
elérése csak valamelyik szomszédos ország intézkedései, vagy Magyarországgal közös 
intézkedései révén lehetséges. Mindkét esetben fontos kérdés, hogy a szomszédos ország: 

o ismeri-e a problémát, illetve ha EU tagország, az adott kapcsolódó víztest minısítése 
alapján beazonosítható-e a hazai minısítésnél figyelembe vett állapotrontó probléma, 

o tervez-e intézkedéseket a számunkra fontos probléma kezelésére, 
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o illetve tagország esetében mikorra kívánja a jó állapotot elérni. 

A fentiek alapján lehet a hazai VGT-ben meghatározni, hogy  

o szükségesek-e kiegészítı intézkedések vagy akár közös programok a jó állapot elérésére, 

o a tervezett intézkedések alapján mikorra tervezhetı a jó állapot, vagy potenciál. 

 

A fentiek mindenképpen igénylik az elkészülı országos illetve részvízgyőjtı VGT-k határmenti 
összehangolását és egyeztetését. Ennek hiányában egy sor vállalásunk nem teljesíthetı, hiszen a 
jó állapotot hazai intézkedésekkel elérni nem lehet. Problémát jelenthet, ha a külföldi fél az adott 
víztestet másképpen minısítve nem tervez intézkedéseket. Ekkor egyeztetni kell a mérések és 
besorolások módszertanát is. 

A kapcsolódó kétoldalú nemzetközi egyezmények keretében az együttmőködés elsısorban a 
Határvízi Bizottságok kezében vannak az egyezményeknek megfelelıen. Jellemzıen kétoldalú 
szerzıdések tartalmaznak a következıhöz hasonló elıírásokat: A Szerzıdı Felek kötelezik 
magukat arra, hogy a határvizeken egyoldalúan – a másik Szerzıdı Fél hozzájárulása nélkül – 
nem tesznek olyan intézkedést és nem végeznek olyan munkát, amely a Szerzıdı Felek 
valamelyikének területén a vízügyi viszonyokat hátrányosan befolyásolná. A hozzájárulást csak 
kellıen alátámasztott indokok alapján lehet megtagadni. 

A nemzetközi kezelést, a szomszédos országok beavatkozásait igénylı olyan problémák, 
amelyek kezelése nélkül nem érhetı el a jó állapot az alegység területén a Tisza folyóhoz tartozó 
víztestek érintik. 
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9 Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek 
A Víz Keretirányelv elıírja, hogy jegyzéket és tartalmi összefoglalót szükséges készíteni a 
vízgyőjtı kerületre készült bármely egyéb, részletesebb programról és gazdálkodási tervrıl, amely 
egyes részvízgyőjtıkkel, szektorokkal, a víztípusok problémáival foglalkozik. Az elıírás célja, hogy 
a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során figyelembe legyenek véve a különbözı régiók környezeti 
viszonyai, gazdasági és szociális fejlettsége, valamint az intézkedési terv hozzájáruljon a régiók 
kiegyensúlyozott fejlıdéséhez. 

A vízgyőjtı-gazdálkodási terv készítésekor alkalmazkodni kell más direktívák által meghatározott 
szakpolitikai elıírásokhoz is, hiszen azok jogilag egyenrangúak a vízügyi politikát meghatározó Víz 
Keretirányelvvel. 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 stratégiák fejlesztéséhez. 

Annak érdekében, hogy a különbözı szakterületek célkitőzéseit megismerjük felmértük a 
szakpolitikai határozatokat, országos stratégiákat és programokat. A programok gyakorlati 
megvalósítása projekteken keresztül történik, ezért összegyőjtöttük a vízgyőjtıkkel kapcsolatos 
országos, regionális és területi projekteket is. Az alegységi szintő programok, tervek és projektek 
listáját a 9.1 melléklet tartalmazza. 

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 hatás vizsgálatával lenne lehetséges. Általában még egy projekten 
belül is több elem, tevékenység valósul meg, amelyek hatása különbözı. Viszont ma már minden 
programról elmondható, hogy a környezet védelme és a fenntartható fejlıdés kötelezıen 
alkalmazott horizontális elvárás. 

Az alábbiakban a vízgyőjtı-gazdálkodási terv készítése során figyelembe vett (releváns) 
programok, stratégiák, tervek összefoglaló értékelése található. A VKI célkitőzéssel megegyezı 
programokról, mivel azok „beemelésre” kerültek a VKI intézkedési programba, a 8. fejezetben 
részletes leírás is található. 

