A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása
VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

2-13 Kettıs-Körös alegység
közreadja:
a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,
Budapest
és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Gyula
2010. március

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

TARTALOM
BEVEZETİ ........................................................................................................................... 1
1

VÍZGYŐJTİK ÉS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE .............................................................. 2
1.1

1.2

1.3

1.4

2

Természeti környezet........................................................................................................................3
1.1.1

Domborzat, éghajlat................................................................................................................................... 4

1.1.2

Földtan, talajtakaró .................................................................................................................................... 5

1.1.3

Vízföldtan................................................................................................................................................... 7

1.1.4

Vízrajz........................................................................................................................................................ 8

1.1.5

Élıvilág .................................................................................................................................................... 11

Társadalmi és gazdasági viszonyok .............................................................................................13
1.2.1

Településhálózat, népességföldrajz......................................................................................................... 15

1.2.2

Területhasználat ...................................................................................................................................... 17

1.2.3

Gazdaságföldrajz ..................................................................................................................................... 18

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi ...............................................................................20
1.3.1

Hatáskörrel rendelkezı hatóság .............................................................................................................. 20

1.3.2

A tervezést végzı szervezetek ................................................................................................................ 21

1.3.3

Határvízi kapcsolatok............................................................................................................................... 21

1.3.4

Érintettek.................................................................................................................................................. 22

Víztestek jellemzése........................................................................................................................22
1.4.1

Vízfolyás víztestek ................................................................................................................................... 23

1.4.2

Állóvíz víztestek ....................................................................................................................................... 24

1.4.3

Erısen módosított és mesterséges víztestek .......................................................................................... 25

1.4.4

Felszín alatti víztestek.............................................................................................................................. 27

EMBERI TEVÉKENYSÉGBİL EREDİ TERHELÉSEK ÉS HATÁSOK .......................... 29
2.1

2.2

2.3

2.4

Pontszerő szennyezıforrások .......................................................................................................33
2.1.1

Települési szennyezıforrások ................................................................................................................. 33

2.1.2

Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek ....................................................................................... 37

2.1.3

Mezıgazdasági szennyezıforrások......................................................................................................... 44

2.1.4

Balesetszerő szennyezések .................................................................................................................... 48

Diffúz szennyezıforrások...............................................................................................................51
2.2.1

Települések ............................................................................................................................................. 52

2.2.2

Mezıgazdasági tevékenység................................................................................................................... 56

A természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások ....................................63
2.3.1

Keresztirányú mőtárgyak, duzzasztások.................................................................................................. 64

2.3.2

Folyószabályozás és mederrendezés, árvízvédelmi töltések .................................................................. 66

2.3.3

Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás................................................................................. 72

2.3.4

Fenntartási tevékenységek ...................................................................................................................... 74

Vízkivételek ......................................................................................................................................75

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

2.5

2.6

3

2.4.1

Vízkivétel felszíni vizekbıl ....................................................................................................................... 75

2.4.2

Vízkivétel felszín alatti vizekbıl................................................................................................................ 78

Egyéb terhelések.............................................................................................................................80
2.5.1

Belvízelvezetés ........................................................................................................................................ 80

2.5.2

Közlekedés .............................................................................................................................................. 81

2.5.3

Rekreáció................................................................................................................................................. 82

Az éghajlatváltozás várható hatásai..............................................................................................87
2.6.1

Vízgazdálkodás ....................................................................................................................................... 87

2.6.2

Aszály, árvíz, belvíz ................................................................................................................................. 88

2.6.3

Mezıgazdaság ........................................................................................................................................ 88

2.6.4

Biodiverzitás ............................................................................................................................................ 89

2.6.5

Ipar, település, társadalom....................................................................................................................... 89

2.6.6

Egészségügy ........................................................................................................................................... 89

VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK........................................................................ 90
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
4

Ivóvízkivételek védıterületei..........................................................................................................90
3.1.1

Felszíni ivóvízbázisok: Jogszabályi háttér ............................................................................................... 90

3.1.2

Ivóvízkivétel felszín alatti vízbázisokból ................................................................................................... 91

Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek.........................................................................................93
Természetes fürdıhelyek ...............................................................................................................95
3.3.1

Jogszabályi háttér .................................................................................................................................... 95

3.3.2

Természetes fürdıhelyek kijelölésével érintett víztestek ......................................................................... 96

Védett természeti területek ............................................................................................................96
3.4.1

Jogi háttér ................................................................................................................................................ 97

3.4.2

Védett területek listája.............................................................................................................................. 99

Halas vizek .....................................................................................................................................105
MONITORING HÁLÓZATOK ÉS PROGRAMOK ........................................................ 106

4.1

Felszíni vizek .................................................................................................................................109

4.2

Felszín alatti vizek .........................................................................................................................117

4.3

Védett területek .............................................................................................................................121

5

A VIZEK ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JELENTİS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK
AZONOSÍTÁSA ........................................................................................................ 124
5.1

5.2

Vízfolyás víztestek ökológiai állapotának minısítése...............................................................124
5.1.1

Az értékelés módszere .......................................................................................................................... 124

5.1.2

Biológiai állapot értékelése .................................................................................................................... 126

5.1.3

Fiziko-kémiai állapot értékelése ............................................................................................................. 129

5.1.4

Hidromorfológiai állapot értékelése........................................................................................................ 131

5.1.5

Az ökológiai állapot integrált minısítése vízfolyásokra .......................................................................... 133

5.1.6

Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése........................................................................... 136

Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése...................................................................138

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

5.3

5.4

5.5

6

5.2.1

Biológiai állapot értékelése .................................................................................................................... 139

5.2.2

Fiziko-kémiai állapot értékelése ............................................................................................................. 140

5.2.3

Hidromorfológiai állapot értékelése........................................................................................................ 141

5.2.4

Az ökológiai állapot integrált minısítése állóvizekre .............................................................................. 141

5.2.5

Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése........................................................................... 142

Felszín alatti víztestek állapotának minısítése..........................................................................142
5.3.1

A mennyiségi állapot értékelése és minısítése ..................................................................................... 142

5.3.2

Kémiai állapot értékelése és minısítése................................................................................................ 147

Védelem alatt álló területek állapotának értékelése ..................................................................153
5.4.1

Ivóvízkivételek védıterületei .................................................................................................................. 153

5.4.2

Nitrát-érzékeny területek........................................................................................................................ 154

5.4.3

Természetes fürdıhelyek....................................................................................................................... 155

5.4.4

Védett természeti területek .................................................................................................................... 156

5.4.5

İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme ........................................................................ 157

A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik...........................................157
5.5.1

Az alegységre jellemzı legfontosabb felszín alatti víztesteket érintı problémák és azok okai .............. 157

5.5.2

Az alegységre jellemzı legfontosabb felszíni víztesteket érintı problémák és azok okai ...................... 158

KÖRNYEZETI CÉLKITŐZÉSEK................................................................................ 166
6.1

Mentességi vizsgálatok ................................................................................................................167

6.2

Döntési prioritások........................................................................................................................168

6.3

Környezeti célkitőzések ütemezése ............................................................................................169

7

VÍZHASZNÁLATOK GAZDASÁGI ELEMZÉSE .......................................................... 172
7.1

Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás költség-megtérülésének
értékelése.......................................................................................................................................172

7.2

Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi költségmegtérülésének értékelése ..................174

7.3

A vízszolgáltatások külsı költségeinek jelenlegi megfizettetésének helyzete ......................175

8

INTÉZKEDÉSI PROGRAM ........................................................................................ 177
8.1

Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések .............................181
8.1.1

Településekrıl összegyőjtött kommunális szennyvizek elvezetése, tisztítása, elhelyezése .................. 181

8.1.2

Településekrıl származó egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések ...................................... 183

8.1.3

Ipari forrásból származó közvetlen szennyezések................................................................................. 185

8.1.4

Mezıgazdasági tevékenységbıl származó tápanyag és szervesanyag terhelések
csökkentése, illetve környezetfenntartó szerepének növelése .............................................................. 186

8.1.5

Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése .......................................................... 188

8.1.6

A Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések alkalmazása .................... 190

8.2

Egyéb
szennyezésének
megelızése,
illetve
szennyezések
kárelhárítása,
kármentesítése ..............................................................................................................................193

8.3

Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések................................197
8.3.1

Vízfolyások és állóvizek medrét érintı intézkedések ............................................................................. 197

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

8.3.2

Vízfolyások árterére vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti sávjára vonatkozó
intézkedések .......................................................................................................................................... 197

8.3.3

A hidromorfológai viszonyokat javító vízhasználatok megvalósítása..................................................... 199

8.3.4

A vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása ......................... 200

8.4

Fenntartható vízhasználatok a vizek mennyiségi védelme érdekében ...................................201

8.5

Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések ...................................................................205

8.6

Vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések ...............................206

8.7
8.8

8.6.1

Vizes élıhelyekre és védett természeti területekre vonatkozó intézkedések......................................... 207

8.6.2

„Halas vizekre” vonatkozó intézkedések................................................................................................ 209

8.6.3

Természetes fürdıhelyekre vonatkozó speciális intézkedések.............................................................. 209

8.6.4

A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása .................................................................... 209

Finanszírozási igény, rendelkezésre álló források ....................................................................211
Nemzetközi együttmőködés, a határon átnyúló problémák kezelése .....................................215
8.8.1

A Duna vízgyőjtı-gazdálkodási terve..................................................................................................... 215

8.8.2

Konkrét nemzetközi kezelést igénylı problémák, és közös intézkedések ............................................. 215

9

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK ÉS TERVEK .............................................................. 217

10

A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA ..................................................................... 220
10.1 A tájékoztatás folyamata ..............................................................................................................220
10.2 A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára ...........................................................223
10.3 A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége .............................................................223
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A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

Bevezetı
Az élıvizek, fıleg az édesvizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is
járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági
értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetıségeket kínál. Ez az
erıforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövıben is mindenkinek
jusson tiszta ivóvíz és tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak a folyók és tavak,
erıfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért.
Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek”
(továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelezı az ebben elıírt
feladatok végrehajtása.
A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti
víztestek „jó állapotba”1 kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz
tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a
megfelelı vízmennyiséget is.
A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy
belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelésrıl,
ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztésérıl. A különbözı elképzelések
összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett területen mőködı érdekcsoportok
(gazdák, ipari termelık, horgászok, turizmusból élık, erdészek, természetvédık, fürdık
mőködtetıi, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt
vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban.
A kitőzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek jó ökológiai, vízminıségi és mennyiségi, valamint a
felszín alatti vizek jó minıségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat.
E célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyőjtı-gazdálkodási terv foglalja össze,
amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként születik meg.
Elkészítésének határideje 2009. december 22.
A terv egyrészt tartalmazza majd az összes szükséges háttér-információt (mely víztestekrıl van
szó, jelenleg milyen állapotban vannak, milyen problémák jelentkeznek, ennek milyen okai
azonosíthatók), továbbá, hogy milyen környezeti célkitőzéseket tőzhetünk ki és ezek eléréséhez
milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzıkre van
szükség.

1

Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából
indul ki. Akkor tekinthetık a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés)
használt vizek minısége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektıl függı természetes
élıhelyek mőködését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai
és kémiai (vízminıségi) állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig. Ettıl az
általános környezeti célkitőzéstıl csak részletes trsadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidı
indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitőzések tehetık.
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1 Vízgyőjtık és víztestek jellemzése
A tervezési alegység az Alföld nagytáj keleti szélén, az országhatár mellett található. Lásd 1-1. és
1-2. ábrák.
1-1. ábra:

Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegységei

1-2. ábra: A Kettıs-Körös alegység áttekintı térképe

A Kettıs-Körös vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegység területe alapvetıen három részvízgyőjtı
területébıl tevıdik össze. A legjelentısebb a Kettıs-Körös saját részvízgyőjtı területe. Ezen

1. fejezet

Vízgyőjtık és víztestek jellemzése
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túlmenıen az országhatárt metszı két folyónak - a Fehér- és Fekete-Körösnek - is van az
országhatáron belül saját részvízgyőjtı területe.
1-1. táblázat: A Kettıs-Körös részvízgyőjtı területének jellemzı adatai:
Folyó

Magyarország/km2

Románia/km2

Összes/km2

Fekete-Körös

151

4494

4645

Fehér-Körös

298

3977

4275

Kettıs-Körös
közvetlen

1295

171

1466

Kettıs-Körös
összesen

1744

8642

10386

1.1 Természeti környezet
A Kettıs-Körös vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegység az ország keleti szélén, Békés megye
területén található. E tervezési alegység a KÖR-KÖVÍZIG mőködési területének legösszetettebb
vízgazdálkodású része. A Kettıs-Körös vízgyőjtı területének teljes magyarországi részét foglalja
magában, ezt a tervezés során megosztottuk a Fehér,- a Fekete,- és a Kettıs-Körös
magyarországi részvízgyőjtıjére. A vízrendszer mai képe a folyószabályozások során alakult ki.
Kijelölt vízfolyás víztestek:
-

Fehér-Körös

-

Fekete-Körös

-

Kettıs-Körös
A Kettıs-Körös jobb oldali részvízgyőjtı területének kijelölt vízfolyásai:
-

Büngösdi-fıcsatorna

-

Vargahosszai-fıcsatorna

-

Gyepes-fıcsatorna alsó

-

Gyepes-fıcsatorna felsı

-

Korhány-csatorna

-

Hosszúfok-Határér-Kölesér fıcsatorna

A Kettıs-Körös bal oldali részvízgyőjtı területének kijelölt vízfolyásai:
-

Élıvíz-csatorna

-

Gerlai-holtág

-

Mezıberényi-fıcsatorna

-

Kígyósi -fıcsatorna

Kijelölt állóvíz víztestek:

1. fejezet

Vízgyőjtık és víztestek jellemzése
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-

Fehérháti halastavak

-

Gácsháti halastavak

-

Dénesmajori halastavak

-

Békéscsabai téglagyári tavak

Felszín alatti víztestek:
-

sp.2.12.2 Körös-vidék, Sárrét

-

sp.2.13.1 Maros-hordalékkúp

-

sp.2.13.2 Körös-Maros köze

-

p.2.12.2 Körös-vidék, Sárrét

-

p.2.13.1 Maros-hordalékkúp

-

p.2.13.2 Körös-Maros köze

-

pt.2.3

Délkelet-Alföld

1.1.1 Domborzat, éghajlat


A Kettıs-Körös alegység területét érintı kistájak:

 A Kis-Sárrét kistáj Békés és Hajdú-Bihar megye területén helyezkedik el. Területe 700 km²
85 és 95 m közötti tengerszint feletti magasságú tökéletes síksági kistáj. Középsı része
rossz lefolyású, alacsony ártéri szintő síkság, csak északi és keleti pereme tekinthetı
ármentes síkságnak. A rossz lefolyási viszonyok a medencehelyzetnek köszönhetıek. A
Körösök dinamikusan süllyedı medencéjében több ezer méter vastag – jelentıs
termálvízkészletet is tartalmazó - folyóvízi üledékek települtek. A kistáj középsı része igen
erısen szennyezıdés érzékeny.
 A Körösmenti-sík kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el,
83 és 90 m közötti tengerszint feletti magasságú tökéletes síkság. Területe 1200 km2. Az
ártéri szintő részek morotva- és mederroncsok hálózatával és elgátolással keletkezett
mocsár- és lápmaradványokkal borítottak.
 A Békési-sík kistáj 83 és 92 m közötti tengerszint feletti magasságú, infúziós lösszel és
agyaggal fedett, jelenleg magasártéri szintben elhelyezkedı Maros-hordalékkúp peremi
része. Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el, területe 1250 km2.
 A Békési-hát kistáj Békés és Csongrád megye területén helyezkedik el, 83 és 105 m
közötti tengerszint feletti magasságú, enyhén nyugat – észak-nyugat felé lejtı, változatos
folyóvízi és szélhordta üledékekkel fedett hordalékkúp síkság. Területe 1300 km2. A kistáj
területe a Maros-hordalékkúp Magyarországra esı részének központi, ill. É-i szárnya. A
domborzati adottságok kedvezı feltételeket teremtenek a növénytermesztés számára.
 Az alegység területe síkság jellegő, a jellemzı tájformáló elem a vízrendszer és a
mezıgazdasági mővelés viszonya.
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A Kettıs-Körös alegység területe a meleg, mérsékelten száraz, forró nyarú éghajlati körzethez
tartozik. Csak DNy-i része sorolható a tipikus alföldi klímaterülethez. Éghajlatában jól kimutatható
az Erdélyi-szigethegység hatása, ami a csapadék Kelet felé való növekedésében nyilvánul meg.
Az alegység területének idıjárása változatos, a szélsıségekre hajlamos. Gyakoriak az évszakos
átlagoktól erısen eltérı jelenségek, ezért a hosszú távú meteorológiai elırejelzések
bizonytalansága nagy. Jellemzı az idıjárási helyzetek rövid idın belüli ismétlıdése, a frontok és
felhırendszerek huzamos ideig ismétlıdıen közel azonos pályán való mozgása.
Csapadék: A csapadék éves mennyisége tág határok, 290-1050 mm között változhat, területi
átlagban 350-860 mm, jellemzıen 600 mm körüli, Nyugatról Kelet felé kissé növekvı eloszlású.
Gyakoriak a hosszan tartó csapadékszegény idıszakok. A nagy csapadékot hozó idıjárási
helyzetek esetenként néhány napos idıközzel megismétlıdhetnek.
Hó: Tartós hótakaró december közepe és március közepe között bármikor kialakulhat, de ritkán
marad meg folyamatosan, általában elolvad, majd újraképzıdik. A havas napok száma ritkán több
30-nál. A lehulló hó vastagsága általában nem haladja meg a 30 centimétert, de elıfordult már 60
cm körüli hóvastagság is. A szél a hóból 1-2 méter magasságú hófúvásokat is építhet, de a
forgalmat térségi értelemben megbénító hófúvásos idıszakok ritkán fordulnak elı.
Hımérséklet: Az éves középhımérséklet +10 °C körül alakul, ettıl általában +- 1 °C-on belül
térhet el. Az éven belüli, és a napon belüli lehetséges hıingás is igen szélsıséges. Majd minden
évben elıfordulnak +40°C-ot megközelítı napi maximumok. Az éves minimum hımérséklet ritkán
közelíti meg a -30°C-ot, jellemzıen csak néhány napon száll -20°C alá, vagy közelébe. A
hıségnapok gyakran tartós periódusokba csoportosulnak, ezért a terület nagy része aszályveszélyeztetett.
Párolgás: A szabad vízfelszín párolgása sokévi átlagban nagyobb az éves csapadéknál. A terület
arid típusú.
Talajfagy: A talaj télen többször átfagy, majd felenged. A fagyott talaj vastagsága ritkán éri el a 30
centimétert. Hóval, jéggel, olvadékvízzel borított felszín alatt a talajfagy akár +10°C nappali
hımérséklet mellett is tartósan képes akadályozni a felszíni víz beszivárgását.
Napfénytartam: A napsütéses órák száma sokévi átlagban 2000 óra körüli, jellemzıen ettıl +100 óra sávban alakul.
Szél: Az uralkodó szélirány ÉK, második helyen a DNy áll. A szél általában mérsékelt, tartós
viharos erejő, talajelhordásra képes szél ritkán fordul elı. Kis területi kiterjedéső viharkárok szinte
minden évben vannak. Hófúvások építésére képes szél jellemzıen minden télen van.
1.1.2 Földtan, talajtakaró
A terület földtanilag Magyarország nagyszerkezeti egységei közül a Tiszai-egységhez; kisebb
részben a Békési-, nagyobb részben a Kunsági-terrénumhoz tartozik. A terület földtani viszonyait a
bonyolult szerkezető alaphegységi aljzat határozza meg, amelyeket a paleozoikum idejébıl
elıkerült legidısebb kristályos kızetek, illetve a mellette helyenként megjelenı mezozoós (triászjura) termálvízadó karbonátos képzıdmények együttesen alkotnak.
A kainozoikumban a medence egy morfológiailag erısen tagolt; medencék és kiemelkedések által
jellemzett terület lett. A medence süllyedése a miocén idején kezdıdött el. A hegyláncok
emelkedésével és lepusztulásával párhuzamosan egyre több törmelék szállítódott a Pannon-
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medencébe, ahol elıbb tengeri, késıbb tavi környezetben zajlott az üledék felhalmozódása. A
képzıdményeket konglomerátum, homokkı, agyagmárga és aleurolit rétegek váltakozása építi fel.
A további süllyedéseknek köszönhetıen az üledék felhalmozódása nem egységes medencében,
hanem ún. fiókmedencékben zajlott. Így különbözı vastagságú, illetve eltérı minıségő üledékek
rakódtak le, hatalmas deltarendszerek alakultak ki. A földtörténeti események során kivékonyodott,
süllyedı medencealjzaton települnek nagy vastagságban azok a fıként pannóniai korú porózus
üledékek, amelyekbıl a hazai kıolaj- és földgázkincs, illetve hévízvagyon legnagyobb része
származik.
A porózus rétegek fölött fokozatos átmenettel települnek a negyedidıszak (kvarter) törmelékes
üledékek. A pannon rétegsor legfelsı része, hasonlóan a kvarter üledékekhez, folyóvízi
környezetben képzıdött. A területen kanyargó Tisza, a Maros és a Körös folyók folyamatos
helyváltoztatásának köszönhetıen rendkívül változatos rétegsorok alakultak ki. Így az üledékek
általában nem lepelszerően, egyenletesen rakódtak le, hanem a folyómedrek idıben változó helyeés iránya szerint hosszú, keskeny üledékpászták és lencsék formájában valószínősíthetık.
A terület a pleisztocén és holocén folyamán az Alföld nagy víz- és üledékgyőjtıje, erózióbázisa volt.
A terület a Maros-hordalékkúp É-i pereme mentén helyezkedik el. Az alegység területének
legnagyobb részét néhány 10 m vastag homokos-kızetlisztes, illetve agyagos-aleuritos ártéri
üledékek alkotják; a felszínen holocénkori löszös homok, iszapos ún. infúziós lösz a jellemzı. A
negyedidıszaki képzıdmények a terület DK-i részén körülbelül 380 m vastagok, majd innen ÉNy
irányába kivastagodnak és nagyjából 450 m vastagságban viszonylag vízszintesen települve
helyezkednek el. A képzıdmények vastagsága keleti irányban, az országhatár felé csökken.
1-3. ábra:

Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés részarányai a tervezési alegység
területén
65.6%

1.0%
1.6%

2.4%

0.4%

29.0%
finom kızetliszt, agyag

vastag finom kızetliszt, agyag

durva kızetliszt

vastag durva kızetliszt

homok

vastag homok

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000
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A tájszerkezet mozaikos kifejlıdését a felszínen kialakult talajtípusok is követik. Északon, a
Körösök által közrefogott zónában fıként réti, kisebb területrészeken szikes talajok jellemzıek. A
vízhatás mindkét típusnál jelentıs, a vízoldható sók jelenléte miatt különösen a szikes talajok
esetében szélsıséges tápanyag-gazdálkodás és vízgazdálkodás jellemzı. A Kettıs-Köröstıl délre
esı tartományban azonban a jó vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkezı, morzsás szerkezető
csernozjom talajok válnak uralkodóvá, kisebb-nagyobb szikesek (pl. Szabadkígyós térsége)
közbeékelıdésével.
1-4. ábra:

Jellemzı talajtípusok részarányai a tervezési alegység területén

Forrás: TAKI, AGROTOPO

1.1.3 Vízföldtan
Az alegység területén a vízadó képzıdmények jellemzıen folyóvízi eredetőek. A területre jellemzı
negyedidıszaki kifejlıdések a Hármas-Körös alegységhez hasonlóan jó vízadó és vízvezetı
képességőek; vertikálisan és horizontálisan is mintegy 30-40%-ra tehetı a víztesten belüli
gyakoriságuk. A déli részen több jelentısebb homokos vízadó réteg található. A pannon rétegsort
vízzáró és félig áteresztı képzıdmények; agyagmárga, aleurolit és homokkı üledékek építik fel,
utóbbiak a térség legjobb termálvíztároló üledékei.
Hidrodinamikai szempontból döntıen feláramlási terület, azonban lokálisan leáramlási-, illetve
vegyes áramlási területek is elkülöníthetık. A meanderezı folyók által lerakott üledékek alkotta
összefogazódásos, lencsés szerkezetbıl adódóan a vízadók vízszintes és helyenként függıleges
irányban is kommunikálnak, hidrodinamikai kapcsolatban állnak egymással.
Természetes utánpótlódás a felszín alatti vizekbıl, kisebb részben felszíni vízfolyásból, illetve a
csapadékból származik. A horizontális áramlás iránya a domborzat esésviszonyait követi, a víz az
alegység déli részén D-DK-i irányból ÉNy felé, az északi részen pedig K-ÉK irányból Ny felé
áramlik a síkság belsıbb területei felé.
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A talajvíz összsótartalma a déli területtıl eltekintve magas. A rétegvizek alkáli-hidrogénkarbonátos
jellegőek, vízminıségi problémát jelent a határértéknél magasabb arzén-, ammónium-, vas-,
mangán- és KOIps tartalom. A mélység növekedésével a víz összes keménysége a határérték alá
csökken. A gyógy- és termálvíztermelés a pannon üledékek felsı részébıl történik.
1.1.4 Vízrajz
A vízrendszer mai képe a XVIII-XX. századi folyószabályozások, vízrendezések során alakult ki.
Ezen idıtartamon belül több országosan, vagy vízrendszerekre vonatkozóan összehangolt
nagyléptékő beavatkozási és intézményfejlesztési idıszak különböztethetı meg. Mivel az emberi
települések az alegység területén legalább 6000 éves múltra visszatekintıen jelen voltak, emberi
beavatkozások ennél a bıségesen dokumentált folyószabályozási sorozatnál sokkal régebben is
elıfordultak, s voltak közöttük nagy területeket érintı munkálatok is.
A régi vízfolyások medrei természetes körülmények között jellemzıen nem voltak folytonosak és
elkülöníthetıek. Állóvizek, mocsarak, lápok, erek és folyóágak bonyolult és folyamatosan változó
szövevénye jellemezte a táj vízrajzi képét. A vizek kis vízszintváltozás hatására is hatalmas utakat
tettek meg, hol lerakva hordalékukat, hol áttörve a korábban lerakott akadályokat, új
mederszakaszt formálva maguknak.
A kis terepszint-különbségekkel összefüggésben a vizek szabad kiáradás esetén hatalmas
területeket önthetnek el, s saját hordalékukból, valamint a helyben talált, vagy elsodort anyagokból
övgátakat, lefolyást gátló akadályokat létesítve egyes területeken tartósan megmaradhatnak, vagy
egyes területek feltöltése, kiemelkedése után más helyeken utat találva vízszegény területeket
hozhatnak létre. Elég például egy akadályon feltorlódó jégtömeg idıleges vízvisszatartó hatása
ahhoz, hogy az összegyőlt víztömeg rövid idı alatt új medret vágjon magának, s gyökeresen
átalakítsa a táj egyik meghatározó alapelemét, a vízrendszert.
A táj vízrajzi képét másodlagos, emberi beavatkozásokkal átalakított tájformák jellemzik. Ebben a
vízfolyások folytonosak, a káros víztöbbletek kialakulása ellen védelmi rendszerekkel övezettek,
védelmi tervekkel, üzemrenddel is szabályozottak. A mocsarak és lápok meghatározó, esetenként
védelmet nyújtó, de veszélyeket is hordozó táji elembıl kismérető, védendı táji elemmé
zsugorodtak, vagy teljesen eltőntek. A káros vízhiányok elkerülése céljából vízpótló és
vízvisszatartó rendszerek üzemelnek. Ezek segítségével öntözırendszerek, halastavak, erdık
kapnak gazdaságosan felhasználható vizet. A felszíni vizek ipari célú felhasználása a gazdasági
visszaeséssel összefüggésben erısen lecsökkent, de létesítményei nyomokban még megvannak.
A vizek állapotát vízminıségi oldalról veszélyeztetı anyagok felszíni és felszín alatti vizekbıl való
kizárására, az ilyen tartalmú vizek tárolására, tisztítására, szabályozott levezetésére
létesítményrendszerek készültek és üzemelnek.
Az alegység területén lévı vízterek nagy része vízgazdálkodási, illetve vízkárelhárítási
létesítmények üzemeltetésével szabályozott vízforgalmú. Jellegzetes, és a vízi, vízközeli életterek
fennmaradását nagymértékben segítı létesítmények a duzzasztómővek. Az alegység területén a
Kettıs-Körös alsó 26 km-es szakaszára a Hármas-Körösön üzemelı Békésszentandrási
duzzasztómő, a felsı szakaszára, valamint a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszára és a
Fehér-Körös alsó 7 km szakaszára a Békési duzzasztómő, a Fehér-Körös további magyarországi
szakaszára a Gyulai duzzasztómő biztosít kivehetı vízmennyiséget és hozzá szükséges vízszintet.
Folyóink vízjárása szélsıséges. A hegyvidéki vízgyőjtı magassága nem éri el az „örök hó” határt,
így néhány hét csapadékszegény idıjárás elegendı ahhoz, hogy kisvízi vízhozamok alakuljanak ki.
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Mind a Fekete-, mind a Fehér-Körösön többször elıfordult már az az eset, hogy az országhatárnál
0 m3/s közeli vízmennyiség érkezett, a meder szakaszosan kiürült. A Kettıs-Körös alsó 26 km-es
szakasza részesül a Tisza-Körösvölgyi Együttmőködı Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR)
Tiszából átvezetett vízpótlásából. Katasztrófaközeli helyzetben a Békési duzzasztónál szivattyús
átemeléssel van lehetıség a víz feljebb juttatására. Kisebb vízátvezetések más útvonalakon is
lehetségesek, de a Békési duzzasztómő feletti víztérnek Magyarországon belül nincs folyamatosan
és gazdaságosan üzemeltethetı vízpótlása.
A szélsıséges vízjárás másik oldalán a nagy csapadékokból és/vagy hóolvadásból igen gyorsan
kialakuló nagy víztömegő, rendszerint egymásra halmozódó, a medrek vízszállító képességét
tartósan és jelentısen meghaladó vízhozamú árhullámok állnak. Ezért a Körösök vízrendszerében
magas, erıs árvízvédelmi töltések rendszere épült. A folyók kölcsönösen hatnak egymásra.
Jelentıs a Tisza árhullámainak visszaduzzasztó hatása, mely esetenként a belé ömlı HármasKörös teljes 91 km hosszán túl a Kettıs-Körösön, a Fekete- és a Fehér-Körösön is érvényesülhet.
A folyók esetenként a töltések között meg nem tartható mennyiségő vizet szállítanak, ezért a lakott
területek védelme érdekében az alegység területének mindhárom folyója mellett létesült
árvízvédelmi célú szükségtározó.
A vízrendszer jellemzı problémája a feliszapolódás. Ez azonban nem újkelető jelenség, az
alegység területén a hordalékkúpjaikon vándorló vizek folyóvízi üledékébıl származó nagy helyenként többszáz méteres – vastagságú lerakódásokból és szélhordta átrakódásokból álló
rétegsorok jellemzıek. A folyók hullámterén a növényzet sebességcsökkentı hatásával
összefüggésben árvízkor jelentıs mennyiségő iszap rakódik le. Minél szélesebb a hullámtér, annál
nagyobb a kiülepedı hordalék aránya. A csatornák, állóvizek is hajlamosak a gyors ütemő
feliszapolódásra. A belvízvédelmi célú csatornák jellemzıen a befogadókon érkezı árhullámokkal
közel egyidıben szállítják a legnagyobb vízmennyiséget, s ilyenkor a gravitációs vízlevezetés
általában nem lehetséges. A szivattyútelepek üzeme gazdaságossági és vízmennyiségi okból
gyakran szakaszos, leálláskor a kiülepedés felgyorsul.
A folyók télen rövidebb-hosszabb idıre befagynak. A jég vastagsága általában ritkán éri el a 20 cm
vastagságot. A jég teljes beállása utáni árhullámok esetén akár több méteres vízszint-emelkedés
mellett is megmaradhat a jég folytonossága, ilyenkor hirtelen összetörve hosszú szakaszokon
közel egyszerre indul meg a zajlás. Az így levonuló nagy tömegő jég elvileg bárhol megakadhat és
feltorlódhat. Bár az utóbbi években levonuló Fekete-Körösi intenzív árhullámok már jelentısebb
torlódások nélkül voltak képesek a jégtömegek levonulását biztosítani, ettıl függetlenül torlódásra
lehet számítani az 1,7-2,6 fkm közti szakaszon, a Remetei közúti és Szanatóriumi vasúti hidaknál,
valamint a 9,1-11,6 és 16,0-17,9 fkm közötti szakaszokon. Említést érdemel, hogy a Fekete-Körös
zajló árhulláma csaknem minden esetben elıbb érkezik a Fehér-Körössel való egyesüléshez, mely
körülmény kedvezıtlenül hat a Fehér-Körös jéghelyzetére, mivel a visszatorlódó fekete-körösi
árhullám a jég levonulását nagymértékben befolyásolja. A jég mozgása a Fehér-Körösön ilyenkor
átmenetileg lelassul, s így a felsıbb szakaszokról érkezı jég csak lassan, torlódva halad a KettısKörös felé. A megelızı évek tapasztalatai és a jelenlegi mederviszonyok figyelembevételével
jégtorlódás, torlasz keletkezhet a folyó 0,6-1,2 fkm közti szakaszán, a Gyulai vasúti és közúti hidak,
a Gyulai duzzasztó, a Gyulavári közúti és kisvasúti hidak feletti hosszabb-rövideb szakaszokon. A
Kettıs-Körös esetében a Békési közúti híd, valamint a Békési duzzasztó feletti, mintegy 400 m-es
folyószakaszon lehet számolni jégtorlasz kialakulásával.
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A nagyvízi (árvízi, belvíz-levezetési, vízpótlási, vízátvezetési) vízszinthez általában nem
rendelhetık a mederhez tartozó természetes völgyhatárok, töltések nélkül a vizek a régi,
egymásba átcsapó érrendszereket, holtmeder-hálózatokat, (stb.) vennék birtokukba. A talaj
adottságok és a kis esések mellett, az elkülönült természetes völgyhatárok hiányában a vizek itt a
hullámterek szélesítése esetén sem hagyhatók magukra a jól hangzó természetközeliség mellett
elıálló, és minden élettér-típusra vonatkozóan periodikusan visszatérı veszélyek miatt.
Az alegység területén a felszíni vizeknek nincs kapcsolatuk víz által nehezen mozgatható
alapkızettel. Általánosítva nem értelmezhetı a vízfolyások medrére vonatkozó lerakott hordalék
vastagság, mivel jellemzıen több tíz, de néhol több száz méteres vastagságban folyóvízi és
állóvízi üledék van a medrek alatt, amit helyenként szélhordta lerakódások/kifúvások is alakítottak.
A meder feltöltıdöttség/bevágódás mértéke meghatározásának alapja itt egy felvett, tervezett,
vagy kialakult állapothoz viszonyított meder, ill. hullámtér magasság lehet.
Az alegység folyóiban a csekély esés hatására a görgetett hordalék átmérıje átlagosan nem éri el
a 0,6 mm-t. A Fekete-Körös hordaléka különbözı szemnagyságú homokból tevıdik össze.
Kavicsanyaga általában nincs, finom iszapfrakciót pedig kis százalékban tartalmaz. A Fehér-Körös
Borosjenıig durva kavicsot és homokot, majd finom homokot és iszapot szállít. Árvíz idején a
homok Gyuláig is eljut. A lebegtetett hordalékszemcsék jellemzı mérete az országhatár közelében
a Fekete-Körösön 0,04 mm, a Fehér-Körösön 0,038 mm.
A medrek jellegzetesen csészeszelvény alakúak, partjuk meredek, a talajadottságokkal
összefüggésben sok helyen szakadópartos.
A partok laposra, kis esésőre rendezése, és az ehhez tartozó zonáció kialakítása ezen a területen
elhibázott beavatkozás lenne, mivel természetközeli körülmények között ilyen part itt csak az
elenyészı arányban jelenlévı folyós homok talaj esetében jöhet létre. A lapos partok az alegység
területén tájidegenek, nem tarthatók fenn. Meanderezés itt csak szakadóparttal jöhet létre, de a
töltött oldalon sem alakul ki fenntartható lapos part.
Természetes körülmények között nem alakul ki elkülöníthetı kisvízi, középvízi és nagyvízi
medertagozódás köztes padkákkal, hullámtérrel. Ahol látszólag van kétmedres tagozódás, ott a
régi nagy medrek felhagyott, vagy szabályozások során vízszegénnyé vált helyén megmaradt, ott
késıbb kialakult, vagy létesített kisebb medrekrıl van szó. Ilyen jellegő szakaszok találhatók
például a Büngösdi-fıcsatorna, a Gyepes-fıcsatorna felsı, a Vargahosszai-fıcsatorna, az Élıvízcsatorna, a Mezıberényi-fıcsatorna és a Korhány-csatorna víztest esetében.
Vannak az alegység területén olyan vízfolyások, amelyek esetében a víz képes lenne idıszakosan
részben, vagy egészében kitölteni ezeket a régi nagy medermaradványokat, de a káros víztöbblet
kialakulását a vízfolyások környezetében lévı emberi értékek védelme érdekében kialakított
árvízvédelmi rendszer, vagy a belvízvédelmi mővek üzemrendje megakadályozza. Így az ilyen
vízfolyások látszólagos „hullámtere” valójában csak katasztrófahelyzetben kerülhet víz alá.
A védelmi rendszerek felszámolása, üzemen kívül helyezése, vagy fenntartásának elhanyagolása
óriási gazdasági károkat okozna, jelentısen csökkentené a terület népesség-eltartó képességét. A
védelmi rendszerek helyenkénti megnyitása és a távoli hatások megakadályozására más
védmővek létesítése, vagy megerısítése az egyszeri nagy beruházási összegeken túl további
nagy és valószínőleg meg nem térülı fenntartási és üzemeltetési költségigényt vonna maga után.
A vizek és a szél által lerakott homokrétegek általában nem folytonosan vízvezetık, így a felszín
alatti vízmozgások a feltöltıdéshez és továbbmozgáshoz elegendı nyomáshullám-változásoktól
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függıen periodikusak. A felszíni vizek jellemzıen kapcsolatban állnak a környezı terület
talajvizével, helyenként rétegvizeivel is. Ennek a kapcsolatnak egyik jellegzetes formája az
alegység területét is érintı földárja jelenség.
A felszíni vizek és a felszín alatti vizek köcsönhatása nem tekinthetı hosszmenti, illetve területi
értelemben folytonosnak.
Természetes állóvizek az alegység területén csak kis számban és jelentéktelen területarányban
vannak. Felszín alatti vízbıl folyamatos, kis vízhozamú vízkészlet utánpótlódású állóvizes területek
találhatók a Kétegyháza és Szabadkígyós közötti Kígyósi pusztában. Ezzel összefüggésben az ott
visszatartott fenékvíz minıségi értelemben stabil tud maradni.
A csapadék és a felszín alatti vizek helyi kapcsolata erısen talajadottság-függı. Nagy szerepe van
a talaj megelızı idıszakbeli nedvességtartalmának, felszínközeli rétegei kiszáradásának, vagy
átfagyásának, illetve a felszíni hó-és jégviszonyoknak.
Az alegység területén jellemzı veszélyforrás mind a káros víztöbblet (árvíz, belvíz, csurgalékvíz,
használt víz, szennyvíz. stb) mind a káros vízhiány (aszály, ökológiai vízigény kielégítetlensége,
vízszinttartási vízkészlet hiány, vízpótlással el nem látható területek, stb.) A többletvíz elvezetése
és a hiányzó víz pótlása céljából a terület nagy része sőrőn csatornázott. A többletvíz idıszakos
visszatartására többféle tározó (belvíz, csapadékvíz, használtvíz, szennyvíz, stb.) létesült. A belvíz
késıbbi hasznosítás céljából való visszatartása ezen a területen nem jellemzı, mivel a tározott
belvíz – minısége miatt - általában rövid idın belül mindenféle felhasználásra alkalmatlanná válik.
Az erısen módosított és mesterséges állóvizek egyrészt a lefőzıdött, vagy levágott régi medrek,
másrészt az érvonulatok mélyebb részei, harmadrészt valamilyen anyaggödrök, negyedrészt
vízzáró anyagú, vagy alászigetelt területek övgátolásai, s ezek vízzel való természetes feltöltıdése,
és/vagy mesterséges feltöltése, vízpótlása útján jöttek létre.
A vízfolyások egyes szakaszokon, vagy teljes hosszukban idıszakosan állóvízi jelleget ölthetnek.
A Kettıs-Körös a NK-XIV. fıvízkivétel alatti szakaszon tenyészidıszaki vízkészlet-hiány esetén
tartósan a természetes folyásiránnyal szemben folyhat. A kettıshasznosítású csatornaszakaszok
küzül a torkolaton keresztül, vagy annak közelében vízpótlást kapó vízfolyások az aktuális
üzemmód függvényében változó folyásirányúak.
1.1.5 Élıvilág
Az élıhelyek kialakulásának és változásának fejlıdéstörténetével foglalkozó szakemberek
általános tapasztalata, hogy az élıhelyek típusokba sorolásakor nem csak az élıhely típusát,
hanem a típuson belüli állapotát is figyelembe kell venni.
Az élıhely típusoknak is vannak nagyléptékő életciklusai, tehát adott helyen nem tartható fenn egy
bizonyos fajkombináció (cönózis) a környezeti változások hatásai ellenében. A ma ismert
nagyléptékő emberi beavatkozások elıtti legutóbbi természetközeli állapot az alegység területén a
mocsarakkal és folyóágakkal szabdalt erdıs-ligetes sztyeppe volt, folytonosan változó helyen és
területnagyságban mővelhetı földekkel.
A vizes és a szárazföldi élıhelyek aránya kisléptékő földtörténeti változások hatásától és a
vízjárási helyzettıl függıen dinamikusan és periodikusan is változó lehetett.
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Kétségtelen, hogy az emberi beavatkozások óriási hatással vannak a környezet élıvilágának
összetételére és állapotára. Így volt ez az alegység területén már a vándorló állattartást és
áttelepülı földmővelést folytató ıseink által végzett beavatkozásokkal is.
A Kettıs-Körös alegység területén a mezıgazdasági hasznosítású területek aránya igen nagy,
86,3 %-ot tesz ki. Az erdıs területek növekvıben, a gyümölcsösök visszaszorulóban vannak.
A mezıgazdasági mőveléshez alkalmazkodott ıshonos, átterjedt, illetve betelepített fajokból álló
fajkombinációk tartósnak bizonyultak.
A Gerlai-holtág vízgyőjtıjének egy része, a Fehér-Körös magyarországi vízgyőjtıterületének egy
része, a Vargahosszai-fıcsatorna vízgyőjtı területének egy része, a Gyepes-fıcsatorna teljes
magyarországi szakasza és vízgyőjtıjének több része, a Kölesér teljes magyarországi szakasza
és magyarországi vízgyőjtıterültének egy része, illetve a Korhány-csatorna teljes magyarországi
szakasza és magyarországi vízgyőjtıterültének jelentıs része NATURA 2000 terület. A Kettıs,Fekete,- és Fehér-Körös medre, hullámtere, illetve mindkét oldali árvízvédelmi töltése szintén
NATURA 2000 terület.
A felsorolt helyeken foltokban kiemelt jelentıségő és különleges természetmegırzési területek is
vannak.
A Mályvádi árvízvédelmi szükségtározóban fokozottan védett természeti területek találhatóak.
Az alegység területén található a Kígyósi fıcsatorna, melynek felsı vízgyőjtıterülete országos
jelentıségő védett természeti terület.
A Fekete-Körös magyarországi folyószakaszán az árvízvédelmi töltések közötti hullámtér
jellemzıen kb. 100 méter széles, de helyenként kibıvülı zöld folyosó. A balparti töltés mentett
oldalán kb. 13 km hosszban közvetlenül szomszédos a Mályvádi erdıvel, a jobbparti töltés alsó kb.
4 km hosszú szakaszán pedig a Sarkad-Remetei erdıvel. Ezek az erdık vadban gazdagok.
Országos jelentıségő a (betelepítésbıl származó) dámvad állomány.
A Fehér-Körös magyarországi folyószakaszán az árvízvédelmi töltések közötti hullámtér és a
meder együttesen jellemzıen kb. 95 méter széles zöld folyosó, kevés természeti értékkel. Ezek
közül említést érdemlı a tiszavirág jelenléte.
A Kettıs-Körös mentén az árvízvédelmi töltések közötti hullámtér jellemzıen kb. 300 méter széles,
de helyenként kibıvülı zöld folyosó, fajokban gazdag élıvilággal, jelentıs részben erdıs, illetve
erdısávos területekkel, kubikgödrökkel. A töltések mentett oldalán foltokban erdıs, bokros
területek is találhatók.
Az élıhelyek az alegység területén – mint általánosan a közeli környezetben – természetes
körülmények között nem folytonosak, és nem állandóak. Jellemzı a mozaikos, szakaszos biotópok
kialakulása, megerısödése, gyengülése és átalakulása. Nincs egy olyan meghatározható ideális
alaphelyzet, amihez a feltételezetten magára hagyott természet valamilyen idıtartam alatt
visszatérhetne, és ott egyensúlyba jutva állandósulhatna.
Az az elképzelés, amely a víztestek és a környezetükben kialakuló vízi, vízközeli életterek
vegetációs idıben való folytonosan átjárhatósága, a víztestek környezetében folytonos kísérıként
kialakítandó kapcsolódó szárazföldi élettér fenntartása útján kívánja rendezni az élıvilág helyzetét,
az érezhetı jó szándék mellett az alegység területén veszélyeket is rejt magában. Egyrészt
nehezen hozható létre olyan szabályozórendszer, amely kellı gyorsasággal tud reagálni az
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idıjárási változásokra és a fajösszetétel változásokra, másrészt a beavatkozásokkal létrehozott,
folytonosan átjárhatónak mondott, és írott szabályozórendszerrel biztosítottan magára hagyott
élettér olyan jövevényfaj-terjedési ütemet alakíthat ki, amely károsan befolyásolja a már
meghonosodott fajok megmaradását. A nem folytonos és nem szabadon átjárható életterek tették
és teszik lehetıvé, hogy a fajok változatos összetételő, tartós, de a környezeti változásokra
reagálni, azokhoz tág határok között alkalmazkodni képes, jellegzetes fajkombinációkat
alkossanak.
A mezıgazdasági termelésszerkezet átalakítása során az alegység területén nem lehet kitőzött cél
olyan élılény-együttesek kialakítása, amelyek teljes mértékben vízgazdálkodási beavatkozás
nélkül mőködnek. Az alegység területén kialakulhatnak olyan káros vízbıségek és olyan káros
vízhiányok, amelyek vízgazdálkodási beavatkozás nélkül jóvátehetetlen károkat okozhatnak. Ezzel
tovább csökkenhet a terület népesség-eltartó képessége.
A vízgazdálkodási beavatkozások elmaradásának lehetséges veszélyei:
A területen kialakuló aszályok helyenként nem ritkán a gyökérzóna teljes kiszáradását,
felvehetı víz nélkül maradását okozhatják. Gyakran elıfordul a vízfelvételt jelentısen
meghaladó vízleadás (légköri aszály) miatti kár.
A túl sok víz és a nedves talaj átfagyása is jelentıs területi kiterjedésben csökkentheti,
vagy teljesen megsemmisítheti a terméseredményeket.
A vizeket magukra hagyva rövid idı alatt ellehetetlenülhet a víztestek vízgazdálkodási
funkcióinak mőködése.
Az alegység területe édesvízi halas ökorégiók tekintetében a 418: Dnyeszter-Al-Duna ökorégióba,
növényvilág tekintetében a PA0431Pannon vegyes erdıs ökorégióba, az Udvardy-féle osztályozás
szerint a 2.12.5. Pannóniai biogeográfiai tartományba van sorolva, de további ökorégiós
felosztások, valamint helyi/térségi ökorégiók is léteznek, illetve létesíthetık.
Ezen a vidéken a magára hagyott természet nem nyújt állandó és biztonságos létfeltételeket sem
az embernek, sem a szezonálisnál hosszabb élettartamú más élılényeknek. Az itt élı fajok
többsége jól alkalmazkodik a körülmények folytonos változásához.
Az élıhely-típusok közötti váltás különbözı sebességgel megy végbe. A vizes élıhellyé válás a
leggyorsabb, a múltból megırzött csírái csak az alkalomra várnak, hogy egy-egy területet birtokba
vehessenek. Fajai nagy része számára évrıl évre, illetve éven belül többször is lejátszódó
folyamat egy életközösség kialakulása, erısödése és hanyatlása. Ettıl az élıhelytípustól az egyre
szárazabbak, vízszegényebbek felé haladva a folyamat lassuló ütemő, így egyre hosszabb
átalakulási idıtartam alatt jön létre az élıhely-típus.
Az élıhely-típusok területi kiterjedés értelemben esetenként nem különíthetık el egymástól,
átmenetek, átfedések, együttélések is vannak. Vannak olyan területek, amelyeken éven belüli,
idıjárásfüggı periódusokban váltják egymást az élıhely-típusok alapjait jelentı, rövid életciklusú
fajokból álló fajkombinációk.