 

1. Új Magyarország Fejlesztési Terv  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bıvítése és a tartós 
növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében nyolc kiemelt területen indít el 
összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a környezet és az energetika területén (KEOP), a 
gazdaságban (GOP), a területfejlesztésben (ROP-ok), a közlekedésben (KözOP), a társadalom 
megújulása érdekében (TÁMOP és TIOP), és az államreform feladataival (ÁROP, EKOP) 
összefüggésben. Mind a nyolc prioritás esetében érvényesíti a horizontális politikák 
megvalósulását, az ágazati és regionális programokat áthatja: a környezeti, a makrogazdasági és 
a társadalmi fenntarthatóság elve (VKI célkitőzést támogató), valamint a területi és társadalmi 
összetartozás (kohézió) biztosításának kötelezettsége (VKI szempontból elınyös, vagy semleges). 

 

2. Környezet és Energia Operatív Program 

A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje 
hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminıségét és a gazdaság környezeti 
folyamatokhoz történı alkalmazkodását. A KEOP prioritások a következık: 

o Egészséges, tiszta települések 
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o Vizeink jó kezelése (VKI intézkedések prioritási tengelye) 

o Természeti értékeink jó kezelése 

o A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 

o Hatékonyabb energia-felhasználás 

o Fenntartható életmód és fogyasztás 

 

A KEOP számos vízgyőjtı-, vízgazdálkodási célkitőzést tartalmaz, így a VKI részét képezı alap-, 
vagy kiegészítı intézkedések, illetve elsısorban az EU által már a VKI elıtt megalkotott 
jogszabályok hazai végrehajtását szolgálják: 

o szennyvízkezelés,  

o ivóvízminıség-javító program, 

o vízbázis-védelem, 

o környezeti kármentesítés, 

o hulladékgazdálkodás 

o monitoring fejlesztés, stb. 

o bizonyos kiemelt területeken lévı vízvédelmi fejlesztések (Ráckevei-Soroksári Duna-ág, 
Felsı-Duna, Szigetköz hullámtéri és mentett oldali vízpótlás, Kis-Balaton, Balaton, Fertı-tó, 
Tisza-tó, Velencei-tó), 

o élıhelyvédelem, 

o e-környezetvédelem 

 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III) 

A KEOP prioritásait tulajdonképpen a második Nemzeti Környezetvédelmi Program (a 
továbbiakban NKP) határozta meg, amely a környezetügy középtávú tervezési rendszerének 
átfogó kerete, melynek kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet 
általános védelmérıl szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. A hatéves idıszakra (2003-2008, és 
2009-2014) készülı, de ennél hosszabb távra is kitekintı program célja, hogy az ország egészére 
vonatkozóan és a társadalom minden szereplıje számára az egyes területi sajátosságokat és 
célcsoportokat figyelembe vegye, ugyanakkor egységes és célirányos rendszerbe foglalja a 
társadalmi-gazdasági fejlıdéshez szükséges, azt megalapozó környezetügyi célokat és az ehhez 
szükséges feladatokat. Az országos célok megvalósítását ennek megfelelıen egymásra épülı, 
egymást kiegészítı regionális, megyei és helyi átfogó, tematikus és egyedi környezetvédelmi 
programok kidolgozása és végrehajtása segíti elı. A VKI 2015-ig tartó végrehajtási idıszakát az 
NKP-III határozza meg. A Program tematikus akcióprogramjai: 

o Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erısítése akcióprogram 

o Éghajlatváltozás akcióprogram 

o Környezet és egészség akcióprogram 

o Települési (városi és vidéki) környezetminıség akcióprogram 

o A biológiai sokféleség megırzése, természet- és tájvédelem akcióprogram 

o Fenntartható terület- és földhasználat akcióprogram 

o Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram 

o Hulladékgazdálkodás akcióprogram 

o Környezetbiztonság akcióprogram 
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A tematikus akcióprogramok különbözı szakterületi programokon, illetve a KEOP prioritásokon, 
konstrukciókon keresztül valósulnak meg. 

 

3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program  

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program fı célja a magyar gazdaság tartós növekedésének 
elısegítése. Az EU Víz Keretirányelve szempontjából kiemelt szerepe GOP 2. prioritásának, a 
„Vállalkozások technológiai korszerősítésének” van, amely a fenntartható fejlıdés elvét emeli ki. 

A program a környezetbarát hulladékszegény, energia- és anyagtakarékos termelési technológiák 
elterjesztését támogatja olyan önálló mővelet keretében, amelynek kiemelt és elsıdleges célja a 
környezeti teljesítmény javítása a fenntartható termelés eszközeinek alkalmazásával, erısítve a 
környezettudatos gondolkodásmódot. 

Horizontális szempontként a versenyképesség fejlesztésén túl a fenntartható erıforrás-
gazdálkodás és a környezetbarát vállalati mőködés elterjesztése a magyar gazdaságban szintén 
megjelenik a GOP-ban, amely mind a víz mennyiségi, mind minıségi elemeinek javulását maga 
után vonhatja.  