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok
A XX. század második felében egy délnyugat-északkeleti irányba húzódó fejlesztési tengely
osztotta meg Magyarországot, amelytıl délre gazdasági fejlesztésekben kevésbé részesülı,
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fokozatosan elmaradó területek helyezkednek el. Ebbe a területbe esik a Kettıs-Körös tervezési
alegység térsége is.
A térség legfontosabb erıforrását a jó termıföld jelenti. Így a mezıgazdasági hasznosítású
területek aránya igen nagy, több mint 86 %-ot tesz ki. Ennek egy része szántó, kisebb hányada
pedig rét, legelı. Ezeken a területeken a búza, kukorica és a napraforgó termesztése dominál, de
kisebb-nagyobb mértékben megtalálható itt a hazai mezıgazdaság majdnem minden jellegzetes
terménye. Növekvıben van a repce vetésterülete, a cukorrépa termesztés a feldolgozóipar
felszámolásával összefüggésben visszaesett. A gazdaság szerkezete a mai napig megırizte
hagyományosnak tekinthetı jellegét, amin belül az alapanyag termelése játssza a
leghangsúlyosabb szerepet, ezzel pedig a termelıdı profit jelentıs része a térségen kívül
hasznosul.
Az erdıterületek aránya az országos átlaghoz viszonyítva is igen csekély, mintegy 3,5 %-ot tesz ki.
Lakott terület 4,7 %, kert és gyümölcsös 0,6 %, míg egyéb területek 4,9 %-ot tesznek ki.
A terület régészeti leletek alapján becsülve kb. 6000 évre visszamenıleg bizonyítottan
településekkel is lakott. A leletekkel és leírásokkal alátámasztott ismereteink alapján az alegység
területének emberi népsőrősége a természeti katasztrófák és a történelem viharai együttes
hatására erısen ingadozott, több alkalommal felvirágzott, majd jelentéktelenre csökkent.
A vízgazdálkodási beavatkozások hatása nem különíthetı el a többi gazdasági folyamat hatásától,
összességében kell vizsgálni, hogy a meghozott intézkedések milyen hatással lesznek a terület
népesség-eltartó képességére, s az el nem tartható népesség számára hol és milyen szintő
népesség-eltartó képesség növekedés jön létre.
Amennyiben a társadalom teherviselı képessége nem engedi meg a terméskiesések miatti
veszteség kompenzálását, a vízgazdálkodási beavatkozások háttérbe szorításával folytatott
mezıgazdasági termelés egy-két kedvezıtlen idıjárású év következtében tartósan összeomolhat,
ezzel a belıle élı lakosság a termelést segítı beavatkozások helyett a létfenntartást segítı,
vélhetıen lényegesen költségesebb beavatkozásokra szorulhat.
Az alegység területének az újkıkori településrendszer kialakulása elıtti természeti képét a
szövevényes vízivilág és a mozaikos galériaerdı, a szigeteken és a kissé kiemelkedı folyóhátakon
fás sztyeppe jellemezhette. A vándorlásos emberi életforma az adott helyzetben legkedvezıbb
ideiglenes szálláshelyek, élelemgyőjtı és állattartó helyek megkeresésével a szárazföldi és vízi
útvonalak felderítését és fenntartását, az állattartás feltételeinek kialakítását és a közösség
biztonságát, védelmét tarthatta szem elıtt. Ezekkel az érdekekkel összhangban nyilvánvalóan
történhettek a vízviszonyokat befolyásoló emberi beavatkozások is.
A közösségeknek biztonságot és kedvezı megélhetést nyújtó helyeken alakulhattak ki az
állandósuló települések, a hozzájuk kapcsolódó területhasználatokkal, és a közöttük kialakult
közlekedési útvonalakkal, ami sok esetben vízi útvonal lehetett. A tájátalakító tevékenység
gazdálkodás jellegővé vált, részben állandósított és fenntartott, részben rendszeresen ismételt
beavatkozásokkal. Ezek között már szerepeltek a földmővelést és állattartást segítı vízelvezetési
és öntözési tevékenységek is. A beavatkozások egy része összehangolatlan elzárás, vízkivezetés,
vízátvezetés volt, ami a helyi érdekek szerinti kívánt eredmény elérése mellett - az idıjárás
változásaival együtt - jelentıs területek elöntését, elmocsarasodását is okozta. A mocsárvilág
terjedésével csökkent a terület népesség-eltartó képessége, járványok, tüzek és háborús
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események pusztították a lakosságot. A terület többször szinte teljesen elnéptelenedett, legutóbb a
török hódoltság korában.
Az alegység területének élıvilága az 1750-es évektıl a betelepített földmővesek falvainak,
tanyarendszerének kialakulásával, a mocsarak, lápok lecsapolásával, vízpótlási vonalaik
elzárásával, a mővelésbe vont területek növekedésével, a feldolgozóipar fejlıdésével, a mővelési
mód többszöri változásával, a világpolitikai, országos és helyi gazdaságpolitikai döntések
hatásaival összefüggésben jelentıs változásokon ment keresztül.
Az összehangolt, nagyléptékő folyószabályozások elıtti felmérések egy közbensı állapotot
rögzítettek, ami érthetı is, hiszen épp a növekvı lakosságszám és a növekvı agroökológiai
potenciál generálta a felmérési és szabályozási igényeket.
A felmérések vízfolyásokat, állóvizeket, érvonulatokat, mocsarakat, lápokat, morotvákat, vizes
réteket, nádasokat, galériaerdıket, maradvány erdıfoltokat, ligetes sztyeppefoltokat, löszpusztákat,
szikes gyepeket, facsoportos szikeseket, szikes pusztákat, szántóföldi mővelésbe vont területeket,
településeket, szórvány tanyás területeket, kertmőveléső területeket találtak, erısen mozaikos,
változatos összetételben.
A vízrendezésekkel másodlagos tájformák jöttek létre. A vízmentesített területek egy része a
tenyészidıszakban vízpótlásra szoruló területté vált.
A vízigények növekedése és a Körös-vidék folyóinak csekély kisvízi vízhozama miatt vízátvezetési
rendszerek épültek ki. Ezek az emberi szükségleteken túl a vízi és vízközeli életterek
fennmaradását is szolgálják. A hagyományos felhasználási területek mellett megjelentek és
erısödnek a jóléti, turisztikai, rekreációs célú vízhasználatok iránti igények.

1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz
A népesség a török hódoltság és a Rákóczi-szabadságharc idején végbement nagy létszámcsökkenés után soknemzetiségő, nagyrészt betelepített és gyorsan asszimilálódott, elsısorban
mezıgazdasággal foglalkozó lakossággal újult meg.
Az alegység teljes egészében a Dél-Alföld régióban, Békés megye területén található, illetve 32
település közigazgatási területét érinti. A települések a Gyulai, Békési, Békéscsabai,
Mezıkovácsházai, Sarkadi, Szarvasi és Szeghalomi kistérség, továbbá számos más kistérségi
társulás, társulat, társaság, egyesület tagjai. A nagy tanyás térségek megszőntével a ritkás, nagy
belterületi és nagy külterületi kiterjedéső településforma vált uralkodóvá.
A tervezési alegység területét érintı települések:
Teljes bel- és külterülettel együtt:
Városok: Békés, Gyula, Mezıberény, Sarkad
Községek: Bélmegyer, Doboz, Kötegyán, Méhkerék, Mezıgyán, Murony, Sarkadkeresztúr,
Szabadkígyós, Tarhos, Újszalonta
Teljes belterülettel és a külterület egy részével:
Városok: Békéscsaba, Elek
Községek: Geszt, Kamut, Kétegyháza, Köröstarcsa, Újkígyós
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A belterület és a külterület egy részével:
Városok: Községek: Csárdaszállás
Külterületük egy részével:
Városok: Körösladány, Medgyesegyháza, Szeghalom, Vésztı
Községek: Kétsoprony, Lıkösháza, Nagykamarás, Okány, Pusztaottlaka, Zsadány

1-2. táblázat:
A települések jellemzı népességföldrajzi adatai az alegység területén,
2008. január 1.

KSH

Település
neve

Lakosszám Lakosszám Lakosszám Lakosszám
_2000_becs _2004_becs _2008_becs _2021_becs
lése

lése

lése

lése

Népsőrőség_
2008

9760

Békés

21667

21112

20647

19360

162

15200

Békéscsaba

67964

65684

64846

58563

341

19390

Bélmegyer

1171

1131

1087

1037

17

25502

Csárdaszállás

70

70

64

64

2

33190

Doboz

4385

4591

4419

4404

81

32957

Elek

5482

5462

5173

4939

103

17394

Geszt

877

873

780

837

20

5032

Gyula

33044

32355

32016

29256

125

4279

Kamut

1158

1132

1078

1038

18

3461

Kétegyháza

4358

4373

4261

3954

85

12900

Köröstarcsa

2787

2764

2676

2535

64

6804

Kötegyán

1555

1566

1446

1502

34

23931

Méhkerék

2318

2274

2160

2182

84

19628

Mezıberény

11392

11564

11274

10605

95

4206

Mezıgyán

1322

1241

1146

1191

19

11989

Murony

1449

1418

1325

1300

37

28565

Sarkad

10820

10901

10619

10458

85
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KSH

Lakosszám Lakosszám Lakosszám Lakosszám

Település

_2000_becs _2004_becs _2008_becs _2021_becs

neve

lése

lése

lése

lése

Népsőrőség_
2008

25168

Sarkadkeresz-túr

1848

1780

1647

1708

47

31325

Szabadkígyós

2954

2940

2857

2658

63

33075

Tarhos

1082

1034

1005

948

17

2352

Újkígyós

5711

5699

5537

5153

114

24350

Újszalonta

135

133

114

128

5

1.2.2 Területhasználat
A tervezési alegység tipikusan mezıgazdasági terület. Ehhez kapcsolódóan jelentıs kereskedelme,
feldolgozó- és háttér-ipara volt, de a tervezés idıszakára a gazdasági visszaeséssel
összefüggésben nagy részben leépült, beszőkült, megsemmisült.
Az alegység területének 3/4 része mezıgazdasági mővelés alatt áll, szántó. A rét-legelı-erdıvegyes mezıgazdasági használat a terület kb. 1/5-ét teszi ki.
1-5. ábra:

A területhasználat alegységre jellemzı átlagértékei

1%

4%

4%

4%

12%

2%
73%

Belterület

Szántó

Vegyes mezıgazdasági

Rét, legelı

Erdı

Vizenyıs terület

Álló- és folyóvíz

Forrás: FÖMI, CORINE CLC50

A CORIN CLC50 kategóriákat és a területfejlesztési ágazatban, a területrendezési tervek
készítésekor a területhasználati változások értékelésére javasolt módszert (9/2007 (IV. 3.) ÖTM
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rendeletet) a vízgyőjtıkre alkalmazva elkészíthetı a vízgyőjtı területek biológiai aktivitásérték 2
minısítése. A minısítés alapja a területhasználat különbözı kategóriáihoz rendelt értékmutató3
súlyozott átlagának számítása a vízgyőjtıkre. 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.*
1-6. ábra:

Vízgyőjtı területek minısítése biológiai aktivitásértékük alapján *

* beillesztés az Országos_VGT_0305.doc -ból

1.2.3 Gazdaságföldrajz
Az alegység területén a vizekkel való kapcsolat a víz természeti értékeihez és a víz veszélyeihez
kapcsolódóan alakult ki. A szárazföldi útvonalak a vízjárta területeket megkerülve, a vizek
szőkületeinél létesített réveken, hidakon keresztül, vagy az idıszakosan kiszáradt területeken át
közelítették meg a térséget. Az egyre több emberi beavatkozással a folyók természetes
levonulásában, egyúttal a folyók mellett létesült települések fejlıdésével, egyre nagyobbá vált az
árvizek okozta kár. A népesség növekedésével növekedett a biztonságosan mővelhetı területekre
vonatkozó igény, ami az árvízi károk mellett szükségessé tette a vizek szabályozását.
A folyószabályozásokkal folytonossá váló folyószakaszok gazdasági hasznosítására több
ciklusban történtek kísérletek, de nem sikerült megfelelı hajózási útvonalakat kialakítani, sem kis,
sem közepes merüléső személyszállítási, teherszállítási hajózás számára.

2
3

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemzı növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi
állapotára kifejtett hatását mutató érték.
Melléklet a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelethez, 1. táblázat Az egyes területfelhasználási egységek biológiai aktivitásérték mutatói
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A szárazföldi közlekedés fejlıdésében nagy szerepe volt a vasútépítésnek, mivel ezen a tájon
szilárd burkolatú úthálózat nem volt. A folyószabályozásokkal megnövekedett termelési biztonság
nyomán megerısödött a mezıgazdaság. A vasúti fıvonalakon, szárnyvonalakon túlmenıen az
egész területet sőrő gazdasági vasútvonal-rendszer hálózta be. A birtokrendszer átalakulásával
óriási tanyás térségek keletkeztek.
A vasúti szállítás lehetısége és a gyorsan növekvı számú olcsó munkaerı sokféle helyi érdekő és
országos jelentıségő feldolgozó- és háttéripari üzem létrejöttét segítette.
A települések megerısödésével kiterjedt iskolarendszer, jelentıs kereskedelem is kialakult. A
polgárosodás során a városokban erısödött az értelmiségi réteg, ami a gazdasági sokszínőséget
is növelte támogatta.
A trianoni döntések által a térség gazdasága átalakult. Jelentıs számú vasútvonal került a határon
túlra, ami együtt járt a szállított termékek úti céljának megváltozásával, ezáltal átalakítva a
gazdasági kapcsolatrendszert, amibıl csak lassan tudott a gazdaság megerısödni.
A második világháború után a terület eleinte lassan, majd egyre gyorsuló ütemben hátrányba került
a gazdasági fejlıdésben. Jól jelzi ezt például a vízhasznosításra vonatkozó igények visszaesése is.
A településrendszer átalakult. A tanyás térségek nagyrészt megszőntek, a települések belterülete
növekedett. Ez a folyamat szorosan összefügg a közmővek, így a vízellátás és késıbb a
csatornázás központosított rendszerő fejlesztésével, valamint a gépiesítés során egyes hátrányba
kerülı gazdák ipari szektorba, vagy az erısödı szolgáltató szektorba „menekülése”, és a TSZ-ek
alapítása is a háztáji gazdálkodás csökkenéséhez vezetett.
Az utóbbi 20 évben a mezıgazdasági termelés sok ágazatban visszaesett, s ehhez kapcsolódóan
csökkent a feldolgozó- és háttéripar iránti igény is.
A megmaradt ipar szerkezete elsısorban a feldolgozóipar azon ágazataiból tevıdik össze,
amelyekben a bérek a legalacsonyabbak. Az ipar fejlettsége általában alacsony színvonalú, amit a
tıkehiány, és a termékek iránti kereslet csökkenése jellemez. A meglévı néhány korszerő ipari
egység a gazdasági recesszió következtében veszélyeztetett.
Fellendülıben van az idegenforgalom, ezen belül jelentıs vonzerı a Hármas-Körös és
holtágrendszere. Kísérletek történnek a vizek természeti szépségeinek kihasználására, a vízi
turizmus infrastruktúrájának fejlesztésére. (Hármas és Kettıs Körös alegység: A terület adottságai
közé tartozik a termálvízkészlet, amire több helyen is fürdık, gyógyfürdık települtek, ezek jelentıs
idegenforgalmi erıt képeznek.)
A közlekedés súlypontja átkerült a közúthálózatra, de annak fejlesztési üteme és fenntartása
elmarad a megnövekedett forgalom igényeitıl. Az alegység a térséghez hasonlóan nincs
összeköttetésben autópályával, egyben az ország gazdasági keringésével.
A települések keresik a kiutat a hátrányos helyzetbıl.
A kıolaj és földgáz világpiaci árának függvényében változik az alegység területén található
földgázvagyon kitermelésének gazdaságossága. Az alegység területén, több helyen van hosszú
ideje üzemelı kitermelés, és újabb lelıhelyek kutatása van folyamatban.
Tervezési szakaszban van az alternatív energiaforrások kihasználása céljából kis vízi erımő
létesítése, bioerımő és a geotermikus energia hasznosítása.
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A vidék legértékesebb természeti erıforrása az országos viszonylatban is kitőnı termıföld.
Nagyrészt ennek tudható be, hogy a lakosság nagyobb hányada kötıdik valamilyen módon a
mezıgazdasághoz, a területek döntı hányada mezıgazdasági mővelés alatt áll. Nem véletlen
tehát, hogy az alegység területe országos jelentıségő élelmiszertermelı terület. A termıföldek
öntözését a folyók és a belılük táplálkozó sőrő csatornahálózat biztosítja. A helyi gazdaságot uraló
agrárszektort rendkívül súlyosan érintette az ágazat általános válsága. A szervezeti átalakulások
ellenére sem szőnt meg az alapanyag-termelés dominanciája, így a megtermelt profit nagyobb
része a térségen kívül hasznosul.
A meghatározó jelentıségő feldolgozóiparban éppen azok az ágazatok (élelmiszer-feldolgozás,
textil-, ruházati-, cipıipar, stb.) terjedtek el, ahol a legkisebbek a bérek. Az ipar fejlettsége alacsony
színvonalú, volumene csökkenı, elsısorban a tıkehiány miatt.
Az elmúlt néhány év kedvezı gazdasági változásainak, néhány fontos külföldi befektetésnek, az
exportnövekedésnek, a szomszédos Romániával fenntartott kapcsolatok javulásának, az
infrastrukturális beruházásoknak (jelentıs gáz-, telefonfejlesztések, ivóvízminıség-javító
programok) azonban még nem érzékelhetıek széles körben az életszínvonal javító hatásai.
Részben mert ezek az átalakulások csak a nagyobb településekre koncentrálódnak, valamint azért
is nem, mert nem tudták megoldani a súlyos foglalkoztatási problémákat, enyhíteni a nagyarányú
munkanélküliséget, a jövedelmi viszonyokban jelentkezı elmaradást.
Így lakói számottevı részét továbbra sem képes megtartani a vidék, ahol – egyedülálló módon – a
népességszám a második világháborút követı valamennyi évtizedben csökkent. Folytatódik az
elöregedés, az alacsony szintő iskolai végzettség pedig a saját erıforrásokra alapozó, innovációorientált regionális fejlıdés komoly hátráltatója lehet.

1.3 A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi
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 véleményezték, és
javaslatokat terjesztettek fel, amelyek beépültek a végleges tervekbe.
1.3.1 Hatáskörrel rendelkezı hatóság
Hazánkban a 2000/60/EK Víz Keretirányelv elıírásainak végrehajtására a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium (KvVM, H-1011 Budapest, Fı utca 44-50.) a hatáskörrel rendelkezı hatóság.
A KvVM felelıs:
•

a koordinációért és a vízgyőjtı gazdálkodási terv elkészítéséért

•

az Európai Unió Bizottsága felé történı jelentésért
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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, VKI intézkedések
tárcaközi egyeztetése és a tárca költségvetési forrásainak biztosítása. E mellett felel az Európai
Unió intézményeivel való kapcsolattartásért, a határvízi feladatok ellátásért és az általa kijelölt
szakértıkön keresztül közremőködik a Duna vízgyőjtı kerület nemzetközi tervének (ICPDR DRBM
Plan) összeállításában.
1.3.2 A tervezést végzı szervezetek
Az alegység terv elkészítéséért a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(továbbiakban KÖR-KÖVÍZIG) a felelıs.
A tervek elkészítésében közremőködnek a területileg illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségek, valamint a védett természeti területek tekintetében
a Nemzeti Park Igazgatóságok.
A tervek elkészítésében vállalkozási szerzıdés keretében központi és területi szakértık, tervezık
vesznek részt, név szerint az ÖKO Zrt. vezette Konzorcium, amelynek tagjai: ÖKO Zrt. Környezetei,
Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, szolgáltató és Fejlesztési Zrt., Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék, VTK Innosystem Víz,
Természet- és Környezetvédelmi Kft., VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervezı,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., RESPECT Tanácsadó és Szolgáltató Kft és számtalan
alvállalkozója.
A KÖR-KÖVÍZIG a Sebes-Körös bal parti, a Berettyó és Hortobágy-Berettyó közötti, valamint a
Fehér-, Fekete-, Kettıs- és Hármas-Körös menti területeken 4108 km2 mőködési területen látja el
az állami vízgazdálkodási feladatokat, amelyeket a Gyulán lévı központja, a gyulai, szarvasi,
szeghalmi szakaszmérnökségei és a Mőszaki Biztonsági Szolgálat útján hajt végre.
A hatósági feladatokat az alegység néhány településének közigazgatási területén az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, a települések többségének
esetében azonban a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
Gyulai Kirendeltsége látja el.
Az alegység területén három település közigazgatási területe erejéig az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az illetékes.
A természetvédelmi feladatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság látja el.
A területen a Körösi Vízgazdálkodási Társulat, a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat, illetve
a Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat az illetékes.
1.3.3 Határvízi kapcsolatok
A KÖR-KÖVIZIG szoros határvízi együttmőködést folytat a román vízügyi szervekkel, az
árvízvédelem, folyószabályozás, belvízvédelem, vízminıségvédelem, vízkészlet-gazdálkodás, a
hidrológiai adat és egyéb információcsere területén.
Románia:
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− 196/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet a Román - Magyar Kormányok között a határvizek
védelme és fenntartható hasznosításáról kötött Egyezményrıl
− 2001/9. Nemzetközi Szerzıdés - egyezmény a Román - Magyar Kormányok között, a
környezet védelme terén való együttmőködésrıl
1.3.4 Érintettek
Területi közigazgatási szervek
-

Önkormányzatok
Kistérségi társulások
Regionális fejlesztési tanácsok
Szakhatóságok

Vízhasználók
-

Mezıgazdasági célú vízhasználók
Ipari célú vízhasználók
Vízszolgáltatók
Vizi közmő társulatok

Szakmai és tudományos szervezetek
-

Egyetemek, fıiskolák
Kutatóintézetek
Vizi társulatok
Vízgazdálkodási tanácsok
Kamarák
Magyar Hidrológiai Társaság

Civil szervezetek
-

Természet- és Környezetvédelmi civil szervezetek
Szakmai civil szervezetek
Helyi érdekvédı szervezetek

1.4 Víztestek jellemzése
A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos elıírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken
keresztül érvényesíti, így a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a víztestek. Az
Unió a jellemzı víztestek kijelölésével kívánja a vizek állapotát megítélni, illetve az állapotmegtartó
és -javító intézkedéseket meghozni. Mivel az Európai Közösség valamennyi vizének
figyelembevételével e munkát elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes
vízgyőjtıt reprezentálniuk kell, így a végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a
vízgyőjtı egészére hatással lesznek. A víztestek kijelölése ezért igen alapos és megfontolt munkát
igényelt, miközben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben hiányosak, a részlegesen
kiépített monitoring hálózatok és az értékelések módszertani hiányosságai miatt.
Az irányelv – Magyarországra releváns - meghatározása szerint
 „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentıs elemét jelenti, amilyen
egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,
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 „felszín alatti víztest” a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó
képzıdményen belül.
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során különös figyelemmel kell lenni a vizekhez kapcsolható
védelem alatt álló területek állapotára, ezért ezeket önállóan kezeli a terv (3. fejezet).
Magyarországon tehát, a VKI fogalom meghatározásait követve, a következı víztest fajták kerültek
kijelölésre:
 természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek,
 erısen módosított víztestek olyan természetes eredető felszíni vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentısen megváltoztak,
fenntartásuk e megváltozott formában azonban több szempont alapján is indokolt;
 a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; valamint
felszín alatti víztestek.
Az alegység területén 13 vízfolyás és 4 állóvíz víztest található.
A felszíni víztestek elhelyezkedését és besorolását kategóriánként, típusonként az 1-3. - 1.-6., a
felszín alatti víztesteket pedig az 1-7. - 1-10. térképmellékletek mutatják be.
1.4.1 Vízfolyás víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “vízfolyás” olyan szárazföldi vizet jelent, amely nagyobbrészt a
földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat.
A vízfolyás víztesteket Magyarország ArcGIS alapú, 1:100 000-es méretarányú vízhálózat térképe
alapján jelölték ki 4 úgy, hogy a víztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jól
meghatározható pontban (például torkolat, vagy jelentıs keresztmőtárgy) kerültek. Víztest határt
jelenthet (betorkolló vízfolyáshoz vagy nagy mőtárgyhoz kötve) a típusváltás is. Az azonos
tulajdonságokkal rendelkezı vízfolyások egy víztestként való kezelése is gyakori. Az EU Víz
Keretirányelv alapján a 10 km2-nél nagyobb vízgyőjtıvel rendelkezı vízfolyásokat kellett kijelölni
víztestként, mint a vízhálózat jelentıs elemét vagy elemeit. A VKI által elıírt kötelezı tipológiai
elemek: a tengerszint feletti magasság, a vízgyőjtı-terület nagyság, a geológia és ezt kiegészítve,
választott jellemzıként: a mederanyag kerültek felhasználásra a magyarországi vízfolyások
differenciálásához. (tipus meghatározás és konkrét tipusok az 1-4-1. mellékletben)
1-3. táblázat:

4

A vízfolyás víztestek kategóriája és típusa
Víztest neve

Kategóriája

Víztest típusának leírása

HU_RW_AEP668

Kettıs-Körös

Erısen módosított

Síkvidéki meszes, közepesfinom nagyon nagy vízgyőjtı

HU_RW_AEP475

Fekete-Körös

Erısen módosított

Síkvidéki meszes, közepesfinom nagy vízgyőjtı

31/2004 (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
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Víztest neve

Kategóriája

Víztest típusának leírása

HU_RW_AEP471

Fehér-Körös

Erısen módosított

Síkvidéki meszes, közepesfinom nagy vízgyőjtı

HU_RW_AEP459

Élıvíz-csatorna

Erısen módosított

Síkvidéki meszes, közepesfinom közepes vízgyőjtı

HU_RW_AEP516

Gerlai holtág

Természetes jellegő

Síkvidéki meszes, közepesfinom kicsi vízgyőjtı

HU_RW_AIP764

Kígyósi fıcsatorna

Mesterséges

Síkvidéki meszes

HU_RW_AIP765

Mezıberényi fıcsatorna

Mesterséges

Síkvidéki meszes

HU_RW_AEQ086

V. Vargahosszaifıcsatorna

Természetes jellegő

Síkvidéki meszes, közepesfinom kicsi vízgyőjtı

HU_RW_AEP364

Büngösdi-fıcsatorna

Erısen módosított

Síkvidéki meszes, közepesfinom kicsi és kiseséső
vízgyőjtı

HU_RW_AEP706

Korhány csatorna

Természetes jellegő

Síkvidéki meszes, közepesfinom közepes és kiseséső
vízgyőjtı

HU_RW_AEP599

Hosszúfok-HatárérKölesér fıcsatorna

Mesterséges

Síkvidéki meszes

HU_RW_AEP531

Gyepes-fıcsatorna felsı

Természetes jellegő

Síkvidéki meszes, közepesfinom kicsi és kiseséső
vízgyőjtı

HU_RW_AEP532

Gyepes-fıcsatorna alsó

Mesterséges

Síkvidéki meszes

1.4.2 Állóvíz víztestek
1-4. táblázat:
Azonosító

Az állóvíz víztestek kategóriája és típusa
Víztest neve

HU_LW_ AIG953

Fehérháti halastavak

Mesterséges víztest

HU_LW_ AIG959

Gácsháti halastavak

Mesterséges víztest

HU_LW_ AIG943

Dénesmajori
halastavak

Mesterséges víztest
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Kategóriája

leírása

Síkvidéki – meszes – kis
területő – sekély idıszakos
Síkvidéki – meszes – kis
területő – sekély idıszakos
Síkvidéki – meszes – kis
területő – sekély idıszakos
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Azonosító

HU_LW_ AIG954

Víztest neve

Békéscsabai téglagyári
tavak

Víztest típusának

Kategóriája

Mesterséges víztest

leírása

Síkvidéki – meszes – kis
területő – mély - állandó

1.4.3 Erısen módosított és mesterséges víztestek
Az alábbi táblázat az alegységben található erısen módosított kategóriába sorolt és mesterséges
víztesteket mutatja be. Egy természetes módon létrejött víztestet (vízfolyást vagy állóvizet) akkor
tekintünk erısen módosítottnak, ha annak természetes jellegét az emberi tevékenység által
okozott hatások (pl. mederszabályozás, töltésezés, duzzasztás) olyan mértékben megváltoztatták,
hogy a jó ökológiai állapot nem érhetı el anélkül, hogy ezeknek a hatásoknak a megszüntetése
során valamilyen jelentıs emberi igény kielégítése ne sérülne, vagy helyettesítése ne jelentene
aránytalan terheket a társadalom számára.
(Azaz, ha a jó ökológiai állapot elérése érdekében a víztestre káros emberi
hatást megszüntetnénk, akkor fontos közérdek sérülne, vagy olyan magas költséget jelentene a
VKI szempontjából elfogadható alternatív megoldás, amelyet a társadalom fizetıképessége nem
bír el. Ezeknél a víztesteknél nem a jó ökológiai állapot, hanem a jó ökológiai potenciál elérése
lesz a cél.)
Az alegység területének táji-természeti jellege azonban lehetıvé teszi, hogy egyes víztestek
esetében a terület eredeti természetes jellegétıl eltérı, a kialakult viszonyokhoz illeszkedı, új és jó
ökológiai állapot alakulhasson ki. Ilyen például a Korhány-csatorna.
1-5. táblázat:

Erısen módosított és mesterséges víztestek

Víztestek

A társadalmi igény, ami miatt létrehozták, illetve módosították a
víztestet
1) Állapotértékelés alapján erısen módosított kategóriába sorolt
BüngösdiFolyószabályozás, belvízelvezetés, halastavak vízellátása. A csatorna
fıcsatorna
helyén eredetileg a szövevényes vízhálózat eleme, élı vízfolyás volt.
Folyószabályozás, belvízelvezetés, hígítóvíz, csapadékvíz elvezetés,
öntözıvíz biztosítás. A csatorna felsı és alsó szakasza eredetileg a
szövevényes vízhálózat eleme, élı vízfolyás volt. A Fehér-Körös Gyulát
elkerülı szakaszának a megépítése (kiásása) után az árvízvédelmi
Élıvíz-csatorna
töltésen kívülre került, természetes vízhozam nélkül maradt. A Gyulai
(Kettıs-Körös)
duzzasztómő, illetve a tápzsilip megépülte óta kap vízpótlást (110 éve) a
Fehér-Körösbıl, elıtte ugyancsak duzzasztott víztérbıl, a József-nádor
malomcsatornából volt vízpótlása. Három település belterületén halad
keresztül, melyekben körgáti zsilipekkel szabályozott a vízszintje.
Folyószabályozás. Duzzasztómő biztosítja a medertározást, ami az Élıvízcsatorna vízpótlásához kell.
A Gyulai duzzasztó alatti szakaszon a Békési duzzasztómő felvízi hatása
Fehér-Körös
érvényesül.
Az árvízlevezetés biztosítása miatt a folyó teljes magyarországi szakasza
töltések között, ásott, szők mederben halad, (a nagyvízi vízteret töltések
határolják) a talajadottságok és a töltések miatt természetessé nem
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alakulhat. (meanderezni nem tud)
A
duzzasztómő
hossz-irányú
átjárhatóságának
szükségessége
vizsgálandó, költség-haszon elemzés készítése célszerő.
Folyószabályozás. A Kettıs-Körösön lévı Békési duzzasztómő biztosítja a
medertározást, ami a mezıgazdasági és ipari vízigények kielégítését teszi
Fekete-Körös
lehetıvé.
Az árvízlevezetés biztosítása miatt a folyó töltések között halad (a nagyvízi
vízteret töltések határolják).
Folyószabályozás. Duzzasztómő biztosítja a medertározást, ami a
mezıgazdasági és ipari vízigények kielégítését teszi lehetıvé.
A
duzzasztómő
hossz-irányú
átjárhatóságának
szükségessége
vizsgálandó, költség-haszon elemzés készítése célszerő.
A Békési duzzasztómő alatti szakaszon a Hármas-Körösön lévı
Kettıs-Körös
Békésszentandrási duzzasztómő által tartott vízszint teszi lehetıvé a
mezıgazdasági vízigények gazdaságos kielégítését. A TIKEVIR-en
keresztül érkezı vízpótlás nagy része ebbe a bögébe érkezik.
Az árvízlevezetés biztosítása miatt a folyó töltések között halad (a nagyvízi
vízteret töltések határolják).
2) Az állapotértékelés alapján bizonytalan, hogy erısen módosított-ról mesterségessé
nyilvánítsák-e
(Ilyen víztest nincs az alegység területén)
3) Mesterséges víztestek
Gyepes-fıcsatorna alsó
Kígyósi-fıcsatorna
Mezıberényi-fıcsatorna

Hosszúfok-Határér-Kölesér
Gácsháti halastavak
Fehérháti halastavak
Dénesmajori halastavak
Békéscsabai téglagyári tavak

Folyószabályozás, belvízelvezetés, öntözés.
Belvízlevezetés, belvíztározás, öntözıvíz biztosítás.
Belvízlevezetés, folyószabályozás. Alsó szakasza
helyén eredetileg a szövevényes vízhálózat eleme, élı
vízfolyás volt.
Belvízlevezetés, öntözés, folyószabályozás. Felsı
szakasza helyén eredetileg a szövevényes vízhálózat
eleme, élı vízfolyás volt.
Gazdasági haszon
Gazdasági haszon
Anyaggödrök, gazdasági haszon
Bányatavak

A csatornák kialakítását, illetve mőködtetését nagyrészt 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 alacsony.
(Mezıberényi fıcsatorna, Kígyósi fıcsatorna, Gyepes-fıcsatorna) Ugyanakkor a mezıgazdasági
termelés kockázatának csökkentése érdekében jellemzı az öntözéses gazdálkodásra történı
áttérés, ezért a természetes eredető belvízcsatornák egy részén, illetve a mesterséges
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csatornákon kettıs mőködéső szakaszok kerültek kialakításra. (Hosszúfok-Határér-Kölesér,
Büngösdi fıcsatorna).
A mesterséges állóvíz víztestek közül a halastavak gazdasági cél érdekében kerültek kialakításra
(Gácshát, Fehérhát, Dénesmajor)
1.4.4 Felszín alatti víztestek
A 2-13 Kettıs-Körös alegység területén 3 db sekély porózus, 3 db porózus hideg és 1 db porózus
termál felszín alatti víztest található. A tengerszint alatt 30 m-ig elkülönített sekély porózus
víztestek neve és kiterjedése megegyezik a mélyebben fekvı porózus hideg (rétegvíz)
víztestekével. A Körös-vidék, Sárrét víztest területe az alegységen 1 202,021 km2 (az alegység
területének 69.19%-a), 462,709 km2 (26.63%) a Körös-Maros köze, illetve 72,668 km2 (4.18%) a
Maros-hordalékkúp víztestek mérete és alegységi aránya. Az alegység 1 737,398 km2-es területe
teljes mértékben a Délkelet-Alföld porózus termál víztesten helyezkedik el (ld. 1-6 táblázat, illetve
1-7, 1-8, 1-9 térképi mellékletek).
1-6. táblázat: Felszín alatti víztestek
Víztest
Azonosító

Víztest neve

Azonosító

Víztest

típus

kódja
leírása

A

A víztest

víztesthez

felügyeletét

rengelt

ellátó

alegység

KÖVIZIG

HU_sp.2.12.2

Körös-vidék, Sárrét

AIQ596

sp.2.12.2

sekély
porózus

2-15

KÖR-KÖVIZIG

HU_sp.2.13.2

Körös-Maros köze

AIQ594

sp.2.13.2

sekély
porózus

2-19

KÖR-KÖVIZIG

HU_sp.2.13.1

Maros hordalékkúp

AIQ605

sp.2.13.1

sekély
porózus

2-21

ATI-KÖVIZIG

HU_sp.2.12.2

Körös-vidék, Sárrét

AIQ595

sp.2.12.2

porózus
hideg

2-15

KÖR-KÖVIZIG

HU_sp.2.13.2

Körös-Maros köze

AIQ593

sp.2.13.2

porózus
hideg

2-19

KÖR-KÖVIZIG

HU_sp.2.13.1

Maros hordalékkúp

AIQ604

sp.2.13.1

porózus
hideg

2-21

ATI-KÖVIZIG

HU_pt.2.3

Délkelet-Alföld

AIQ516

pt.2.3

Porózus
termál

2-13

KÖR-KÖVIZIG

A felszín alatti víztestek típusonként szoros hidrodinamikai kapcsolatban állnak a területen, az
alegység déli részétıl észak felé haladva a Maros-hordalékkúp homokos-kavicsos rétegeit –
amelyek a térség legjelentısebb vízadó képzıdményei – a Körös-Maros köze víztest átmeneti
zónája kapcsolja összel a Körös-vidék, Sárrét víztest folyóvízi képzıdményeivel.
A sekély porózus víztestek folyamatos kölcsönhatásban állnak a felszíni vizekkel, valamint a
potenciálisan felszín alatti vizektıl függı szárazföldi ökoszisztémákkal (szikesek, gyepek).
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A Maros-hordalékkúp sekély és hideg víztestek (sp.2.13.1, sp.2.13.1) bıvebb leírásával,
értékelésével a 2-21 Maros alegység terve foglalkozik.

1. fejezet

Vízgyőjtık és víztestek jellemzése

– 28 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

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


a számba vett emberi tevékenységeket,



a tevékenységek közvetlen hatását a vizekre, azaz

végeredményben a jelentıs vízgazdálkodási kérdéseket.
Az emberi tevékenységekbıl eredı terhelések és hatások számbavétele, azaz az adatgyőjtés a
2000-2008 közötti idıszakra terjedt ki, kiemelt figyelemmel a 2004-2008 közötti évekre. Az adatok
feldolgozása, a hatáselemzés országosan egységes módszertannal történt. A vizsgálatok
elvégzését akadályozó (esetleg ellehetetlenítı) hiányosságok és problémák is feltárásra kerültek.
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, feltételezett társadalmi-gazdaságitechnológiai fejlıdés vagy pontosan a VKI végrehajtásának eredményeképpen.
2-1. táblázat: Felszíni vizeket érı jelentıs emberi terhelések és hatások értékelése
terhelés
típusa

Települési
szennyvíz

Települési
szilárd hulladék

Ipari szennyvíz
és hőtıvízbevezetések

Bányászat

2. fejezet

minısítés

Nagyon
fontos
növekvı
Lokálisan
fontos
csökkenı

Nagyon
fontos

Kevésbé
fontos
csökkenı

terhelés jellegzetességei
Pontszerő szennyezıforrások
Tápanyag és szervesanyag, valamint
fém- és egyéb veszélyes anyagok
különösen az ipari szennyvízzel is
terhelt rendszereknél
A kibocsátások 25%-a jelentıs
Elhagyott hulladékok (illegális
hulladék elhelyezés), rekultiválatlan
lerakók
Iparágtól függıen tápanyag és
szervesanyag, fém- és egyéb
veszélyes anyagok, só- és
hıszennyezés / Az alegység
területén 22 db ipari létesítmény,
felszini vízbe történı kibocsátó 13 db
(A Tisza részvízgyőjtın 49 db
kibocsátó lehet jelentıs, vagy fontos)
Nehézfém, só szennyezés

területi jellegzetességek

Jelentıs hatás
vízfolyásoknál

általában

a

kis-

Az ország területén mindenhol lokálisan

Az alegység területén fontos / Tisza
részvízgyőjtın fontos

Az alegység területén nem fontos illetve
jelenleg többségében homok és agyag
bánya üzemel.

Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások

– 29 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

terhelés
típusa
Állattartó
telepek

Halászat,
horgászat

minısítés

terhelés jellegzetességei

Kevésbé
fontos
csökkenı

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

Fontos

Használt termálvíz bevezetés

Lokálisan
Fontos

Belvízelvezetés

Fontos
csökkenı

Balesetszerő
szennyezések

Fontos

Települési diffúz
szennyezés

Fontos

Mezıgazdasági
eredető diffúz
terhelés

Nagyon
fontos
csökkenı

Keresztirányú
mőtárgyak,
duzzasztások

Nagyon
fontos
növekvı

Folyószabályozás és mederrendezés, árvédelmi töltések

Nagyon
fontos

Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás
Fenntartási
tevékenységek
Kommunális
vízkivételek
Ipari vízkivételek

2. fejezet

Fontos
növekvı
Fontos
Kevésbé
fontos
Kevésbé
fontos

Tápanyag és szervesanyag bevitel
(Fıleg intenzív haltermelés és
tógazdaságok)

só- és hıszennyezés
tápanyagterhelés és só terhelés
forrása
Visszatérı káresemények: olajszennyezés, kagyló-és hal-pusztulás,
oxigénhiány, valamint települési
szennyvíz határérték feletti kibocsátása (városi csapadékvíz miatt),
valamint egyéb vegyi szennyezés is
történt egy esetben

területi jellegzetességek
Nitrátérzékeny területeken (nagy
létszámú állattartó telepek az
alegységen 170 db)
Nem megfelelı hígulást biztosító kis
vízfolyásba kibocsátók, vagy egyéb
bevezetések miatt már terhelt
befogadók
Elsısorban Tisza részvízgyőjtı
Kis befogadóknál, öntözési célú
csatornáknál problémás
Elsısorban Tisza részvízgyőjtı
Tisza részvízgyőjtın fontos
Iparosított, sőrőn lakott területek,
tápanyag, vagy szervesanyag túlterhelt
vizek, egyes (városi csapadékvízzel
terhelt) szennyvíztelepek, veszélyes
anyag használatok

Diffúz szennyezıforrások
Tápanyag, hordalék, só, nehézfémek,
Belterületek városi csapadékvize
olaj, szerves mikroszennyezık
Foszfor ( Tisza részvízgyőjtın
jelentıs 14,3%, fontos 23,1%),
belvízelöntési területek
növényvédı-szerekre és diffúz
nitrogénterhelésre
Hidromorfológiai beavatkozások
Hosszirányú átjárhatóság
Az alegység területén két duzzasztó
akadályozása, áramlási sebesség
esetében nem megoldott a hosszirányú
csökkenése, vízjárás megváltozása
átjárhatóság.
Lefolyás, vízsebesség növelése,
kanyargósság, változatosság és az
árterületek csökkentése, mellékágak,
A Körösök mentén 100 %-ban elıfordul.
holtágak elszakítása a vízfolyástól, táj
és különösen a parti sáv átalakítása
Természetes vízfolyások 75%-a
Lefolyás csökkentése, vízkészletek
Állóvizek : átrendezése térben és idıben,
Tisza részvízgyőjtı vízhiánya igényli
vízszint szabályozása
(TIKEVÍR)
Meder bolygatása, kotrás, növényzet
Természetes vízfolyásokon és a
eltávolítása, átalakítása
holtág rendszereken elıforduló
Vízkivételek
Vízelvonás a természetes élıvilágtól,
Nincs az alegységen
hasznosítható vízkészlet
csökkentése, lefolyás csökkenése
Tisza részvízgyőjtı
Jelentıs az alegység esetében
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terhelés
típusa
Öntözési
vízkivételek
Halastavi
vízkivételek
Energetikai
vízkivételek
Vízierımővi
vízkivételek
Egyéb (ökológiai, rekreációs)
vízkivételek

minısítés
Nagyon
fontos
növekvı

terhelés jellegzetességei
alegység esetében

Kevésbé
Fontos

Jelenleg ilyen nincs
Az alegységen nem fontos illetve
jelenleg nincs ilyen

Fontos
Kevésbé
fontos
növekvı

Hajózás

Rekreáció

Lokálisan
fontos
növekvı

Határon túli
hatások

Nagyon
fontos
csökkenı

Tisza részvízgyőjtı a felszíni öntözıvíz
kivételek több mint 80%-a
Jelentıs a Fekete- és Kettıs-Körös,
Hosszúfok-Határér-Köleséri csatorna,
Büngösdi csatorna részvízgyőjtıkön

Lokális
fontos

Lokálisan
fontos
növekvı

területi jellegzetességek

Lokálisan
Egyéb használatok
Hidromorfológiai beavatkozások,
kotrás, pontszerő potenciális
szennyezı-források, balesetszerő
szennyezések
Fürdıhely: parti sáv, elhagyott
hulladék, közvetlen szennyezés
Vízi turizmus: parti sáv, meder
bolygatása, elhagyott hulladék,
kikötık
Horgászat: tápanyagterhelés, parti
sáv bolygatása, haltelepítés
Egyéb hatások
Mennyiségi és minıségi hatások
egyaránt, vízelvonások,
duzzasztások hatásai, folyamatos és
baleseti szennyezések és úszó
hulladék

Másodlagosan Tiszán
(az alegység területén a KettısKörösön van hajózóút, de számottevı
hajózás nincs)

Fürdıvizek, nagy tavak, vízi turizmusra
alkalmas vízfolyások

A Körösök vízgyőjtıje (Fehér- , Feketeés a Kettıs Köröst érinti közvetlen)

Egyre súlyosabb és gyakoribb
szélsıséges vízállapotok: árvíz,
Éghajlatváltozás
belvíz, aszály.
Kiemelten Tisza-részvízgyőjtı
*
Hasznosítható vízkészletek
csökkenése.
* Elsısorban nem emberi hatás, de az emberi tevékenységek is befolyásolják
Nagyon
fontos
növekvı

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

Települési szilárd
hulladék

2. fejezet

minısítés

Fontos
csökkenı

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

területi jellegzetességek

Az ország területén mindenhol lokálisan
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terhelés
típusa

minısítés

terhelés jellegzetességei

Ipari
hulladékgazdálkodás

Lokálisan
fontos
csökkenı

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

Az ipari központok környezetében
lokálisan

Szénhidrogén bányászatban
visszasajtolt fluidumok,

Bányatelkek területén lokálisan

Évtizedekig tartó, elhúzódó
kármentesítések

a Nemzeti Kármentesítési Prioritási
Listának megfelelıen

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 170 db, amelybıl
EKHE 10 db)

Balesetszerő
szennyezések

Lokálisan
fontos

Leggyakoribb: olajszennyezés

Lokálisan, elsısorban olajvezetékek
mentén

Települési diffúz
szennyezés

Nagyon
fontos
csökkenı

Nitrát, só, szerves
mikroszennyezık

Mezıgazdasági
eredető diffúz
terhelés

Nagyon
fontos
csökkenı

Bányászat
Szennyezett
területek

Kevésbé
fontos
csökkenı
Lokálisan
fontos

területi jellegzetességek

Csökkenı

Diffúz szennyezıforrások

Kommunális
vízkivételek

Nagyon
fontos

Ipari vízkivételek

Fontos

Mezıgazdasági
vízkivételek

Fontos
növekvı
Fontos
növekvı

Fürdı vízkivétel
Energetikai
vízkivételek
Egyéb (ökológiai,
rekreációs)
vízkivételek
Belvízelvezetés
Közlekedés
Termálvíz
visszasajtolás

Fontos

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

Kevésbé
fontos
Fontos
csökkenı
Kevésbé
fontos
Fontos
növekvı

Határon túli hatások

Nagyon
fontos

Éghajlatváltozás

Nagyon
fontos
növekvı

2. fejezet

Nitrát, döntıen múltbeli
szennyezés, jelenleg jelentıs
terhelés 1 sekély porózus
víztestnél
Növényvédıszerek
Vízkivételek

Belterületek, csatornázatlan részek

Intenzív mezıgazdasági területek ,
sekély porózus,

Kiemelten a, porózus hideg,
másodsorban sekély porózus és
porózus termál víztestek
Kiemelten a porózus hideg, sekély
porózus víztestek, másodsorban
porózus termál víztestek
Sekély porózus, porózus hideg
víztestek
Porózus termál víztestek
Porózus termál víztestek
Lokálisan

Egyéb hatások
Közvetett vízkivétel, hasznosítható
vízkészletek csökkentése,
FAVÖKO problémák
Diffúz és pontszerő szennyezések

Az alegység területén fontos
Lokálisan: közlekedési vonalak mentén
és csomópontoknál, kiszolgáló területek
Porózus termál víztestek

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

Kiemelten a beszivárgási területek és a
felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák
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2.1 Pontszerő szennyezıforrások
A VKI II. melléklete szerint a felszíni és a felszín alatti víztestet valószínőleg elérı azon jelentıs
pontszerő antropogén terheléseket szükséges számba venni, amelyek települési, ipari,
mezıgazdasági és más létesítményekbıl, illetve tevékenységekbıl származnak (pl. települési
szennyvízkezelés). Pontszerő szennyezıforráson kisebb kiterjedéső, lehatárolható helyen
található, adott tevékenységbıl származó szennyezıanyag kibocsátást értünk.
2.1.1 Települési szennyezıforrások
Települési szennyvíz
A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 20 települési szennnyvíztisztító
telepet tartunk számon és 50 település van az igazgatóság területén, melynek a kommunális
szennyvizét valamilyen formában kezelni kell. Az alegység területén 9 szennyvíztisztító telep van
(2-1. táblázat) és további 12 település szennyvizét kezelik valamelyík környékbeli szennyvíztisztító
telepen. A 2-13 alegység területén lévı Újkígyós település tisztítás után a 2-16 alegységre esı
Dögös-Kákafoki fıcsatornába engedi a szennyvizet.
A szennyvízkibocsátásokat a befogadó víztestek alapján (lásd 2-1. táblázat) országos szinten (2-3.
melléklet) adatbázisba rendezték. Ha az elsıdleges befogadó nem kijelölt víztest, a legközelebbi
felszíni víztestet tekintették 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
kibocsátók elhelyezkedése a 2-1. térképmellékletben látható.
2-3. táblázat: Felszíni vizek közvetlen, kommunális szennyvízbevezetésekbıl
származó szennyezıanyag terhelése az alegységen
Befogadó víztest
(közvetlen
befogadó)

Település
(szennyvíztelep
helye)

Szennyvíztisztító
telep kapacitása
(m3/nap)

BOI

KOI

Összes
N

Összes
P

Békés

2 600

3 3129

94 211

38 223

1 476

Élıvíz-csatorna 14,14
cskm

Békéscsaba

28 000

117 263 408 024

111 135

25 134

Élıvíz-csatorna (ElekKeleti-csatorna
3,5
cskm)

Elek

600

3 006

7 849

4 175

1 002

Gyula

10 500

21 850

87 400

24 889

1 375

Kétegyháza

310

503

1 490

387

15

Kettıs-Körös

Élıvíz-csatorna
(Kétegyházi-csatorna
1,897)

Éves kibocsátás (kg/év)

Kígyósi-fıcsatorna
(VI. csatorna 14,347
cskm)
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Befogadó víztest
(közvetlen
befogadó)

Kettıs-Körös
4,274 fkm
Mezıberényifıcsatorna
(Szettyényesicsatorna 2,71 cskm)

Település
(szennyvíztelep
helye)

Szennyvíztisztító
telep kapacitása
(m3/nap)

BOI

KOI

Összes
N

Összes
P

Köröstarcsa

150

2 044

5 958

2 215

201

Mezıberény

1 850

17 287

39 594

8 230

1 234

Sarkad

610

26 246

67 074

11 515

1 726

Újkígyós

1 300

6 880

21 928

1 208

604

Gyepes-fıcsatorna
alsó 14,81 cskm)
Dögös-Kákafoki
fıcsatorna
(55,2
cskm)
–
2-16
alegység területe

Éves kibocsátás (kg/év)

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 vegyületeket, sókat,
fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A
szerves- 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 8 kibocsátás közül kettı minısül jelentısnek, vagy fontosnak (lásd a 2-4. táblázatban).
Valamennyi kibocsátó a Kettıs-Körös vízgyőjtıjén lévı felszini vizeket terheli.
2-4. táblázat: A befogadóra gyakorolt hatás szempontjából jelentıs terhelést okozó
kommunális szennyvízbevezetések száma
Alegység neve

Kibocsátók összesen

Ebbıl jelentıs
hatással bír a
befogadóra

2-13

8

2

2015-ig további két – önálló szennyvíz agglomerációként nyilvántartott – település, Doboz és
Méhkerék szennyvízcsatornázását kell megoldani, és az összegyőjtött szennyvizek tisztítására két
új szennyvíztisztító telepet üzembe helyezni. A csatornával nem rendelkezı településeken jelentıs
a települési folyékony hulladék elszállítása valamelyik közeli szennyvíztelepre. Ilyen települések:
Bélmegyer, Doboz, Kamut, Murony, Tarhos, de az alegység többi településén is van folyékony
hulladékszállítási szolgáltatás.
Települési szilárd hulladék
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A települési hulladékkezelési közszolgáltatás a települések közel 100 %-ban mőködik. 2003.
január 1. óta a települési szilárd hulladékok terén jelentıs fejlıdés történt. A régi – mőszaki
védelem nélkül kialakított – lerakókat korszerő hulladékgazdálkodási rendszerek váltják fel.
Országosan a legjelentısebb változás a korszerőtlen hulladéklerakók fokozatos rekultiválása. A
mőködı hulladéklerakók száma drasztikusan csökken, jelenleg a 2-13 alegység területén már
csak egy korszerő lerakó (Békéscsaba) mőködik, 25 lerakót pedig 2009. július 15-ig be kellett
zárni.
2-5/a. táblázat: Települési szilárd hulladéklerakók részvízgyőjtınként

Alegység név

2009. július 15-e után továbbmőködı
lerakó

2009. július 15-ig bezárandó lerakó

kiépített térfogat
3
(tömör m )

(darab)

lerakott hulladék térfogata
3
(m )

(darab)

490 000

1

1 753 550

25

2-13

2-5/b. táblázat: Hulladéklerakók az alegység területén (KÖR-KÖVIZIG területe)

Hulladéklerakó

5630 Békés
Szilárd kommunális hulladéklerakó
5600 Békéscsaba
Békéscsaba Városüzemeltetési Kft.,
Mezıgazdasági szennyvízelhelyezı telep
5600 Békéscsaba
Kommunális hulladéklerakó
5643 Bélmegyer
Kommunális szilárd hulladéklerakó
5624 Doboz
Kommunális hulladéklerakó
5742 Elek
Kommunális Hulladéklerakó "Felhagyott"
Elek
Új Kommunális Hulladéklerakó
5734 Geszt
Kommunális hulladéklerakó
5700 Gyula
Kommunális hulladéklerakó
5673 Kamut
Kamut, Kommunális hulladéklerakó
5741Kétegyháza
Szeméttelep

2. fejezet

Lerakott
hulladék
mennyiség
(m3/év)

Rekultiválandó

Jelenleg
mőködı

21 840

igen

nem

91 667

-

igen

0

igen

nem

400

igen

nem

1 000

igen

nem

0

igen

nem

3 640

igen

nem

60

igen

nem

60 453

igen

nem

0

igen

nem

4 000

folyamatban

nem
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5622 Köröstarcsa
Kommunális szilárd hulladéklerakó
5725 Kötegyán
Kommunális Hulladéklerakó
Medgyesegyháza
Új hulladéklerakó
Méhkerék
Méhkerék kommunális hulladéklerakó
Méhkerék
Felhagyott hulladéklerakó
5650 Mezıberény
Települési szilárd hulladéklerakó
5732 Mezıgyán
Kommunális hulladéklerakó
5672 Murony
Kommunális hulladéklerakó
5534 Okány
Kommunális hulladéklerakó
5620 Sarkad
Kommunális hulladéklerakó
5731 Sarkadkeresztúr
Kommunális hulladéklerakó
5712 Szabadkígyós
Szabadkígyós Önkormányzat Kommunális
hulladéklerakó
5641 Tarhos
Kommunális Hulladéklerakó
5661 Újkígyós
Kommunális hulladéklerakó
5661 Újkígyós
Kommunális hulladéklerakó

500

igen

nem

400

folyamatban

nem

0

igen

nem

0

igen

nem

0

igen

nem

35 625

folyamatban

nem

300

igen

nem

500
775

35858-25/2007.
38622-15/2008.

nem
nem

15 000

igen

nem

1 500

folyamatban

nem

1 000

37687-11/2007.

nem

0

igen

nem

3000

37567-21/2007.

nem

REKULTIVÁLT

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 hulladékgazdálkodás létesítményeit a 2-2.
térképmelléklet mutatja be. Békés megyében a hulladéklerakók éves szinten összesen 128 ezer
tonna (2006-ban) hulladékot fogadtak 2009-ig. 2009 után a megyében két lerakó van : Békéscsaba
évente 170-180 ezer tonna, Gyomaendrıd 9-10 ezer tonna hulladékot fogad.
A települési szennyvíziszap elhelyezési módjai az alábbiak lehetnek:
-települési hulladéklerakóra történı elhelyezés
-mezıgazdasági hasznosítás (komposztálás, talajba injektálás)
-rekultivációs célú felhasználás
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A települési szennyvíziszap mezıgazdasági területre kihelyezett része a diffúz hatásoknál a 2.2
fejezetben figyelembe vételre kerül. Szennyvíziszap engedéllyezett mezıgazdasági kihelyezése a
2-6. táblázatban szereplı helyeken történik. A szennyvíziszap egyéb elhelyezési formáiról nincs
adat.
2-6. táblázat:

Szennyvíziszap kihelyezéssel érintett terület

Engedélyezett
földrészlet: település

Engedély
Engedél
érvényess
yezett
égi
terület
dátuma
(ha)
(év)

Békés

2011

35,9

Elek

2012

35,8

Kijuttatássa
l érintett
terület (ha)

Kijuttatott
szennyvíz
dózisa
(t/ha/év)

Összes
nitrogé
n (N)
kg/ha

Összes
foszfor
(P2O5)
kg/ha

35,9

5,9

150

158

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 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. A PRTR nyilvántartás adatait a 2-4.
melléklet szerint a 2-7. táblázat
tartalmazza, míg a telepek elhelyezkedését a 2-4.
térképmelléklet mutatja be.
2-7. táblázat: PRTR tevékenységet végzı üzemek
Üzem neve

Település

PRTR tevékenység

Bagó Bt. - sertéstelep, hígtrágya és
almostrágya tároló

Békés

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Békési Pig-Farm Kft. - sertéstelep,
hígtrágya tároló

Békés

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Békés Megyei Vízmővek Zrt. Békéscsaba szennyvíztisztító telep

Békéscsaba

Hulladék- és szennyvízkezelés

Békéscsabai Baromfifeldolgozó Kft. Baromfifeldolgozó gyár

Békéscsaba

Állati és növényi termékek az
élelmiszeriparból
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Üzem neve

Település

PRTR tevékenység

Békéscsabai Városüzemeltetési Kft Hulladékkezelı Mő

Békéscsaba

Hulladék- és szennyvízkezelés

Csaba Metál Zrt. - Aluminium öntöde
(Csaba-Metál Rt.)

Békéscsaba

Fémek termelése és feldolgozása

Csabatáj Zrt. - nevelıtelep

Békéscsaba

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Csabatáj Zrt. - tojótelep, mosóvíz
szikkasztásos elhelyezése

Békéscsaba

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Hage Hajdusági Agráripari Rt sertéstelep, hígtrágya tároló

Békéscsaba

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Mondi Packaging Békéscsaba Kft Nyomdaüzem

Békéscsaba

Egyéb tevékenységek

Számfira György Dr. sertéstelep,Számfira György Dr.

Békéscsaba

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Tondach Magyarország Zrt. - Csabai
cserépgyára

Békéscsaba

Ásványipar

Tondach Magyarország Zrt. - Jaminai
Békéscsaba
Tégla- és Cserépgyár

Ásványipar

Wienerberger Zrt. - Békéscsabai
téglagyár

Békéscsaba

Ásványipar

Hatvan Porco Kft. - sertéstelep,
almostrágya tároló

Doboz

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Gyulai Húskombinát Zrt. - A. üzem

Gyula

Hulladék- és szennyvízkezelés

Gyulai Közüzemi Kft Szennyvíztisztító telep

Gyula

Hulladék- és szennyvízkezelés

Agro-Duál Mezögazdasági Termelö
És Kereskedelmi Kft - sertéstelep,
hígtrágya tározók

Mezıberény

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Berényi Téglaipari Kft - Berényi
Téglagyár

Mezıberény

Ásványipar
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Üzem neve

PRTR tevékenység

Település

Park'95 Vendégláto És Szorakoztato
Kft - Sertéstelep

Mezıberény

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Tappe Kft. - Szilárdhulladék lerakó

Mezıberény

Hulladék- és szennyvízkezelés

Bier Non-Stop Kereskedelmi,
Szolgáltato És Fuvarozo Kft sertéstelep, hígtrágya tároló

Murony

Nagy létszámú állattartás és
akvakultúra

Az alegységen 2009-ben 22 db EKHE telephelyet tartanak nyilván, amelyek jelentıs részén
nagylétszámú állattartótelepet (10 db), 5 db kommunális szolgáltatást végzı (folyékony és szilárd
hulladékgazdálkodás) és jelentıs számú ipari (4db) kibocsátót is tartalmaz. A 2-8 táblázat az ipari
üzemek a PRTR nyilvántartás szerinti csoportosításban mutatja be.
2-8. táblázat: Jelentıs ipari üzemek száma tevékenységenként a alegység területén
2-13 KettısKörös

Tevékenység
Fémek termelése és
feldolgozása

1

Ásványipar

4

Hulladék- és
szennyvízkezelés

5

Állati és növényi termékek
az élelmiszeriparból

1

Nagy létszámú állattartás

10

Egyéb tevékenység

1

Ipari szennyvíz
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) alapján az 2-9. táblázat
tartalmazza.
2-9. táblázat: Ipari és egyéb szennyvízterhelés jellemzıi
Befogadó víztest

2. fejezet

Szv. jellege

Szennyvíz
3
ezer m /év

KOI
kg/év

BOI5
kg/év

Nitrogén Foszfor
kg/év
kg/év
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Szv. jellege

Szennyvíz
3
ezer m /év

KOI
kg/év

BOI5
kg/év

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

Termálvíz,
fürdıvíz

4,00

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

Élelmiszeripar

667,06

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

Energiaipar

9,09

302,66

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

Szolgáltatóipar

0,10

12,50

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

Termálvíz,
fürdıvíz

352,00

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

0,00

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

Termálvíz,
fürdıvíz

791,92

26623,29

N.A.

N.A.

N.A.

659773,53

Fekete-Körös

Szolgáltatóipar

14,39

647,37

79,12

284,84

65,31

N.A.

Kettıs-Körös

Termálvíz,
fürdıvíz

39,80

6169,00

N.A.

N.A.

N.A.

40596,00

Kígyósi-fıcsatorna

Halászat

102,60

7592,40

3078,00

738,72

15,39

N.A.

Kígyósi-fıcsatorna

Halászat

314,96

20900,48 2381,07

982,66

1130,69

N.A.

Termálvíz,
fürdıvíz

18,05

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

sp.2.13.2

Élelmiszeripar

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

sp.2.12.2

Élelmiszeripar

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Befogadó víztest

Mezıberényifıcsatorna

Nitrogén Foszfor
kg/év
kg/év

Só
kg/év

Az értékelés összesített eredményét, azaz a fıbb szennyezı anyagok emisszióját a 2-10. táblázat
mutatja be ágazatok szerinti bontásban.
2-10. táblázat: Felszíni vizek kommunális és ipari eredető szennyvíz
ágazatonként a 2-13 alegységen (2.1 melléklet felhasználásával)
Szennyvíz
millió m3/év

KOI
BOI5
tonna/év tonna/év

Nitrogén Foszfor
tonna/év tonna/év

terhelése

Fémek
Só
tonna/év tonna/év

Termálvíz, fürdıvíz

1,206

32,8

NA

NA

NA

NA

700,4

Szolgáltatóipar

0,0145

0,66

0,08

0,28

0,065

NA

NA
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Szennyvíz
3
millió m /év

KOI
BOI5
tonna/év tonna/év

Nitrogén Foszfor
tonna/év tonna/év

Fémek
Só
tonna/év tonna/év

Halászat

0,417

28,5

5,46

1,72

16,3

NA

NA

Energiaipar

9,09

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Élelmiszeripar

0,67

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Kommunális

44,6

711

221,3

NA

32,1

NA

3511

A terhelések jellemzését, a hatáselemzés lehetıségét jelentısen gyengíti, hogy az adatok
pontatlanok, a felsorolt problémák miatt megbízható becslést nem tesznek lehetıvé
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, PCBk, 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 2-3. melléklet szerint a 2-11. táblázat
tartalmazza. Az ipari hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését a 2-2. térképmelléklet
mutatja be.
2-11. táblázat:
alegység

Ipari hulladékgazdálkodási létesítmények a részvízgyőjtıkön
Veszélyes hulladék kezelı

Hulladékégetı

IPPC

2-13 Kettıs-Körös

0 db

0 db

Inert hulladék kezelı

IPPC

1 db

0 db

IPPC

4 db

3 db

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
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(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 2-5. melléklet szerint a 2-12/a-b. táblázatban
találhatók, a bányatelkek elhelyezkedését a 2-4. térképmelléklet mutatja be.
A fluidum (kıolaj, földgáz, széndioxid) bányászat elsısorban a termál vízkészletekre lehet káros
hatással. A kitermelés hatására csökken az adott mélységben (rezervoárban) rétegnyomás, amely
a termálvízadók nyomásszintjét is megváltoztathatja. A visszasajtolt CH kisérıvíz és a
kútmunkálati folyadékok vízre veszélyes anyagokat is tartalmaznak.
A 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.
2-12/a. ábra:

Felszín alatti víztesteken található bányatelkek száma típusonként
2-13 Kettıs-Körös

2-12/b. ábra:

Agyag

9

Homok

8

Agyag, homok

3

Kıolaj, földgáz

1

Kavics

0

A bányatelkek által érintett felszín alatti víztestek
Nyersanyag

Felszin
alatti
víztest
kódja

agyag

sp.2.12.2

Békés III. - homok

homok közlekedésépítési homok

sp.2.12.2

Békés IV. - agyag, homok

homok közlekedésépítési agyag

sp.2.12.2

közlekedésépítési homok

sp.2.12.2

Békéscsaba I. - agyag

agyag

sp.2.13.2

Békéscsaba II. - agyag

agyag

sp.2.13.2

Név

Békés I. - agyag

Békés V. - homok
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Nyersanyag

Felszin
alatti
víztest
kódja

Békéscsaba III. - agyag

agyag

sp.2.13.2

Békéscsaba IV. - agyag

agyag

sp.2.13.2

Békéscsaba V. - agyag

agyag

sp.2.13.2

Békéscsaba VI. - agyag, homok

építési homok közlekedésépítési agyag

sp.2.13.2

Békéscsaba VII. - agyag, homok

közlekedésépítési agyag közlekedésépítési homok

sp.2.13.2

blokktégla agyag közlekedésépítési homok

sp.2.13.2

Elek I. - homok

homok

sp.2.13.2

Gyula I. - homok

homok

sp.2.13.2

Gyula V. - homok

építési homok közlekedésépítési homok

sp.2.13.2

homok

sp.2.13.2

kıolaj szénhidrogén földgáz

pt.2.3

Mezıberény I. - agyag

blokktégla agyag

sp.2.12.2

Mezıberény III. - agyag

agyag

sp.2.12.2

Tarhos II. - homok

homok közlekedésépítési homok

sp.2.12.2

Újkígyós I. - homok

falazó homok

sp.2.13.2

Név

Békéscsaba VIII. - agyag

Kétsoprony I. - homok
Méhkerék I. - szénhidrogén

Szennyezett területek, kármentesítés
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 a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó
Rendszer (KAR) 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 országosan több mint 15 ezer pontszerő
szennyezıforrás (potenciális és tényleges) adatát tartalmazza, amelyek közül a VITUKI
Kármentesítési Koordinációs Központ szakemberei leválogatták a releváns, tényfeltárási
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információkkal rendelkezı szennyezett területeket. A feldolgozás eredményét a 2-6. melléklet
szerint a 2-13. táblázat tartalmaza, valamint térképi formában a 2-3. térképmellékleten kerül
bemutatásra.
2-13. táblázat:
EOVx

Az alegység szennyezett területei a FAVI-KÁRINFO adatbázis alapján

EOVy

Szennyezı anyag
Halogénezett alifás

148391 811457

151263 807672

Szennyett térrész

szénhidrogének
TPH, BTEX, Halogénezett
alifás szénhidrogének

4800

19000

160820 808510

TPH

225

163116 835978

TPH

7860

147940 804970

TPH, BTEX

4693

148040 807210

TPH, BTEX

4693

150162 805092

TPH

28600

150891 803884

TPH

50

151717 802567

TPH, BTEX

30

Érintett víztest
neve
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét
Körös-vidék,
Sárrét

kódja
sp.2.12.2

sp.2.12.2

sp.2.12.2

sp.2.12.2

sp.2.13.2

sp.2.13.2

sp.2.13.2

sp.2.13.2

sp.2.13.2

2.1.3 Mezıgazdasági szennyezıforrások
A pontszerő, mezıgazdasághoz kapcsolható szennyezıforrásnak az állattartó telepet, az
akvakultúrát (halászat), hulladékgazdálkodási létesítményt, élelmiszeripari üzemet és a
mezıgazdasági alapanyagot elıállító, raktározó vegyipari üzemet (pl. vegyipari létesítmények
foszfor-, nitrog é n- vagy k á liumalap ú mőtrágyák, vagy növényvédı-hat ó anyagok é s biocidek
elıállítása) tekintjük. Utóbbi két teleptípust az ipari szennyezıforrásoknál már számba vettük ezért
ennek a fejezetnek nem tárgyai.
Állattartó telepek
Az állattartó telepek számbavétele az alábbi adatokra épült (2_7b melléklet: 2-14. táblázat):
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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
nagylétszámú 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.
A Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) PRTR adatállományai, amelyek a
http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon érhetık el.
A különbözı adatbázisok alapján összeállított terhelési adatokat a 2-7. melléklet tartalmazza azzal
a megjegyzéssel, hogy az összerendelések bizonytalanok, valamint a bel-, illetve külterületbe
sorolás azon a feltételezésen alapszik, 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. A nagylétszámú állattartó
telepek adatait a 14. táblázat (lásd 2-7b melléklet), az elhelyezkedését a 2-6. térképmelléklet
mutatja be.
A trágyázás, azaz a szervestrágya hasznosítás, nem pontszerő, diffúz hatásokkal járó
tevékenység, ezért a 2.2 fejezetben kerül bemutatásra.
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 tevékenységet, így lehetıséget biztosít a gazdasági szempontból fontos vízi állatfajok
védelmére területek kijelölésére (IV. melléklet 1. 2 pont).
A halászati területek számbavételéhez a vízügyi nyilvántartásban (vízjogi engedélyekben, víztest
adatlapokban) fellelhetı adatokat dolgoztuk fel. Az eredményt a 2-8. melléklet szerint a 2-15/a,b
táblázat tartalmazza, a halászati vizeket a 2-6. térképmellékleten is feltüntettük.
A hazai haltermelés több mint kilencven százalékban (területét tekintve) a tógazdasági termelést
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 veszélyezetetett fajok) elıállításában.
Idıszakos pontszerő bevezetésnek tekinthetık a halastavak leeresztései. A tervezési alegység
vízfolyásai közül a Fehér-Körös (Dénesmajori halastó), a Hosszúfok-Határér-Köleséri fıcsatorna
(Fehérháti halastó) valamint a Büngösdi-fıcsatorna és a Kettıs-Körös (Gácsháti halastó) érintett
halastavi használtvíz leeresztésben.
Az alegységen 11 vízfolyáson 12 db egybefüggı területet azonosítottunk halászati vízterületként.
(2-15/b. táblázat). Ezek közül 11 db kijelölt felszini vízfolyás víztesten van.
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2-15/a. táblázat: Halászati vizek száma és területi elterjedése az alegységen

Részvízgyőjtı

Darabszá
m (ebbıl
víztest)

2-13 KettısKörös alegység

12 (11)

Vízfolyás
hossz
(ebbıl
víztest km)

Állóvíz
hossz
arány

Darabszá
m (ebbıl
víztest)

Terület ha (ebbıl
víztest-ha)

terület
arány

-

5 (3)

470 (421)

-

(197,89 )

2-15/b. táblázat: A víztesteket érintı halászati vízterek.
Vízterület

Szelvény szám/

Terület (ha)

Fehér-Körös

0,00-9,78 fkm

29

Fekete-Körös

0,00-15,88 fkm

60

Kettıs-Körös

0,00-1,0 fkm

4

Kettıs-Körös

1,00-37,26 fkm

199

Élıvíz-csatorna

teljes szakasz (37,35 km)

34

Gerlai holtág

teljes szakasz (12,03 km)

10

Kígyósi fıcsatorna

teljes szakasz (10,21 km)

1,1

Gyepes fıcsatorna

0+000-21+341

13

0+000-28+900

19

teljes szakasz

2

IV. Hosszúfok-Okányi
fıcsatorna

teljes szakasz

5

Vargahosszai fıcsatorna

teljes szakasz (25,14 km)

20

Hosszúfok-HatárérKöleséri fıcsatorna
Vizesfási csatorna
(nem víztest)

2-15/c. A víztesteket érintı halászati vízterek- állóvizek
Név

Fekület (ha)

Kategória

Víztest-e

Dénesmajori halastó

121,47

tározó

igen

Fehérháti-halastavak

101,17

tározó

igen
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Gácsháti halastó

198,15

tározó

Gyulai téglagyáriagyaggödör

13,31

bányató

KVITT BT.
Szabadkígyós
Halastavak

36,33

tározó

igen
nem

nem

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:


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;



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

A mezıgazdaságban elsısorban szerves, komposztálható hulladékok keletkeznek, illetve az agrár
ágazat fogadóképes lehet, hasznosíthat települési, vagy ipari biomasszát 5 is, ezért a
hulladékgazdálkodás igen fontos szereplıje. A VGT tervezésben figyelembe vett részletes
adatokat a 2-3. melléklet szerint a 2-16. táblázat tartalmazza. A szerves, biomassza
hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését a 2-2. térképmelléklet mutatja be.

1

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
2

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
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2-16. táblázat:

Biomassza hulladékgazdálkodási létesítmények részvízgyőjtınként

Kettıs-Körös alegység

Megnevezés

Település

Szennyvíztisztító telep,
komposztáló medence

Gyula

2.1.4 Balesetszerő szennyezések
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).
Veszélyes üzemek
Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság honlapján (www.katasztrofavedelem.hu)
nyilvánosságra hozott veszélyes ipari üzemek 6 listáját a 2.9. melléklet szerint a 2-17. táblázat
tartalmazza az érintett alegység és víztestek azonosítóival, elhelyezkedésük a 2-4.
térképmellékleten látható.
2-17. táblázat:

Veszélyes ipari üzemek száma az alegységen
Veszélyes üzem

2-13

Alsó küszöbértékő

2

Felsı küszöbértékő

0

Összesen

2

Ebbıl:

2. fejezet

kıolaj, földgáz

-

szállítás, raktározás

-

vegyipar

2
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Veszélyes üzem

2-13

energiaellátás

-

robbanóanyag

-

ipari gáz gyártása

-

mőanyagipar

-

gyógyszeripar

-

egyéb

-

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság

Vízminıségi kárelhárítás
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. A tartósan
károsodott területeken ezzel szemben kármentesítést kell végezni. Az idıben végzett kárelhárítás
egyik célja a magasabb költségráfordítással végzendı kármentesítési munkálatok elkerülése. A
kármentesítéssel kapcsolatos adatokat a 2.1.2 fejezet tartalmazza.
A Környezeti Káresemények Adatbázisa alapján vizsgáltuk a 2004-2008 közötti idıszak
káreseményeit. A 2-9. melléklet feldolgozott adatait a 2-18/a-b. táblázat tartalmazza, az
események által érintett vizeket a 2-4. térképmelléklet mutatja be. Az alegységi víztestjein
többnyire a kagyló- és a halpusztulás jellemzı.
Elemzésre kerültek az 5 éves káresemények, ugyanis visszatérı események hátterében nem
megfelelı kezelés, tevékenység, vagy tartósan károsodott állapot lehetséges. Az alábbi
események utalnak arra, hogy intézkedés szükséges:
2-18/a. Vízminıségi káresemények típusa és száma az alegység területén
Káresemény típusa

Káresemény
vízfolyás
(db)

Káresemény
állóvíz
(db)

Káresemény
felszín alatti
víz (db)

összesen

olajszennyezés

4

-

-

4

egyéb

-

-

-

-

halpusztulás

5

-

-

5

szennyvíz bevezetés

2

-

-

2
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Káresemény típusa

Káresemény
vízfolyás
(db)

Káresemény
állóvíz
(db)

Káresemény
felszín alatti
víz (db)

összesen

szilárd anyag szennyezés

1

-

-

1

egyéb vegyi anyag szennyezés

1

-

-

1

oxigénhiány

1

-

-

1

egyéb állati tetemek

3

-

-

3

túlzott vegetáció

-

-

-

-

pakura szennyezés

-

-

-

-

növényvédıszer bemosódás

-

-

-

-

Összesen

18

-

17

2-18/b. Vízminıségi káresemények típusa és száma az alegység területén
Káresemény típusa

Káresemény leírása

Település

oxigénhiány

Gyula

szennyvíz bevezetés

Békés

halpusztulás

Gyula

olajszennyezés

Békéscsaba

Halpipálás és halpusztulás a
Gerlai holtágon

halpusztulás

Békéscsaba

Halpipálás és halpusztulás a
Gyepes csatornán

halpusztulás

Sarkad

egyéb vegyianyag szennyezés

Gyula

olajszennyezés

Békéscsaba

Élıvíz-csatorna halpipálás
Kommunális szennyvízbevezetés
az Élıvíz-csatornába
Halpusztulás a Gyulai lecsapoló
csatornán
Olajszennyezés az Élıvízcsatornán

Ammónia szennyezés a Gyulailecsapoló csatornán
Gázolaj az Élıvízcsatornában
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Káresemény típusa

Káresemény leírása

Település

Kagyló pusztulás az Élıvízcsatornán

egyéb állati tetemek

Gyula

Kagylópusztulás a KÖR-KÖVIZIG
teljes mőködési területén lévı
valamennyi víztéren

egyéb állati tetemek

Gyula

szilárd anyag szennyezés

Békés

olajszennyezés

Gyula

Halpusztulás a Fekete-Körösön

halpusztulás

Sarkad

Halpipálás és halpusztulás az
Élıvíz-csatornán

halpusztulás

Békés

Élıvíz-csatorna szennyezése

szennyvíz bevezetés

Békés

Halpipálás, halpusztúlás az Élıvízcsatornán

halpusztulás

Békés

Olajszennyezés a Gerlai holtágon

olajszennyezés

Kagylópusztulás a KÖR-KÖVIZIG
több vízterén

egyéb állati tetemek

Kamionbalestebıl származó
festékes hordók hátrahagyása a
helyszínen
A Fehér-Körös torkolati szakaszán
olajszennyezés

Békés

2.2 Diffúz szennyezıforrások
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
(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.
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2.2.1 Települések
2.2.1.1 Települési diffúz szennyezések forrásai
Száraz idıszakokban a burkolt felületeken különbözı forrásból származó szilárd anyagok (és a
szilárd részecskékhez kötıdı egyéb szennyezık) halmozódnak fel. A szennyezık forrásai:
 légszennyezı anyagok száraz kiülepedése háztetıkön;
 közlekedési eredető és egyéb légszennyezık száraz kiülepedése utakon és parkoló
felületeken;
 utcai szemét (beleértve az ürüléket is), kosz, por és élılény maradványok felhalmozódása
burkolt felületen;
 az utak és a tágabb értelemben vett épített környezet kopástermékeinek felhalmozódása a
burkolt felületeken;
 jármővekbıl származó kopástermékek (fém, gumi) és folyadékok (ásványolajféleségek);
 természetes vízelvezetı medrek, burkolatlan területek eróziója;
 zöldfelületekre kiszórt növényvédıszerek és mőtrágya;
 trágyadombok, hulladék lerakók csurgalékvizei;
 valamint a téli útsózás.
A szennyezı anyagokat (2-19. táblázat) 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 csökkenési és dúsulási 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
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.