A gazdasági fejlıdés áttételesen a Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervben megfogalmazott intézkedések 
végrehajtását szolgálja, ugyanis a környezetvédelmi beruházások megvalósíthatósága erıteljesen 
függ a gazdaság állapotától. Ennek következtében Magyarország aktualizált konvergencia 
programja, amely alapvetıen gazdasági megszorító intézkedéseket tartalmaz, jelenleg 
akadályozza a VKI végrehajtását, azonban célkitőzései elérésekor a megvalósítás új gazdasági 
alapokra helyezıdhet. 

 

4. Regionális Operatív Programok 

A regionális operatív programok legfontosabb céljai a következık: 

o a regionális gazdasági versenyképesség erısítése, 

o a régiók turisztikai vonzerejének növelése, 

o a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi 
környezeti állapot javítása, 

o az energiatakarékosság és -hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások 
felhasználásának ösztönzése, 

o települések átfogó, integrált fejlesztése, 

o a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése, 

o a társadalmi infrastruktúra fejlesztése. 

A kiegyensúlyozott területi fejlıdést szolgálják a városi fejlesztési pólusok kialakítása, a vidék 
integrált, fenntartható fejlesztése, az elmaradott térségek felzárkóztatási programjai, valamint a 
Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése. 

Ezeket a beavatkozásokat hét regionális operatív program foglalja keretbe, melyek a következık: 
Dél-alföldi OP, Dél-dunántúli OP, Észak-alföldi OP, Észak-magyarországi OP, Közép-dunántúli OP, 
Közép-magyarországi OP, Nyugat-dunántúli OP. 

A regionális operatív programok finanszírozzák a következı VKI-t érintı fejlesztéseket: 

o belterületi bel- és csapadékvíz-rendezés, 

o szennyvízkezelési rendszerek hálózatrekonstrukciós munkái 

o a 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, vegyes mőszaki 
megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerő egyedi 
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szennyvízelhelyezés kislétesítmények elınyben részesítésével az Egyedi Szennyvízkezelés 
Nemzeti Megvalósítási Program részeként; a települési folyékony hulladékok tengelyen 
történı elszállítása és kezelésének megoldása 

o a szennyezett területek kármentesítése a település-rehabilitáció és gazdaságfejlesztés 
részeként, barnamezıs beruházásokhoz kapcsolódva  

o dögkutak rekultivációja.  

o földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja 

o települési szilárd hulladék lerakók helyi szintő rekultivációja, kivéve olyan rekultivációs 
projektek, amelyek területe régiós határokon túlnyúlik, és értékük meghaladja a 650 millió 
Ft-ot. Ezek nagy részben (80%) már jóváhagyott és megvalósítás alatt álló ISPA és 
Kohéziós Alap projektek rekultivációs részei, illetve olyan hulladékgazdálkodási 
nagyprojektek rekultivációs részei, amelyeknek elıkészítése elırehaladott állapotban van. 
Azon lerakók listáját, melyek KEOP-ban megvalósuló projektek részei, a KEOP a pályázati 
kiírások rögzítik. A ROP-okba csak az itt nem szereplı települések pályázhatnak. 

o környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása 

o vizeink mennyiségi és minıségi védelme intézkedés regionális jelentıségő vízvédelmi 
területeken (VKI célkitőzéssel megegyezı projekt lehetıségek a ROP-okban): 

o meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminıség javítása, 
rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-, 
tavak, holtágak, mellékágak) 

o vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében (a belvízzel, 
mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás, 
vízrendszer rehabilitáció) 

 

5. Közlekedés Operatív Program 

A KözOP közlekedés-fejlesztést megalapozó operatív program. Stratégiai céljai elsısorban a 
versenyképesség támogatását és a környezeti fenntarthatóság javítását szolgálják a közúti és 
vasúti elérhetıség javításával. A közlekedésbıl származó környezeti terhek – elsısorban a 
légszennyezés és a zajterhelés – enyhítését, és a fenntartható (erıforrás-takarékos) közlekedés 
kialakítását a KözOP keretében megvalósuló fejlesztések támogatják. A KözOP négy prioritási 
tengelyén belül a kedvezıbb környezeti hatással jellemezhetı közlekedési módok (vasúti, vízi, ill. 
általában a közforgalmú közlekedési módok) elıtérbe helyezése az alábbiak szerint valósul meg: 

   1. prioritási tengely: Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetıségének javítása 

A vízi közlekedés fejlesztésében Magyarországon elsısorban a dunai vízi út intermodális 
fejlesztését szolgálja. Ez a célkitőzés a Duna-részvízgyőjtın hátrányosan érinti a Víz Keretirányelv 
célkitőzéseit.  

   2. prioritási tengely: Térségi elérhetıség javítása 

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen prioritási tengely kizárólag a vasúti és vízi közlekedés dinamikus 
fejlesztése mellett jelenthet környezeti szempontból kedvezı megoldást.  