2-19. táblázat:

Városi diffúz szennyezés jellemzı szennyezıanyagai

Szennyezıanyag

2. fejezet
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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,
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

Egyéb szerves mikroszennyezık
(peszticidek, fenolok, PAH-ok)

Légköri kiülepedés (közlekedésbıl, ipari kibocsátásokból), kertekben
használt növényvédıszerek.

Sók

Síkosság-mentesítés

2.2.1.2 Belterületi lefolyásból származó foszforterhelés
A felszíni vizek eutrofizációs kockázatának megítélése szempontjából lényeges kérdés a
foszforterhelések ismerete. A foszfor anyagáramok pontszerő (elsısorban szennyvíztisztító
telepek), illetve diffúz (fıként erózió és felszíni lefolyás) forrásokból származhatnak. 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 terhelés számítását FhosFate (Kovács és mtasi, 2008) vízgyőjtı modellel végezték. 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 210. melléklet szerint a 2-20. táblázat foszforformákra vonatkozó részében a víztestekhez tartozó
közvetlen vízgyőjtıterületekre összesítve került megadásra.
2-20. táblázat:

Foszfor koncentráció az egyes víztestek vízgyőjtı területén

Víztest neve

2. fejezet

Víztest
részvízgyőjtı
területe
(ha)

Mezıgazdasági
Városi
területeken
területeken
keletkezı
(belterület,
diffúz P
utak) keletkezı
emisszió,
diffúz P
kg/év
emisszió, kg/év

Egyéb területekrıl
(erdık, vizes
területek)
származó diffúz P
emisszió, kg/év
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Víztest
részvízgyőjtı
területe
(ha)

Víztest neve

Mezıgazdasági
Városi
területeken
területeken
keletkezı
(belterület,
diffúz P
utak) keletkezı
emisszió,
diffúz P
kg/év
emisszió, kg/év

Egyéb területekrıl
(erdık, vizes
területek)
származó diffúz P
emisszió, kg/év

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

28028

424

18,3

42,9

Fehér-Körös

8935

73

0,4

6,0

Fekete-Körös

1188

4

0,3

4,3

Gerlai-Holtág

4067

49

0,2

3,4

Gyepes-fıcsatorna
felsı

3135

28

0,4

3,2

Gyepes-fıcsatorna alsó

13112

110

1,3

12,7

Hosszúfok-HatárérKöleséri-fıcsatorna

27999

229

0,9

25,8

Kettıs-Körös

14543

118

0,5

4,9

Korhány-csatorna

2202

61

0,6

8,4

V. Vargahosszaifıcsatorna

7155

63

0,4

1,8

Kígyósi-fıcsatorna

35030

1265

4,7

44,5

Mezıberényifıcsatorna

23139

736

2,4

15,8

2.2.1.3 Települések alatti talajvíz nitrát terhelése
A települési nitrát-terhelés az alábbi forrásokból származik:
 emberi anyagcseretermékekbıl;
 temetıkbıl;
 a belterületi állatállomány anyagcseretermékébıl;
 belterületi kiskertekbıl (elsısorban fóliasátrak);
 pontszerő szennyezıforrásokból;
 kiülepedı légszennyezı anyagokból.
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). A számításban felhasznált lakos szám és tenyészállat-létszám adatokat a 2-7.
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melléklet tartalmazza. Az ez alapján számított fajlagos nitrogén koncentrációt a 2-21. táblázat
tartalmazza.
2-21. táblázat:

A települések nitrogén terhelése belterületen

Település

Belterület
teljes N terhelése (emberi N felével)
(kgN/ha/év)

Békés

33,6

Békéscsaba

47,9

Bélmegyer

47,0

Doboz

44,9

Elek

46,4

Geszt

35,7

Gyula

33,6

Kamut

76,3

Kétegyháza

41,1

Köröstarcsa

39,9

Kötegyán

30,9

Méhkerék

40,7

Mezıberény

38,2

Mezıgyán

36,6

Murony

58,8

Sarkad

36,6

Sarkadkeresztúr

44,4

Szabadkígyós

32,8

Tarhos

73,0

Újkígyós

43,6

Újszalonta

33,6

Az emberi eredető nitrogén mennyisége nagy átlagban 3,6 kgN/év/fı (országos adatbázis
számításai szerint), aminek fele tekinthetı hatónak a települések csatornázatlan részein. A
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csatornázott településrészeken nullának feltételeztük az emberi eredető nitrát terhelést, bár a
közcsatorna is szivároghat. A csatornázatlan, vagy csatornára rá nem kötött lakosok számát a
KSH adatai alapján lehet becsülni. A számítás eredményeit a 2-10. melléklet szerint a 2-21.
táblázat tartalmazza.
Összességében az országos átlagos belterületi nitrogén terhelés 35,2 kgN/ha/év.
2.2.2 Mezıgazdasági tevékenység
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/a. ábra:

A szántók éves tápanyagmérlegekbıl számított átlagos P többlete
P többlet (kg/ha)
100
K-Dunántúl
Ny-Dunántúl
D-Dunántúl
É-Magyaro.
É-Alföld
D-Alföld

80
60
40
20
0
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2-2/b. ábra:

A szántók éves tápanyagmérlegekbıl számított átlagos N többlete
N többlet (kg/ha)
K-Dunántúl
Ny-Dunántúl
D-Dunántúl
É-Magyaro.
É-Alföld
D-Alföld

140
120
100
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-60

A grafikonok az országos tervhez készültek.
2.2.2.1 Felszíni vizek mezıgazdasági eredető diffúz foszfor terhelése
A 2-5. térképmelléklet az országos terv emisszió számítás eredményét mutatja be. Síkvidékek
esetén a felszíni lefolyás alacsony szintje miatt a felszíni eredető bemosódás alacsony volumenő.
A talajveszteség értékeket vizsgálva mintegy 440 000 ha területen lépi túl az erózió, illetve az
emisszió mértéke a kritikusnak tartott 1 mm/év (15 t/ha/ év), foszfor terhelésben a 2 kg P/ha
értéket. A vízgyőjtık fajlagos terhelései a 0.001-60 kg P/ha/év tartományba esnek, az átlag
dombvidéken 7 kg P/ha/év, síkvidéken 0.12 kg P/ha/év.
A 2-10. melléklet foszforformákra vonatkozó részében a mezıgazdasági terhelések mellett
megadtuk a belterületekrıl, valamint a mővelésen kívüli területekrıl (erdık, vizek, vizenyıs
területek) származó háttérterhelést is. Ezeket a 2-22. táblázatban összegeztük. 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 vettük
vízrajzi topológia szerinti összegyülekezést (a lejjebb lévı szakaszok tartalmazzák a víztest feletti
vízgyőjtırıl érkezı, összegzett anyagáramokat is, kivéve a határon kívülrıl érkezı terhelést).
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2-22. táblázat

Az alegység egyes víztestjeinek foszforterhelése

Víztest
részvízgyőjtı
területe, ha

Felszíni
lefolyással
közvetített
összes P
anyagáram a
víztest alsó
szelvényében

Alaphozamból
származó
összes P
anyagáram a
víztest alsó
szelvényében

Összes P
anyagáram a
víztest alsó
szelvényében
(kg/év)

Büngösdi-csatorna

5 263

12

0

12

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

28 028

22 229

0

22 229

Fehér-Körös

8 935

23 952

0

23 952

Fekete-Körös

1 188

82

0

82

Gerlai-Holtág

4 067

2 091

0

2 091

Gyepes-fıcsatorna
felsı

3 135

16

0

16

Gyepes-fıcsatorna
alsó

13 112

1 275

0

1 275

Hosszúfok-HatárérKöleséri-fıcsatorna

27 999

2 397

0

2 397

Kettıs-Körös

14 543

50 418

0

50 418

Korhány-csatorna

2 202

14

0

14

V. Vargahosszaifıcsatorna

7 155

37

0

37

Kígyósi-fıcsatorna

35 030

2 038

0

2 038

Mezıberényifıcsatorna

23 139

1190

0

1 190

Víztest neve

A magyarország területére vonatkozó összes foszfor-emisszió (TP) területi megoszlását a 2-2.
ábrán mutatjuk be. Megállapítható, hogy a tervezési alegység területén az összes foszfor emisszió
2 kg P/ha/év alatt marad, ami az országos adatokat tekintve átlag alatti értéknek tekinthetı. A
diffúz foszforterhelés a 2.5 térképmellékleten látható.
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2-2 ábra:

Összes foszfor (TP) emisszó Magyarországon

2.2.2.2 Felszín alatti vizek mezıgazdasági eredető nitrát terhelése
Az utóbbi másfél évtizedben a mezıgazdasági termelés szerkezete átrendezıdött. A nagyüzemek
felbomlása után helyüket az egyéni gazdaságok vették át. A terület egy részén megjelentek a
kisparcellák, az öntözés háttérbe szorult, a felhasznált mőtrágya mennyisége elıször lényegesen
csökkent, mára azonban ismét emelkedı tendenciát mutat.
Az intenzív mezıgazdasági mővelés megnövekedett mőtrágya használattal jár együtt. A magas
talajvízállás, illetve a hátsági területekre jellemzı lazább szerkezető talajok a tápanyagok (azon
belül is a nitrát) felszín alatti vízbe való bejutását segíti elı. A mezıgazdasági mővelés nagy
területeken való kiterjedése következtében a nitrát többlet felszín alatti vízbe való jutása diffúz
eredető szennyezésnek minısül.
A számítás alapja az OECD módszertan (Csathó-Radimszky 2004), amely szerint
környezetvédelmi illetve agronómiai alapú tápanyagmérlegek készíthetık. Elıbbieknél nem
szerepel semmiféle tápanyag veszteség, míg az agronómiai alapú N tápanyag-mérlegnél
figyelembe veszünk bizonyos veszteségeket. Tehát a N tápanyag mérleg készítéséhez:
 a települések intenzív mezıgazdasági mővelés alatt álló területeire jutó mőtrágya, trágya
és szennyvíz-iszap N tartalmának becslése és a
 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. Az országos átlag 56,8 kgN/ha volt a
2007. évi fajlagos N mőtrágya felhasználás az intenzív mezıgazdasági (Img) területeken (2-23.
táblázat).
2-23. táblázat:

Nitrogén mőtrágya hatóanyag felhasználás
2004

2005

megye

2006

2007

2004-2007 átlag

[kgN/ha]
intenzív mezıgazdasági területekre

Békés

60,4

48,2

48,7

50,5

52,0

A szerves trágyából származó terhelés a települések külterületén tartott haszonállatok számából
és fajtájából számítható, a 2-7. mellékletben található állattartó hely tenyészet létszám 2007. évi
adatainak felhasználásával, elfogadva, a szarvasmarhák 60 kgN/év, a sertések 10 kgN/év, a juhok
és kecskék 9 kgN/év és a szárnyasok 0,4 kgN/év nitrogén termelési arányát (Csathó-Radimszky
2004). Ettıl eltérı átváltási arányokat is alkalmaznak, de az OECD részére évente készülı,
országos N tápanyagmérlegnél is ezt használják, ezért ezt tekintjük hivatalos számítási alapnak.
A számítások során a legnagyobb problémát és bizonytalanságot a belterületi és külterületi állatok
szétválasztása jelentette. Többféle próbálkozás után végül is a szétválasztás annak
feltételezésével történt, 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 trágyaeredető nitrogén mennyiségét (kgN) és annak az intenzív mezıgazdasági területekre jutó átlagát
településenként a 2-10. melléklet (nitrogénformák lapja) szerint a 2-24/a-b. táblázat tartalmazza.
A számítások végeredménye a 2-6. térképmellékleten került ábrázolásra.

2-24/a. táblázat Nitrogén terhelés az alegység településeinek területén.
Külterület
összes fajlagos N
terhelés
(kgN/ha/év)

Belterület
teljes N terhelése
(emberi N felével)
(kgN/ha/év)

Felszin alatti
víztest kódja

Békés

1,1

33,6

sp.2.12.2

Békéscsaba

-2,6

47,9

sp.2.13.1

Bélmegyer

-12,5

47,0

sp.2.12.2

Doboz

-9,7

44,9

sp.2.12.2

Település
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Külterület
összes fajlagos N
terhelés
(kgN/ha/év)

Belterület
teljes N terhelése
(emberi N felével)
(kgN/ha/év)

Felszin alatti
víztest kódja

Elek

-11,8

46,4

sp.2.13.1

Geszt

-14,7

35,7

sp.2.12.2

Gyula

-6,2

33,6

sp.2.13.1, sp.2.12.2

Kamut

-16,5

76,3

sp.2.13.1

Kétegyháza

-10,5

41,1

sp.2.13.1

Köröstarcsa

-14,9

39,9

sp.2.12.2

Kötegyán

-16,7

30,9

sp.2.12.2

Méhkerék

-8,7

40,7

sp.2.12.2

Mezıberény

-6,7

38,2

sp.2.12.2

Mezıgyán

-13,5

36,6

sp.2.12.2

Murony

-1,6

58,8

sp.2.12.2

Sarkad

-16,7

36,6

sp.2.12.2

Település

Sarkadkeresztúr

-6,9

44,4

Sp.2.12.2

Szabadkígyós

-0,2

32,8

Sp.2.13.2

Tarhos

-10,8

73,0

Sp.2.12.2

Újkígyós

-5,5

43,6

Sp.2.13.2

Újszalonta

-18,9

33,6

Sp.2.12.2

2-24/b. táblázat: Számított nitrogén terhelések a felszín alatti víztestek felszínen lévı
területén (a 2-14 alegység területén túl is)
a víztest
felszínen lévı
területe
[ha]

a víztest intenzív
mezıgazdasági
részének nitrogén
terhelése
[kgN/ha/év]

intenzív
mezıgazdasági
terület
[ha]

az intenzív
mezıgazdasági
terület
részaránya
[%]

Azonosító

Víztest
kód

a víztest felszínen
lévı területének
nitrogén terhelése
[kgN/ha/év]

AIQ596

sp.2.12.2

-2,7

416 176

-6,4

308 533

74,1

AIQ605

sp.2.13.1

-1,5

124 525

-4,4

114 429

91,9

Az országos átlag 7,6 kgN/ha. 7 víztesten negatív a nitrogén terhelés, közülük három (sp.2.13.1,
sp.2.13.2 és sp.2.12.2) a Délkelet Alföldön található.
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A víztestek intenzív mezıgazdasági részein hasonló a nitrogén terhelés jellege. A diffúz N terhelés
területi elhelyezkedést indokolja, a rendkívül alacsony fajlagos N mőtrágya felhasználás Békés (51
kg/ha) megyében. A víztestek N terhelése és nitrát-szennyezettségi aránya nem mutat egyértelmő
kapcsolatot. Ennek oka, hogy a KSH adatbázisában szereplı adatok a mőtrágya eladás alapján
készültek, és nem biztos, hogy a megyében vásárolt mőtrágyát ugyanabban a megyében
használják fel. A hazai KSH statisztikában szereplı adatokat dolgozta fel az országos terv.
2.2.2.3 Felszíni vizek szerves- és tápanyag terhelésének forrásai, a pontszerő és a diffúz
terhelés hatásainak összevetése

2-3. ábra:

Pontszerő és diffúz foszforterhelés aránya
a víztestek közvetlen vízgyőjtıjén *

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 (2-3.
ábra), a felszíni víztestek közel
80%-ánál a terhelés diffúz eredető.

* Országos VGT 0305 –bıl átvett térkép és szöveg

A síkvidéki területeken található kisvízfolyások mezı-gazdasági 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 a gyomok terjedése szempontjából is kedvezıtlen.
2.2.2.4 A Kettıs-Körös alegység víztestjeinek eutrofizálódása
A túlzott tápanyagterhelés kisebb-nagyobb állóvizeink, kisvizfolyásaink és folyóink jó ökológiai
állapotának elérését akadályozza. Annak ellenére, hogy a Duna és mellékfolyóinak vízminısége
az elmúlt két évtizedben számottevıen javult, a jelenlegi összes N terhelés még mindig körülbelül
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30%-kal, az összes P terhelés mintegy 20%-kal magasabb a referencia viszonyokat jelentı 50-es
évekre jellemzı állapotnál.
Kedvezı eredményeink azonban elsısorban nem az alacsony kibocsátásnak, hanem sokkal
inkább vizeink magas (N esetében 90%-os, P tekintetében 80% feletti) tápanyag visszatartó
képességének tudható be, amely a legmagasabb a Duna-menti országok között. Ez síkvidéki,
medencebeli helyzetünk természetes következménye (kis fajlagos lefolyás, nagy tartózkodási idı).
Az alegység víztestjei a a Duna-deltában és a Fekete-tenger torkolatvidékén tapasztalt vízminıség
romláshoz (eutrofizálódás, anoxia) csak kis mértékben járulnak hozzá. A tápanyag helyben
maradását eredményezı hosszú tartózkodási idınek köszönhetıen a vizeink igen
eutrofizálódottak.

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, a vízi közlekedést és az árvízvédelmi intézkedések
eszközlését,
 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
 a szabályozott, illetve rendezett medrek túl gyors lefolyást és túl homogén
sebességviszonyokat, esetenként medermélyülést eredményeznek, megoldva azonban a
települések árvízi védelmét, a káros víztöbblet tőrési idın belüli elvezetését, a vízi
közlekedést és a medrek elfajulásának elkerülését ott, ahol helyhiány miatt ez szükséges,
 zsilipekkel szabályozott vízszintő állóvizek, szegényes parti növényzettel, többnyire
sokféle igény kielégítésére, néhol rekreációs, de esetenként természeti érték megırzési
célt is szolgálnak,

2. fejezet

Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások

– 63 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

 a mederben lefolyó vízhozam mértékét és változékonyságát módosító vízkivétel,
vízvisszatartás, vízátvezetés, melyek a vízállás- és sebességviszonyok megváltozásához
vezetnek, általában megnövelik az egybefüggıen vízjárta szakaszok hosszát és a vízzel
való ellátottság idıtartamát,
 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.


Az alegység területének síkvidéki adottságaival összefüggésben itt a víztestek
„természetes állapota” sem folytonosan áramló és összegyülekezési rend szerint
egymásba csatlakozó vízfolyásokat, elkülönült állóvizeket jelentett. Az alegység hidrológiai,
talajtani, vízföldtani és hidromorfológiai jellegzetességeinek leírását az 1.1 fejezet
tartalmazza.

A 2-8 térképmellékleten a víztestek színe attól függ, hogy hányféle önmagában is jelentısnek
számító hatásnak vannak kitéve.
Az országos terv különbözı beavatkozások víztestenkénti elıfordulásait foglalta össze a 2-11
melléklet táblázataiban, amely még nem a végleges minısítéseket taratlmazza (munkaközi
anyag). Eltérı módon jelezték, ha az adott beavatkozás elıfordul (1), vagy a jó ökológiai állapot
szempontjából jelentısnek is számít (2)7. 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.
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.
Duzzasztómővek, fenékgátak
A duzzasztómővek és fenékgátak – a völgyzárógátakhoz hasonlóan – a vízfolyás medrében, a
folyásirányra általában merılegesen épített mőtárgyak amely 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
7

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, 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 emberi
tevékenységeket annak alapján minısítettük jelentısnek, hogy hatásuk jelentıs-e.
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vízfolyás vízszintjének meghatározott szinten való tartásával a mezıgazdaság (öntözési vízigény)
és az ipar vízgazdálkodási igénye elégíthetı ki. Valamint a hajózáshoz szükséges vízmélység is
biztosítható bizonyos szakaszokon. A küszöbszerően kialakított duzzasztómő szerkezetek
akadályozhatják az élılények átjárását.
Az alegység területén lévı duzzasztók hatásáról:
A vízfolyások vízsebességére - ezzel együtt a lefolyási idıkre - döntı hatással bír a rendszerben
található két duzzasztómő. A vízrendszer vízfolyásaiban a síkvidéki jelleg miatt természetes
lefolyási körülmények között is relatíve alacsony vízsebességek kialakulása jellemzı - kivéve az
árvízi idıszakokat -, amit csak tovább csökkent a gyulai és békési, valamint a békésszentandrási
duzzasztó által visszatartott víztérben a vízáramlás további lassulása esetenként leállása is. A
duzzasztott vízterekkel, víz-visszatartásokkal érintett vízfolyás-szakaszokon a régebbi
állapotokhoz viszonyítva ritkábban, illetve kevesebb helyen fordulhat elı teljes vízhiány, kiszáradás.
2-25. táblázat:

A folyók keresztirányú mőtárgyai
Mederburkolat

Megnevezés

Helye

Szelvénye (fkm)

Szélessége (m)

Békési duzzasztó

Kettıs-Körös

26,31

2 x 18,0

3.690,0

Gyulai duzzasztó

Fehér-Körös

7,3

25,0

1.023,0

(m2)

Megjegyzés

Mederburkolat
hossza = 70,0 m
Mederburkolat
hossza = 30,0 m

Zsilipek és szivornyák
A zsilipek a vízgazdálkodás egyik leggyakrabban használt építményei. Számuk az országban 1000
körülire tehetı (csak a víztesteket tekintve). Többnyire vízkormányzási és vízszint szabályozási
feladatokat látnak el. Ökológiai célt szolgáló szerepük a vízvisszatartásban, átjárhatóság
biztosításában és a vízpótlás lehetıségének biztosításában nyilvánul meg leginkább. Az
átjárhatóság az üzemeléstıl függ, megfelelı üzemelési rend kialakítása esetén biztosítható a
védtöltésben lévı zsilipek léte esetén a keresztirányú, míg a csatornákon üzemelı zsilipek
esetében a hossz-irányú átjárhatóság,
Az elzárt mellék- és holtágak vízpótlása szükség esetén árvizes idıszakban – az árhullám apadó
ágán, az I. fokú árvízszint alá csökkenés esetén – a fıvédvonalba épített mőtárgyakon keresztül
(zsilipek, szivornyák) oldható meg a legkönnyebben, a Körösök vízrendszerében azonban ezt a
megoldást általában kerüljük, mivel a víz hordaléktartalma ilyenkor a legnagyobb,a kiülepedés
gyorsítaná a feliszapolódást, és sőrőbb fenntartási, kotrási beavatkozást tenne szükségessé.
A duzzasztómővek üzemeltetésének az egyik funkciója, hogy vízkormányzási és duzzasztási
feladatokat látnak el épp úgy, mint a zsilipek.
2-26.táblázat Vízgazdálkodási szempontból jelentıs zsilipek az alegységen
Megnevezés
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Sarkad-Sitkai zsilip

Gravitációs vízbeadási lehetıség a Gyepescsatornába

Fekete-Körös j.o.
8+277 tkm

Tökföldi szivornya

Vízbeadási lehetıség a Vargahosszai
fıcsatornába

Kettıs-Körös j.o.
33+346 tkm

Öntözıvíz és ökológiai vízbeadási lehetıség a
Vargahosszai fıcsatornába

Kettıs-Körös j.o.
25+236 tkm

Vízbeadási lehetıség a Hosszúfok-HatárérKölesér vízfolyásba

Kettıs-Körös j.o.
14+592 tkm

Büngösd I. grav. zsilip

Vízbeadási lehetıség a Büngösdi fıcsatornába

Kettıs-Körös j.o.
7+943 tkm

Mérgesi vízvisszavezetı zsilip

Öntözıvíz, ökológiai víz bevezetési lehetıség a
Büngösdi fıcsatorna vízgyőjtıjére

Kettıs-Körös j.o.
5+620 tkm

Sitkai zsilip

Ökológiai vízbeadási lehetıség a Fehér-Körös
vízgyőjtıjébe, a Mályvádi erdıbe

Fekete-Körös b.o.
9+343 tkm

Élıvíz-csatorna tápzsilip

Vízbeadási lehetıség az Élıvíz-csatornába

Fehér-Körös b.o.
7+320 tkm

Dánfoki szivornya

Vízbeadási lehetıség az Élıvíz-csatornába

Kettıs-Körös b.o.
24+413 tkm

Vízbeadási lehetıség a Paprévzugi holtágba

Kettıs-Körös b.o.
4+671 tkm

Vargahosszai gravitációs zsilip és szivornya

Hosszúfok-I. grav. zsilip

Paprévzugi szivornya

Fenékküszöbök
A fenékküszöbök nem szabályozható, fix küszöbszinttel rendelkezı szerkezetek. 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 - az alvíz és felvízszint viszonylag kis különbsége esetén - a mőtárgyon áthaladó
felgyorsult víz jelentıs mennyiségő oxigént képes felvenni, a vízminıség javul. A küszöbszerően
kialakított mőtárgyak akadályozhatják az élılények átjárását, melynek egyedi elbírálása szükséges.
Ilyen mőtárgyak a Kettıs-Körös alegység vízfolyásain nem üzemelnek.
2.3.2 Folyószabályozás és mederrendezés, árvízvédelmi töltések
A Kettıs-Körös vízrendszerében a régi vízfolyások medrei természetes körülmények között
jellemzıen nem voltak folytonosak és elkülöníthetıek. Állóvizek, mocsarak, lápok, erek és
folyóágak bonyolult és folyamatosan változó szövevénye jellemezte a táj vízrajzi képét. A vizek kis
vízszintváltozás hatására is hatalmas utakat tettek meg, hol lerakva hordalékukat, hol áttörve a
korábban lerakott akadályokat, új mederszakaszt formálva maguknak.
A táj jelenlegi vízrajzi képét másodlagos, emberi beavatkozásokkal átalakított tájformák jellemzik.
Ebben a vízfolyások folytonosak, a káros víztöbbletek kialakulása ellen védelmi rendszerekkel
övezettek, védelmi tervekkel, üzemrenddel is szabályozottak. Az árvizek a régieknél sokkal
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gyorsabban vonulnak le, általában a Tisza fı árhullámának megérkezése elıtt, így ritkábbak a több
hónapos tartósságú, veszélyes nagyvizek.
A mocsarak és lápok, nádrengetegek meghatározó, esetenként védelmet nyújtó, de veszélyeket is
hordozó táji elembıl kismérető, védendı táji elemmé zsugorodtak, vagy teljesen eltőntek,
területükön keresztül, vagy területüket megkerülve ásott medrek kötik össze a régi vízfolyásszakaszokat.
A káros vízhiányok elkerülése céljából vízpótló és vízvisszatartó rendszerek üzemelnek. Ezek
segítségével öntözırendszerek, halastavak, erdık, települések kapnak gazdaságosan
felhasználható vizet.
A vizek mentén létesített töltések nem csak a környezetet védik a víz kiáradásától, hanem a vizet
és a hullámteret is a közvetlen környezeti hatásoktól, így lehetıséget teremtenek a vízi és vízközeli
életterek, a vízi és vízparti növényzet és állatvilág kialakulására. A jelentısen lecsökkent nagyságú
területeken elsısorban a kisseb ökológia térigényő fajok találnak otthont, így a biodiverzitás
csökkenése szinte elkerülhetetlen.
2-27/a. táblázat: Partvédımővek a Kettıs-Körösön
Megnevezés

Baloldal /

Jobboldal /

Folyó km (tól - ig)

Folyó km (tól - ig)

Hosszúság (m)

K-1 Simaháti alsó pv.mő

1,90 - 2,39

490

K-2 Simaháti felsı pv.mő

2,84 - 3,48

640

K-3 Kismérgesi pv. mő

5,33 - 5,53

200

K-19 Mérgesi vízvisszaveztı mőtárgy pv. mő

5,82 - 5,97

150

K-9 Köröstarcsai I.pv. mő

6,10 - 6,53

430

K-15 Köröstarcsai II.pv. mő

6,62 - 7,15

K-16 Köröstarcsai III.pv. mő
K-14 Köröstarcsai IV.pv. mő

520
7,06 - 7,39

7,59 - 7,89

330
300

K-10 Hosszúfoki II.pv. mő

13,64 - 13,87

230

K-11 Hosszúfoki III.pv. mő

14,73 - 14,88

150

K-4 Hosszúfoki I.pv. mő

15,00 - 15,55

550

K-12 Hosszúfoki VI.pv. mő

15,95 - 16,45

500

K-5 Bodzászugi pv. mő

19,38 - 19,66

280

K-8 Povádi pv. mő

21,33 - 21,53

200

K-6 Békési kikötı rakodó pv. mő
K-7 Békési hajómenedék torok pv. mő
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K-7 Békési hajómenedék belterületi pv. mő
K-7 Békési hajómenedék spicc pv. mő

470
23,20 - 23,28

K-18 Békési hídi pv. mő

23,20 - 23,28

60 + 60

23,35 - 23,48

130

K-20 Régi kompi pv. mő

24,87 – 24,95

80

K-13 Békési duzzasztó alatti pv. mő

26,20 - 26,30

100

K-13 Békési duzzasztó alatti pv. mő
K-13 Békési duzzasztó feletti pv. mő

26,22 - 26,30

80

26,31 - 26,36

50

K-13 Békési duzzasztó feletti pv. mő

265,31 - 26,37

60

K-17 Dobozi hídi pv. mő

32,70 - 32,80

100

2-27/b. táblázat: Partvédımővek a Fehér-Körösön
Megnevezés
Fe-5 Szeregyházi pv. mő

Baloldal /

Jobboldal /

Folyó km (tól - ig)

Folyó km (tól - ig)

Hosszúság (m)

0,56 - 0,65

Fe-9 Gyula-Sarkad vasúti hídi pv, mő
Fe-8 Itceéri pv. mő

90

4,27 – 4,33

50

4,72 - 4,80

Fe-8 Itceéri pv. mő

80
4,72 - 4,80

Fe-2/a Gyula II. szivattyútelepi pv. mő

4,87 - 4,93

Fe-2/b Gyula II. szivattyútelepi pv. mő
Fe-2 Gyulai duzzasztó alatti pv. mő

Fe-3 Gyulai duzzasztó feletti pv. mő

60
4,90 - 4,94

7,25 - 7,30

Fe-2 Gyulai duzzasztó alatti pv. mő

40
50

7,23 - 7,30
7,33 - 7,36

Fe-3 Gyulai duzzasztó feletti pv. mő

80

70
30

7,33 - 7,34

10

Fe-1 Gyulai duzzasztó feletii pv. mő

7,38 - 7,59

210

Fe-4 Fürdı vízkivétel pv. mő

7,68 – 7,76

80

Fe-7 Újvári pv. mő

7,95 - 8,01

60

Fe-6 Gelvácsi szivattyútelep feletti pv. mő
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2-27/c. táblázat: Partvédımővek a Fekete-Körösön
Megnevezés

Baloldal /

Jobboldal /

Folyó km (tól - ig)

Folyó km (tól - ig)

F-33 Szanazugi pv. mő

Hosszúság (m)

0,20 - 0,53

F-29 pv. mő

330

0,70 - 0,83

F-1 Szanazugi pv. mő

130
0,94 - 1,45

F-17 pv. mő

610

1,61 - 1,73

F-2 pv. mő

240
1,74 - 2,14

F-30 pv. mő

400

2,14 - 2,41

270

F-18 pv. mő

2,47 - 2,55

80

F-3 Régi meder pv. mő

3,20 - 3,45

250

F-31 Új meder pv. mő

3,07 - 3,43

360

F-13 pv. mő

3,43 - 3,67

F-15 13/a Átvágás pv. mő

240
3,67 - 3,89

220

F-4 pv. mő

3,93 - 4,15

220

F-16 pv. mő

4,25 - 4,57

320

F-5 Szanatóriumi pv. mő

4,62 - 4,81

190

F-35 Városerdıi pv. mő

5,30 - 5,35

50

F-36 Gyula-Sarkad vasúti hídi pv. mő

5,92 – 5,97

50

F-14 pv. mő

7,53 - 7,69

160

F-6 Sitka alatti pv. mő

7,76 - 8,20

440

F-34 Nagysitkai pv. mő

8,33 - 8,73

400

F-7 18. Átvágás pv. mő

9,00 - 9,24

240

F-19 pv. mő

9,90 - 10,20

300

F-8 Cukorgyári pv. mő

11,11 - 11,40

290

F-20 pv. mő

13,25 - 13,95

700
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F-21 pv. mő

13,95 - 14,35

F-9 Malomfoki pv. mő

400
14,41 - 14,85

F-10 Mályvádi alsó pv. mő

440

14,89 - 15,04

F-32 Malomfoki rajzoló vízmérce pv. mő
F-11 Mályvádi felsı pv. mő

150
15,10 - 15,22

120

15,42 - 15,63

F-22 Morgófoki pv. mő

210
15,60 - 15,88

280

F-23 pv. mő

16,36 - 16,50

140

F-24 pv. mő

16,71 - 16,90

190

F-25 pv. mő

17,40 - 17,61

210

F-26 pv. mő

18,79 - 19,03

240

F-12 Harangosi pv. mő

19,27 - 19,50

230

F-27 pv. mő

19,65 - 19,88

230

F-28 pv. mő

20,05 - 20,38

330

2-27/d. táblázat: Árvízvédelmi töltések az alegység területén
Védelmi szakasz neve

Település

Töltésezett /

Töltésezett /

szelvényszámtól

szelvényszámig

Hosszúság
(hibaszelvény)
(m)

Kettıs-Körös / Bal part

Köröstarcsa

0

8 725

8 725

Kettıs-Körös / Bal part

Mezıberény

8 725

13 405

4 680

Kettıs-Körös / Bal part

Békés

13 405

29 245

15 840

Kettıs-Körös / Bal part

Doboz

29 245

35 040

5 795

Fehér-Körös / Bal part

Gyula

0

9 286

9 286 (-19)

Kettıs-Körös / Jobb part

Köröstarcsa

0

8 235

8 235

Kettıs-Körös / Jobb part

Mezıberény

8 235

14 670

6 435

Kettıs-Körös / Jobb part

Békés

14 670

30 220

15 550

Kettıs-Körös / Jobb part

Doboz

30 220

36 193

5 973

Fekete-Körös / Jobb part

Doboz

0

392

392

Fekete-Körös / Jobb part

Sarkad

392

5131

4 739 (-161)

Fekete-Körös / Jobb part

Gyula

5 131

5 790

659 (-9)
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Fekete-Körös / Jobb part

Sarkad

5 790

16 059

10 269 (-60)

Fekete-Körös / Bal part

Gyula

0

20 490

20 490

Fehér-Körös / Jobb part

Gyula

0

9 475

9 475

Hosszirányú szabályozás, töltésekkel szőkített ártér, elzárt mentett oldali területek,
kimélyült meder
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 (pl. halászati technikák). A fıvédvonalak (töltések)
elhelyezkedését a 2-7. térképmelléklet mutatja be.
A medret és az árteret érintı, fıként árvízvédelmi célú beavatkozások (szabályozás,
árvédelmi töltések, mesterségesen kialakított meder, fenntartás):
A természetföldrajzi fejlıdési folyamat, amely a Körösök vidékén a földtörténeti jelenkorban
végbement, egészen a XIX. sz. elejéig meghatározta a vízrendszer fejlıdését.
A folyók hordaléka folyamatosan töltötte a Tiszántúl süllyedı medencéjét.
A feltöltıdés a folyó menti sávokban, a folyóhátakon volt a legintenzívebb, míg a nagy területeket
elöntı és lefolyást csak nehezen találó árvizek kiterjedt mocsárvidéket alakítottak ki.
A török uralom megszőnésekor a Körös-Berettyó vidéken mintegy 144 000 ha volt vízjárta terület,
illetve mocsár.
A vízviszonyok megjavítására irányuló elsı dokumentált kísérletek, folyóátvágások, árkolások a
XVIII. sz. közepére tehetık.
Az összehangolt vízrendezés mőszaki alapfeltételeit a Körös-Berettyó rendszer 1818-23-ban
készült vízrajzi térképezése teremtette meg. A Huszár Mátyás által vezetett felmérések
eredményei alapján a szabályozási munkálatokat 1829-ben kezdték meg. Az 1834-ig elvégzett
munkák általában még csak fenntartási jellegőek voltak (mederszélesítés, mélyítés, malmok
elbontása, helyi töltések építése), melyek a vizek kártételeit csak kismértékben enyhítették, de
néhány átmetszés is megvalósult.
1834-1855 közötti idıszak legfontosabb eredménye a jóváhagyott szabályozási terv, mely alapján
a tényleges építési munka 1855-ben kezdıdött meg.
A munkák nagy részét 1855-1861 között végrehajtották.
A terv a Hármas,- és Kettıs-Körös tiszai torkolat és Békés közötti szakaszán 44 átvágást
irányozott elı úgy, hogy az addig 265 km folyóhossz 128 km-re rövidült le.
A szállítandó nagyvízhozamot Bodoky Károly a Kettıs-Körös esetében 500 m3/s-ban határozta
meg.
A töltéseket 1855. évi árvízszint fölött 0,94 m-rel tervezték megépíteni Öcsödig 379,0 m a SebesKörösig 284,0 és Békésig 190,0 m töltéstávval.
A Fehér-Körösön figyelembe vett árvízhozam 310,0 m3/s volt. A szabályozás során Gyulavári és a
Kettıs-Körösön Békés között egyetlen iránytöréssel 19,0 km hosszú egyenes medret ástak,
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melybe Szanazugnál bekötötték a Fekete-Köröst. A nagy csatorna töltéseivel együtt 1861-ig
elkészült.
A Fekete-Körösön csak 203,0 m3/s volt a mértékadónak felvett vízhozam. 1861-ig a Szanazugi
torkolat kialakítását és a mai országhatárig hat átmetszés kiásását végezték el. A töltések
magassága az 1855. évi nagyvíz felett 0,78 m volt, a töltéstávolság 95,0 m, a koronaszélesség 2,4
m.
A kötöttebb talajokban kiásott vezérárkok nem fejlıdtek megfelelıen a tervezett mederméretek és
ezzel a szükséges vízszállító képesség nem alakult ki. A töltéstávolságok is sok helyen
elégtelennek bizonyultak. Az 1870-es év árvizei a töltéseket több helyen meghágták és számos
töltésszakadást okoztak.
Új szabályozási terv szerint 1895-ig a Körösökön a vizek kártételei elleni átfogó szabályozás
tulajdonképpen befejezıdött. Az árvízhozam a Fehér-Körösön 351,0 m3/s, Fekete-Körösön 422,0
m3/s értékkel került meghatározásra. Az új mederméretek: a Kettıs-Körösön kisvíz alatt 1,5 m,
20,0 m fenékszélesség, 1:3 rézsőhajlás. A töltések távolsága 300,0 m lett, a korábbiaknál nagyobb
töltéstesttel és magassági biztonsággal.
A folyamatosan emelkedı árvízszintek miatt a töltéseket többször emelték, méreteit bıvítették és
néhány töltéskorrekció is történt.
Az 1919-es árvíz után alakultak ki azok a méretek, melyek a Körösök töltéseit 1960-ig jellemezték.
Általában 4-5,0 m koronaszélességőek voltak, magasságuk pedig a mértékadó árvízszint fölött 60150 cm között változott. A mentett oldali rézsőhajlás 1:2, a vízoldali 1:3 volt, a Kettıs-Körösön
padkával.
Az 1970. évi árvíz után az árvízvédelmi biztonság kérdése újra elıtérbe került, a jelenlegi
jogszabályok szerint a töltések méretének a mértékadó árvízszint fölött 120,0, helyenként 150,0
cm-rel kell lennie. Ennek a méretnek a kialakítása jelenleg is folyamatban van.
A Kettıs-Körös alegység területének jelentıs része mélyártér, így árvízi elöntés által
veszélyeztetett, mely elleni védelem érdekében 8 település rendelkezik árvízvédelmi körtöltéssel.
(Gyula /Gyula, Gyulavári, Dénesmajor, Remete, Városerdı/, Békéscsaba /Békéscsaba és Gerla/,
Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, Körösladány Újladányi városrésze, Doboz, Tarhos)
Az alegység területén három árvízvédelmi szükségtározó van kiépítve:
- a Fehér,- és Fekete-Körös árvizeinek megcsapolására a Fehér-Körös hazai vízgyőjtı
területén a Kisdelta és a Mályvádi árvízvédelmi szükségtározó;
- a Kettıs-Körös árvizeinek megcsapolására a Mérgesi árvízvédelmi szükségtározó.
Az árvízvédelmi biztonságot fokozza, hogy a Románia felıl betörı vizek ellen lokalizációs töltések
épültek. (Fehér-Körös bal oldali, Fehér-Fekete-Körös közötti, Fekete-Sebes-Körös-közötti
lokalizációs töltések.)
2.3.3 Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás
A folyók 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
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meghatározható, hogy a vízjárás heves vagy kiegyenlített-e. Magyarországon a legkiegyenlítettebb
vízjárású nagy folyó a Dráva, és a szélsıségesek közé tartozik a Tisza. A Körösök vízjárása
szélsıségesnek mondható.
A vízjárás nagyban függ az éghajlat változékonyságától, de befolyásolja a felszín alatti vizek
áramlási rendszere, a források és az emberi hatások is (pl. területhasználat változása, vízkivételek,
vízátvezetések, vízbevezetések, vízszint-szabályozás, tározók vízvisszatartása). 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 vízjárás helyi sajátosságairól:
A 2-13 alegység területén a vízjárást módosító beavatkozások megszüntették a táj természetes
képét meghatározó mocsárvilágot és szövevényes folyóág-rendszert. A vízfolyások folytonossá
váltak, a területhasználat az eseti jelleg helyett gazdálkodásra alkalmassá alakult. A gazdasági és
politikai érdekek idınként és helyenként túlszabályozásokat hoznak létre. Ilyenek voltak pl. a
védelmi célú árokrendszerek, a malomgátak, az országhatár által metszett vízfolyások elzárásai, s
ilyen újkelető gondolat a belvíz idıszakos tározására szolgáló területeken a víz folytonos
visszatartásának ötlete, melynek következtében a belvízi tározási kapacitás csökken a
tározótérben már meglévı, elızıekben visszatartott vízmennyiséggel.
A vízjárást módosító beavatkozások egy része a megelızı beavatkozások során víz nélkül maradt
medrek vízpótlását szolgálja, más részük a beavatkozások révén megváltozott területhasználat
gazdálkodási és higiéniai oldalról jelentkezı vízigényét, továbbá ökológiai és jóléti vízigényét
igyekszik kielégíteni. (A közlekedési, vízi szállítási hasznosítás többszöri próbálkozás ellenére nem
tudott kialakulni.)
A vízszintek és vízhozamok mőtárgyakkal, üzemelési szabályzatok szerint idıszakosan, vagy
folyamatosan szabályozottak. A Kettıs-Körös menti területeken a Hármas-Körösön üzemelı
Békésszentandrási duzzasztómő által tartott vízszintre alapozva lehetıség van a TiszaKörösvölgyi Együttmőködı Vízgazdálkodási Rendszer üzemeltetése során érkezı Tiszai vízpótlás
felhasználására. A Békési duzzasztómő vízszint-tartása lehetıvé teszi a Fekete- és a Fehér-Körös
menti területek vízpótlását, ha az ökológiai okból mederben hagyandó vízmennyiségnél nagyobb
vízhozam érkezik. A Gyulai duzzasztómő az Élıvíz-csatorna vízrendszer gravitációs vízpótlását
teszi lehetıvé. Ezek a vízvisszatartások és vízpótló rendszerek nagy területeken teszik lehetıvé a
vízi és vízközeli életterek kialakulását, fennmaradását, egy új ökológiai egyensúly kialakulását.
(Részletesebben lásd az 1. fejezetben.)
Az országhatár által metszett vízfolyások vízhozamát és vízszintjeit nemzetközi együttmőködés
keretében kell egyeztetni. Az egyeztetések során nagy körültekintéssel kell eljárni.
Vízvisszatartás
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.
Vízátvezetés - A TIKEVIR vízkészletre tett hatásáról
A vizsgált terület hasznosítható vízkészlete a Körösök természetes vízhozamából, a Tiszából
átvett vízkészletbıl, medertározásból, valamint felszín alatti vizek felhasználásából származó
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szenny- és használt vizekbıl tevıdik össze. A Békési duzzasztó feletti szakaszra, nagy aszály
esetén, lehetıség van provizórikus szivattyúkkal 5,0 m3/s Tisza-vizet átemelni. Ezt a készletet a
Fekete-Körösön az országhatárig, a Fehér-Körösön a Gyulai duzzasztóig lehet felhasználni. Eddig
erre a vízkészlet átcsoportosításra nem volt szükség. A Kettıs-Körös alsó szakaszán vízkészlethiányos, de duzzasztott víztérben tartósan a természetes folyásiránnyal ellentétes, lassú áramlás
alakulhat ki.
Vízkivétel
(lásd. 2.4 fejezet)
Vízszintszabályozás
Az állóvizek esetén a legerıteljesebb emberi hatás a vízszintszabályozás, azaz a bevezetések és
a leeresztések szabályozása.
A vízfolyás vízszintjének meghatározott szinten való tartásával egy, vagy egyszerre több
vízgazdálkodási igény elégül ki, pl. a hajózáshoz szükséges vízmélység, vízkivétel (ivó, ipari,
öntözés, élıvíz) biztosítása, vízerı-hasznosítás, vízfolyás-szabályozás, vízkormányzás,
természetvédelem.
A vízszintszabályozás célja általában a vízhasználatok igényei szempontjából egy ideális vízszint
„rögzítése”, amely viszont gyakorlatilag lehetetlen lenne, ezért a vízszintet egy tartományon belül
tartják. Az üzemi vízszint alsó és felsı értékei között a hidrometeorológiai elırejelzéstıl és az
idıszaknak megfelelı igényektıl függıen a vizet visszatartják, vagy leeresztik. Fenntartási
tevékenységek.
Az alegység területén a vízszintszabályozás mőtárgyai a duzzasztók (2-25. táblázat: A folyók
keresztirányú mőtárgyai), zsilipek (2-26. táblázat: Vízgazdálkodási szempontból jelentıs zsilipek).
2.3.4 Fenntartási tevékenységek
Belvízelvezetı és kettıshasznosítású csatornák esetében:
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 (medernek a
vízjogi engedélyben meghatározott vízszállító képességének elérése érdekében). A meder
fenntartása kotrással, illetve a növényzet eltávolításával érhetı el, amely tevékenység lehet
kedvezı és hátrányos is a biológiai állapotot tekintve. Kedvezı hatása a túlzott (sokszor emberi
hatásra bekövetkezı) üledékképzıdés ellensúlyozására irányuló kotrással, és megfelelı technika
megválasztásával valósulhat meg. Ugyanakkor a túlzott és túlgyakori mederkotrás hátrányos
biológiai hatást eredményez. Túl gyakoti kotrás az utóbbi 40 évben nem fordult elı.
Az ideális kotrási technika figyelembe veszi a biológiai reprodukció sebességét és sajátosságait,
ezért tervezi a kotrás/növényzet irtás gyakoriságát, az 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.
Folyók esetében:
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A folyók esetében is beszélhetünk fenntartási tevékenységrıl az árvízi biztonság érdekében,
melynek részei:
- nagyvízi meder fenntartása, a hullámtérben lévı erdık hidrológiai viszonyoknak megfelelı és
a mezıgazdasági területek szakszerő fenntartása a nagyvízi lefolyás biztosítása érdekében
- A szabályozó,- és partvédımővek fenntartása, a felnövı növényzet eltávolítása, kıpótlás
- a mederélen felnövı növényzet rendszeres, szakszerő fenntartása, letermelése
- a hullámvédı erdısávok, a szabadon tartandó sávok (gyepfelületek) életfeltételeinek
biztosítása, vízelvezetésének megoldása
- tájidegen növényfajok visszaszorítása
- az árvízvédelmi töltések 10,0-10,0 m-es elıterein a rét, legelı gazdálkodás fenntartása
- a hullámterek lekönnyítése, a lerakódott hordalék szakszerő eltávolítása (árvízvédelmi
töltések erısítési céljaira való felhasználás)
- A fenntartási tevékenység keretében a Fekete-Körös medrébıl homok kitermelés történhet.
A folyó egyes szakaszain 3-4 évente az árhullámok levonulása miatt homokpadok
képzıdnek, melyek kitermelhetıek.