   3. prioritási tengely: Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

Az intermodális logisztikai központok közlekedési csatlakozásainak fejlesztése révén a 
környezetbarát közlekedési módok (vasúti, vízi úti szállítás) erısítése. Ennek érdekében a 
következı idıszakban a kikötık fejlesztésének is célja a trimodális funkció betöltése (a vasúti 
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kapcsolat kialakítása) és áruforgalmi központ kialakítása. Kikötık fejlesztése akadályozza a Víz 
Keretirányelv célkitőzéseinek megvalósítását.  

6. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program több mint 1400 milliárd forint mezıgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatást biztosít a 2007-2013. évek közötti hét éves idıszakban. A program 
intézkedéscsoportokra és intézkedésekre tagolódik. Az egyes intézkedések súlyozása nagyon 
eltérı, a legnagyobb (jóllehet komplex) intézkedés csaknem 30 %-át fedi le a teljes összegnek 
(mezıgazdasági üzemek korszerősítése), a legkisebb pedig 0,02 % alatti összeggel számol 
(agrár-erdészeti rendszerek, szaktanácsadási szolgáltatások létrehozása). Szerencsés körülmény, 
hogy a VGT szempontjából legalább részben jelentıséggel bíró intézkedések a legnagyobb súlyú 
intézkedések között is megtalálhatók. Ezek az I. és II. intézkedéscsoportot érintik (százas és 
kétszázas számozású intézkedések), de az egész program végrehajtásának a támogatására 
tervezett technikai segítségnyújtás (511 intézkedés) is tartalmazhat releváns tevékenységeket a 
megfelelı döntéshozói szándék esetén.  

A két legnagyobb forrást lekötı intézkedés (együttesen 50 %, azaz évi 100 milliárd forint) a 214 
(agrár-környezetvédelem) és a 121 (mezıgazdasági üzemek korszerősítése). Az ÚMVP VKI 
végrehajtását erısítı pontjaiban kiemelt szerepet kell kapnia a VKI céloknak, annak érdekében, 
hogy a VKI 2015-ig teljesítendı elıírásai elérhetık legyenek (ezt az EU Bizottsági észrevételei is 
szorgalmazzák). Kapcsolódó intézkedések: 

1.2.1.1.Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben 

1.2.1.2.Állattenyésztést szolgáló beruházások 

1.2.5.1.Melioráció mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése 

1.2.5.3.A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés 

2.1.2. A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzető területek mezıgazdasági 
termelıinek nyújtott kifizetések 

2.1.3. Natura 2000 kifizetések mezıgazdasági területeken 

2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 

2.1.6. Nem termelı beruházásoknak nyújtott támogatás 

2.2.1. A mezıgazdasági földterület elsı erdısítése 

2.2.2. Agrár-erdészeti rendszerek elsı létrehozása mezıgazdasági földterületeken 

2.2.3. Nem mezıgazdasági földterület elsı erdısítése 

2.2.4 Erdı-környezetvédelmi kifizetések 

2.2.5 Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelızı intézkedések bevezetése 

 

Halászati Operatív Program 

Halászati Operatív Program az Európai Unió által társfinanszírozott támogatás az önálló 
strukturális alapot képezı beruházásokat támogat, amelynek fı célja az alacsony hazai 
halfogyasztás növelése. Az uniós szabályozás nagyon korlátozott mértékben, de lehetıvé teszi a 
természetes vízi halászat támogatását is.  

A Halászati Operatív Programjai közül a VKI-hoz kapcsolható intézkedések a következık: 
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o halastavak, telelı/tároló tavak és medencék halkeltetık építése, értéknövelı felújítása, 
gátak, tómedrek, halágyak, táp- és lecsapoló csatornák, mőtárgyak rekonstrukciója, újak 
kialakítása; (2.1. Akvakultúra) 

o telephelyen megvalósuló szociális- és munkakörülményeket javító beruházások; telepi 
infrastruktúra fejlesztése; környezetterhelést csökkentı beruházások; halászati telephelyen 
történı közvetlen értékesítés infrastruktúrájának létesítése. (2.1. Akvakultúra) 

o halászati eszközök (beleértve a megfogott hal biztonságos tárolására szolgáló eszközöket, 
halászcsónakot és motort) beszerzése, felújítása, kivéve a fogóeszközöket; (2.2. Belvízi 
(természetes vízi) halászat) 

 

7. A Svájci és a Norvég alap 

Svájc a tíz, 2004-ben EU taggá vált ország részére öt éven át fejlesztési hozzájárulást biztosít. Az 
együttmőködési program csökkenteni kívánja egyrészt az Európai Unió tagállamai közötti, 
másrészt az érintett országok belsı viszonyaiban tapasztalható egyenlıtlenségeket.  

A prioritások közül négybe VKI-s kapcsolódású projektekkel is lehet pályázni: 

o Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzető régiókban;  

o Természeti katasztrófák megelızése és kezelése;  

o Az alapinfrastruktúra javítása/helyreállítása és modernizációja, valamint a környezet 
fejlesztése;  

o Határon átnyúló környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem. 