2.4 Vízkivételek
A Víz Keretirányelv elıírja, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben a vizek mennyiségi állapotára
ható terhelések számbavétele szükséges a vízkivételekkel együtt. Hazánkban a felszíni vizek jó
ökológiai és a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapota szempontjából a vízkivételek döntı
jelentıséggel bírnak. 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.
A víztestek állapotértékeléséhez 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.
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",

2. fejezet

Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások

– 75 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

1378-as 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 felhasználtuk 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 212 melléklet szerint elkészített 2-26/a-b. táblázat tartalmazza. A 2-9 térképmelléklet bemutatja
vízkivételek víztestenkénti mennyiségét és hasznosítását.
2-28. táblázat:

Felszíni vízkivételek a használatok szerint
Kommunális

Ipari

(m3/év)

(m3/év)

Büngösdicsatorna

0

0

0

10 100

Élıvíz-csatorna
(Kettıs-Körös)

0

856 069

0

21 210

Fehér-Körös

0

0

0

Fekete-Körös

0

3 000

0

Gerlai-Holtág

0

0

Gyepesfıcsatorna alsó

0

HosszúfokHatárér-Kölesérifıcsatorna

Víztest neve

Energetikai

Öntözési

Halastavi

Rekreációs

Ökológiai

(m3/év) (m3/év) (m3/év) (m3/év) (m3/év)
300 000

Összesen

(m3/év)

0

0

310 100

0

0

877 279

750

58 009

0

58 759

2 000

0

6 680

0

11 680

0

21 000

0

0

0

21 000

0

0

303 000

0

0

0

303 000

0

0

0

181 500

260 000

0

0

441 500

Kettıs-Körös

0

0

0

500

0

0

500

Kígyósifıcsatorna

0

0

0

29 300

0

0

0

29 300

Korhánycsatorna

0

0

0

0

0

0

0

0

Mezıberényifıcsatorna

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Vargahosszaifıcsatorna

0

0

0

17 430

0

0

0

17 430

ÖSSZESEN

0

859 069

0

586 040

560 750

64 689

0

2 070 548

A vízhasználatok nagyon eltérıek, mind ágazati, mind vízgyőjtı területi oldalát tekintve. Jelen
fejezet a vízhasználatok ágazati hasznosításának és a rendelkezésre álló vízkészlet
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kihasználásának bemutatására törekszik. A 2006-os adatok alapján készült elemzés szerint a
legnagyobb vízkivétel a mezıgazdasági (öntözési és halas tavi) vízkivétel, amely az összes
termelés több mint 90%-át jelentik az alegység területét tekintve.
2-4. ábra:

Felszíni vízkivételek a használatok szerint („in situ” nélkül) (2006)

3% 0%
Kommu-nális

27%
42%

Ipari
Energe-tikai
Öntö-zési
Halas-tavi
Rekre-ációs
Ökológiai

28%

0%

A 2-29. táblázat foglalja össze a felszíni vízkivételek hatását a vízkészletekre. A hasznosítható
készletnél megadjuk a külföldi és hazai eredető készletek jellemzıit, a természetes és a
vízgazdálkodási létesítmények hatására módosult vízkészletet. A rendelkezésre álló készlet
növelésében jelentıs szerepet játszó vízátvezetés (alegységen belül), ki-, vagy bevezetés, tározás,
szennyvízbevezetés (felszín alatti vízbıl származó készlet) kerül megjelölésre. A vízkivételek
feltételezett hatását az eredeti, természetes vízkészletekhez viszonyítva is, ezáltal a
vízgazdálkodási létesítmények szerepe is jobban megmutatkozik.
2-29. táblázat:

A hasznosítható vízkészlet jellemzıi

Alegység
2-13

∗

Felszíni vízkivételek hatásának minısítése és a hasznosítható készlet
jellemzıi alegységenként (2006)

természetes∗ és
módosított: rendelkezésre álló vízkészlet
Uralkodóan külföldi eredető, de jelentıs külföldi lekötés
A belföldi természetes készlet számottevı
Hazai készlet módosítása: tározás, szennyvízbevezetés

Vízkivételek hatásának minısítése a
rendelkezésre álló vízkészlethez
viszonyítva
(vízkivétel feltételezett hatása csak a
természetes vízkészletet figyelembe
véve, mintha a vízgazdálkodási
létesítmények nem üzemelnének)
jelentıs
(jelentıs)

természetes tavak (Balaton, Fertı, Velencei-tó) vízkészlete nélkül
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A felszíni vízkészlet mennyiségének meghatározása több célt is szolgál:
- A felszíni és felszín alatti víztestek közötti vízforgalom pontosítása, a két vízkészlet típus
jellemzıi közötti mennyiségi, területi összhang javítása;
- A felszíni víztestek minısítésének alapadatokkal való alátámasztása;
- 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 és
minthogy a felszín alatti vízkészlet mennyiségi jellemzése az 1991-2000 évek észlelésein alapult,
az összhang érdekében a felszíni vízkészlet jellemzéséhez is ezt az idıszakot vettük figyelembe.
Ökológiai kisvíznek azt a természetes vízjárási körülmények esetén kialakuló minimális
mederbeli vízhozamot tekintjük, amely kisvízi idıszakban a vízfolyások ökoszisztémáinak
fennmaradását biztosítani képes. Gondolatmenetünk 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
számítani, amelyek alkalmazkodni képesek a vízjárás sztochasztikus jellegébıl adódóan
hosszabb-rövidebb ideig, kisebb-nagyobb gyakorisággal bekövetkezı kedvezıtlen állapotaihoz.
2-30. táblázat:

Alegység
kódja

2-13

Kisvízi vízkészlet értékek alegységenkénti összesítése

Alegység
neve

Kettıs-Körös

Alegység
területe
2
[km ]

1737,40

Alegység
1991-2000 évi
átlagos
fajlagos
lefolyása
[l/s/km2]
0,794

Alegység
1991-2000 évi
átlagos
lefolyása,
KÖQ
[m3/s]
1,379

Alegység 19912000 évi
mértékadó
kisvízi lefolyása,
Qaug80
[m3/s]
0,949

Alegység
ökológiai kisvízi
lefolyása
[m3/s]

0,569

2.4.2 Vízkivétel felszín alatti vizekbıl
A 2-10 – 2-12 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.
Az alegység területén az 1960-as évek elejétıl kezdıdıen, társulati formában kerültek kiépítésre a
települési közüzemi vízmővek. A vízellátás mindenütt a térség rétegvizeinek igénybevételével
történt. A mennyiségi igények kielégítése mellett az 1970-es évek közepétıl elıtérbe került a
minıségi igények kielégíthetıségének kérdése, melyet a kitermelt vizekben található
metántartalom csökkentése érdekében alkalmazott gázmentesítés következményeként kialakuló
másodlagos szennyezıdések indokoltak. A lakosság vízellátását biztosító közüzemi mővek
kiépítése az 1970-es évek végére befejezıdött.
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A vízszolgáltatásban minıségi változást jelentett az 1981-ben, a rétegvizekben kimutatott
arzéntartalom jelenléte. Az ivóvízellátás céljait szolgáló vizek arzénmentesítésének elsı fejezete
1983. és 1987. között valósult meg. A minıségi problémák kiküszöbölése érdekében az
ivóvízellátás jelentıs mértékben regionális, illetve kistérségi vízmőrendszerek segítségével valósult
meg. A Közép-Békési Regionális Vízmő rendszerének kiépítésével a térségben közel 270 000 fı
vízellátása oldódott meg az akkori, hazai elıírásoknak megfelelı minıségő ivóvízzel.
Az Európai Unióhoz való csatlakozással, miután Magyarország nem kért az emberi fogyasztásra
szolgáló ivóvíz minıségérıl szóló 98/83. EK irányelvekben meghatározott feltételek alól
mentességet, újabb vízminıségi problémákkal kellett szembenézni. Az ehhez kapcsoló feladatokat
az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (XII.25.) Korm.
rendelet határozta meg, melynek végrehajtása jelenleg folyamatban van.
Az alegység területén fellelhetı termálvízkészlet hasznosítása elsıdlegesen fürdı, illetve
gyógyászati céllal történik. A területen a jelentısebb fürdıfejlesztések szintén az 1960-as évektıl
kezdıdtek el.
Az alegységen az éves összes átlagos víztípusonkénti vízkivételek mennyiségének 2004-2007
közötti átlagát (1000 m3/év) az alábbi ábra szemlélteti.
2-5.

ábra:

Az alegységen az éves összes átlagos víztípusonkénti
mennyiségének 2004-2007 közötti átlaga (1000 m3/év)

vízkivételek

6000

5000

1000 m 3/év

4000

3000

2000

1000

0
Talajvíz

Rétegvíz

Termálvíz

Víztípus

Forrás: Törzstábla
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A vízkivételek meghatározásakor megvizsgáltuk a visszatáplálásokat is. A víztestre összegzett
eredményeket a 2-13. melléklet szerint készített 2-31. táblázat tartalmazza.
2-31. táblázat:

Vízkivételek felszín alatti víztestekbıl (nem kizárólag a 2-13 alegység területén)

A víztest
neve és

Ivóvíz*

Ipari*

kódja
Körös-vidék,
Sárrét

0,000

Ener-

Bányá-

getikai*

szati*

5,000

MezıgazÖntözés*

daság

Fürdıvíz*

egyéb*

15,000

26,000

360,000

9,000

0,000

Egyéb

Vissza-

termelés* táplálás*

Összesen*

21,000

67,000

27,000

543,000

sp.2.12.2
Körös-Maros
köze

10,000

137,000

999,971 118,891 860,000

692,000

sp.2.13.2
DélkeletAlföld

368,000

1 437,633

121,530

692,000

3906,840

pt.2.3

*Az adatok a 2006 os évre vonatkoznak és ezer m3/év-ben értendık.

2.5 Egyéb terhelések
Az egyéb terhelések között azokat az emberi hatásokat mutatjuk be, amelyeket nem sikerült
besorolni egyik téma alá sem, pl. az elsısorban vonalas szennyezı forrásnak tekinthetı
közlekedési területek.
2.5.1 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 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 (felszíni vizek tápanyagterhelése: 2.2
fejezet) mellett ökológiai szempontból is kedvezıtlen.
 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).
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2.5.2 Közlekedés
A közlekedési létesítmények elsısorban balesetszerő szennyezések okozása miatt veszélyesek a
vizekre. Hazánkban azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a jármővek – legyen az vízi,
vagy közúti, vagy vasúti, légi– mőszaki állapota sem mindig megfelelı a környezetnek megfelelı
mőködéshez. A közlekedés kibocsátásait, légszennyezésen keresztül közvetett, valamint a
csúszásmentesítésre használt (sózó) anyagok vízszennyezı hatásait a 2.2 Diffúz
szennyezıforrások fejezet részletesen tárgyalja. A jelentıs vonalas és pontszerő közlekedési
létesítményeket a 2-14. térképmellékleten mutatjuk be.
Hajózás
A hajózás a VKI szerint olyan emberi tevékenység, melynek negatív ökológiai hatásait
(hullámverés mederalakító hatását, kiépített medreket, lehetséges balesetekbıl származó
szennyezéseket, magához a hajózáshoz köthetı vízszennyezéseket, stb.) az adott állam kezeli,
azaz eldönti, hogy támogatja-e hajózás fenntartását, kialakítását, fejlesztését az adott víztérben.
Az alegységen kijelölt hajózó utat a csatolt táblázatok mutatják be, melyben a felszíni vízi
osztályokat a 17/2002. (III.7.) KöViM rendelet határozza meg. Eszerint az „I” víziút osztály jelenti a
legkisebb hosszúságú, szélességő, merüléső és hordképességő hajók és kötelékük osztályát, a
„VII” víziút osztály pedig a fenti osztályozások szerinti legnagyobbakat. A kijelölt víziutak által
érintett víztestek listáját a 2-32/a táblázat tartalmazza. A kikötık helyét a 2-32/b. táblázat
tartalmazza.
Az alegységen hajózható víziút a Kettıs-Körös torkolatától a 23,41 fkm szelvényig tart (Békési
közúti híd). A hajózóút kijelölése nem jelenti szükségszerően a rendszeres használatát a folyó
ezen szakaszának.
2-32/a. táblázat: Kijelölt víziutak vízfolyás víztesteken
Alegység
kódja

2-13

Víztest kódja

Víztest neve

Víziút osztály

AEP668

Kettıs-Körös

II

2-32/b. táblázat: Kijelölt kikötık a Kettıs-Körös vízfolyás víztesten
Megnevezés

Helye
szelvényszám
baloldal

Köröstarcsai
kishajó kikötı

Helye
szelvényszám
jobboldal

hosszúság

Megjegyzés

7,17 - 7,24

70

Önkormányzat kezelésében

Békési kikötırakodó

22,81 - 23,23

420

KÖR-KÖVIZIG kezelésében

Békési kishajó
kikötı

26,10 - 26,50

400

Önkormányzat kezelésében
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Vasúti és közúti közlekedés
A vasúti és közúti közlekedés valamint a vasút- és közút-hálózatot kísérı kiszolgáló létesítmények
(többek között a benzinkutak) figyelembe vételére a Víz Keretirányelv szempontjából a vizeket
keresztezı létesítmények, valamint vízszennyezı hatásuk miatt lehet szükséges. A szennyezések
balesetek esetében érhetik el a vizeket, vasúti és közúti hidak környezetében, illetve vízfolyások
mentén vezetett utak esetében. A felszín alatti vizeket is veszélyeztethetik vasúti, illetve közúti
káresetek.
Az áruszállításban is a közút válik dominánssá, teljesítményének növekedése Magyarországon is
gyorsabb a vasúténál.
Ezzel párhuzamosan a benzinkutak száma is folyamatosan emelkedik. Az alegység területén
fellelhetı üzemanyagtöltık a KARINFO adataiból összeállított 2-33. táblázat (lásd 2-14b
mellékletben) találhatóak.
Az alegység területén átlagos sőrőségő úthálózaton és vasúton történik a szárazföldi közlekedés.
Fıbb közlekedési utak a 44., 47. sz fıutak valamint a Budapest – Lıkösháza vasútvonal, amely
nemzetközi közlekedési út is egyben.
2.5.3 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.
Országosan összegyőjtésre kerültek a rekreációs típusok, ezeket a 2-15 melléklet táblázata
tartalmazza, valamint ennek alapján rekreációs „potenciált” rendeltünk minden településhez. A
különbözı rekreációs tevékenységek helyszínét, területét a 2-15 térképmelléklet mutatja be.
Fürdıvizek, természetes fürdıhelyek
A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet meghatározza a fürdıvizek kijelölésének elveit. A fürdıvizek
kijelölése a fürdési szezont megelızıen történik. A fürdıvíz használattal érintett 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 78/2008. (IV. 3) Korm.
rendelet szerint szükséges közegészségügyi feltételeknek megfelel.
Az ország állóvízi strandjainak nagy része nagy tavainkon, a többi holtágakon és kavicsbánya
tavakon található. Az alegységen kijelölt természetes fürdıhelyek felszíni vízfolyáson találhatók.
2-34. Természetes fürdıhelyek
Természetes fürdıhelyek
száma
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2

Fehér-Körös

0

Fekete-Körös
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Vízi turizmus
A vízi turizmus kiszolgálására létesített kis és közepes kikötık kerültek összegyőjtésre a
Közlekedési Hatóságtól kapott információk alapján. Az adatok leválogatása után 2 településen
találtunk rekreációs célú kikötıt. Lásd a 2-32/b táblázatban a Békési és Köröstarcsai kishajókikötık.
Horgászat
Magyarország területén HAKI-s és saját adatbázisunk alapján 1325 horgásztavat tartunk nyilván.
Továbbá 372 olyan vízfolyás van, melynek bizonyos szakasza ú.n. horgászvízként van
nyilvántartva. Települési szinten vizsgálva mindez 757 települést érint. Ezek települési szinten való
figyelembevételhez pontos adatokkal nem rendelkezünk, de természetesen a vízfolyásaink mentén
is számos horgász egyesület mőködik. A horgásztavak és a horgász-vízfolyásokat megoszlását az
alegységen a 2-35/a,b,c táblázatok mutatja.
2-35/a. Horgásztavak típusonként (víztestek közül)
Horgásztavak
típusonkénti száma
Bányató

1

mentett oldali holtág

0

Mesterséges halastó

0

A víztestenkénti horgászvíz táblázatot a 2-8 melléklet szerint elkészített 2-35/b-c. táblázat
tartalmazza, míg az országos listát a 2-15 melléklet.
2-35/b. Horgászvizek - vizfolyások
Név

Hossz (km)

Víztest-e

Büngösdi-csatorna

21,457

igen

Élıvíz-csatorna (KettısKörös)

38,549

Fehér-Körös

9,739

igen

Fekete-Körös

20,493

igen

Gerlai-holtág

12,159

igen

Gyepes-fıcsatorna alsó

19,875

igen

Gyepes-fıcsatorna felsı

27,575

igen

36,417

igen

Hosszúfok-Határér-
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Köleséri-fıcsatorna
Kettıs-Körös

37,061

igen

Kígyósi-fıcsatorna

10,573

igen

V. Vargahosszai-fıcsatorna

23,486

igen

3,43

nem

Dánfokéri-csatorna

15,072

nem

Kopolya

8,861

nem

Kötegyáni övcsatorna

3,043

nem

Pósteleki-csatorna

4,337

nem

V-3 Óvári-csatorna

8,12

nem

Vizesfási-csatorna

6,402

nem

Bárkás-csatorna

2-35/c. Horgászvizek - állóvizek
Név

Település

Felület (ha)

Kategória

Víztest-e

Békéscsaba Téglagyári
tavak

Békéscsaba

113,97

bányató

igen

Bányató, Elektıl keletre

Elek

3,09

bányató

nem

Békés

42,29

bányató

nem

Békéscsabaihomokbányató 1/2

Békéscsaba

30,36

bányató

nem

Békéscsabaihomokbányató 2/2

Békéscsaba

8,57

bányató

nem

Békési Téglagyári-tavak

Békés

9,44

bányató

nem

Digó-tó

Doboz

2,48

bányató

nem

Édenkert-tó

Sarkad

6,10

bányató

nem

Erkel-tó

Gyula

2,26

bányató

nem

Békés 0104/12
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Fás-tó

Békéscsaba

10,77

bányató

nem

Gyulai téglagyáriagyaggödör

Gyula

13,31

bányató

nem

Hısök tava

Gyula

1,47

bányató

nem

Hunyadi-tó

Gyula

1,67

bányató

nem

Kamuti-bányagödör

Kamut

3,65

bányató

nem

Kétegyházihomokbányató

Kétegyháza

2,99

bányató

nem

Kétsopronyihomokbányató

Kétsoprony

3,09

bányató

nem

Gyula

4,79

bányató

nem

Mezıberény

5,00

bányató

nem

Munkácsi-tó

Gyula

15,94

bányató

nem

Névtelen tó, Békés DNyi szélén, a kisvasútnál

Békés

2,38

bányató

nem

Névtelen-5506

Békéscsaba

21,06

bányató

nem

Névtelen-5540

Gyula

5,22

bányató

nem

Névtelen-6166

Mezıberény

15,68

bányató

nem

Névtelen-7114

Újkígyós

4,49

bányató

nem

Névtelen-7126

Gyula

1,59

bányató

nem

Névtelen-7128

Gyula

2,89

bányató

nem

Paradicsom-tó

Gyula

12,04

bányató

nem

Boldisháti-Holt-Körös

Mezıberény

3,16

mentett oldali
holtág

nem

Özény-zugi-holtág

Köröstarcsa

13,50

mentett oldali
holtág

nem

Liget-tó
Mezıberény III.
agyagbánya
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Köröstarcsa

5,33

mentett oldali
holtág

nem

Méhkerék

1,20

tározó

nem

Békéscsaba

0,81

tározó

nem

Doboz

2,26

wetland

nem

Paprévzugi-Holt-Körös
Alibi-horgásztó
Néveri-horgásztó
Névtelen-6180

A fenti táblázat a horgásztavak típusonkénti megoszlását mutatja. Jól látható, hogy az egyetlen
horgásztavunk, amely víztest is, mesterséges eredető (bányató). A nem víztestként kijelölt
horgásztavaink egy része bányató, más része pedig mentett oldali holtág.
Medencés fürdıhelyek
A medencés fürdıhelyek a gyógy-wellness-, és élményfürdıket, medencés strandokat jelentik,
amelyek érintik felszíni és felszín alatti vizeink állapotát.
A gyógy- és wellness turizmus fejlesztése a vizek mennyiségi és minıségi állapotára is erıs hatást
gyakorol, azokat negatívan befolyásolhatja.
A használt termálvizet élı vízfolyásokba, jobb esetben tárolókba engedik, de az utóbbiak
leeresztésének is a végsı állomása valamilyen felszíni víz. A használt termálvíz beeresztése a
felszíni vízfolyásba a termálvíznek a felszíni víztıl esetenként jelentısen eltérı magas sótartalma,
ion összetétele és hımérséklete, és ezzel összefüggésben a befogadó ökoszisztémájának
átalakulása miatt okozhat gondot.
A használt termálvizek elhelyezése különösen gondot okoz a Dél-Alföldön, mivel a befogadók kis
vízhozamú vízfolyások, sok esetben csatornák. A belvízelvezetés és az öntözési igények
korlátozhatják a bevezethetıséget felszíni vízbe. A használt termálvíz felszín alatti víztıl függı
élıhelyeket veszélyeztethet és akadályozhatja az egyéb emberi használatokat is, pl. az öntözıvíz
hasznosítást.
2-36. Medencés fürdık az alegységen
Fürdıhely

Település

Fürdı típusa

Békés

gyógyvíz

Árpád Fürdı Strand és
Gyógyfürdı

Békéscsaba

gyógyfürdı

Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium Tanuszodája

Békéscsaba

uszoda

Szabó Pál téri Általános Iskola

Békéscsaba

uszoda

Szigligeti utcai Óvoda

Békéscsaba

uszoda

Békési Fürdı
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Tanuszodája
Gyula Park Hotel

Gyula

szálláshely

Gyulai Várfürdı kft

Gyula

gyógyfürdı

Mezıberény

strand/aquapark

Mezıberény Kálmán Fürdı

2.6 Az éghajlatváltozás várható hatásai
Az éghajlatváltozás a magyar társadalmat, a nemzetgazdaságot fenyegetı, cselekvésre
kényszerítı kockázat. A sokoldalú elemzések alapján az elkövetkezı évtizedekben várhatóan
jelentıs mértékben megváltozó hımérséklet- és csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges
eltolódása, egyes szélsıséges idıjárási jelenségek erısödése és gyakoriságuk növekedése
veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az élıvilágot, az erdıinket, a mezıgazdasági
terméshozamokat, az építményeinket és a lakókörnyezetünket, valamint a lakosság egészségét és
életminıségét egyaránt. Az ENSZ tudóscsoport állapította meg, hogy a klímaváltozás a biológiai
sokszínőségre, azaz az élıvilág fajgazdagságára gyakorolt hatása szempontjából Magyarország
Európa egyik legsérülékenyebb országa8.
A Föld légkörének összetétele és éghajlata mindig változott. Az elmúlt évmilliók alatt hidegebb és
melegebb idıszakok követték egymást, aminek okai között egyaránt megtaláljuk bolygónk Nap
körüli pályájának ingadozásait, új növényfajok elterjedését, de a nagy vulkánkitöréseket is. Az
iparosodás idıszaka óta, de különösen az elmúlt évtizedekben azonban az éghajlat az elmúlt 650
ezer évben nem tapasztalt ütemben melegszik, amely összefügg az ipari forradalom óta egyre
növekvı fosszilis tüzelıanyag felhasználás nyomán felszabaduló szén-dioxid légkörbe jutásával. A
mind gyakoribbá váló forró, aszályos nyarak és enyhe telek, a világszerte tapasztalt rendkívüli
idıjárási események egy globális mértékben veszélyes folyamat tünetei.
2.6.1 Vízgazdálkodás
„A vízzel három gond lehet: ha túl sok, ha túl kevés, vagy ha rossz a minısége” [Nováky, (2008)].
Globálisan várhatóan 8 %-kal nı a csapadék mennyisége a 21. század folyamán. Következésképp
globális léptékben növekszik a vízkörforgásban megújuló vízkészlet, a hasznosítható vízkészlet,
de mindez jelentıs területi eltérésekkel valósul meg. Magyarország területén az éves csapadék
összege kevéssé változik, a területi eloszlásában sem várható változás, de az idıbeli eloszlás a
fentiekben már tárgyalt szerint jelentısen módosul. A nyári idényben bekövetkezı jelentıs
csapadékcsökkenés és a hımérséklet-változás függvényében a felszíni lefolyás és a felszín alatti
vizeket tápláló beszivárgás csökkenése várható. 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. Az ariditás mellett
éghajlatunkra a mediterránosodás a jellemzı.
A jövıre vonatkozó éghajlat elırejelzések alapján a tavak tekintetében nem nehéz belátni, hogy ha
csökken a csapadék, csökken a hozzáfolyás és a melegedés következtében nı a párolgás, akkor

8
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csökkeni fog a tavak természetes vízkészlete. Azaz a jövıben a tavakban gyakrabban fog
elıfordulni tartósan alacsonyabb vízállás.
A melegedés és a csapadék változása miatt nemcsak a kisvízfolyások, de még a Duna esetén is
számítani kell a nyári vízkészletek csökkenésére. A vízkészletek csökkenése miatt várhatóan
tovább fognak romlani a mederbeli vízhasználatok (hajózás, halászat) feltételei is.
A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizek mennyiségét és minıségét is érinti. A változások
azonban nem olyan közvetlenek és nagymértékőek, mint a felszíni vizek esetében, illetve csak a
több évig tartó hatásokat lehet kimutatni. Ezek a változások azonban - kevés kivételtıl eltekintve hosszú ideig érvényesülnek, és a kedvezıtlen hatás megszőntével csak nagyon lassú folyamatok
révén állítható vissza az eredeti állapot. A felszín alatti vizek állapota azért fontos Magyarországon,
mert több mint 90 %-ban a felszín alatti vizekbıl történik az ivóvízellátás.
A vizek hımérsékletének emelkedése, a párolgás növekedése és a hirtelen keletkezı, gyors
árvizek által a vízgyőjtıkrıl nagyobb mennyiségben lemosott, vagy a tápanyagmérlegben
bekövetkezı változások miatt a felszín alatti vizekbe leszivárgó szennyezıdés ronthatja a
vízminıséget. További vizes élıhelyek, szikes tavak, felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák
válhatnak veszélyeztetetté a klímaváltozás következtében.
A melegedés és szárazodás hatására növekvı vízigények (pl. lakossági és öntözési) jelentkezése
miatt egyre nagyobb versengés várható az egyre kevesebb vízért.
2.6.2 Aszály, árvíz, belvíz
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. Nagy a valószínősége a jövıben annak, hogy
nagy kiterjedéső aszályos területek jönnek létre. Az árvíz és belvíz kockázata ugyanakkor nem
lesz továbbra sem elhanyagolható. Ezek veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak.
Nagyobb folyóinkon, ahol a mértékadó árvizek egy részét az esızéssel együtt járó hóolvadás
váltja ki, a téli csapadék mennyiségének növekedése és halmazállapotának változása miatt, a
korábban hóban tárolt vízkészlet késleltetés nélkül fog lefolyni. Így módosulhat a mértékadó árvízi
helyzet, elsısorban a mértékadó tetızı vízhozam növekedhet meg, illetve a jelenleginél korábban
és/vagy gyakrabban jelentkezhetnek árvizek. Az olvadásos árvizek csúcsainak változása a hó és
az esı arányától függ.
A belvíz kérdést az éghajlatváltozás alapvetıen nem befolyásolja, országos szinten az utóbbi 57
évben összesen 3 évben nem került sor belvízvédekezésre. A csapadék éven belüli eloszlásának
megváltozása miatt továbbra is fel kell készülni tél végén, tavasz elején szélsıséges belvizek
kialakulására.
2.6.3 Mezıgazdaság
A mezıgazdaság területén az éghajlatváltozás következtében a vízhiány kockázatának
növekedése, a kevesebb rendelkezésre álló vízkészlet ellenére megnövekedett vízigény, az
aszályos területeken hozamok csökkenése, talajdegradáció és a tüzek kockázatának növekedése
várható. [IPCC, 2007)]
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A hazai kutatások (Országos Meteorológiai Szolgálat, MTA, a kutatásokat végzı egyetemek) és az
azon alapuló nemzeti stratégiák (NÉS, Fenntartható Fejlıdési Stratégiai a készülı Aszálystratégia)
egybehangzó állítása szerint az enyhébb, csapadékosabb telek, és a hımérséklet emelkedésbıl
adódó tenyészidıszak hosszabbodás, nem ellensúlyozza a súlyos következményekkel járó hosszú,
csapadékszegény, forró nyarakat. Azaz a változások nem terméseredmény növekedést, hanem
annak az ellenkezıjét okozhatják (kellı felkészülés, komoly agrár infrastruktúra fejlesztés,
esetleges szerkezet váltás nélkül).
2.6.4 Biodiverzitás
Az éghajlatváltozással összefüggı biodiverzitás csökkenés várható területi megoszlását
elsısorban a meteorológiai vízmérleg változásának várható területi eltérései, az egyes élıhelyek
éghajlatváltozással szembeni érzékenysége, valamint az egyes térségek ilyen jellegő
változásokhoz való alkalmazkodási képességének mértéke határozza meg. Ezek alapján döntıen
az ország középhegységi és dombvidéki részein koncentrálódnak azok az összefüggı, nagy
kiterjedéső térségek, amelyek kiemelten vagy fokozottan sérülékenyek az éghajlatváltozással
valószínősíthetıen kiváltott biodiverzitás csökkenéssel szemben.
2.6.5 Ipar, település, társadalom
A melegedés következtében várhatóan csökkenni fog a főtés céljára felhasznált energia
mennyisége, ugyanakkor a hőtéshez szükséges energiaigény növekedni fog. A felszínközeli ózon
koncentrációjának növekedése a városok levegıminıségét várhatóan rontani fogja. Az árhullámok
gyakoriságának és az intenzív csapadékok számának növekedése az infrastruktúrák fokozott
igénybevételét és anyagi veszteségeket okozhatnak. A hirtelen lezúduló, nagymértékő csapadék
megnöveli a szennyvíz- és a csatornarendszerek terhelését, amelyek akár túlfolyásokhoz,
szélsıséges esetekben szennyezések kialakulásához, haváriákhoz vezethetnek. [IPCC, (2007)]
2.6.6 Egészségügy
Az IPCC 4. jelentése alapján a 21. század közepétıl várható éghajlati változások hatásaként, a
hideg nappalok és éjszakák csökkenése miatt csökkeni fog a fagy általi halálozások száma,
ugyanakkor az egyre gyakoribb hıhullámok hatására növekedés várható a hıséggel összefüggı
halálozások számában.
A hirtelen lezúduló intenzív csapadék gyakoriságának növekedése a fertızések, halálesetek,
légzıszervi és bırbetegségek kockázatának fokozódását okozhatják. Az aszályos területeken a
víz és az élelemhiány fokozott kockázata továbbá a víz, illetve élelem által terjesztett betegségek
fokozott kockázata állhat elı. Várható még az erdıtüzek gyakoriságának növekedése, amelyek
bekövetkezésének kockázata, illetve az esetlekesen bekövetkezet erdıtőz követketében fellépı
környezeti kár mértéke jelentısen csökkenthetı lenne a tavaszi árhullámok idıszakában meglévı
vizfelesleg egy részének az erdırészre történı kivezetésével, illetve tározásával. Valamint várható
még az allergiát okozó növények és új invazív fajok kiterjedése térben és idıben is. Számolnunk
kell a fertızı betegségek számának növekedésével, a kullancsok és a szúnyogok által terjesztett
betegségek számának emelkedésével is.
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3 Védelem alatt álló területek
A Víz Keretirányelv értelmében védettnek számít minden olyan terület, melyet a felszíni és/vagy a
felszín alatti vizeik védelme érdekében, vagy a közvetlenül a víztıl függı élıhelyek és fajok
megırzése céljából valamely jogszabály kijelöl.
A védelem alatt álló területek közül az ivóvízkivételeket, a tápanyag és nitrátérzékeny területeket, a
természetes fürdıhelyeket és a védett természeti területeket a 3-1. – 3-5. mellékletben térképi
formában is árbrázoltuk. A térképeken az alábbi információk találhatók meg:
− Az ivóvízkivételre vonatkozó térkép az üzemelı és távalti vízbázisok helyét, valamint
számított vagy becsült védıterületeit és védıidomait mutatja.
− A tápanyag és nitrátérzékeny területek térképén a 2008 évi nitrátjelentésben, valamint a
27/2008-as Kormányrendeletben szereplı további nitrátérzékeny, valamint a
tápanyagérzékeny területeket jelöljük. E mellett a nagylétszámú állattartó telepek helyeit is
ábrázoltuk.
− A természetes fürdıhelyeknél a kijelölt fürdıhelyek, valamint a fürdıhellyel érintett vízfolyás
és állóvíz víztestek kerültek a térképen bemutatásra.
− A védett területek közül a nemzeti parkok, a tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi
területek és a Ramsari területek jelöltek.
A Natura 2000-es és egyéb védett területek térképen a madárvédelmi és a természetmegırzési
területeken túl az országos ökológiai hálózat elemeit és a halas vizeket is jelöltük.

3.1 Ivóvízkivételek védıterületei
3.1.1 Felszíni ivóvízbázisok: 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.
A rendelet összesen országosan 15 vízkivételt rögzít, melyek 3 vízfolyást, 6 a vízfolyásokon ivóvíz
ellátás céljára létesített völgyzárógátas tározókat és további 6 pedig állóvizet érint. Védıterület
kijelölése csak a völgyzárógátas tározók esetében történt meg. A további felszíni ivóvízbázisnak
szánt vizek besorolását a hatóság - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Fıvárosi/Kistérségi, az 5000 fınél több lakost ellátó ivóvízmővek esetében Regionális Intézetei (a
továbbiakban: egészségügyi hatóság) egyetértésével - annak tudomására jutása idıpontjától
számított egy éven belül kell elvégezni.
Az alegység területén nem található felszíni ivóvízkivétel.
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3.1.2 Ivóvízkivétel felszín alatti vízbázisokból
A Kormány 3058/3581/1991. (XII.9.) határozatával elfogadott rövid- és középtávú
környezetvédelmi intézkedési tervének 19. tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó cselekvési
program kidolgozását írta elı. A cselekvési program keretében 1996-ban sor került a sérülékeny
földtani környezetben lévı vízbázisok elızetes állapotfelmérésére az Országos Vízügyi
Fıigazgatóság megbízásából kormányzati beruházásként.
Sérülékeny az a vízbázis, ahol a vízadó összletnek nincs földtani védelme, vagyis a felszínrıl
induló potenciális szennyezések rövidebb-hosszabb idı alatt elérhetik az ivóvíz kutakat (ilyenek a
kisebb mélységő réteg vízadók).
A vízbázisokon belül megkülönböztetünk üzemelı és távlati vízbázisokat.
A sérülékenységbıl adódó károk megelızésére a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet az üzemelı
vízbázisok, a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények, valamint az ásvány és
gyógyvizek védelme érdekében meghatározta a biztonságba helyezés folyamatát, és kötelezıvé
tette a közüzemi vízszolgáltatók számára a termelıkutak védıövezetének kialakítását.
A vízbázisok állapotának részletes felmérése, a védıövezetek megtervezése, és a biztonságba
helyezési tervek kidolgozása „A sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata program
keretében kezdıdött meg. Az 1997-ben elindított diagnosztikai program 2004-ig zajlott az eredeti
tervek szerint. 2004-ben már új beruházás a pénzügyi elvonások miatt nem kezdıdött. Miután az
eredeti finanszírozási ütem nem valósult meg, a program végrehajtásának határidejét a 2052/2002.
(II.27.) Korm. határozatban 2009. december 31.-re, majd késıbb határidı nélkülire módosították.
Az ivóvízbázis-védelem konstrukció célja az emberi tevékenységbıl származó szennyezések
megelızése, a természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített
vízmővek környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén.
A fenti programokon kívül, jó néhány ivóvízbázis, különösen ásvány és gyógyvízbázis esetében
hatósági kötelezésre, az üzemeltetı vagy tulajdonos megbízásából készült el a védıterület
meghatározása.
A vízgyőjtı-gazdálkodási terv elkészítése során összesítettük a KÖVIZIG-en és a KÖTEVIFE-n
nyilvántartott védıterületekkel, illetve védıidomokkal rendelkezı felszín alatti vízbázisok listáját.
(3-1. táblázat).
3-1. táblázat: Védıterülettel rendelkezı felszín alatti vízbázisok az alegység területén
A vízbázis
Település
neve

jellege

Békéscsaba

Árpád Gyógy- és Strandfürdı

üzemelı

Elek

Elek települési vízmő

üzemelı

használati

A védı-terület

Érintett felszín

típusa

alatti víztestek

célja
ásvány-,
gyógyvíz
ivóviz
ásvány-,

földhivatali

pt.2.3

számított

p.2.13.2

számított

pt.2.3

Gyula

Gyulai Várfürdı

üzemelı

Mezıgyán

Mezıgyán települési vízmő

üzemelı

ivóviz

számított

p.2.12.2

Újkígyós

KBRV Újkígyósi víztermelı telep

tartalék

ivóviz

földhivatali

p.2.13.2,

3. fejezet

gyógyvíz

Védelem alatt álló területek

– 91 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

sp.2.13.2
Újkígyós

Újkígyós települési vízmő

üzemelı

ivóviz

Elek

Gyula települési vízmő Elek-Dél I.

üzemelı ivóvíz

számított
(meghatározása
folyamatban)

p.2.13.2

p.2.13.2
p.2.13.1, p.2.13.2,

Bánkút

Bánkút távlati vízbázis

távlati

ivóviz

földhivatali

sp.2.13.1,
sp.2.13.2

Az alegységen összesen 5 üzemelı, 1 tartalék és 1 távlati vízbázist tartanak nyilván.
Az üzemelı vízbázisok közül túlnyomórészt ivóvízbázisokról, illetve 2 gyógyvízbázisról van szó.
A vízbázisok jogi védelmének alapja a védıterület és a védıidom (123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet). A védıterületek és védıidomok méretezése a felszín alatti víz áramlási ideje (elérési
ideje) szerint történik. A védıterületek a védıidomok terepfelszínnel alkotott metszetei. Az egyes
zónáknak különbözı funkciójuk van (3-2 táblázat).
Az alegységen belül 3 vízbázisnak van földhivatalban bejegyzett védıterülete, további 4 vízbázis
esetében beszélhetünk részletes számítások (diagnosztika) alapján meghatározott
védıövezetekrıl. Elek-Dél vízbázis esetében a diagnosztikai vizsgálatok folyamatban vannak. A
táblázatban nem szereplı, az alegységen található több közcélú települési vízmő illetve fürdı
esetében vizsgálat nem készült, védıterület nem került kijelölésre.
3-2. táblázat:

A védıterületek és védıidomok méretezése és feladata

Védıterület, védıidom

Elérési idı

Feladata
a vízkivételi mő, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a

belsı

20 nap

külsı

180 nap

Hidrogeológiai „A” zóna

5 év

a le nem bomló szennyezı anyagok elleni védelem

Hidrogeológiai „B” zóna

50 év

a le nem bomló szennyezı anyagok elleni védelem

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

A távlati vízbázisoknál csak a hidrogeológiai védıidom, védıövezet „B” zónájának határát kell
kijelölni, az „A” zóna határait csak akkor, ha a tervezett vízkivételek helye ismert.
A védıterületek tehát különbözı
térképmellékletben ábrázoltuk.

nagyságúak.

A

vízbázisok

védıterületeit

a

3.1

A különbözı elérési idejő védıterületek azt a célt szolgálják, hogy a meglévı és a jövıbeni
szennyezı tevékenységeket különbözı mértékben lehessen akadályozni, illetve korlátozni.
A belsı védıterületek, hogy a termelıkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, állami
illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A többi védıterületen az ingatlan tulajdonosának
kötelessége, hogy a védıterületi határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét a vízbázis
védelem szempontjait figyelembe véve végezze.
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A következı táblázatban szereplı, a területen található több fürdı, illetve közcélú települési vízmő
esetében részletes védıövezet számítás, diagnosztikai vizsgálat nem készült, ezáltal védıterület
nem került kijelölésre.
3-3. táblázat:

Védıterülettel nem rendelkezı felszín alatti vízbázisok az alegység
területén
A vízbázis

Település
neve

Köröstarcsa
Köröstarcsa
Geszt
Csárdaszállás
Bélmegyer
MezıgyánNagygyanté
Mezıberény
Mezıberény
Mezıberény
Tarhos
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Kamut
Murony
Békés
Békés
Méhkerék
Doboz
Sarkad
Kötegyán
Békéscsaba
Gyula
Gyula
Gyula
Újkígyós
Kétegyháza

jellege

használati
célja

Érintett felszín
alatti víztestek

Köröstarcsa települési vízmő (hideg)
Köröstarcsa települési vízmő (termál)
Geszt települési vízmő
Csárdaszállás települési vízmő
Bélmegyer települési vízmő (termál)

tartalék
tartalék
üzemelı
tartalék
tartalék

ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz

p.2.12.2
pt.2.3
p.2.12.2
p.2.12.2
p.2.12.2

Mezıgyán-Nagygyanté települési vízmő

üzemelı

ivóvíz

pt.2.3

Mezıberény Kálmán-fürdı (Strandfürdı)
Mezıberény települési vízmő (hideg)
Mezıberény települési vízmő (termál)
Tarhos települési vízmő
Sarkadkeresztúr települési vízmő
Újszalonta (Méhkerék-Újszalonta)
települési vízmő
Kamut települési vízmő
Murony települési vízmő
Békési Gyógyfürdı
Békés települési vízmő
Méhkerék (Méhkerék-Újszalonta)
települési vízmő
Doboz települési vízmő
Sarkad települési vízmő
Kötegyán települési vízmő
Békéscsaba Makkoshát települési vízmő
Gyula települési vízmő Belterületi kutak
Gyula-Szent Benedek települési vízmő
Gyula-Városerdı települési vízmő
Újkígyós Strandfürdı
Kétegyháza települési vízmő

üzemelı
tartalék
tartalék
tartalék
tartalék

ásványvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz

pt.2.3
p.2.12.2
pt.2.3
p.2.12.2
p.2.12.2

tartalék

ivóvíz

p.2.12.2

tartalék
tartalék
üzemelı
tartalék

ivóvíz
ivóvíz
gyógyvíz
ivóvíz

p.2.13.2
p.2.12.2
pt.2.3
p.2.12.2

tartalék

ivóvíz

p.2.12.2

tartalék
tartalék
tartalék
tartalék
üzemelı
üzemelı
üzemelı
üzemelı
tartalék

ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
ivóvíz
egyéb
ivóvíz

p.2.12.2
p.2.12.2
p.2.12.2
p.2.13.2
p.2.13.2, p.2.12.2
p.2.13.2
p.2.12.2
pt.2.3
p.2.13.2

3.2 Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek
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.
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A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet jelenleg hatályos, 1. melléklete a nagy tavainkat (Balaton,
Velencei-tó és Fertı-tó) nyilvánította a növényi tápanyagterhelés miatt érzékenynek, és ennek
megfelelısen a tavak vízgyőjtıterületét jelölte ki védettségre szoruló
tápanyag-érzékeny
területeknek . Az említett vízgyőjtıterületek a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet szerint egyúttal nitrátérzékenyek is. A védettség a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó elıírások szempontjából jelent
megkülönböztetést (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 jelölkék ki a tagállamok a tápanyagterhelés
miatt érézkeny 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 terevzés elıtt rögzített állapotot 2008. évi Nitrát országjelentés tartalmazza, a
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)
tematikus fedvényeként. A kijelölt területek az alábbiak szerint csoportosíthatók:


a Balaton, a Velencei-tó, és a Fertı tó vízgyőjtı területe;



az ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározók vízgyőjtı területei;



karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkı, dolomit,
mész- és dolomitmárga képzıdmények találhatók;



az üzemelı és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel
külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védıterületei;



valamint az elıbbiekbe nem tartozó karsztos területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül
mészkı, dolomit, mész- és dolomitmárga képzıdmények találhatók, kivéve, ha lokális
vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínrıl 100 év alatt sem érheti el
a nevezett képzıdményeket;



továbbá olyan területek, ahol a fı porózus-vízadó összlet teteje a felszíntıl számítva 50
m-nél kisebb mélységben van.

A 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet további nitrát-érzékeny területeket (települések belterülete,
bányatavak 300 méteres környezete és állattartó telepek) ír elı, amelyek MEPAR szinten még
nem lettek kijelölve, de adataik szerepelnek a VGT Adatbázisban. Ezeket a területeket, valamint az
üzemelı és távlati vízbázisok újabban kijelölt felszíni védıterületeit a térképen piros színnel
ábrázoltuk. A 2008. évi Nitrát jelentésben kijelölt MEPAR szintő poligonokat kék szín jelöli. Az
állattartó telepek (8380 db) piros pontokként szerepelnek. Ez a térkép tartalmazza a
jogszabályokban elıírt valamennyi nitrát-érzékeny területet (beleértve a tápanyag-érzékeny
területeket is, amelyeket külön kontúrvonal jelöl).
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Az MEPAR kijelöléssel az alegység területének 31,3 %-a érintett. A további, MEPAR szinten még
nem lehatárolt területek elıfordulása szempontjából a 3-2. térkép melléklet ad információt.
A VGT intézkedési javaslatai között szerepel a nitrát-érzékeny területek felülvizsgálata, a
következı Nitrát Akcióprogramhoz kapcsolódva.

3.3 Természetes fürdıhelyek
3.3.1 Jogszabályi háttér
A fürdésre kijelölt helyeken a fürdıvíz célú vízhasználat a VKI szempontjából védettséget jelent. A
fürdıvíz miatti védettség a víztestekre megállapított környezeti célkitőzéseket befolyásolja. A
78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet meghatározza a fürdıvizek kijelölésének elveit. A rendelet
hatálya a természetes fürdıvizekre terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály
szerinti medencés közfürdıre, a gyógyfürdıre, valamint olyan mesterségesen létesített vízterekre,
amelyek nincsenek összeköttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizekkel.
A rendelet szabályozza:
 a fürdıhely kijelölésének eljárási rendjét,
 a fürdıvízprofil meghatározását,
 a fürdıvíz minıségellenırzésének szabályait,
 a minısítés módját,
 a fürdıvíz védıterületének meghatározását.
A fürdıvizek kijelölése a fürdési szezont megelızıen történik. A fürdıvíz kijelölése akkor történhet,
ha a kistérségi intézet illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdızık számának napi
átlaga legalább 8 egybefüggı naptári héten várhatóan meghaladja a 100 fıt, valamint ha a
fürdızés 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei
teljesülnek. A kistérségi intézet - hivatalból indított eljárásban - minden év május 1. napjáig
határozatban dönt a fürdıvíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdıvíz használat)
engedélyezésérıl, megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdıvíz minıségének
ellenırzését szolgáló mintavételeknek a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján kialakított ütemtervét,
és kijelöli a rendelet 3. melléklete szerinti védıterületet.
A fürdıhely védıterülete a fürdıhely területét övezı, a víz minıségének megóvása érdekében
meghatározott szárazföldi terület és vízfelszín, ennek jelzése a fürdıhely üzemeltetıjének a
feladata. A kijelölt védıterület határait jól látható figyelmeztetı táblákkal kell megjelölni és ott a
külön jogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartani.
A fürdıhely kijelölésekor figyelembe kell venni a szennyvízbevezetésre elıírt minimális távolságot.
Folyóvizeknél - a fürdıhely folyásirány szerinti felsı határa feletti szakaszán, a fürdési idényben
elıforduló legkisebb vízhozam mellett - ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok:
a) 500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdıhely feletti folyószakaszon legalább 5 km,
b) 200-500-szoros hígulás esetén a fürdı feletti folyószakaszon legalább 15 km,
c) 200-szoros hígulás esetén a fürdı feletti folyószakaszon legalább 25 km.
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A védıtávolságokat a már meglévı fürdıhelyek esetében is ellenırizni kell, új strandok és/vagy új
szennyvízbevezetés létesítésekor a tervekben elı kell írni ennek betartását. A védettség fizikálisan
nem terjed ki az érintett víztest teljes hosszára, a hatástávolságok azonban a szennyvíz-befogadó
kapcsolat ismeretében határozhatók csak meg.
Az intézkedési programok tervezésekor a vízminıségi célok (fürdıvíz követelmény)
teljesíthetıségét a szennyvízbevezetésekre vonatkozó hatástávolságok betartásával kell
biztosítani. A strandok lokális szennyezettségébıl származó problémák megoldása (például a
higiénés elıírások nem megfelelı biztosítása) nem tartozik a VGT hatáskörébe. A természetes
fürdıhely háttér szennyezettségének növekedésével összefüggı vízminıség romlás
megakadályozására (bakteriológiai szennyezettség, vízvirágzás) az intézkedési programoknak ki
kell terjednie.
3.3.2 Természetes fürdıhelyek kijelölésével érintett víztestek
A víztest kijelölésnél a fürdıvíz használatot figyelembe kell venni. A fürdésre kijelölt helyek száma
a jogszabályból adódóan évente változik az aktuális igények és lehetıségek függvényében. 2008ban az országosan nyilvántartott 256 természetes fürdıhelybıl 228 strand kijelölése történt meg, a
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben elıírt monitorozási kötelezettséggel.
Az alegység területén nyilvántartott 3 fürdıhelybıl 2008-ban 3 strand volt kijelölve: Városerdei
szabadstrand Gyulán, amely a Fekete-Körös víztesthez (AEP475) tartozik, Szanazug dobozi és
gyulai oldala, mely a Kettös-Köröshöz víztestjéhez (AEP668) tartozik.
A felsorolt víztesteket, melyek (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 Védett természeti területek
A víztestek jó ökológiai állapota elérésének egyik lefontosabb 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 sokszinőségégének. 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 legmasabb 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.
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3.4.1 Jogi háttér
A VKI és a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint védett
területnek kell tekinteni a jogszabályban vagy a hatóság határozatában kijelölt körülhatárolható
földterületet, melyekhez természeti értékek, víztıl függı élıhelyek, fajok megóvása érdekében
elıírások kapcsolódnak. Ennek értelmében a természetvédelmi oltalom a törvényi szinttıl egészen
a helyi szintő védelemig terjedhet, kiemelve azokat a védett elemeket, melyek a VGT
szempontjából feltétlenül vizsgálandóak.
 A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény
a) Országos jelentıségő védett természeti területek és értékek
o

Egyedi jogszabállyal védett természeti területek:
nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék

o

A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek
a.) természetvédelmi területnek minısül valamennyi láp, szikes tó
b.) természeti emléknek minısül valamennyi forrás, víznyelı

o

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

b) Helyi jelentıségő védett természeti területek
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.
 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:
•

különleges madárvédelmi terület

•

különleges természetmegırzési terület

•

kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület

•

jelölt Natura 2000 terület
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•

jóváhagyott Natura 2000 terület

A területek kijelölése mellett a vonatkozó Uniós direktívák átvételével rögzítésre kerültek az
európai szintő védelmet jelentı hazánkban elıforduló közösségi jelentıségő és kiemelt
jelentıségő közösségi fajok, valamint a közösségi jelentıségő élıhelytípusok és a kiemelt
jelentıségő közösségi élıhelytípusok.
A rendelet mellékletekben rögzíti, hogy a konkrét védelem gyakorlati szabályait az un.
Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció határozza meg. A
Natura 2000 területek esetében a VKI szempontú természetvédelmi intézkedések
meghatározásánál ez tekinthetı kiinduló pontnak, azonban ezek a tervek még csak
korlátozott számban állnak rendelkezésre.
 Ökológiai hálózat
A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. Törvény a Nemzeti Környezetvédelmi Program
(Kt. 40. §) részét képezı Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben az ökológiai hálózat és
az ökológiai (zöld) folyosók kialakításának és fenntartásának hosszú és középtávú
szempontjait. Ezen túl további részleteket nem határoz meg.
Az országos ökológiai hálózatról az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi
XXVI. Törvény rendelkezik. Az ökológiai hálózat az országos területrendezési tervben
megállapított önálló védelmi övezet, amelybe az országos jelentıségő természetes, illetve
természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtı ökológiai folyosók
egységes, összefüggı rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai
folyosók és a pufferterületek. Ez utóbbi részeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervek határozzák meg. Az ökológiai hálózat védelmét az alacsonyabb
szintő tervekbe integráltan lehet érvényesíteni, azonban az ezekre vonatkozó szabályokat a
településrendezési tervek nagyon ritkán fogalmaznak meg.
 Védelemre tervezett természeti területek
Az országos védelemre tervezett területekrıl nyilvános hozzáférhetık azok településsoros,
helyrajzi számos listája annak érdekében, hogy a védetté nyilvánítási folyamatot
megelızıen a különbözı szintő tervezési, fejlesztési döntéseknél azokat figyelembe
lehessen venni. Ezek közé tartozik a VGT folyamata is.
 Ramsari Egyezmény (1971) - 1979
A számos természetvédelmi tárgyú nemezetközi egyezemény között a VGT szempontjából
kemelt 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 vízimadárállományoknak 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 (melyben meghatározó a víz
mennyiségi és minıségi állapota), hogy képes legyen az ott elıforduló fajok
életfeltételeinek fentartható biztosítására.
 Fajmegırzési tervek

3. fejezet

Védelem alatt álló területek

– 98 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

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 háttérinformációk rögzítése a feladat. A különbözı szempontok szerint,
jogszabályok általi védettség alá tartozó területeket, az érintett alegységek és víztestek
megjelölésével a 3-3 melléklet tartalmazza. Az információk alapján megállapítható, hogy a VKI
különbözı típusú víztestjei jelentıs mértékben érintik a védett természeti terülteket. Ez a sekély
felszín alatti víztestek esetében szinte minden védett területet, míg a folyó és a tó víztestek
esetében azok többségének az érintettségét jelenti.
Kígyósi puszta, a területen jellemzı a túlzott csatornázás, a mg-i termelés következtében.
Elmondható, hogy a tulajdonosi viszonyok változása, illetve a mezıgazdaság extenzívvé válása
(gyep telepítések) már nem teszi indokolttá a csatornák fenntartását.
A folyók (a Körösöket kivéve a Kettıs-Körös Élıvíz-csatorna és a Békési duzzasztó közötti
szakasza) hullámtere mindenhol a Natura 2000 területek közé tartozik ahol, a jelölı élıhely
általában a puha- illetve keményfás ligeterdı, az intézkedések során ezt figyelembe kell venni, a
parti sávok kialakításának összefüggésében.
A víztestek és a védett természeti területek tematikus térképeit a 3-4. térkép mellékletben
mutatjuk be.
3-4. táblázat: Víztıl függı védett természeti területek az alegység területén
A védett természeti terület
Érintett
Neve
Bélmegyeri Fáspuszta

A védelem

Jellemzı,víztıl függı

szintje

élıhelytípusok

víztestek

NP, jKJTT,

pannon szikes sztyeppek

Vízfolyások: Hosszúfok-Határér-Köleséri-

KMT

és mocsarak,

fıcsatorna (AEP599) Állóvizek: -

síksági pannon

Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét

löszgyepek, keményfás

(sp.2.12.2)

ligeterdık, erdıssztyepp
tölgyesek
Kígyósi-puszta

NP,

jKJTT, pannon szikes sztyeppek Vízfolyások: Kígyósi-fıcsatorna (AIP764)

KMT

és mocsarak, szikes tavak, Állóvizek: iszapos partú folyók pionír Felszín alatti vizek: Körös-Maros köze
növényzettel, folyóvölgyek (sp.2.13.2)
mocsárrétjei,
ligeterdık,

puhafás
keményfás

ligeterdık
Kis-Sárrét

NP,

jKJTT, folyó

KMT, Ramsari

3. fejezet

legelık,

hullámtere,
kaszálók,

ártéri Vízfolyások: Korhány-csatorna (AEP706)
ártéri Állóvizek: -
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ligeterdık,

mocsárrétek, Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét

mocsár, szikesek, szikes tó (sp.2.12.2)
Dénesmajori Csigáserdı

TT

iszapos partú folyók pionír Vízfolyások: Fekete-Körös (AEP475)
növényzettel, folyóvölgyek Állóvizek: mocsárrétjei,

puhafás Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét

ligeterdık
Kígyósi-puszta

KMT

(sp.2.12.2)

-*

Vízfolyások: Kígyósi-fıcsatorna (AIP764)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-Maros köze
(sp.2.13.2)

Kis-Sárrét

KMT

-*

Vízfolyások: Korhány-csatorna (AEP706),
Hosszúfok-Határér-Köleséri-fıcsatorna
(AEP599)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)

Körösközi erdık

jKTT

keményfás ligeterdı

Vízfolyások:

Élıvíz-csatorna

(Kettıs-

Körös) (AEP459), Fehér-Körös (AEP471),
Fekete-Körös (AEP475), V. Vargahosszaifıcsatorna

(AEQ086),

(AEP516),

Gyepes-fıcsatorna

Gerlai-holtág
alsó

(AEP532)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)
Gyepes-csatorna

jKTT

szikesek,

löszpuszta Vízfolyások:

gyepek

(AEP532),
(AEP532),

Gyepes-fıcsatorna

felsı

Gyepes-fıcsatorna

alsó

V.

Vargahosszai-fıcsatorna

(AEQ086)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)
Sarkadi Fási-erdı

jKTT

puhafás ligeterdı

Vízfolyások:

Hosszúfok-Határér-Köleséri-

fıcsatorna (AEP599)
(AEP532), Gyepes-fıcsatorna alsó
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)
Köles-ér

jKTT

pannon szikes sztyeppek Vízfolyások:
és mocsarak

Hosszúfok-Határér-Köleséri-

fıcsatorna (AEP599)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)

Korhány és Holt-Korhány

jKTT

pannon szikes sztyeppek Vízfolyások: Korhány-csatorna (AEP706),
és mocsarak

Hosszúfok-Határér-Köleséri-fıcsatorna
(AEP599)

3. fejezet
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Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)
Orosi tölgyes

jKTT

keményfás ligeterdık

Vízfolyások:

Hosszúfok-Határér-Köleséri-

fıcsatorna (AEP599), Holt-Sebes-Körös
(AEP589)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)
Gyantéi erdık

jKTT

keményfás ligeterdık

Vízfolyások:

Hosszúfok-Határér-Köleséri-

fıcsatorna (AEP599)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)
Gyula-szabadkígyósi

jKJTT

pannon szikes sztyeppek Vízfolyások: Kígyósi-fıcsatorna (AIP764),

gyepek

és mocsarak,

Élıvíz-csatorna (Kettıs-Körös) (AEP459),

szikes tavak

Gerlai-holtág (AEP516)
Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-Maros köze
(sp.2.13.2),

Maros-hordalékkúp

(sp.2.13.1), Körös-vidék, Sárrét (sp.2.12.2)
Fekete-, Fehér- és Kettıs- jKJTT

iszapos partú folyók pionír Vízfolyások:

Körös

növényzettel,

Fehér-Körös (AEP471),

Fekete-Körös

folyóvölgyek mocsárrétjei,

Kettıs-Körös (AEP668)

puhafás ligeterdık

Állóvizek: -

(AEP475),

Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)
Dél-bihari szikesek

jKJTT

pannon szikes sztyeppek Vízfolyások: Korhány-csatorna (AEP706),
és mocsarak,

Gyepes-fıcsatorna

folyóvölgyek mocsárrétjei,

Gyepes-fıcsatorna alsó (AEP532)

felsı

(AEP531),

keményfás ligeterdık

Állóvizek: Felszín alatti vizek: Körös-vidék, Sárrét
(sp.2.12.2)

* nem értelmezhetı, nem az élıhely szolgált a kijelölés szempontjául

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

Területe

szintje

(ha)

NATURA2000,
jKJTT

Jellemzı víztıl függı élıhelytípusok

18242.6 pannon szikes sztyeppek és mocsarak, szikes tavak, iszapos partú folyók pionír
növényzettel, folyóvölgyek mocsárrétjei, puhafás ligeterdık, síksági pannon
löszgyepek, keményfás ligeterdık, erdıssztyepp tölgyesek

NATURA2000,

3. fejezet

12017.2 -*
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KMT
NATURA2000,
jKTT
Nemzeti Park

6038.3 keményfás ligeterdı, szikesek, löszpuszta gyepek, puhafás ligeterdı, pannon
szikes sztyeppek és mocsarak
9001.2 keményfás ligeterdı, puhafás ligeterdı, szikes, szikes tó, folyó hullámtere, ártéri
legelık, kaszálók, ártéri ligeterdık, mocsárrétek, mocsár

TK

0.0 -

TT

7.9 puhafás ligeterdı, szikes, szikes tó, mocsár, mocsárrét

Ramsari

262.1 folyó hullámtere, ártéri legelık, kaszálók, ártéri ligeterdık, mocsárrétek, mocsár,
szikesek, szikes tó

* nem értelmezhetı, nem az élıhely szolgált a kijelölés szempontjául
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3-6. táblázat: Vízfolyás és állóvíz víztestek érintettsége a természetvédelmi szempontból oltalom alatt álló területek kijelölésével
Védett terület

Folyó víztest

Víztest neve

EU kód

Alegység

NP igazgatóság

kódja9

azonosító

HU_RW_AEP364

Büngösdi-csatorna

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AEP459

Élıvíz-csatorna (Kettıs-Körös)

2-13

KMNPI

jKTT52

HUKM20011

neve
Fekete-, Fehér- és KettısKörös
Körösközi erdık
Fekete-, Fehér- és Kettıs-

HU_RW_AEP459

Élıvíz-csatorna (Kettıs-Körös)

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AEP471

Fehér-Körös

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AEP475

Fekete-Körös

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AEP475

Fekete-Körös

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AEP475

Fekete-Körös

2-13

KMNPI

jKTT 52

HUKM20011

Körösközi erdık

HU_RW_AEP531

Gyepes-fıcsatorna felsı

2-13

KMNPI

jKTT 53

HUKM20020

Gyepes csatorna

HU_RW_AEP532

Gyepes-fıcsatorna alsó

2-13

KMNPI

jKTT 53

HUKM20020

Körös
Fekete-, Fehér- és KettısKörös
Fekete-, Fehér- és KettısKörös
Fekete-, Fehér- és KettısKörös

Gyepes csatorna
Fekete-, Fehér- és Kettıs-

HU_RW_AEP599

Hosszúfok-Határér-Köleséri-fıcsatorna

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AEP599

Hosszúfok-Határér-Köleséri-fıcsatorna

2-13

KMNPI

jKTT 55

HUKM20022

Köles-ér

HU_RW_AEP599

Hosszúfok-Határér-Köleséri-fıcsatorna

2-13

KMNPI

jKTT 56

HUKM20023

Korhány és Holt-Korhány

9

Körös

NP Nemzeti Park; TK Tájvédelmi Körzet; TT Természetvédelmi terület; jKJTT, jKTT NATURA2000 élıhely-védelmi terület; KMT NATURA 2000 madárvédelmi terület; Ramsari

terület

3. fejezet
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Védett terület

Folyó víztest

Víztest neve

EU kód

Alegység

NP igazgatóság

kódja9

azonosító

neve

HU_RW_AEP599

Hosszúfok-Határér-Köleséri-fıcsatorna

2-13

KMNPI

KMT 43

HUKM10002

HU_RW_AEP668

Kettıs-Körös

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AEP706

Korhány-csatorna

2-13

KMNPI

jKJTT 399

HUKM20019

Dél-Bihari szikesek

HU_RW_AEP706

Korhány-csatorna

2-13

KMNPI

jKTT 56

HUKM20023

Korhány és Holt-Korhány

HU_RW_AEP706

Korhány-csatorna

2-13

KMNPI

KMT 43

HUKM10002

Kis-Sárrét

HU_RW_AEQ086

V. Vargahosszai-fıcsatorna

2-13

KMNPI

jKTT 52

HUKM20011

HU_RW_AEQ086

V. Vargahosszai-fıcsatorna

2-13

KMNPI

jKJTT 402

HUKM20012

HU_RW_AIP764

Kígyósi-fıcsatorna

2-13

KMNPI

jKJTT 403

HUKM20010

HU_RW_AIP764

Kígyósi-fıcsatorna

2-13

KMNPI

KMT 42

HUKM10001

HU_RW_AIP764

Kígyósi-fıcsatorna

2-13

KMNPI

NP

276/NP/97

HU_RW_AIP765

3. fejezet

Mezıberényi-fıcsatorna

2-13

KMNPI

Védelem alatt álló területek

jKJTT 402

HUKM20012

Kis-Sárrét
Fekete-, Fehér- és KettısKörös

Körösközi erdık
Fekete-, Fehér- és KettısKörös
Gyula-szabadkígyósi
gyepek
Kígyósi-puszta
Körös-Maros NP
Fekete-, Fehér- és KettısKörös
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3.5 Halas vizek
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.vel
A halas vizeket a rendelet három típusba sorolja:


Pisztrángos (salmonid) vizek: azon halas vizek, amelyek pisztráng szinttájú halfajokkal
jellemezhetık, illetve képesek lesznek ezen fajok életfeltételeinek biztosítására és a
rendelet 4. számú mellékletben elıírt vízszennyezettségi határértékeket nem meghaladó
szennyezettségőek [sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario), fürge csele (Phoxinus
phoxinus), kövi csík (Barbatula barbatula) stb.],



Márnás vizek: azon halas vizek, amelyek márna szinttájú halfajokkal jellemezhetık, illetve
képesek lesznek ezen fajok életfeltételeinek biztosítására és a 4. számú mellékletben
elıírt vízszennyezettségi határértékeket nem meghaladó szennyezettségőek [padue
(Chondrostoma nasus), márna fajok (Barbus spp.), bucó fajok (Zingel spp.), leánykoncér
(Rutilius pigus virgo) stb.],



Dévéres (cyprinid) vizek: azon halas vizek, amelyek jellemzıen a dévér szinttájú, valamint
a tavi, illetve a mocsári halfajokkal jellemezhetık, illetve képesek lesznek ezen fajok
életfeltételeinek biztosítására és a 4. számú mellékletben elıírt vízszennyezettségi
határértékeket nem meghaladó szennyezettségőek [dévér (Abramis brama), vörösszárnyú
keszeg (Scardinius erythrophthalamus), sügér (Perca fluviatilis), csuka (Esox lucius),
ponty (Cyprinus carpio), lápi póc (Umbra krameri), angolna (Angulilla anguilla) stb.]

A halas vizek listáját a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A kijelölést
az illetékes környezetvédelmi hatóságok ötévente felülvizsgálják. Jelenleg hét vízfolyás (illetve
azoknak meghatározott szakaszai) tartoznak a rendelet hatálya alá, ezek mindegyike víztestként is
ki van jelölve.
Az alegység területén halas víz nincs kijelölve.

3. fejezet
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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 térképi
mellékletek 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 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.

4. fejezet
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A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed a vízmennyiségre 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
nemzeti (MSZ) szabványokat kell alkalmazni. A jelenleg elérhetı - monitoringgal kapcsolatos szabványok listáját a 4-4. melléklet 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.
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 feltáró monitoring (surveillance monitoring) céljában hasonló a korábbi országos és regionális
törzshálózati monitoringhoz, mivel alapvetıen a vizek általános állapotértékelését, jellemzését tőzi
ki célul. A VKI ezen kívül az alábbi célokat határozza még meg a feltáró monitoringgal
kapcsolatban:
 a következı 6 éves vízgyőjtı-gazdálkodási tervciklus monitoring programja eredményes és
hatékony kialakítását segítse,
 a természetes viszonyok hosszú távú változásait értékelni lehessen,
 a széles értelemben vett antropogén tevékenységbıl származó hosszú távú változások
nyomon követhetık és értékelhetık legyenek.
A határokkal osztott víztesteknél feltáró monitoringot kell üzemeltetni és a határvízi szerzıdésben
meghatározott adatokat kell szolgáltatni a szomszédos ország társszervezetének. A Dunamedence szinten kiemelt víztestek esetében a feltáró monitoringból származó információkat az
ICPDR-nak is meg kell küldeni.
Az operatív monitoring (operational monitoring) bizonyos szempontból veszélyeztetettnek
tekintett vizek vizsgálatát célozza. A VKI az alábbi célokat tőzi ki az operatív monitoringgal
kapcsolatban:
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 az olyan víztestek állapotának meghatározása, amelyekrıl megállapították, hogy fennáll a
kockázata annak, hogy a VKI által kitőzött határidıre nem teljesülnek a jó állapotra, vagy
potenciálra irányuló környezeti célkitőzések, és
 a kockázatos víztestek állapotában bekövetkezı minden változás nyomon követése és
értékelése.
A vizsgálati monitoring (investigative monitoring) akkor szükséges, ha
 ismeretlen valamilyen határérték-túllépésének az oka, vagy
 rendkívüli események nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy
 ahol operatív monitoring még nem üzemel, de az intézkedési program kidolgozásához
információk győjtésére van szükség.
A dolog jellegébıl adódóan ez a monitoring a felszíni vizekhez kapcsolódik és nem tervezhetı
elıre. A különféle rendkívüli szennyezések, balesetek, haváriák alkalmával egyedileg kerül
kidolgozásra és alkalmazásra. A gyors beavatkozást segítik a kárelhárítási tervek, amelyek a
jelentıs balesetszerő események potenciális helyszíneire készülnek, megadva a szennyezés
jellegét, ezáltal e tervekben a legvalószínőbb vizsgálati monitoring elemek is körvonalazódnak.
A monitoring során egy adott helyen és adott idıben vett minta arra a helyre és idıpontra
reprezentatív, a mintavételkori pillanatnyi állapotot jellemzi. A monitoring célja ettıl jelentısen eltér,
ez pedig a víztestek jellemzése és állapotértékelése. A helyi és pillanatnyi állapot csak bizonyos
feltételek fennállásakor és adott bizonytalanság mellett jellemzi az éppen vizsgált víztestet. A
„precizitás” fogalma fejezi ki a valós állapot és a monitoring által talált állapot közti eltérést.
Önmaga, a monitoring által feltárt állapot is statisztikai bizonytalansággal bír, ezt a „konfidencia”
fogalma jellemzi. A kétféle probléma eredıjeként van egy bizonyos kockázata annak, hogy egy
víztest állapotának meghatározásakor a valóságtól eltérı eredményre jutunk. Az elfogadható
kockázati szint befolyásolja a víztest állapotának meghatározásához szükséges monitoring idıbeli
és térbeli sőrőségét. Általánosan elmondható, hogy minél kisebb kockázatot várunk el az állapot
hibás osztályozásánál, annál több megfigyelı helyre/megfigyelésre, és így anyagi erıforrásra van
szükség a víztest tényleges állapotának meghatározásához.
Egy víztest állapotának téves meghatározása azt eredményezheti, hogy az állapot javítására
irányuló intézkedések hatástalanok, vagy céltalanok lesznek. A javító intézkedések költségei
nagyságrendekkel magasabbak, mint a megbízható monitoring költségei. A kellıen részletes
monitoringra, úgy kell tekinteni, mint befektetésre, mely a nagy költségő javító intézkedésekrıl
hozandó döntéseket alapozza meg. A VKI és a kapcsolódó utmutató 90%-ban határozza meg a
monitoring programoknál és az állapot meghatározásnál megkövetelt precizitási, illetve
konfidencia-szinteket. Hazánkban a szakmai követelmények és az állandó költségcsökkentési
kényszer eredıjeként e fejezetben ismertetett gyakoriságú monitoringrendszer került kialakításra,
ami az elvárt megbízhatóságot nem minden esetben képes biztosítani. A Víz Keretirányelv
elıírásai szerinti monitoring 2007-tıl mőködik hazánkban. Az így nyert adatok és a korábbi hazai
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monitoringban győjtött adatok együttesen általában lehetıvé teszik, hogy a víztestek jelentıs
részének állapotáról legyen valamilyen szintő információnk az értékeléséhez. A veszélyes anyagok
vizsgálata kivételt jelent ez alól. Egyrészt egész Európában probléma, hogy nem áll a teljes
komponenskör vizsgálatához szükséges vizsgálati módszer rendelkezésre. A megfelelı
módszerek fejlesztése jelen pillanatban is folyamatban van, az Európai Unió Bizottsága
finanszírozza ezt a költség- és idıigényes munkát. A vizsgálatok során alkalmazott biológiai
módszerek köre sem teljes jelen pillanatban, így a veszélyes anyagokhoz hasonlóan e téren is
központi finanszírozással folyik több, európai szintő vizsgálati módszer fejlesztése. A probléma
másik része, hogy a környezetminıségi határértékek nagyon szigorúak, így egyes kémiai
szennyezıanyagokat igen kis koncentrációban kellene tudni megmérni, amelyhez az ágazat nem
rendelkezik megfelelı mőszerekkel, vagy nagyon drága a mérési eljárás. További specifikus
nehézség e téren, hogy a minden országban azonos módon és feltételek mellett elvégezhetı
kémiai analitikai eljárásokkal ellentétben a biológiai vizsgálati módszereket az adott ország
természeti viszonyaihoz kell illeszteni. Az EU-ban, méretei miatt, egymástól igen jelentısen
eltérıek a vizsgálandó álló- és folyóvizek, gondoljunk például Svédország sarkkörön túli területeire
és Dél-Olaszországra a különbségek megértéséhez. E problémát próbálja kezelni az
interkalibrációs eljárás és hálózat.
A jelenlegi monitoring, mint minimum program, formálisan kielégíti a VKI elıírásait. Az
intézkedések tervezéséhez és a már beindított programok hatásának ellenırzéséhez azonban a
monitoring hálózat és program bıvítésére, megerısítésére van szükség. Azoknál az elemeknél,
melyek esetében a múltbéli tapasztalat rendelkezésre áll (vízrajz, alap kémia), meg kell ırizni a
korábbi rendszer pozitívumait (pl. mintavételi gyakoriság). Az új elemeknél még sok hiányossággal,
módszertani nehézséggel küszködünk (biológiai vizsgálatok, veszélyes anyagok mérése), ezért az
egész monitoringrendszer az üzemelése alatt, jelenleg is, folyamatos újraértékelésen és
fejlesztésen esik át.
A monitoring rendszer átalakítására vonatkozó intézkedési programot a 8. fejezetben adjuk meg.
A vizek monitoringjával kapcsolatos egyéb információk a következı linkeken találhatók:
http://www.vizadat.hu/ és http://okir.kvvm.hu/fevi/.