A támogatás minimum 40%-a a leghátrányosabb helyzetben lévı észak-magyarországi és észak-
alföldi régiókban kerül felhasználásra, külön figyelemmel Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár megyékre. 

 

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) között 2004 májusában megkötött 
megállapodás értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat 
fizetnek a belsı piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
elnevezéső támogatási forma alapját, amelyet az új, valamint a fejletlenebb régi EU-tagországok 
pályázatok révén a felzárkózásukra fordíthatnak. Norvégia hasonló céllal, a tíz új tagországgal 
megkötött kétoldalú szerzıdésekkel létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust is.  

A korábbiakhoz hasonlóan ebben e pályázati körben kilenc kiemelt területen volt lehetıség 
fejlesztési forrást igényelni. Ezek között szerepelt egyebek mellett az egészségügy, az európai 
örökség megırzése, a környezetvédelem, valamint a humánerıforrás-fejlesztés. Következı 
környezetvédelmi projekttípusokra lehet pályázni, amelyek VKI érdekeltségőek: 

o NGO-k bevonásának elısegítése a környezetvédelem területén; 

o környezettudatos nevelés; 

o szennyezést nem okozó, ún. tiszta technológiák bevezetésének elısegítése; 

o fenntartható fejlıdés; 

o organikus mezıgazdaság fejlesztése, hazai növény- és állatfajták termesztése, ill. 
tenyésztése. 
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10 A közvélemény tájékoztatása 

10.1   A tájékoztatás folyamata 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk új feltételeket teremtett vízgazdálkodási feladataink 
megvalósításában is. A Közösség egységes vízügyi politikája, melyet a röviden Víz 
Keretirányelvnek nevezett joganyag foglal össze, egyrészt megerısíti a hazánkban már több 
évtizede elterjedt vízgyőjtı-gazdálkodási szemléletet, de túl is lép rajta, nem csupán a 
szakemberekre ró ki sokrétő feladatot, de a társadalom tagjainak felelısségteljes magatartását is 
elvárja. 

A 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 vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatnak nem egy külön 
lépése. A VKI végrehajtásának legjobb gyakorlata csak úgy valósítható meg, ha a tervezési 
folyamat fontos minden fontos lépésének végrehajtásába bevonjuk a társadalmat. 

A társadalom bevonás kezdete 

A VKI-val kapcsolatos tájékoztatás 2003-tól indult el Magyarországon az Európai Bizottság 
brosúrájának magyar nyelvő kiadásával. 2005-ben a VKI végrehajtásának helyzetérıl „Európai 
összefogás a vizek jó állapotáért” címmel jelent meg egy vaskosabb kiadvány. Ezek az ingyenes 
tájékoztató füzetek elsısorban a környezetvédelem iránt hivatalból érdeklıdı állampolgárokhoz 
jutottak el. 

A 221/2004 (VII. 21.) számú, a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet 
rögzíti a társadalom bevonásának rendjét a VKI végrehajtásának megvalósítását jelentı 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). 

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 
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korábban kidolgozott ICPDR stratégiát, a Közös Megvalósítási Stratégia keretében készült 
társadalom bevonási útmutatót, valamint a HarmoniCOP nevő EU projekt eredményeit is. 

A kidolgozott társadalom-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. 

Ugyancsak a „VKI végrehajtásának elısegítése, II. fázis” c. projekthez kötıdik a Víz Információs 
Központok (VIK) kialakítása 2007-ben azokon a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokon, 
amelyek az adott részvízgyőjtı vízgyőjtı-gazdálkodási tervének összeállításáért felelısek (Duna – 
Gyır; Tisza – Szolnok; Dráva – Pécs; Balaton – Székesfehérvár). A VIK-ek feladata a társadalom-
bevonás mindhárom szintjének biztosítása az adott részvízgyőjtın (információszolgáltatás, 
konzultáció és az aktív bevonás elısegítése). Itt kell fogadni és értékelni a vízgyőjtı-gazdálkodási 
tervvel kapcsolatban a vitaanyagokra érkezı véleményeket, illetve ezek feldolgozásával támogatni 
a részvízgyőjtı VGT-jének összeállításáért felelıs KÖVIZIG-et. Ugyancsak a VIK-ek feladata a 
részvízgyőjtı további vízügyi igazgatóságainak támogatása a társadalom bevonás terén. 

A Tisza részvízgyőjtıhöz tartozó Víz Információs Központ a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóságon található. Elérhetıségei a www.kotikovizig.hu internetes oldalon, az EU 
VÍZKERETIRÁNYELV / VIK alpont alatt a nyilvánosság számára a tervezési folyamat alatt 
rendelkezésre álltak. 