4.1 Felszíni vizek
A felszíni vizek jellemzését szolgáló rendszeres mintavételi és vizsgálati tevékenység az alapja a
Víz Keretirányelv végrehajtásának, mert enélkül a fennálló állapot jellemzése és az intézkedések
hatásának nyomonkövetése nem lenne lehetséges. A megbízható állapotértékelésen alapul
valamennyi késıbbi, javító szándékú beavatkozás, majd a végrehajtott intézkedés
eredményességének vizsgálata.
Szinte valamennyi európai országban, így hazánkban is több évtizedes múltja van a felszíni vizek
mérésének és vizsgálatának. Az EU csatlakozást közvetlenül megelızı idıszakban az MSZ
12749:1993 számú nemzeti szabvány definiálta a felszíni vizek vízminıségi vizsgálati és öt
osztályos minısítési rendszerét. A VKI feltáró monitoringra leginkább hasonlító országos
vízminıségi törzs- és regionális hálózatban mintegy 240 mintavételi helyen a víz típusától függı
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program szerint kétheti (néhol havi vagy heti) gyakorisággal vizsgálták a felszíni vizeket. A
vízgyőjtı-gazdálkodási terv elkészítéséhez a „régi” monitoring mérésekbıl származó adatokat is
felhasználtuk annak érdekében, hogy növeljük az állapotértékeléshez szükséges adatszámot,
mivel egy-két év adataiból idısorelemzés elvégzése lehetetlen lenne. A jelenlegi gyakoriság
ugyanis többnyire nem elegendı a kívánt precizitású osztályba soroláshoz. Erre azonban csak
azoknál a víztesteknél volt lehetıség, amelyekre a korábbi monitoring hálózat kiterjedt (jelentısebb
vízfolyások és állóvizek).
A felszíni vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységérıl”
szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza. A felszíni mennyiségi monitoring hálózat az
országos lefolyási kép meghatározásához szükséges törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi
állomásokból, és árvízi helyzetben észlelı árvízi üzemi állomásokból tevıdik össze. Vízállást
mintegy 2600 állomáson, vízhozamot közel 500 állomáson mérnek az országban. A VKI
mennyiségi monitoring programokhoz az észlelési pontok nagy részét a hosszú ideje mőködı
vízrajzi észlelı hálózat állomásaiból választották ki, mivel a hidrológiai elemzésekhez legalább
harminc éves idısorokra van szükség, valamint az ezeken a helyeken mért vízhozamok a
minıségi monitoring keretében vett vízminták kiértékelésében is fontos szerepet játszanak.
Jelentıs változást jelentett a felszíni vizek vizsgálatában az Unió elıírásainak bevezetése, amely
bıvítette a vízminıségi és a mennyiségi monitoringhoz kötıdı tevékenységet, valamint
különbséget tett a monitoring célja és jellege szerint. A Víz Keretirányelv monitoringra vonatkozó
speciális elıírásait „a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól”
szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet rögzíti.
A felszíni vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetıen kémiai és hidrológiai orientáltságú
hagyományos rendszer, kibıvült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal.
A VKI monitoring keretében végzett biológiai vizsgálatok a következık élılénycsoportok
összetételére, egyedsőrőségére, tömegére illetve korszerkezetére terjednek ki:
 a lebegı életmódot folytató algák (fitoplankton),
 a makroszkópikus lágyszárú növényzet (makrofita),
 az aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képzı algák (fitobenton),
 a fenéklakó makroszkópikus gerinctelenek (makrogerinctelenek), és
 a halak.
 A biológiai mérések módszertana a 4-4 melléklet felsorolt szabványokon, valamint a
2005-ben ECOSURV projekt keretében, egy országos ökológiai felmérés során kidolgozott
eljárásokon alapul (lásd még 4-1 térképmellékletet). A biológiai jellemzık vizsgálata
élılénycsoportonként különbözı.
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.
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4-1. táblázat:

A biológiát támogató hidromorfológiai vizsgálatok

hi dr o m or fol ó g i a i j e l l e m z ı

vi zs g ál t p ar a m ét e r

Hidrológiai viszonyok
az áramlás mértéke és dinamikája
(vízfolyás)
az áramló víz mennyisége és dinamikája
(állóvíz)
tartózkodási idı (állóvíz)
kapcsolat a felszín alatti víztestekkel
(vízfolyás és állóvíz)
A folyó folytonossága (vízfolyás)

Vízjárás
Van-e a vízmélységet és a sebességet jelentısen
befolyásoló duzzasztott szakasz?
Vízmérleg
Van-e a vízmélységet befolyásoló vízszintszabályozás?
Van-e a természetes vízforgalmat befolyásoló emberi
tevékenység?
Középvízszint változása medermélyülés vagy
duzzasztás miatt
Feliszapolódás (meder kolmatációja).
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)

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

a parti sáv szerkezete (vízfolyás)
a tópart szerkezete (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
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)
Ártér/hullámtér/puffersáv szélessége és állapota,
kis és közepes vízfolyások, tavak esetén a típusra
jellemzı növényzónák megléte

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

A biológiát támogató fizikai-kémiai elemek vizsgálata

Á lt al á n os fi zi k a i - k é mi ai el e m

V i zs g ál t p a r a m ét e r

Átlátszóság (csak tavaknál)

Secchi átlátszóság

Hımérsékleti viszonyok

Hımérséklet
Oldott oxigén
Kémiai oxigénigény
Biokémiai oxigénigény
Fajlagos elektromos vezetıképesség
pH
Lúgosság
Orto-foszfát ion
Összes foszfor
Ammónium ion
Nitrát ion
Szerves nitrogén
Összes nitrogén
a-klorofill

Oxigén ellátottsági viszonyok
Sótartalom
Savasodási állapot

Tápanyag viszonyok

A különleges szennyezıanyagok körét és a rájuk vonatkozó környezetminıségi elıírásokat (EQS)
az Unió központilag és kötelezıen meghatározta a Víz Keretirányelv VIII., IX. és X. mellékletében.
A kiemelten veszélyes anyagok, illetve az elsıbbségi anyagok azok, amelyek a vízi
környezetre vagy a vízi környezeten keresztül jelentıs kockázatot jelentenek, beleértve az
ivóvíz kitermelésére használt vizeket is. Az elsıbbségi anyagokat felsoroló lista 33 elemet
tartalmaz (un. „33-as lista”), de egy-egy listaelem kémiai értelemben igen sok egyedi komponenst
is tartalmazhat (például a klórbenzolok négy komponenst, de a C10-C13 klóralkánok körülbelül 8000
egyedi komponenst tartalmaznak). Az egyéb szennyezı anyagként további nyolc elemet, míg a fı
szennyezıanyagok indikatív listáján 12 csoportot sorolnak fel. A listákban felsorolt szerves
vegyületek természet idegennek tekinthetık, azok normális esetben nem képzıdnek a
bioszférában, ezzel szemben a „33-as listán” szereplı fémek a földkéregnek természetes alkotói,
de általában nem szükségesek az élethez, sıt egy bizonyos koncentráció felett károsak,
mérgezıek. A veszélyes anyagok listáját minden ország szabadon bıvítheti, ezzel a lehetıséggel a Duna Védelmi Egyezmény társországaival közösen - hazánk is élt és négy fémmel kiegészítette
a listát: réz, cink, króm és arzén. Az elsı három fém nyomelemként fontos, tehát nem tekinthetı
teljesen életidegennek, ugyanakkor az ipari tevékenység folytán káros, mérgezı koncentrációkat is
elérhet, ezért kerültek ezek is a veszélyes anyagok közé a monitoring-rendszer szempontjából.
A felszíni vizek megfigyelése során a helyszíni méréseknél, illetve a mintavételeknél használatos
terepi jegyzıkönyveket a 4.1 függelék tartalmazza. A fizikai és kémiai vizsgálatokhoz a vízminták
vétele a felszíni vizekbıl általában sodorvonali, illetve vízközéprıl merítéssel történik, amely idıés 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
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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.
A feltáró és operatív programok keretében 16 helyen történik mérés, amelybıl mind a 16 folyóvízi.
A 16 ponton a biológiai, hidromorfológiai fiziko-kémiai mérések közül legalább egy elem vizsgálata
megtörténik, de veszélyes anyagok mérése csak 3 állomáson van. A nagyobb víztesteken több
állomás is lehet, így ez a hálózat 12 víztest monitorozására alkalmas.
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4-3. táblázat:
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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: 3 helyen, amelybıl mind a 3 vízfolyás víztesten található. A program
tartalmazza a fent röviden bemutatott valamennyi vizsgálati csoportot, tehát mind az öt biológiai
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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
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 választottunk 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 13 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.
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 2 víztestre, illetve
2 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 monitorozott anyagok,
anyagcsoportok listája így pontról pontra változhat, például a nehézfémeket mérik a romániai
ércbányák területérıl érkezı vízfolyásoknál, vagy az olajszármazékokat a Dunán, stb. A
potenciális szenneyzıanyag kibocsátások ismeretét azonban az emisszió monitoring sok esetben
nem biztosítja, ezért az elsı évben szükséges a teljes komponens kör meghatározása. Az
alapkémiai és hidrológiai mérések a veszélyes anyag vizsgálatok értelmezéséhez szükségesek. A
halak és a makrogerinctelenek vizsgálata részben segít kiküszöbölni azt a problémát, hogy a
mintavétel térben és idıben pontszerő, mivel pl. a halak képesek akkumulálni a nehézfémeket.
A tápanyag és szervesanyag miatt kockázatos folyók - HUSWPO_1RWNO alprogram 2
vízfolyás víztestre, illetve 2 monitoring pontra vonatkozik. A túlzott tápanyag-ellátottság eredménye
eutrofizáció, amelyre a vízi növényzet és a nagyobb folyóknál a planktonikus algák reagálnak
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legérzékenyebben. Az élıbevonat (kovaalgák) és a fenéklakó makrogerinctelenek jó indikátorai a
tápanyag- és szerves 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.
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, esés, 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 makrofitákat és a makrogerinctelneket, 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. Az érintett kockázatos
víztesteknek és az operatív hidromorfológiai alprogramok monitoring pontjainak darabszámát az
alábbi táblázatban foglaljuk össze:
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Az operatív hidromorfológiai alprogramokban vizsgált monitoring pontok
és víztestek darabszáma
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4-4. táblázat:
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a – HUSWPO_1RWHM alprogram, b - HUSWPO_2RWHM alprogram, c - HUSWPO_3RWHM alprogram, d HUSWPO_4RWHM alprogram

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

4. fejezet

Monitoring hálózatok és programok

– 116 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

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).
Magyarországon évente közel száz környezeti kárbejelentés történik, amelyeket ki kell vizsgálni.
A bejelentések negyede olyan komolyabb esemény, hogy kárelhárítás és vizsgálati monitoring
mőködtetése szükséges, évente 5-10 szennyezés határon túlról érkezik.
Környezeti káresemény – felderítés vizsgálati monitoringgal
A legjellemzıbb káresemények:
olajszennyezés, úszó kommunális
hulladék, oxigénhiányos állapot
(halpusztulás, vagy halak pipálnak),
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
Hazánkban a felszín alatti vizeink vizsgálata, monitoringja évszázados múltra tekint vissza, mivel
természeti adottságaink eredményeként a felszín alatti vizek állapota különösen fontos számunkra.
A különféle vízhasználatok mellett, ivóvizünk több mint 95%-a felszín alatti vízkészletbıl származik.
A felszín alatti vizek monitoringja több szempontból is jelentıs eltér a felszíni vizek vizsgálati
rendszerétıl, mivel hazánkban szinte mindenhol van felszín alatt víz, de annak feltárása
nehézséget okoz a térbeli kitejedsége és heterogenitása miatt.
Az EU csatlakozást közvetlenül megelızı idıszakban az MSZ-10-433:1984 számú nemzeti
szabvány definiálta a felszín alatti vizek vízminıségi vizsgálati és három osztályos minısítési
rendszerét. A Víz Keretirányelv bevezetése kapcsán 2005-ben Phare projekt keretében több mint
400 talajvízkúttal bıvült az állami kezeléső vízminıségi hálózat, valamint 2004-tıl kezdıdıen már
a napi 100 m3-nél, vízmő esetében a 10 m3-nél többet termelı vízhasználóknak is adatot kell
szolgáltatniuk (VKI elıírásnak megfelelıen). Különbözı országos, vagy térségi vízminıségi
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felmérési (vizsgálati) monitoring programokból származó adatokat is összegyőjtöttük (pl. Magyar
Állami Földtani Intézet, vagy az Országos Közegészségügyi Intézet adatait). A vízgyőjtıgazdálkodási terv elkészítéséhez az állami monitoring mérésekbıl és az üzemi adatszolgáltatásból
származó adatokat is felhasználtuk, mivel csak így lehetséges térben (három dimenzióban!) és
idıben megfelelıen megismerni a felszín alatti vizek állapotát, illetve annak változását.
A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi
tevékenységérıl” szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza. Vízszintet 65 állomáson
mérnek az alegységben.
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)
- más állami szervezetek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek (pl. MÁFI
megfigyelı kúthálózata, 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 jelenleg még nincsenek
kijelölve olyan monitoring pontok, ahol operatív észlelés lenne, mivel az elsı jellemzéskor (2005.
évi országjelentésben) egyetlen víztestet sem nyilvánítottak határozottan gyenge kémiai állapotúvá,
vagy kockázatossá. 2009. december 22-tıl kezdve ez meg fog változni, mivel e Vízgyőjtıgazdálkodási Terv 5. fejezetében gyenge állapotúnak minısített felszín alatti víztesteken operatív
monitoringot kell majd mőködtetni.
A felszín alatti vizek állapotának megfigyelésére összesen 6 féle programot mőködtetünk, ebbıl
kettı mennyiségi, négy kémiai feltáró monitoring.
A mennyiségi monitoring célja a felszín alatti víz szintjében bekövetkezı változások nyomon
követése, valamint adatok biztosítása a vízmérleg számításhoz és a szárazföldi ökoszisztémák
állapotának meghatározásához, valamint a határon átáramló víz irányának és mennyiségének
becsléséhez.
A vízszint mérési program - HUGWP_Q1 keretében 35 kútban mérik a vízszintet. Az észlelések
gyakorisága a víztest típusától függ, így a termál víztesteknél minimum évente egy mérés
szükséges, de általában havonta egyszer mérnek, a többi víztest típusnál a minimális mérési
gyakoriság havi, viszont a sekély víztestek monitoring pontjainál a heti kétszeri mérés szakmai
elvárás a vízrajzi gyakorlatban. A vízszintet kézi eszközzel (síppal, elektromos mérıszalagos),
vagy beépített szondával (úszó, nyomásérzékelı, pozitív kutaknál nyomásmérı) mérik a hatályos
mőszaki elıírásoknak megfelelıen. A kutak jelentıs résznél digitális vízszintregisztráló van
beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek.
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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, KOIps 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. 8 helyen kell a sérülékeny külterületi program szerint monitorozni
a kutakat (8 db). A mintavételi helyek 63%-a szántó, 37%-a rét-legelı területen található.
A sérülékeny belterületi program - HUGWP_S2 ugyanazokat a víztest típusokat célozza, csak
az ipari területeken, vagy településeken elhelyezkedı kutakban. Ebben a programban a tipikus
ipari felhasználású szerves vegyületeket: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus
rákkeltı vegyületeket (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémeket vizsgálnak. Az ipari
szennyezıanyagokat itt is kiegészítik a növényvédıszer vizsgálatok, különösen a falusias
beépítettségő területeken. A programban 4 monitoring pont van, amelybıl 4 falusias beépítettségő
környezetben található.
A sérülékeny vizeket vizsgáló két programban összesen 12 monitoring hely van, amelynek döntı
többsége (8 db) sekély porózus víztestet tár fel. A porózus víztest felsı részét szőrızı kutak (8db)
a biztonság kedvéért a sérülékeny programokba lettek besorolva.
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A nyílt karsztba fúrt kutak, vagy a hideg karsztvíz források száma 8 db. 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.
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. 27 monitoring pont van a védett rétegvíz programban.
Hatévenként ezeknél a kutaknál is vizsgálni kell a veszélyes szennyezıanyagokat, különösen a
közel 17 ivóvíztermelı kút esetében, ahol ezt a víziközmővek üzemeltetésérıl szóló 21/2002
(IV.25.) KöViM rendelet elıírja.
Mintavétel figyelıkútból vízminıség vizsgálathoz
A felszín alatti vizek mintázása a monitoring pont típusától függ. A figyelıkútból
tisztítószivattyúzást követıen mintavevı szivattyúval, termelıkútból a mintavevı csapon keresztül
történik a mintavétel.
A határokkal osztott víztestek esetében a szomszédos országokkal a határvízi egyezmények
keretében adatcserére kijelölt kutak (7 állomás) a VKI monitoring részét képezik.
A felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi monitoringjának mintavételi helyeit a 4-2 – 4-4
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.

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
víziközmővek üzemeltetésérıl szóló 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet határozza meg. E szerint
legalább hatévenként egyszer minden vízmőtelepen az arra kijelölt vízkivételi ponton alapállapot-
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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 4.3 mellékletben felsorolt ivóvízbázis monitoring helyek nem tartalmazzák az összes mintavételi
pontot, hanem csak azokat, amelyeket reprezentatív helyként a jelentési monitoringba kijelöltek.
Az ivóvízkivételére kijelölt monitoring helyek darabszáma összesen 17, amelybıl felszín alattira 17
pont vonatkozik, a többi mennyiségi észlelıhely. Az ivóvizek vizsgálatával kapcsolatos további
információk a következı honlapon találhatóak: http://www.antsz.hu/portal/portal/ivoviz.html.
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 vizsgálva 10 mintavételi hely található.
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 2 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 10 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
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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
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 alegység
területén jelenleg 3 fürdıhelyet tartanak nyilván, így a monitoring pontok száma is ennyi. A
fürdıvizek monitoringjával kapcsolatban további információk az ÁNTSZ honlapján találhatóak
http://www.antsz.hu/portal/portal/furdoviz1.html.
A védett természeti területeken a monitoring mőködtetésérıl a
természetvédelemért felelıs miniszternek kell gondoskodnia. A
nemzeti park igazgatóságok kezelésében, vagy felügyelete alatt lévı
területeken a fenntartási, kezelési tervek tartalmazzák az adott védett
terület monitoringjával kapcsolatos feladatokat. Gyakorlatilag minden
védett természeti terület egyedi, így annak vizsgálata, az
állapotváltozás nyomonkövetése, értékelése is egyedi.
A Natura2000 területek monitoringjával kapcsolatos a 275/2004. (X. 8.)
Kormányrendelet
(az
európai
közösségi
jelentıségő
természetvédelmi rendeltetéső területekrıl), végrehajtását támogatják
a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében
végzett vizsgálatok. Az NBmR szabványosított biodiverzitásmonitorozási alapelveket, eljárásokat és programot jelent, amelynek
keretében egységes mintavételi és értékelési módszertan került kidolgozásra, illetıleg a rendszer
jelenleg is fejlesztés alatt áll.
Az NBmR szerinti monitoring tevékenység természetesen a Víz Keretirányelv szempontjából
érdekes vízi és vizes élıhelyekere is kiterjed. 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).
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerrel kapcsolatosan részletes információk az alábbi
helyen találhatóak: http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr.
Az alegység területén nem található az 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben kijelölt halas víz.
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5 A vizek állapotának értékelése, jelentıs vízgazdálkodási
kérdések azonosítása
Az értékelés alapját a VKI-ban és a kapcsolódó útmutatókban elıírt, részben közösségi, részben
nemzeti szinten rögzített minısítési módszerek képezik. Az állapotértékeléshez a monitoring
szolgáltat információt, melyet a 4. fejezetben ismertettünk. Az állapotértékelés módszertani leírása
az országos tervben és annak háttér jelentéseiben található meg, a következı pontokban az
alegységre vonatkozó eredményeket ismertetjük.

5.1 Vízfolyás víztestek ökológiai állapotának minısítése
Az állapotértékelés a VKI V. melléklete és az ECOSTAT útmutatókon alapul az öt biológiai elemre
(fitoplankton, fitobenton, makrofita, makrozoobentosz és halak), a háttér (támogató) fizikai-kémiai
jellemzıkre és a hidromorfológiai állapot jellemzésére készített ötosztályos minısítı rendszerek10
szerint. Az értékelés eredményét összesítı integrált ökológiai állapotot az 5-1. térkép melléklet
mutatja be, a részleteket (víztestek biológiai, fizikai-kémiai és a hidromorfológiai állapota) az 5-2. –
5-4. térkép mellékletek és az 5-1. függelék tartalmazza. A térképeken a mesterséges és az
erısen módosított vízfolyásokat a természetesektıl eltérı módon (szaggatott vonallal) jelöltük. A
víztestenkénti minısítés eredményeit az 5-1. mellékletben adjuk meg.
5.1.1 Az értékelés módszere
Biológiai elemek
FP

FB

MF

MZ

Hal

K

K

K

K

K

J

J

J

J

J

M

M

M

M

M

Gy

Gy

Gy

Gy

Gy

R

R

R

R

R

Legrosszabb
osztály

Ökológiai
állapot
K

Fizikai-kémiai elemek
Szerv.
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K

K

Sót.
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K
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K

J

J

J

J

M

M

M

M

J
M
Gy
R

Hidromorfológiai elemek
Hossz. Duzz. Ártér Favíz. Vízj. Morf.
K

K

K

K

K

K

J

J

J

J

J

J

K

Legrosszabb
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J
M
Gy

Egyéb specifikus szennyezık (fémek)

R

Jó
Nem
Veszélyes anyagok (elsıbbségi lista)
Rosszabb osztály

Jó
Nem

10

Víztest
állapota

Kémiai
állapot
Jó
Nem

Az értékelés alapját a VKI-ban és a
kapcsolódó útmutatókban elıírt, részben
közösségi, részben nemzeti szinten
rögzített minısítési módszerek képezik11.
A
korábbi,
országonként
is
nagymértékben különbözı és fıként
kémiai
jellemzıkre
koncentráló
vízminısítés hagyományával szakítva a
vizek állapotának jellemzéséhez részletes,
fajlistás felmérést igénylı biológiai
mutatók (5 élılénycsoport: fitoplankton,
fitobenton, makrofiton,
5-1. ábra: A felszíni víztestek minısítése a
VKI által meghatározott
állapotjellemzık szerint

Az ún. EQR-szám a víztest állapotát egy 0-1 skálán értékeli. Annál magasabb a szám, minél közelebb van az állapot a

referenciaviszonyokhoz. Az ötosztályos minısítési rendszer határait ezen a 0-1 skálán határozzák meg a módszer
érvényesítése (validálása) során. Az osztályhatárok nem szükségképpen jelentenek egyenletes (2 tizedenként változó)
kiosztást a 0-1 skálán.
11

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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makrozoobentosz és halak), továbbá a víztér és környezetének morfológiai és hidrológiai jellemzıi,
valamint specifikus
szennyezıanyagok meghatározása szolgál (5 -1. ábra).
A VKI minısítési rendszerében az általános fizikai és kémiai komponensek köre (melyekre a
korábbi, felszíni víz minısítés alapvetıen támaszkodott), jelentıs mértékben háttérbe szorult. A
minısítés során azt kell vizsgálni, hogy a biológiai alapon történt besorolást a fizikai-kémiai állapot
alátámasztja-e. A minısítı rendszereket a helyi természetföldrajzi viszonyokhoz, az ún.
ökorégiókhoz alkalmazkodva kellett a tagállamoknak kialakítaniuk. A minısítésnek vannak
egységes, kötelezı elemei, például a veszélyes anyagokra vonatkozó környezet-minıségi
határértékeket az Európai Unió állapította meg és tette jogi értelemben is kötelezıvé. A biológiai
vizsgálatok értékelési rendszere az alkalmazott minıségi elemektıl, vonatkoztatási alapja
víztípusoktól függ, az adott élılénycsoportra kidolgozandó indexek meghatározása pedig a
tagállamok feladatát és felelısségét képezte. Az osztályba sorolás a víztest zavartalan
viszonyoknak megfelelı állapotától való távolsága szerint történik ötfokozatú skálán12 . A VKI a
kémiai jellemzık között (a kötelezı fizikai-kémiai elemeken túl) elıírja olyan specifikus szennyezık
vizsgálatát, melyeket jelentıs mennyiségben vezetnek a vizekbe. A végsı osztályozás az „egy
rossz, mind rossz” elvet alkalmazva, vagyis a legrosszabb osztályba sorolás eredményét
mértékadónak tekintve áll elı.
A típus-specifikus minısítı rendszerek mindegyik élılénycsoportra, a háttér kémiai (fizikai-kémiai)
komponensekre és a hidromorfológiai állapot értékelésére is elkészültek, a módszertani leírásokat
e fejezethez kapcsolódó háttérjelentések tartalmazzák. A biológiai módszerek validálására –
elsısorban a monitoring hiányosságai miatt – egyelıre csak részben, vagy egyáltalán nem került
sor. Az Unió az adatok összevethetısége érdekében csak azt követeli meg, hogy 2011-ig ezek a
módszerek interkalibráltak legyenek, azaz egyazon vízállapot vizsgálata az országonként eltérı
biológiai módszertan és értékelési rendszer ellenére egymással összevethetı eredményre
vezessen. Az interkalibráció jelenleg is tart.
Fontos eleme a minısítésnek az átláthatóság, vagyis az, hogy a minısítés konzekvens, lépései
pedig követhetıek legyenek. Ezen kívül fontos körülmény, hogy a VKI kötelezı elıírásait be kell
tartani. Ide tartozik az is, hogy az osztályba sorolás megbízhatóságát mindegyik állapotjellemzıre
lehetıleg statisztikailag értékelhetı adatbázis birtokában, számszerően is meg kell adni. A VKI
szerinti monitoring 2007. január 1. óta múködik, így jelenleg még nem áll rendelkezésre elég adat.
Ezért három kategóriába sorolva (gyenge, közepes, jó megbízhatóság) lehet Magyarországon a
bizonytalanság mértékét jelezni, de ebben az esetben is szükséges a módszeres indoklás.
12

Az ún. EQR-szám a víztest állapotát egy 0-1 skálán értékeli. Annál magasabb a szám, minél közelebb van az állapot a
referenciaviszonyokhoz. Az ötosztályos minısítési rendszer határait ezen a 0-1 skálán határozzák meg a módszer érvényesítése
(validálása) során. Az osztályhatárok nem szükségképpen jelentenek egyenletes kiosztást a 0-1 skálán.
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A hazai folyóvizek és állóvizek minısítése során törekedtek a VKI és a kapcsolódó útmutatók
elıírásainak maximális figyelembe vételére, de ezt csak olyan mértékig volt megtehetı, amennyire
a terv készítését megelızıen a vizeinkrıl rendelkezésre álló adatok ezt lehetıvé tették. Az
ökológiai monitoring esetében a hiányosságok elsısorban a biológiai vizsgálatok mennyiségében
és azok minıségében (adatok megbízhatósága) jelentkeznek. Ez fıként annak tudható be, hogy
rutin jellegő biológiai monitoring a magyar hatósági gyakorlatban a VKI bevezetéséig nem létezett,
vizsgálatok csak célirányosan, egyes vízterekre és csak egyes élılénycsoportokra (pl. fitoplankton)
történtek, a VKI által elıírt élılénycsoportok vizsgálati gyakorlata korábban még nem alakult ki. A
2005-ös ECOSURV felmérés és a 2006 (részlegesen), illetve 2007-tıl beindított biológiai
monitoring keretében végzett mérésekbıl jelentıs számú víztestre (fıként vízfolyásokra) áll
rendelkezésre információ. Ugyanakkor az adatok minısége területi szinten eltérı, és
általánosságban elmondható, hogy sok bizonytalansággal terhelt (ritka monitoring hálózat,
alacsony gyakoriság, módszertani, és esetenként felkészültségbeli gondok, stb). További
problémát okoz, hogy egy víztestre gyakran egyetlen felmérés állt rendelkezésre, melybıl
megbízhatóan minısíteni nem lehet13.
A felsorolt korlátok miatt az intézkedés egyik hangsúlyos eleme a monitoring fejlesztés, mely – a
minısítés megbízhatóságának javítása érdekében – a VKI sikeres végrehajtásának legfontosabb
feltétele. Ameddig ehhez megfelelı adatbázis nem áll rendelkezésre, addig
(i) Az intézkedések tervezése során azokat kell elınyben részesíteni, amelyek ökológiai
hatása ismert, számszerősíthetı, illetve konkrét példák állnak rendelkezésre a beavatkozások
pozitív voltát és tartósságát illetıen;
(ii) Az intézkedéseket – átmenetileg – közvetett módon, vízkémiai, vagy hidromorfológiai
hatásaik által – kell tervezni és pilot projektek megvalósítása során vizsgálni kell a biológiai
minıségi elemekre gyakorolt hatásukat.
Az állapotértékelés eredményeit a minısítés során figyelembe vett elem csoportonként a
következı alfejezetek ismertetik.
5.1.2 Biológiai állapot értékelése
Az elmúlt két évben a VKI szerint átalakított magyar monitoring rendszer eredményei számos új
víztestre biztosítottak biológiai adatokat. A minısítés élılény együttesenként történt, abban az
esetben, ha egy víztesten belül több mintavételi hely adata is rendelkezésre állt, a víztestre
vonatkozó osztálybesorolást az egyes pontokra megadott minısítések számtani átlaga jelenti. A
pontminták eredményeinek a víztest teljes hosszára történı kiterjesztése – a kevés mérésszám
miatt – kényszerőségbıl történt, azonban tudnunk kell, hogy a víztestek homogenitására
vonatkozó feltevés számottevıen gyengíti az eredmények megbízhatóságát. A minısítés
megbízhatósága egy háromosztályos skálán értékelhetı. A nagyon bizonytalan eredmények a
végsı (integrált) minısítésbıl kimaradtak.
13

A pontminták eredményeinek a víztest teljes hosszára történı kiterjesztése – a kevés mérésszám miatt – kényszerőségbıl történt,
bár ezt a fajta kiterjesztést az EU VKI Közös Végrehajtási Stratégia keretében született útmutatói megengedik, azzal a feltétellel,
hogy a mintavételi helyet úgy kell kiválasztani, hogy az a teljes víztestre reprezentatív legyen.
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Az 5-1. táblázatban látható a biológiai minısítés során értékelt víztestek száma és az eredmények
(osztályok) megoszlása élılény csoportonként.
5-1. táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
Osztály

Fitobentosz

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoobentosz

Halak

Kiváló

0

0

0

0

0

Jó

2

4

5

3

3

Mérsékelt

3

6

0

2

4

Gyenge

0

0

0

0

0

Rossz

0

0

0

0

0

Nincs adat

8

3

8

8

6

Összes vizsgált
víztest

5

10

5

5

7

5-2. ábra: Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba sorolás
szerint élılény együttesenként
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Az 5-2. táblázat az összesített osztályzat szerint kapott eredményeket foglalja össze, víztest
kategóriákra bontva (Az „egy rossz mind rossz” elvet követve, mértékadónak a legalacsonyabb
osztályt tekintve). A biológiai minısítés eredményei az 5-2 térképmellékletben vizuálisan is
áttekinthetık.
5-2. táblázat: Az összesített biológiai minısítés eredményei víztest kategóriánként
Víztest kategória
Osztály
Természetes

Erısen módosított

Mesterséges

Kiváló

0

0

0

Jó

0

1

0

Mérsékelt

3

4

2

Gyenge

0

0

0

Rossz

0

0

0

Nincs adat

1

0

2

Összes vizsgált víztest

4

5

4

5.1.2.1 Természetes víztestek
Az alegységhez tartozó 4 db természetes jellegő vízfolyás víztestre nem készült biológiai
minısítés (5-2 táblázat). Nem volt mérési adat mind az öt élılénycsoportra sem, és nem volt
legalább három biológiai elemre adat sem.
5.1.2.2 Erısen módosított víztestek
Az erısen módosított állapotú víztestek esetében bizonyos hidromorfológiai befolyásoltság
fennmarad. A biológiai jellemzık többségére igaz, hogy ezeket a hatásokat tükrözik. Emiatt a
természetes jellegő vizekre kidolgozott minısítési módszer egy az egyben nem alkalmazható az
eltérı referencia-állapot miatt (a kiváló állapot helyett a hidromorfológiai befolyásoltságot is
figyelembe vevı ún. maximális ökológiai potenciál). A módszertanra vonatkozó részleteket az
országos terv, illetve a biológiai minısítés módszertani leírása adja meg. Megjegyezzük, hogy az
ökológiai potenciálra vonatkozó módszertani megfontolások a stresszor specifikus biológiai
minısítés és annak kialakításához szükséges adatok hiánya miatt egyelıre még nem kiforrottak.
Az alegységen belül a tervezés során összesen 5 vízfolyás víztestet jelöltünk ki erısen módosított
állapotúnak, ezek 100 %-ra készült biológiai minısítés (5-2 táblázat).
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5.1.2.3 Mesterséges víztestek
A mesterséges víztestek esetében is a maximális ökológiai potenciál a viszonyítási alap, és az
ökológiai potenciált kell minısíteni. Ennek módszere azonban esetenként eltérı az erısen
módosítottakéhoz képest, mert alapvetıen a funkció, és nem a hasonlóság határozza meg a
minısítést. A jelenleg alkalmazott módszertan egyelıre ilyen különbséget nem tesz, a minısítés az
erısen módosított víztestekkel azonos módon történt (általában egy osztály eltolás).
Az alegységen 4 mesterséges vízfolyás víztest található.
Ezek biológiai állapota 50% mérsékelt állapotú, 50%-on nem történt vizsgálat.
5.1.3 Fiziko-kémiai állapot értékelése
A vízfolyásokra vonatkozóan a VKI öt komponens csoportra írja elı a fizikai és kémiai jellemzık
vizsgálatát, ezek az oxigén háztartás jellemzıi, tápanyag kínálat, sótartalom, savasodási állapot,
és a hımérsékleti viszonyok. A minısítés öt osztályos, azonban az integrált ökológiai állapot
meghatározásánál csak a kiváló/jó és a jó/közepes osztályhatárokat kell figyelembe venni.
Utóbbiak esetében lényegében azt kell vizsgálni, hogy a biológiai alapon történt besorolást a
fizikai-kémiai állapot is alátámasztja-e. Ha nem, akkor az ökológiai állapot sem lehet jó.
A felsorolt komponens csoportokra és a víztípusok összevonásával kialakított víztest-csoportokra
specifikus osztályozási rendszer készült. A fiziko-kémiai minısítés végeredményét az „egy rossz
mind rossz” elvet alkalmazva a komponens csoportok legalacsonyabb osztály értéke adja.
A hımérsékleti viszonyokra nem rendelkezünk víztípustól függı, állapotra vonatkozó
határértékekkel. A termálvíz és hőtıvíz bevezetésekre a megengedhetı (téli-nyári)
hımérsékletnövekedés és az elkeveredés utáni maximális vízhımérsékletet (T=30 ºC) víztípustól
független értékei alkalmazandók. Hımérsékleti viszonyokra általános, víztestenkénti minısítés
nem történt, a kritériumokat ott kell alkalmazni, ahol antropogén eredető hıterhelés jelentkezik.
A sótartalomra a jó/közepes osztályhatár, mint befogadóra vonatkozó (immissziós) határérték
jelenik meg követelményként.
A támogató kémiai jellemzık esetében alapvetıen nincs különbség aszerint, hogy a víztest
természetes, erısen módosított vagy mesterséges kategóriába tartozik. Az ökológusok egyöntető
véleménye alapján, a VKI elveivel összhangban a jó ökológiai állapotnak megfelelı vízminıséget a
potenciál esetében is el kell érni. Ezen megfontolások alapján a természetes vizekre megállapított
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 megfeleltetésalapján.
Az értékelés eredményét az 5-3. táblázatban, az 5-3 térképmellékletben és az 5-3. összesítı
ábrán mutatjuk be.
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5-3. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített
eredménye
Szervesanyagok,
oxigén háztartás

Tápanyagkészlet

Sótartalom

Savasodási
állapot

Fizikai-kémiai
minısítés

Kiváló

7

4

9

11

3

Jó

5

2

3

0

3

Mérsékelt

0

3

0

0

3

Gyenge

0

3

0

0

3

Rossz

0

0

0

0

0

Nincs adat

1

1

1

2

1

Összes vizsgált víztest

12

12

12

11

12

Osztály

5-3. ábra: Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként
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A vizek fizikai-kémiai állapota a biológiai minısítéssel összehasonlítva lényegesen jobb, az elem
csoportok integrálásával kapott végeredmény (integrált fizikai-kémiai állapot) szerint az alegység
területén a vizsgált vízfolyások 50 %-a eléri a jó állapotot (25 %-ban a kiváló állapotot is). 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 nem jelent problémát.
Ugyanakkor magas a tápanyag miatt kifogásoltak aránya (50 %). Az alegység területén nincsen
sótartalom miatt kifogásolt vízfolyás. 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 túlnyomó
többsége valamilyen mértékben tisztított szennyvízzel terhelt, a klorid ionok konzervatív
jelzıanyagként a szennyvízhatást jól indikálják.
A fizikai-kémiai állapot (szennyezettség) alapján a nagyobb folyók állapota a kisebbekhez
viszonyítva lényegesen jobb (5-3 térképmelléklet). Ezt magyarázza az eltérı terhelhetıség: a
kisebb vízfolyások (különösen a hegy- és dombvidéki vízfolyások felsı szakaszai) a kis hígulás és
a természetes állapotban alacsony szaprobitású vizek sokkal érzékenyebbek a
szennyezıdésekkel szemben. A szennyezés miatt nem megfelelı állapotú vizek a víztípusok
szerinti megoszlásban leginkább a dombvidéki kisvízfolyások (4., 5., 8., 9. típusok) és a
síkvidékiek közül a 15. és 18. típusokat érintik.
5.1.4 Hidromorfológiai állapot értékelése
A hidrológiai és morfológiai viszonyok fontos meghatározói az ökoszisztémák mőködésének. Az
ökológiai minısítés ún. támogató elemei. Az integrált ökológiai minısítést csak az befolyásolja,
hogy az állapot kiváló-e vagy sem, de az intézkedések tervezése szempontjából fontos, hogy a
biológiai minısítéshez hasonló 5-osztályos skálán a víztest hol helyezkedik el. A hidromorfológiai
állapot a víztestek hasonlóságnak egyik fı mutatója, és olyan víztestek esetén is lehetıvé teszi az
intézkedések tervezését, ahol nem állt rendelkezésre megbízható adat a minısítésre. A
hidromorfológiai minısítés a kis és közepes vízfolyásokra mintegy 20 paraméteren, a nagy
folyókra ennél valamivel kevesebb paraméteren alapul. A jó állapot követelményeit az élıvilággal
való szoros kapcsolat határozza meg: akkor beszélhetünk a hidromorfológiai elemek jó állapotáról,
ha az összhangban van az 5.1.1 pontban bemutatott biológiai jellemzık jó állapotával. A jó
állapothoz tartozó kritériumok biológiai szemlélető meghatározása a makrofitára, a
makrogerinctelenekre és a halakra vonatkozó információk, szempontok figyelembevételével történt.
Az alacsonyabb osztályokba történı besorolás a paraméterek jó állapottól való eltéréseinek
összesítése alapján végezhetı el. A módszertant az országos terv külön függeléke tartalmazza.
Az 5-4 táblázat mutatja a minısítés eredményeit, a vízfolyások természetes típusai és az emberi
használat jellege szerinti bontásban, az 5-4 ábra pedig segít láthatóvá tenni a markáns jellemzıket:
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5-4. táblázat: Vízfolyások hidromorfológiai minısítésének
víztípusok és használat jellege függvényében
Kis-és közepes
síkvidéki
vízfolyások

Nagy folyók*
Állapot

TerméErısen
Természetes módosított szetes

Erısen
módosított

1

7

Kiváló
Jó
Mérsékelt
Gyenge
Rossz
Nincs adat
Összes
víztest

•

1

1

1

eredményei

Mesterséges
vízfolyások

a

különbözı

Összesen

9

7

4

4

4

13

Ebben a feldolgozásban a nagy folyó kategóriába tartozik az a víztest, amelyik kifolyási szelvényéhez tartozó
2

vízgyőjtıterület nagyobb, mint 5000 km .

5-4. ábra: Vízfolyások hidromorfológiai minısítésnek eredményei, kategóriák szerinti
felbontásban

Hidromorfológiai minısítés
8
7

Víztestek száma, db

6
5

Természetes

4

Erısen módosított

3

Mesterséges

2
1
0

Kiváló

Jó

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Adathiány

Az 5-4 térképmelléklet mutatja valamennyi víztestre a hidromorfológiai minısítés eredményeit. A
térkép is jelzi a dombvidéki és alföldi területek közötti különbséget, ugyanakkor az Alföldön belül is
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kiugranak bizonyos területi sajátosságok, a topográfiai, a vízrajzi és az abból (is) adódó eltérı
belvízelvezetési gyakorlat miatt.
5.1.4.1 Természetes víztestek
Az alegység területén 4 db természetes jellegő kategóriába sorolt víztest van. . Biológiai
jellemzıi alapján 1 db közepes és 3 db gyenge hidromorfológiai minısítést kaptak.
5.1.4.2 Erısen módosított víztestek
Az alegységben lévı három folyó az erısen módosított víztest kategóriába van sorolva.
Hidromorfológiai értelemben erısen módosítottak a meder hosszát, vizük lefolyási
sebességét, idıtartamát, ártereik elöntés elleni védelmét, duzzasztott vízszintjüket,
vízellátási szerepüket tekintve. A Fekete-Körös és a Kettıs-Körös a biológiai
összefüggésekkel együtt mérsékelt állapotúnak ítélt vízfolyás, a Fehér-Körös rossz
hidromorfológiai állapotúnak tekinthetı.
Az alegységben lévı további erısen módosított kategóriába sorolt vízfolyások vízforgalma
idıszakos, de jellemzıen vízi élettér táplálására is alkalmas.
Az eredmények világosan jelzik, hogy az erısen módosított víztestek esetében is szükség
van állapotjavító, illetve állapot-megırzı intézkedésekre.
5.1.4.3 Mesterséges víztestek
A mesterséges víztest kategóriába sorolt vízfolyások fı funkciója, üzemrendje, csak
részben, vagy csak aránytalanul magas költségek és vízigények mellett teszi lehetıvé a
hidromorfológiai minısítés vízi élettér vonatkozású értelmezésével is összeegyeztethetı igények
érvényesítését. A Hosszúfok-Határér-Köleséri fıcsatorna felsı szakasza egyes években vízi
élettérnek alkalmas állapotban is lehet. Az alegység területén keletkezı belvíz a víz minısége
miatt általában nem alkalmas a vízi életterek táplálására.
5.1.5 Az ökológiai állapot integrált minısítése vízfolyásokra
A nem teljes körő monitoring miatt egy-egy víztesten eltérı számú minıségi elem állt
rendelkezésre az integrált minısítéshez. Hidromorfológiai minısítés a természetes vízfolyások 100
%-ára készült. Az általános kémiai jellemzık is rendelkezésre álltak a vízfolyások több mint …. -%ára. Elvben e két minısítési elemmel az emberi hatások jellemezhetık. Ugyanakkor a VKI fontos
alapelve, hogy a biológiai jellemzıket elıtérbe helyezi a hidromorfológiai és a kémiai mutatókkal
szemben. Helyettesítésre csak kivételes esetben, hasonló típusok és azonos problémák esetében
ad lehetıséget. Annak érdekében, hogy a kevés információból adódó torzítások kiküszöbölhetık
legyenek, azok a víztestek nem kaptak minısítést, melyeknél nem állt rendelkezésre legalább egyegy minısítı elem, amelyek a két legfontosabb emberi hatást jelzik: a szennyezés jellemzésére a
fiziko-kémiai vagy a fitobentosz minısítés valamelyike, a hidromorfológiai hatások indikátoraként
pedig a makrofita, a makroszkópikus gerinctelenek vagy a halak közül legalább az egyik.
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A fenti megfontolásokkal az alegység területén összesen 10 víztestre ( 77%) áll rendelkezésre
minısítés. Az ökológiai állapot osztályba sorolását az 5-1 térképmellékleten, valamint az 5-1
mellékletben víztestenként mutatjuk be.