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 kötıdtek: 

o a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemtervének és munkaprogramjának nyilvánosságra 
hozatala – 2006. december 22. 

o a jelentıs vízgazdálkodási kérdések / problémák azonosítása és nyilvánosságra hozatala – 
2007. december 22. 

o a vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének nyilvánosságra hozatala – 2008. december 22. 

A fenti dátumokat követı egy-egy fél évben az adott vitaanyag, ill. tervezet véleményezésére került 
sor, mely alapján a konzultációs idıszakot követıen kellett 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 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, az eredményeit az országos VGT 10. fejezete foglalja össze. 

 

A második szakasz a konzultációs folyamatban (2008. I. félév) 

A jelentıs vízgazdálkodási kérdések (JVK) országos és 4 részvízgyőjtı szintő tervezete 2007. 
december 22-én került a KvVM – mint a VKI szerinti hatáskörrel rendelkezı hatóság – honlapjára 
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(www.kvvm.hu), elérhetıvé vált a VKI hivatalos hazai honlapján (www.euvki.hu), illetve megjelent a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítı 2008. évi 1. számában. További terjesztése a 2007-es 
tapasztalatok alapján történt. 

A konzultáció alapját képezı vitaanyag a hazai adottságok és meghatározó folyamatok áttekintése 
után Magyarországnak a Duna medencében elfoglalt helyzetét figyelembe véve foglalta össze az 
ország, ill. a négy hazai részvízgyőjtı jelentıs vízgazdálkodási kérdéseit. A dokumentum a 
problémákat elsısorban abból a szempontból mutatta be, hogy azok hogyan viszonyulnak az 
összeurópai célhoz (a vizek jó állapota) annak számbavételével, hogy a tervezés milyen fı 
kérdésekre terjedjen ki.  

Az írásos konzultáció eredeti június 22-i határidejét 2008. július 31-ig meghosszabbították, mely 
idıpontig 59 írásbeli észrevétel érkezett a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 
(VKKI) címére. 

 

A 42 hazai tervezési alegységre vonatkozóan a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok az 
egyes alegységeken jellemzı jelentıs vízgazdálkodási problémákat bemutató konzultációs 
anyagokat készítettek és tettek elérhetıvé saját honlapjaikon 2008. év elején. Ezeket 2008. elsı 
felében írásban lehetett véleményezni az igazgatóságok címén.  

A KÖTI-KÖVIZIG az internetes oldalán közzétett konzultációs anyagok véleményezésére 
figyelemfelhívást intézett a nyilvánosság felé. A figyelemfelhívó levél postai és elektronikus úton 
került továbbításra. 

Az elkészült anyagokról tájékoztatást kaptak a következı szervezetek, személyek: 

 

Postai úton értesítés kaptak 

o Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács tagjai 

az alegység területét érintı 
o megyei közgyőlések elnökei  

o környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság vezetıi 

o környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség vezetıi 

o nemzeti park igazgatóságok vezetıi 

o kistérségek vezetıi 

o vízgazdálkodási társulatok vezetıi 

o szakigazgatási hivatalok vezetıi  

 

Elektronikus úton értesítést kaptak 

az alegység területét érintı 
o katasztrófavédelmi igazgatóságok 

o falugazdászok 

o kistérségek megyei szervezıi, kistérségi megbízottak 

o települések önkormányzatai 

o erdészeti igazgatóságok 

o kamarák (agrár, mérnök, ipar kamara) 

o MAGOSZ 
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o növény- és talajvédelmi igazgatóságok 

o horgász szövetségek 

o regionális idegenforgalmi bizottságok 

o felsıoktatási intézmények 

o civil szervezetek (természetvédı, környezetvédı szövetségek, egyesületek) 

 

A fent megjelölt személyek, szervezetek, intézmények további tájékoztatást kaptak az 
alegységtervek készítésének folyamatáról, a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési feladatok 
aktualitásairól. 

A nyilvánosság lehetıséget kapott az elkészített anyagok véleményezésére, melyet postai úton 
(KÖTI-KÖVIZIG 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4) és elektronikus formában (euvki@kotikovizig.hu) 
tehettek meg. 

A nyilvánosság lehetıséget kapott az elkészített anyagok véleményezésére, melyet postai úton 
(KÖTI-KÖVIZIG 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4) és elektronikus formában (euvki@kotikovizig.hu) 
tehettek meg. 

A Zagyva tervezési alegység jelentıs vízgazdálkodási kérdéseivel kapcsolatban 5 db vélemény 
érkezett: 
 

- Észak-Alföldi Régió Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

 

A „Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdései”-vel kapcsolatosan a KÖTI-KÖVIZIG-hez 
érkezett észrevételeket a VKKI felé továbbítottuk. 

A Tisza részvízgyőjtı fórumra a magyarra lefordított ICPDR Tisza jelentés kapcsán került sor 
Szolnokon, 2008. június 26-án. A jelentés az alapját képezi a 2009 végére esedékes, öt országra 
(Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország és Szerbia) kiterjedı tiszai vízgyőjtı-gazdálkodási 
tervnek, és egyben az egész Duna medencére vonatkozó terv fontos pillérét is képezi. Annak 
érdekében, hogy a készülı Tisza terv minél szélesebb társadalmi egyetértésen alapuljon, az 
ICPDR Tisza csoport döntése alapján az öt érintett ország (külön-külön) egyeztetési fórumot 
szervezett. A magyar Tisza fórumra meghívottak – a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés társadalmi 
konzultációjának korábbi tapasztalatai alapján – az érintett kormányzati és önkormányzati szervek, 
a társadalmi szervezetek, a vízhasználók és a szakmai-tudományos élet képviselıi közül kerültek 
ki. Az esemény az ICPDR Tisza jelentésének megvitatásán túl lehetıséget kínált a hazai Tisza 
részvízgyőjtı VGT folyamatának áttekintésére, illetve aktuálisan a jelentıs vízgazdálkodási 
kérdések megvitatására. A több mint 100 fıs rendezvény hasznos tapasztalatokat eredményezett 
és információkkal járult hozzá a Tisza VGT kidolgozásához. 

 

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 
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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 feldolgozásra. Minden beérkezett vélemény folyamatosan megtekinthetı a 
www.vizeink.hu oldalon 

o 2008. december 22-tıl a honlapon elérhetı az „Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási terve. 
Az országos terv háttéranyaga” címő dokumentum, amelyhez a véleményeket 2009. január 
31-ig lehetett beküldeni 

o 2009. április 22-tıl szintén elérhetı a honlapon az “Országos Szintő Intézkedési Programok – 
Országos vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 8. Fejezetének munkaközi anyaga”.amely az 
országos háttéranyagra beérkezett véleményeket is beépítve készült el és az érdekeltek 
számára részletesen bemutatta  a VGT gerincét alkotó intézkedési programok tervezetét. A 
dokumentum véleményezhetı volt 2009. július végéig 

o 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 honlapon. Ezek a konzultációs anyagok az 
alegységhez tartozó vízfolyások, tavak, felszín alatti vizek állapotát, a jellemzı okokat és az 
állapotjavítását célzó intézkedési javaslatokat tartalmazzák közérthetı formában 

o Augusztus végéig felkerültek a honlapra az országos és részvízgyőjtı VGT terv kéziratok, 
majd szeptember elején az alegységi tervek kéziratai, amelyeket 2009. november 18-ig 
lehetett véleményezni. 

o 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: 

o 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: 

o Szakmai szakigazgatási szervezetek (MgSzH, ÁNTSz, fejlesztési ügynökségek, 
falugazdászok, állami erdészetek, fogyasztóvédelem, katasztrófavédelem, földhivatalok) 
területi (megyei, kistérségi, regionális) szervei 

o Megyei és települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, kistérségi társulások 
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o Civil szervezetek (környezetvédelem, turizmus, sport, oktatás, településfejlesztés stb. 

o 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) 

o Vízgazdálkodási ágazat szereplıi (vízitársulatok, víziközmő vállalatok és szövetségek, strand 
és kikötı üzemeltetık, halászat és horgászat szervezetei, tavak/tározók, vízfolyások és 
mőtárgyak tulajdonosai és kezelıi) 

o Tudományos és oktatási intézmények és szervezetek (kutatóintézetek és vállalatok, 
egyetemek és fıiskolák szakirányú karjai, szakmai egyesületek 

o 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 

o Az alegységi fórumok indulásakor a lakosság a sajtón keresztül kapott a személyes 
véleményezési lehetıségrıl tájékoztatást 

o 2009. június 29-én a KÖTI-KÖVIZIG-nél tartott sajtótájékoztatón elhangzottak a vízgyőjtı-
gazdákodási tervezéssel kapcsolatos feladatok, az alegységfórumok idıpontjai, 
bemutatásra kerültek a fórumok szervezıi 

o Az alegységfórumokat megelızve a sajtó külön értesítést kapott a fórumok helyérıl, idejérıl 

o A területi fórumok szakmai alapja a honlapon közzétett és az érdekeltek körében meghírdetett 
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 Hatvanban, 2009.07.27-én került sor.  

A fórumon 43 fı vett részt.  

A fórumon 20 szervezet képviseltette magát.  

A résztvevık összesen 61 véleményt, kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg. 

o Az alegységi fórum emlékeztetıjét a 10-1melléklet tartalmazza. 

o  

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 24 tematikus fórum szervezésére került sor.  

Háromféle tematikus fórum került megszervezésre.  

o országos szinten fontos témakörök (mezıgazdaság, természetvédelem, erdıgazdálkodás, 
önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat, szabályozási és átfogó 
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intézkedések, intézményfejlesztés, fejlesztési programozás, infrastruktúra fejlesztések, 
finanszírozás), 

o földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylı területek (Alföld felszín alatti vizei, Tisza 
tó, Körösök és TIKEVIR, Dunántúli-középhegységi és a kapcsolódó Budapest környéki 
hideg és termál karsztvizek),  

o 4 részvízgyőjtı szintjén jelentkezı kérdések. 

 

d) 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. A bizottság 15 fı létszámú, összetétele a következı:  

• 6 fı (40%) az államigazgatás képviselıi (környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóság, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség, 
nemzeti park igazgatóság, mezıgazdasági szakigazgatási hivatal területi 
szerve,megyei területfejlesztési tanács, helyi önkormányzat által kijelölt 
személy)  

• 3 fı (20%) a társadalmi szervezetek képviselıi (a mőködési területen 
tevékenységet folytató társadalmi szervezet)  

• 3 fı (20%) a gazdasági szereplık (a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti 
vízhasználók)  

• 3 fı és (20%) a tudományos-szakmai terület képviselıi (szakmai-tudományos 
szervezetek képviselıi)  

Feladatuk a társadalmi részvétel biztosítása a területükre esı tervezési alegységeken. 
Titkárságukat az egyes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok biztosítják. 

A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési 
Bizottsága 2009. február 25-én alakult meg 15 fıvel. 

Titkársági feladatait a KÖTI-KÖVIZIG Vízgyőjtı-gazdálkodási Osztálya látja el. 

A Bizottság 2009. október 14-én, november 17-én és december 1-én tarott Bizottsági 
Tanácsüléseket az elkészített alegységtervekkel kapcsolatban.  

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 
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igazgatóságok (Duna – Gyır; Tisza – Szolnok; Dráva – Pécs; Balaton – Székesfehérvár) 
látják el. 

 

 
A Tisza Részvízgyőjtı Vízgazdálkodási Tanács 2009. június 29-én alakult meg Szolnokon. 
Titkársági feladatait a KÖTI-KÖVIZIG látja el. A Tanácsnak 23 tagja van. 

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 KÖTI-KÖVIZIG mőködési területén egy Területi Vízgazdálkodási Tanács mőködik, amelynek 25 
tagja van.  

A Zagyva alegységet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mőködési 
területén lévı Területi Vízgazdálkodási Tanács Tervezési Bizottsága is tárgyalta. 

Emellett a széles nyilvánosság folyamatos tájékoztatására a sajtón és elektronikus médián 
keresztül került és kerül sor. 2009 tavaszától kezdıdıen során több sajtótájékoztatót szerveztek a 
téma megismertetése érdekében. 

 

10.2   A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára  

A területi fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamint az 
alegységet érintı tematikus fórumokon és az alegységet érintı fórumokon elhangzottak 
feldolgozásra kerültek és a tervezık minden észrevételre leírták a véleményüket a 10-2. 
mellékletben, jelezve, hogy az adott véleményt 

o a terv jelenleg is tartalmazza / figyelembe veszi 

o elfogadják a véleményt, beépítésre kerül / figyelembe veszik a tervben 

o részben elfogadják, a vélemény egyes elemeit a beépítik / figyelembe veszik a tervben 

o a terv szempontjából nem releváns 

o nem fogadják el, a tervbe nem építik be 

 

A beküldött vélemények digitális formátumban a 10-3. mellékletben találhatóak. 

 

Az alegységtervvel kapcsolatban 17 észrevétel érkezett: 

o 6 db olyan vélemény, amely az alegységterv szempontjából nem releváns 

o 2 db olyan észrevétel, amelyet az alegységterv már tartalmazott és figyelembe vett 

o 3 db olyan vélemény, amely nem került elfogadásra, így nem került beépítésre 

o 6 db vélemény került részben elfogadásra, a vélemény egyes elemei beépítésre kerültek, 
figyelembe lettek véve. 
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10.3   A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége 

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 

1. Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kézirata és mellékletei 

2. Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv konzultációs anyaga és mellékletei 

3. Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kéziratához, konzultációs anyagához és mellékleteihez 
érkezett naplózott, mindenki által követhetı és tovább véleményezhetı hozzászólások és 
vélemények 

4. Alegységi Területi Fórumok dokumentumai 

o Meghívó 

o Prezentációk 

o Fórum keretei (bevezetı elıadás) 

o Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás) 

o Emlékeztetık és jelenléti ívek:  

o emlékeztetı 

o jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név és aláírás) 

o 4 db fotó 

5. Tematikus fórumok dokumentumai 

o Meghívó 

o Prezentációk 

o Fórum keretei (bevezetı elıadás) 

o Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás) 

o Emlékeztetık és jelenléti ívek 

o fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl 

o jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet) 

o 4 db fotó 

 

 

 