5-5. táblázat: Vízfolyások integrált ökológiai minısítésének eredményei a különbözı
kategóriákban
Állapot
Kiváló
Jó
Mérsékelt
Gyenge
Rossz
Nincs adat
Összes víztest

Természetes
vízfolyás
víztestek

Erısen módosított
vízfolyás víztestek

Mesterséges
vízfolyás víztestek

Összesen

0
0
3
0
0
1
4

0
1
4
0
0
0
5

0
0
2
0
0
2
4

0
1
9
0
0
3
13

Az 5-5. ábra a víztestek száma és a hossz aránya szerinti megoszlásban mutatja az osztályba
sorolás eredményét. Az ábra is jelzi, hogy az adattal nem rendelkezı víztestek fıleg a kisebb
jelentıségő kisvízfolyások, az adathiány arányaiban a minısített vízfolyások hosszára
vonatkoztatva kedvezıbb, mint a víztestek darabszámára vetítve.
5-5. ábra: Vízfolyások megoszlása az ökológiai minısítési osztályba sorolás szerint
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Integrált ökológiai minısítés
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5.1.5.1 Természetes víztestek
Az alegységhez tartozó 4 db természetes jellegő vízfolyás víztest integrált minısítésére nincs
vizsgálati adat.
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5.1.5.2 Erısen módosított víztestek
Az alegység területén található vízfolyás víztestek 61,5%-a erısen módosított. Ezen víztestek
12,5%-a jó, 87,5%-a mérsékelt állapotú.
5.1.5.3 Mesterséges víztestek
Az alegység területén található vízfolyás víztestek 31%-a mesterséges. Ezen víztestek 50%-a
mérsékelt állapotú, 50%-on pedig nem történt vizsgálat.
5.1.6 Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése
Az Európai Parlament és a Tanács irányelvet dolgozott ki a vízpolitika területén a
környezetminıségi elıírásokról, a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és
86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követı hatályon kívül helyezésérıl, valamint a
2000/60/EK irányelv módosításáról. Ez az irányelv tartalmazza az elsıbbségi anyagokra és
bizonyos egyéb szennyezıanyagokra vonatkozó környezetminıségi elıírásokat (EQS) a felszíni
vizekre. Az irányelvben megadott határértékek kötelezı érvényőnek tekinthetık. Az „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. Ezekre a fémekre az
EU nem ad meg felszíni vízminısítési határértékeket, és a Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) is
csak célértékeket alkalmaz a Duna-medencei nemzetközi vízminıségi monitoring rendszer
eredményeinek feldolgozásához. A hazai vizekre a korábban már alkalmazott, a „Felszíni vizek
minısége, minıségi jellemzık és minısítés” MSZ 12749 szabvány II. vízminıségi osztályához
tartozó határértékek tekinthetık mértékadónak az oldott króm, cink, arzén, réz 90 %-os tartósságú
koncentrációi alapján történı minısítéshez. A határértékek felülvizsgálata a következı tervezési
ciklusban javasolt. Az elsıbbségi anyagokra vonatkozó határértékeket az országos terv függeléke
tartalmazza.
A kémiai állapot értékelése az EQS határok alapján, két csoportban történt, az elsıbbségi anyagra
és a minısítésbe bevont további négy fémre.
Az elsıbbségi anyagokra (néhány kivételtıl eltekintve) a hazai monitoring korábbi gyakorlatában
nem voltak rendszeres vizsgálatok. 2006-2007 közötti idıszakban készült az elsı, közel teljes körő
felmérés, mely összesen 66 monitoring pontra terjedt ki és 50 vízfolyásra és 5 állóvízre
szolgáltatott eredményt. Eseti jelleggel a felügyelıségek laboratóriumai több vízfolyást is bevontak
a vizsgálatokba, azonban az értékeléshez csak azokat az adatokat használtuk, melyeknél a VKI
által elıírt 12 (havi gyakoriságú) mintaszám rendelkezésre állt. A négy fémre (oldott cink, réz, króm,
arzén) régebb óta és nagyobb megbízhatósággal rendelkezünk adatokkal, a törzshálózati
monitoring keretében az MSZ 12749-es szabvány elıírásai szerint a jelentısebb vízfolyásokon
havi gyakorisággal vizsgálták. Jelen állapotértékeléshez a 2005-2006 évi adatokat használtuk (az
adatszám tekintetében ez az idıszak volt még teljesnek tekinthetı).
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Az alegységen található vízfolyás víztestekre 3 esetben volt elegendı adat az elsıbbségi
anyagokra vonatkozó kémiai minısítés elvégzésére. Az egyéb fémek elıfordulására 4 víztesten
volt lehetıség minısítésre. A minısített víztestek aránya mindössze 23. %.
A fenti arányok jelzik, hogy a víztestek túlnyomó része jelenleg nem minısíthetı részleges vagy
teljes adathiány miatt.
A kémiai minısítés az elsıbbségi mikroszennyezıkre közölt átlag és maximum koncentrációk
alapján készült.
Az 5-6. táblázat tünteti fel az elsıbbségi anyag(ok) miatt kifogásolt folyóvízi víztesteket a rossz
minısítést okozó elsıbbségi anyagok megnevezésével. Az összesen 41 elemet, vegyületet,
vegyületcsoportot tartalmazó elsıbbségi anyaglistából 2. elem, vegyület, vegyületcsoport
határérték túllépése fordult elı folyóvízi víztesteinken. A kadmium okozta a legnagyobb arányban a
nem megfelelıséget. Az elsıbbségi anyagok közé tartozó toxikus nehézfémek közül még a higany
volt a nem megfelelıség oka két víztesten. A szerves elsıbbségi anyagok közül növényvédı
szerek (endoszulfán, diuron, izoproturon, trifluralin), többgyőrős aromás szénhidrogének,
oktilfenolok és dietil-hexil-ftalát koncentrációja haladt meg határértéket.
5-6. táblázat:

Elsıbbségi anyag(ok) miatt nem jó minısítéső folyóvízi víztestek az EQS
túllépést okozó elsıbbségi anyagok megnevezésével

Alegység

Víztest kód

Víztest név

Nem megfelelıség oka

2-13

AEP459

Élıvíz-csatorna (Kettıs-Körös)

higany, kadmium

2-13

AEP471

Fehér-Körös

kadmium

Összesített kémiai minısítés azokra a víztestekre készült, melyekre teljes körő adatsor (elsıbbségi
anyagok és az egyéb fémek is) rendelkezésre állt. Ahol csak a fémekre állt rendelkezésre adat, és
annak alapján a víztest kifogásoltnak minısült, a víztestet a nem jó állapotúakhoz soroltuk
(ugyanis egy kompones szerinti nem megfelelés már az „egy rossz mind rossz” elv alapján azt
eredményezi, hogy a víztest nem lehet jó állapotú. Ha a fémek alapján végzett minısítés jó
állapotú eredménnyel zárult, de az elsıbbségi anyagokra nem készült vizsgálat, a víztest az
adathiányosak között szerepel.
A kifogásolt víztestek esetében ok-nyomozó elemzést végeztünk a túllépések okainak felderítésére.
Az eredmények alapján egyértelmően kijelenthetı, hogy a határértékeket meghaladó
szennyezettség eredetére vonatkozó ismereteink hiányosak és bizonytalanok. Összességében az
alábbi, általános jellegő megállapítások tehetık:
 A határérték túllépés számos esetben határszelvénynél mutatkozott, így ott a szennyezés
külföldi eredető;
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 A nem határszelvények esetében voltak olyan mérıhelyek, ahol a külföldi eredető
szennyezésre szuperponálódtak a hazaiak;
 A határérték túllépést egy esetben sem lehetett konkrét kibocsátóra visszavezetni. Azoknál
a víztesteknél, ahol túllépés jelentkezett, nem találtunk olyan ipari létesítményt, amelyet
meghatározó szennyezınek lehetett volna tekinteni. Nagyon kevés olyan nagy volumenő
ipari létesítmény van, amely közvetlen felszíni vízbe bocsátó lenne, többségük szennyvize
a települési szennyvizekben jelentkezik. A közvetlen kibocsátókat befogadó víztesteknél
viszont nem volt határérték túllépés, ezért sokkal inkább a településeken lévı kis-közepes
ipari létesítmények illetve kommunális kibocsátás határozza meg a terhelést. Ezekre
vonatkozóan azonban nincsenek adatok.
 A növényvédı szerek tekintetében a határérték túllépés oka feltehetıen a mezıgazdasági
felhasználásból származik. A növényvédı szer hatóanyag gyártás hazánkban gyakorlatilag
megszőnt, legfeljebb kiszerelési tevékenység folyhat, ezért kicsi a valószínősége annak,
hogy a szennyezés pontforrásból származik. Az elvégzett modellszámítások azt mutatták,
hogy normál felhasználás (dózis) esetén kis vízfolyásokban kialakulhatnak határértéket
meghaladó koncentrációk, valamennyi felhasznált hatóanyag esetében.
 Az egyéb fémek esetében leggyakrabban réz és cink határérték túllépés fordul elı. Az
egész Dunántúl gyakorlatilag néhány pont kivételével mentes a problémától ugyanakkor az
Alföldön, Mátrában kiterjedt területeken jelentkezik, hazai vízgyőjtıkön is. A túllépések nagy
valószínőséggel inkább természetes okokra vezethetık vissza, és nem emberi
tevékenységre. Az arzén jellegzetes hazai, felszín alatti probléma, eredete geokémiai.
Felszíni vizekben történı elıfordulása is a felszín alatti vizekre (alaphozam) vezethetı
vissza.
 A talajból, belterületi lefolyásból származó bemosódások egyelıre egyértelmően nem
igazolhatók, de kutatások, egyedi vizsgálatok mutatják, hogy a talajból lehet fém kioldódás,
a városi csapadékvíz, közutakról lefolyó vizek is szennyezettek, a cink igen nagy
koncentrációban jön a tetıvizekrıl is. Forrás tehát van, csak olymértékben diffúz, hogy erre
intézkedést alapozni nem lehet. Hasonló megállapítás tehetı a PAH-okra is.
 A veszélyes anyagokra vonatkozó állapotértékelés elsısorban a bizonytalanságokra és az
ismereteink hiányosságaira mutatott rá. Egyértelmő, hogy a következı tervezési ciklusban
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a problémakörre. A tendencia Európában is
hasonló, mint hazánkban: a nagy, látványos pontforrások (ipari kibocsátók) eltőntek,
részben a szigorodó emissziós szabályozásnak köszönhetıen is, szerepe egyre inkább a
diffúz hatásoknak van. A szigorodó határértékek mellett azonban ezeknek a forrásoknak a
mérséklésére is egyre jobban oda kell figyelnünk.

5.2 Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése
Az állóvizek jellemzése a vízfolyásokéhoz hasonlóan, a VKI V. mellékletében meghatározott
állapotjellemzık szerint történt, az értékelés azonban nem teljes körő az adathiány és módszertani
hiányosságok miatt. Az eredmények térképi megjelenítése a vízfolyásokkal együtt készült (5-1. –
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5-4. térképmellékletek), a víztestenkénti minısítést az 5-1 melléklet, a részleteket az 5-1
függelék tartalmazza.
5.2.1 Biológiai állapot értékelése
Az állóvizekre a fitoplankton, a fitobentosz és a makrofita élılény együttesekre készült típus
specifikus, ötosztályos (ún. EQR-alapú) biológiai minısítı rendszer. A makroszkópikus
gerinctelenek esetében az elégtelen adatok és a minısítési rendszerek nemzetközi
kidolgozatlansága az oka a minısítı rendszer hiányának. Az állóvizek halközösség alapú
minısítése azokra a víztestekre volt lehetséges, amelyekre korábbi kutatások eredményeként volt
adat. Mivel kidolgozott minısítési rendszer nem készült, ezt csak szakértıi becslésnek lehet
tekinteni. Ezért a halfauna alapján történt minısítés eredményét - mivel a módszer nem
transzparens - az integrált minısítésben nem számíthatjuk bele.
A mesterséges és erısen módosított állóvizek valamelyik természetes tótípushoz való
hasonlóságuk (tározók, egyes kavicsbánya tavak), vagy pedig funkciójuk (jelenlegi vízhasználat)
alapján minısíthetık. Fürdıvíz, öntözıvíz és halászati hasznosítás esetén utóbbi, tehát a funkció
alapján kell az ökológiai potenciált meghatározni. A fürdıvízként használt tavak (pl. bányatavak)
esetében a fürdıvíz követelmények mellett a támogató kémiára a hasonlóság szerinti kritériumok
is teljesítendık (pl. oligotrofikus állapot, mint referencia bánya tavakra). Több vízhasználat
együttes fennállása esetén a szigorúbb kritérium a mértékadó. Természetvédelmi kezelés alatt álló
mesteréges tavaknál a kiváló potenciált a hasonlóság alapján vehetjük figyelembe (holtágakra, kis
tavakra vonatkozó referencia állapot). A biológiai adatok tekintetében a mesterséges és erısen
módosított állóvizekre gyakorlatilag teljes az adathiány, így sem a módszerek kidolgozására, sem
a minısítésre nem került sor.
Az alegység területén található állóvizek biológiai minısítésének összesített eredményét az 5-7.
táblázatban adjuk meg.
5-7. táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
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Összes vizsgált
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Az alegység területén kijelölt 4db állóvíz víztest egyikén sem történt vizsgálat, ezért értékelési
eredmények sem adhatók meg.
5.2.1.1 Természetes víztestek
Az alegység területén nem található természetes állóviz víztest.
5.2.1.2 Erısen módosított víztestek
Erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs.
5.2.1.3 Mesterséges víztestek
A 4db mesterséges állóvíz többsége halastó, az alegység területén 3db. található. Ezek
potenciálját a hasznosítás határozza meg.
Az alegység területén található 1 db felhagyott, többcélú hasznosítású bányató. Ennek állapotát
biológiai adatok hiányában nem tudtuk értékelni.
Az alegység területén kijelölt 4db állóvíz víztest egyikén sem történt vizsgálat, ezért értékelési
eredmények sem adhatók meg.
5.2.2 Fiziko-kémiai állapot értékelése
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.
5.2.2.1 Természetes víztestek
Természetes állóvíz víztest az alegység területén nincs.
5.2.2.2 Erısen módosított víztestek
Erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs.
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5.2.2.3 Mesterséges víztestek
A halastavakat nem minısítettük, de feltételezzük, hogy az intenzív mővelés alatt állók
vízminısége a magasan fenntartott tápanyag szint miatt az alvíz terhelése miatt (leeresztéskor)
potenciális szennyezıforrást jelent.
Az alegység területén található egy darab bányató állapota a fizikai-kémiai jellemzık szerint eddig
nem került minısítésre.
5.2.3 Hidromorfológiai állapot értékelése
Állóvizekre jelenleg nem áll rendelkezésre a vízfolyásokéhoz hasonló ötosztályos minısítési
módszer. Az egyes állóvíz típusok hidromorfológiai referencia viszonyait, illetve a jellemzéshez
felhasználható paramétereket meghatározták, de az adatok, illetve a jó állapot biológiai
szemlélettel megállapított követelményeinek hiánya miatt a minısítési rendszert nem lehetett
kidolgozni. Az integrált ökológiai minısítés szempontjából fontos kiváló állapotot egyetlen víztest
sem érte el.
5.2.4 Az ökológiai állapot integrált minısítése állóvizekre
Az integrált minısítés menete a vízfolyásoknál ismertetett módszerrel azonos. Mivel a tavaknál a
makrogerinctelenek eleve hiányoznak a minısítésbıl, és a fitoplanktonra is kevés tóra állt
rendelkezésre adat, az integrált minısítéshez minden minısítési eredmény „számított” (azaz a tó
minden esetben kapott osztály besorolást, ha legalább egy minısítési elemre volt információ). Az
összesített eredményeket az 5-8 táblázat mutatja. A víztestenkénti eredmények megtalálhatók az
5-1 mellékletben, a minısítés részletei az 5-1 függelékben.
5-8. táblázat: Állóvizek integrált
kategóriákban
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5.2.4.1 Természetes víztestek
Természetes állóvíz az alegység területén nincs.
5.2.4.2 Erısen módosított víztestek
Erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs.
5.2.4.3 Mesterséges víztestek
Az alegység területén kijelölt 4db mesterséges állóvíz víztest egyikén sem történt vizsgálat, ezért
értékelési eredmények sem adhatók meg.
5.2.5 Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése
A veszélyes anyagok esetében nincs különbség az értékelési módszerben a folyóvizek és az
állóvizek között. A környezetminıségi EQS határok, valamint a további 4 fémre megállapított
határértékek minden víztípusra, így az állóvizekre is érvényesek, függetlenül azok kategóriájától.
Az alegység területén egyetlen állóvízre sem készült a minısítéshez elegendı adatszámmal
felmérés a veszélyes anyagokra vonatkozóan.

5.3 Felszín alatti víztestek állapotának minısítése
5.3.1 A mennyiségi állapot értékelése és minısítése
A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minısítéséhez négy különbözı szempontú
vizsgálatot (tesztet) kell végrehajtani. Bármelyik teszt pozitív eredménye elegendı ahhoz, hogy a
víztest gyenge állapotú legyen. A vizsgálati módszerek részletesebb leírását az országos terv
tartalmazza.
5.3.1.1 Süllyedési teszt
A süllyedési teszt célja annak megállapítása, hogy a víztesten belül tapasztalható-e tartós és
jelentıs süllyedési tendencia, amelyet felszín alatti vízkivétel okoz. Az alegység területén kívül
vannak olyan víztestek, ahol víztest szinten jelentıs kiterjedéső (területének nagyobb, mint 20%ára kiterjedı), egybefüggı süllyedési tendencia mutatkozik. Ez a jelenség jelzi, hogy a víztest
vízhasználatai nem fenntarthatóak, ezért ezeket a víztesteket gyenge állapotúnak kell tekinteni,
ahol a jelenlegi helyzet javítása intézkedéseket igényel.
5.3.1.2 Vízmérleg teszt
A víztestekre vonatkozó vízmérleg teszt elsısorban nem a készlethiányos területek azonosítására
szolgál, hanem annak a bemutatására, hogy a felszín alatti vízkészletet milyen arányban
hasznosítják a FAVÖKO-k fenntartására, illetve az emberi vízszükségletek kielégítésére, így
feltárhatók azok a helyek, ahol a két igénybevétel között konfliktus áll fenn.
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A természetes utánpótlásból biztosítani kell a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák (FAVÖKO-k)
célállapot szerinti vízigényét, és a vizsgálat szerint lényegében a maradék hasznosítható a
társadalom vízszükségleteinek kielégítésére. A felszín alatti vízgyőjtı jó mennyiségi állapotának
kritériuma, hogy a vízkivételek mennyisége ne haladja meg ezt a hasznosítható vízkészletet.
A vízmérleg fı komponensei közé tartozó utánpótlódás forrásai a csapadék, a szomszédos
víztestek (felszín alatti vízgyőjtık) közötti vízforgalom, és a felszíni vízfolyásból származó víz. A
vízmérleg másik oldalán jelentkezı FAVÖKO vízigény a vízfolyások, állóvizek és magas
talajvízállású területek hozam igényébıl tevıdik össze. Az alegység területén jellemzı FAVÖKO-k
a folyószabályozások során gátak közé szorított folyók, lefőzött holtágak ökoszisztémái, illetve
egykori mocsarak, lápok maradványai, szikesek, gyepek stb. Mivel az élıhelyek egy része egykori
vízfolyásokhoz, valamint felszíni vízelvezetéssel (belvízcsatornákkal) érintett területekhez is
szorosan kapcsolódik, a FAVÖKO-k rendszerint nem csak felszín alatti, hanem felszíni víztıl is
függenek. Többek között ezért is összetett kérdés az intézkedések tervezése, valamint a célállapot
meghatározása a területen. Az utóbbi esetében az emberi beavatkozás elıtti ökológiai állapot
figyelembe vételén túl gazdasági és társadalmi szempontoknak is érvényesülnie kell.
A társadalom vízszükségete közvetlen és közvetett vízkivételekkel elégíthetı ki. Az alegység
területén jellemzı közvetlen felszín alatti vízkivételek közül kiemelkedı az ivóvízkivételek aránya
(rétegvíz). Számottevı továbbá a mezıgazdasági felhasználás (öntözés, állattartás stb.), amely a
térség természet- és gazdaságföldrajzi adottságainak megfelelıen megelızi az ipari
vízhasználatot. Az engedély nélküli vízkivételek becsült mennyisége nagyon magas a területen, a
kitermelt víz felhasználása döntıen mezıgazdasági jellegő.
A termál víztest esetében a hévizeket hasznosító fürdık vízhasználata a legjelentısebb.
A területen - különösen a Körös-vidék, Sárrét sekély porózus felszín alatti víztesten - meghatározó
közvetett vízkivétel a drénezı hatást kifejtı belvíz és megcsapoló csatornák által elvezetett víz
mennyisége. Kisebb nagyságrendő elvonást okoz a bányatavak és egyéb, talajvíz által táplált
mesterséges vízfelületek párolgása.
Az utánpótlódás és a FAVÖKOK vízigénye különbségeként meghatározott hasznosítható
készletnek és a vízkivételeknek víztestenként, illetve víztest csoportokként számolt értékeit az 5-2
melléklet mutatja be (a víztestek közötti vízforgalom elemei részletes, modellezésen alapuló
számítások nélkül bizonytalanul becsülhetık, illetve függenek a vízhasználatoktól, ezért a
vízmérleg számítások általában egy felszín alatti vízgyőjtıt alkotó víztestek csoportjaira készültek
– az eredmény is valamennyi, a csoporthoz tartozó víztestre érvényes).
5.3.1.3 A FAVÖKO-k lokális állapotára vonatkozó teszt
A FAVÖKO-k lokális állapotára vonatkozó vizsgálatok azt mutatják be, hogy a felszín alatti víz
nyomásviszonyaiban emberi hatásra bekövetkezı változások okoznak-e olyan mértékő változást a
kapcsolódó felszíni víztestek mennyiségi állapotában, hogy a felszíni víztestre vonatkozó
célkitőzéseket emiatt nem lehet teljesíteni.
A területre jellemzı felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat (FAVÖKO-kat) a vízmérleg
teszttel kapcsolatban már bemutattuk, ahol a FAVÖKO-k víztest szintő (tájökológiai szempontok
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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 okozta talajvízszint csökkenés miatt szárazodik egy vizes élıhely, vagy
megváltozik a szárazföldi ökoszisztéma fajösszetétele (a szárazságot jobban kedvelı növényfajok
terjednek el).
A nem jó állapotú ökoszisztémák részletes felsorolását, illetve az érintett víztesteket az 5-3
függelék tartalmazza.
5.3.1.4 Módosult áramlási viszonyokhoz kapcsolódó vízminıségi változások
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. A teszt elvégzése során a
víztermelések következtében átalakuló áramlási rendszerek hatására bekövetkezı vízminıségi
(kémiai és hımérséklet-) változások kerülnek kiértékelésre, abból a szempontból, hogy nem
veszélyeztetik-e a felszín alatti vizek használatát, vagy a felszín alatti vizektıl függı
ökoszisztémákat. Az országos szintő elemzések alapján ilyen jellegő víztest szintő probléma nem
merült fel, csak kisebb, lokális jelentıségő változásokat lehetett kimutatni. Részletek az országos
terv háttéranyagaiban találhatók.
5.3.1.5 Az alkalmazott módszerek megbízhatóságának értékelése
Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a felhasznált adatok különbözı
pontosságúak. A süllyedési teszt esetében pl. a monitoring pontok eloszlása meghatározó az
eredmény szempontjából. A legtöbb becsült és számított adatot a vízmérleg teszt tartalmazza.
5.3.1.6 A vizsgálatok eredményei
Az eredményeket az alábbi 5.3.1.7 – 5.3.1.10 alfejezetek, összefoglaló értékelésüket az 5.3.1.11
alfejezet tartalmazza.
5.3.1.7 A süllyedési teszt eredménye
A vizsgált alegységen egybefüggı süllyedési tendencia nem mutatkozik, azonban az egyes
vízkivételek környezetében tartós, de lokális, enyhe süllyedési tendencia jelentkezhet. Ezek, lokális
jellegük miatt, nem okozzák a víztest gyenge állapotát, de említésre érdemesek, kialakulóban lévı
problémára utalhatnak.
Összességében megállapítható, hogy az alegység területén egyik sekély porózus és porózus
hideg víztest típus esetén sem jelentkezett vízszintsüllyedés.
Az Alföld termálvízadóiban több helyen elıforduló süllyedési tendencia a Délkelet-Alföld porózus
termál (pt.2.3) víztesten nem jelentkezik.
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5-6. ábra:

Monitoring kutak idısor adatai a pt.2.3 jelő Délkelet-Alföld porózus termál
víztesten (1991-2007)
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Komádi-1
Furta K-12

5.3.1.8 A vízmérleg teszt eredményei
A felszín alatti vízgyőjtı jó mennyiségi állapotának kritériuma, hogy a vízkivételek mennyisége ne
haladja meg a hasznosítható vízkészletet. Összehasonlításuk alapján a vízmérleg teszt
eredményeként 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 7 db felszín alatti víztestbıl 0 db víztest esetén haladja meg a hasznosítható
vízkészletet.
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.

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése, jelentıs vízgazdálkodási kérdések
azonosítása

–
145
–

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

(Az ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedések a bizonytalanságnak megfelelıen az
elıvigyázatosságot szolgálják).
Ebbe a kategóriába 4 (2 sekély porózus és 2 porózus) felszín alatti víztest tartozik, amelyek az
alegység területének mintegy 30%-át érintik. Így a térségben a mennyiségi szempontból jó állapotú
víztestek területi aránya magasabb, mint a bizonytalan állapotúaké.
A vízmérleg teszt az egymással szoros hidrodinamikai kapcsolatban álló 4 db víztestet együttesen
értékelve 101%-os kihasználtságot állapított meg. A Körös-Maros köze és a Maros-hordalékkúp
sekély porózus (sp.2.13.2, sp.2.13.1), és porózus hideg (p.2.13.2, p.2.13.1) felszín alatti víztestek
mennyiségi szempontból bizonytalan állapotát a közvetlen vízkivételek (ennek 65%-a ivóvízkivétel),
illetve a célállapothoz tartozó nagy FAVÖKO vízigény okozza. Ezeken a területeken találhatók
azok a nagy feláramlási területek, amelyek sekély állóvizes, vizenyıs területeket, talajvíztıl függı
ökoszisztémákat tartottak fenn természetes állapotok között. Ma már jórészt megváltozott
állapottal kell számolni. Az értékek felülvizsgálata határon átnyúló hidrogeológia vizsgálatok,
szivárgáshidraulikai modellezés és az országok közötti egyeztetés alapján történhet.
A víztestek a vizsgálat alapján jó állapotúak azzal a fenntartással, hogy a célállapotot, a
vízkivételek elosztását és mennyiségének fenntartását újra kell gondolni a jó állapot
fenntarthatóságának érdekében.
c.) Jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel kisebb, mint a
hasznosítható vízkészlet
Az alegységhez tartozó 7 víztest közül 3 tekinthetı jó állapotúnak. A vízmérleg teszt alapján a
Körös-vidék, Sárrét sekély porózus (sp.2.12.2) és porózus (p.2.12.2) víztestek kihasználtsága
70%-os. Ezek, illetve a Délkelet-Alföld (pt.2.3) porózus termál víztest jó állapota megfelelı
vízgazdálkodással a jövıben is fenntartható.
5.3.1.9 A FAVÖKO-k lokális állapotára vonatkozó teszt eredményei
Az alegység területén a felszín alatti víztestek egészére jellemzı, jelentıs mértékben károsodott
ökoszisztémák nem jellemzık, azonban néhány esetben kisebb mértékő károsodás tapasztalható.
A károsodott FAVÖKO-k nagyobbrészt a felszíni víztıl függ, és csak kisebb mértékben a felszín
alatti víztıl. Ilyenek a vízfolyások menti árterek, hullámterek, holtágak ökoszisztémái, vagy a
mezıgazdasági termelés érdekében csatornázott, egykor vizes területek lecsapolásával vagy
belvízelvezetéssel érintett élıhelyek (puszták, mocsárrétek, szikesek).
5.3.1.10 Módosult áramlási viszonyokhoz kapcsolódó vízminıségi változások
Az alegység területén nem található olyan a rétegvíz-termelés, amely regionális mérető
depressziós hatással jelentkezne a talajvizekben. Az alegység területén Újkígyós térségében
(p.2.13.2 Körös-Maros köze víztest) volt kimutatható kis mértékben a rétegvíztermelésnek a
talajvizekre gyakorolt depressziós hatása. A hatást okozó regionális víztermelı telep vízminıségi
okokból (magas arzéntartalom) 2005 óta nem üzemel. Regionális mérető depressziós hatás nem
jelentkezett a felszín alatti vizekben.

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése, jelentıs vízgazdálkodási kérdések
azonosítása

–
146
–

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

5.3.1.11 A felszín alatti víztestek állapotának minısítése
Az EU útmutató alapán, ha bármelyik teszt rossz eredménnyel zárul, úgy a víztest rossz
állapotúnak tekintendı. A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését az 5-9.
táblázatban foglaltuk össze. Az állapotértékelés eredményét az 5-6. - 5-11. térképmellékletek
mutatják be.
Az alegységhez tartozó 7 víztest közül 3 jó állapotú, 4 van a jó/gyenge állapot határán (a vízmérleg
teszt nem megfelelı), és 0 nem jó állapotú.

HaszVíznosítható
kivételek
vízkészlet
em3/nap

Eredmény

em3/nap

Körös-vidék, Sárrét

sp.2.12.2

41

jó

Körös-vidék, Sárrét

p.2.12.2

17

jó

82

66. víztestcsoport

58

.

.

Víztest állapota

Víztest jele

Áramlási
viszonyok hatása
a vízminıségre

A víztest neve

Szárazföldi
FAVÖKO-ra
vonatkozó teszt

Vízmérleg teszt

Felszíni vízre
vonatkozó teszt

Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összegzése
Süllyedési teszt

5-9. táblázat:

jó

jó

jó

jó

jó

Maros-hordalékkúp

sp.2.13.1

22

jó

jó

jó*

Körös-Maros köze

sp.2.13.2

6

jó

jó

jó*

Maros-hordalékkúp

p.2.13.1

51

jó

.

.

jó

jó*

Körös-Maros köze

p.2.13.2

43

jó

.

.

jó

jó*

jó

.

.

jó

jó

120

67. víztestcsoport

122

jó/nem jó
határán

Délkelet-Alföld

pt.2.3

5.3.2 Kémiai állapot értékelése és minısítése
A kémiai állapotra vonatkozó tesztek alapvetı célja a felszín alatti vízhasználatokat, illetve a
felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat veszélyeztetı szennyezések feltárása, a szennyezett
területek meghatározása és az esetleges idıbeli vízminıségi változások értékelése.
Az értékelés a VKI szerinti monitoring kútjain túlmenıen a rendelkezésre álló észlelési objektumok
(fúrt kutak, ivóvíz-termelı kutak, stb.) 2000 után mért adataira, idısor esetén azok mediánjaira

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése, jelentıs vízgazdálkodási kérdések
azonosítása

–
147
–

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

épült. A szerves szennyezıanyagok értékeléséhez a VKI monitoring pontok adatai mellett a területi
monitoring 1996-2007 évek közötti eredményei kerültek felhasználásra. A VKI kijelölt monitoring
kútjainak trend vizsgálata a 2000–2007 közötti értékekbıl képzett átlagok alapján történt.
A minısítések végrehajtásához a következı elemzésekre, illetve vizsgálatokra (tesztekre) van
szükség:
•
•
•
•
•
•

Az egyes szennyezıanyagokra vonatkozó, víztest típusonként változó ún. küszöbértékek
meghatározása
Az egyes monitoring kutakban észlelt túllépések vízhasználatokra és ökoszisztémákra való
veszélyességének ellenırzése
Diffúz szennyezıdések kiterjedésének (elterjedésének) meghatározása
Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín alatti víztestek azonosítása
Felszín alatti vizek kémiai állapota miatt szennyezıdött vizes élıhelyek és szárazföldi
ökoszisztémák azonosítása
Szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak alapján

A vizsgálati módszerek részletes bemutatását az országos terv, illetve annak mellékletei
tartalmazzák.
5.3.2.1 Háttérértékek és küszöbértékek meghatározása
A küszöbérték az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún
receptorok14 szennyezıdésének. Függ a receptorra vonatkozó határértéktıl (ivóvíz határérték vagy
ökotoxikológiai határérték, vagy öntözésre vonatkozó határérték), valamint a mérési pont és a
receptor közötti keveredési és lebomlási folyamatoktól. Európai Uniós szinten két komponensre
(nitrát és növényvédı szerek) rögzítettek küszöbértéket, a többi vizsgálandó komponensre ezt a
tagállamoknak kell megállapítania. Magyarországon ez a következı komponenseket jelenti: NH4, a
vezetıképesség, Cl, SO4, Cd, Pb, Hg, szerves szennyezık (AOX, TOC, tri- és tetraklóretilén),
illetve a nitrát esetében a felszíni vizek ökoszisztémái alapján megállapítandó, az EU-szinten
elıírtnál szigorúbb küszöbérték. Amennyiben a víztestre megállapított háttér-koncentráció nagyobb,
mint a fentiek szerint meghatározott küszöbérték, akkor a háttérértéket kell alkalmazni.
5.3.2.2 Túllépések veszélyességének ellenırzése
Az egyes monitoring pontokon észlelt túllépések veszélyességét három szempont szerint kell
ellenırizni:

14

•

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;

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

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése, jelentıs vízgazdálkodási kérdések
azonosítása

–
148
–

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

•

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

A sekély porózus víztesteken nincs ivóvíztermelés. Termelıkutak, illetve vízbázisok
veszélyeztetettsége alapján az alegységen egyetlen porózus hideg víztest sem minısült gyenge
állapotúnak. A vizsgált komponensekre nem volt kimutatható a víztest adott komponensére
vonatkozó küszöbérték fölötti 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 növényvédıszerek esetében 125 db
hatóanyag mérésére került sor. A nagyszámú növényvédıszer közül az Atrazin, Simazin, Terbutrin,
Terbutil-azin, Triazinok összes, Foszforsav-észterek összes, 2,4-D, Acetoklór mutatott
küszöbértéket meghaladó koncentrációt egy-egy monitoring pontban, a legtöbb küszöbérték
túllépés az Atrazinnál fordul elı. A mérések a VKI monitoring kutak mintegy egyharmadában
történtek, ezért a VKI kutakban észlelt túllépések esetén figyelembe vettük a 2008. évi vizsgálati
eredményeket is. A túllépés egy-egy víztest esetében általában csak egy-két kútban jelentkezett,
amely szorványosnak tekinthetı, és nem veszélyeztet receptort.
A diffúz jellegő ammónium és nitrát szennyezésekkel külön fejezetben foglakozunk.
5.3.2.3 Diffúz nitrát- és ammónium-szennyezıdések kiterjedésének (elterjedésének)
meghatározása
A nitrát-, az ammónium-szennyezıdések egyes víztesteken belüli arányainak meghatározása a
VKI monitoring kutak adatain túlmenıen az adatbázisban szereplı összes 2000 utáni megbízható
mérési eredmény alapján történt.
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A felszín alatti vizek nitrát szennyezettsége erısen függ a földhasználattól, ezért a sekély víztestek
területén lévı kutakat/forrásokat a környezetükben történı földhasználat szerint négy csoportra
célszerő osztani: (1) települések belterülete és üdülıövezetek, (2) mezıgazdasági területek
(szántóföldek, szılık, gyümölcsösök, vegyes mezıgazdasági területek), (3) erdı, rét, legelı, (4)
ipari területek. Területhasználatonként megállapítható a küszöbérték felett szennyezett kutak
aránya. A víztestenkénti nitrát-szennyezettségi arány pedig az egyes területhasználatokra
vonatkozó szennyezettségi arányok súlyozott átlagaként számítható.
Az 5-10. táblázat az alegységekhez tartozó víztestek esetében mutatja a nitrát-szennyezettségi
arány jellemzıit.
Az összesített arány összesen 1 víztestnél haladja meg a 20%-ot.
5-10. táblázat:

A nitrát-szennyezettség jellemzıi
víztestek

jele

neve

nitrát szennyezettségi súlyozott arány %

település

mg-i
terület

erdı-rét,
legelı

ipari
terület

összesen

sp.2.12.2

Körös-vidék, Sárrét

6

12

0

28

9

sp.2.13.1

Maros-hordalékkúp

30

17

11

24

17

sp.2.13.2

Körös-Maros köze

35

29

18

36

27

Az alegységet érintı 7 db víztestbıl 3 db sekély porózus víztest, amelyek nitrát szennyezés
szempontjából érzékenyek. Ugyanakkor a védett porózus és termál víztesteknél sehol sem fordul
elı 10%-nál nagyobb arány. A Körös-Maros köze (sp.2.13.2) sekély porózus víztest az alegység
területének mintegy negyedét érinti, kémiai szempontból nem jó állapotú. A víztest vízminıségi
problémája a mezıgazdasági eredető diffúz szennyezésekbıl erednek.
Az ammónium, az arzén, a jód és a bór felszín alatti rétegvizeinkben természetes (földtani) eredető.
Emberi tevékenységbıl (mezıgazdaság, szennyvízszikkasztás) származó ammónium csak
kisszámú sekély kútban fordul elı küszöbértéket meghaladó koncentrácóban, a túllépések sehol
nem terjednek ki a víztest területének 20%-ára.
5.3.2.4 Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín alatti víztestek
azonosítása
Ez az értékelés a felszíni víztestek kémiai állapotértékelésére épül. Ellenırizni kell, hogy olyan
felszíni víztestek esetében, ahol az egyéb szennyezıforrásokkal a „nem jó” állapot nem
indokolható, a szennyezett felszín alatti víz lehet-e a probléma oka. A gyakorlatban ez a vizsgálat
a nitrát-tartalomra egyszerősödött.
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Az alegység területén található felszíni víztestek között nem fordult elı felszín alatti vízbıl
származó szennyezés.
5.3.2.5 Szennyezési trendek elemzése VKI monitoring kutak alapján
Szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak nitrát, ammónium, szulfát és
vezetıképesség adataira épült. Az EU módszertani javaslatok szerint elvégzett adatszőrés
eredményeként országosan 27 víztest minısült alkalmasnak a vízkémiai trendek statisztikai
feldolgozására.
EU Útmutató szerinti adatszőrés eredményeként az alegységen 2 víztest minısült alkalmasnak a
vízkémiai trendek statisztikai feldolgozására, a Körös-Maros köze (sp.2.13.2) és a Maroshordalékkúp (sp.2.13.1) sekély porózus víztestek.
A Nitrát-irányelvhez kapcsolódóan a 2000-2003, illetve 2004-2007 közötti idıszakokban a
településeken és a mezıgazdasági területeken mért adatok átlagainak különbsége 5 – 15 mg/l
növekedést mutat az Alföld sekély porózus leáramlási területeire esı víztest-csoportjaiban. A
vizsgálatok során a 2 db víztesten nem lehetett növekvı nitrát-trendet kimutatni, bár a KörösMaros köze sekély porózus víztest diffúz nitrát terhelés miatt gyenge állapotú minısítést kapott.
A klorid és a vezetıképesség növekvı trendje a feláramlási víztesteken nem feltétlenül jelez
felszíni eredető szennyezést. A vizsgálatok alapján a Körös-Maros köze sekély víztest esetében a
növekvı trend nem jelenteti még a megfordítási pont15 átlépését (JÓ, NÖVEKVİ TREND).
5-11. táblázat:

A trendvizsgálat eredményei

VOR

Víztest neve

Víztest
jele

AIQ605

Maros-hordalékkúp

sp.2.13.1

AIQ594

Körös-Maros köze

sp.2.13.2

NO3

NH4

Cl

–

–

–

–

–

–

fajl.
vezkép.

–
JÓ;
NÖVEKVİ
TREND

5.3.2.6 A felszín alatti víztestek kémiai állapotának összefoglalása
Az alegység területéhez kapcsolódó víztestekre a kémiai állapot értékelés jellemzıit az 5-12.
táblázatban foglaltuk össze.

15

Megfordítási pont: az a koncentráció, amelynek elérése esetén intézkedni kell a tendencia visszafordítására, ellenkezı

esetben a víztest nagy valószínőséggel gyenge állapotba kerül. Ez a koncentráció nem lehet nagyobb, mint a
küszöbérték 75%-a.
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Összességében megállapítható, hogy a 7 db felszín alatti víztest közül 1 db gyenge kémiai
állapotú, és ezeken túlmenıen a trendvizsgálat alapján nincs kockázatos állapotú víztest.
A gyenge kémiai állapotú víztest sekély porózus víztest. A gyenge állapot oka valószínősíthetıen a
mezıgazdasági eredető diffúz nitrát-szennyezés nagy aránya, illetve feltételezhetıen a települési
eredető szennyezıdés.
A porózus termál víztestek kémiai állapota mindenütt jó.
5-12. táblázat:

Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minısítése

Víztest

jele

sp.2.12.2

sp.2.13.1

neve

p.2.13.1

komponens komponens

nitrát

Szennyezett
felszíni
víztest
növényszáma
védıszer

Trend
Minısítés
komponens

Körös-vidék,

jó

Sárrét
Maros-

jó

hordalékkúp

sp.2.13.2 Körös-Maros köze

p.2.12.2

Szennyezett
Diffúz
Szennyezett ivóvízbázis
szennyezıdés a
termelıkút védıterület/
víztesten>20%
védıidom

x

Körös-vidék,
Sárrét
Maroshordalékkúp

gyenge

jó

jó

p.2.13.2

Körös-Maros köze

jó

pt.2.3

Délkelet-Alföld

jó
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5.4 Védelem alatt álló területek állapotának értékelése
5.4.1 Ivóvízkivételek védıterületei
5.4.1.1 Felszíni ivóvízbázisok
Az alegység területén felszíni vízbázis nem található.
5.4.1.2 Felszín alatti ivóvízbázisok állapota
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 megfgyelıkút által jelzett jelentıs szennyezés tartozott, akkor a víztest kémiai
szempontból gyenge állapotú lett.
Az alegységen összesen 5 üzemelı, 1 tartalék és 1 távlati diagnosztizált vízbázis van. Az üzemelı
vízbázisok közül túlnyomó részt ivóvízbázisokról, illetve 2 gyógyvízbázisról van szó. Ezek között
nincs olyan, amelynél az elemzés szennyezıdést jelzett.
A vízbázisokra vonatkozó egyéb adatok a 3.1 fejezetben, és az 5-13. táblázatban találhatók.
5.4.1.3 Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettsége
Az elızı pontban a felszín alatti ivóvízbázisok állapotát a termelıkutak és a védıidomokon belül
található megfigyelıkutak adatai alapján mutattuk be. A szennyezéseket különbözı
szennyezıforrások okozzák, amelyek nem csak a megfigyelıkutak környezetében fordulnak elı.
Létezésük abban az esetben is veszélyt jelenthet a termelt víz minıségére, ha azt a jelenlegi
megfigyelıhálózat nem mutatja ki.
Az alábbiakban az alegység területén található sérülékeny vízbázisok értékelésének eredményeit
mutatjuk be. A módszertant az országos terv tartalmazza. Az 5-13 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:
-

16

a KÁRINFO 16 adatbázisban található, a vízbázisok védıterületeire esı jelentıs
talajvízszennyezések;

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

szennyezıdések találhatók.
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-

a sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja 17
talajvízszennyezést okozó szennyezıforrások elıfordulása;

-

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

keretében

feltárt,

jelentıs

Az értékelés szerint a vizsgált vízbázisok közül nincsen veszélyeztetett vízbázis a területen (5-13
táblázat).

Vízbázis azonosító

5-13. táblázat:

Vízbázisok veszélyeztetettsége

Vízbázis

A vízbázis

Termelı-

neve

védendı

kútban (T:),

termelése

vagy

talaj- és talajvíz

potenciális

megfigyelı-

szennyezések

szennyezı-

kútban (M:)

KÁRINFO

források

észlelt

adatbázis

diagnosztika

szennyezés

alapján

alapján

3

(m /d);
(ebbıl
veszélyeztetett, %)

A

A vízbázis veszélyeztetettsége

termelıkút

diffúz
szennyezı-

veszé-

forrás

lyezte-

terület-

tettsége

használat

(igen: 1;

alapján

nem: 0)

3056010

Elek
Települési
Vízmő

1000

-

nincs

nem
jelentıs

-

0

3048010

Újkígyós
Települési
Vízmő

950

-

nincs

nem
jelentıs

-

0

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

17

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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szerepel. A nitrát szennyezett víztesteket (arány > 20%) és a nitrát-érzékeny területeket együtt
mutatják be az 5-14. térképmelléklet.
5-14. táblázat Nitrát-érzékeny-területek
víztest

jele

nitrátérzékeny
terület
aránya

neve

nitrát-szennyezett (>50 mg/l) pontok
aránya a víztest nitrát-érzékeny részén
mezıterülettel
erdı, rét,
belterület gazdasági
súlyozott
legelı
terület
átlag

a teljes víztest
nitrát-szennyezettségi aránya

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

sp.2.12.2

Körös-vidék,
Sárrét

8

6

11

0

7

9

sp.2.13.1

Maroshordalékkúp

99

28

17

11

17

17

22

34

29

22

29

27

sp.2.13.2 Körös-Maros köze

5.4.3 Természetes fürdıhelyek
A 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet szerint kijelölt fürdıvizek által érintett víztesteket a 3.3
fejezetben bemutattuk.
A fürdıvíz használat miatt érintett víztestek jellemzéséhez az Országos Közegészségügyi Intézet
2004-2008 közötti idıszakra vonatkozó, évenkénti minısítési eredményei használhatók fel. Az
értékelés 4 osztályos skálán történt, attól függıen, hogy a víztesten található fürdıhelyek milyen
éves minısítést kaptak (kiváló, megfelelı, tőrhetı) és fordult-e elı kifogásolt állapot, esetleg tiltás.
Kiváló állapotúnak az a fürdıhelyet magába foglaló víztest tekinthetı, melynél egyetlen alkalommal
sem fordult elı, hogy a fürdıhely kifogásolt (nem megfelelı) minısítést kapott, és a strandok
állapota a vizsgált teljes, 2004-2008 közötti idıszakban általában kiváló volt. Jó állapot esetén a
víztesten kijelölt strandok vízminısége a határértékeknek megfelelt (de az esetek többségében
nem volt kiváló), a nem megfelelıség aránya az összes vizsgálatra vonatkoztatva 10% alatti.
Potenciálisan intézkedést igénylı, a fürdıhely szempontjából nem megfelelı minısítésőek azok a
víztestek, melyek strandjai több alkalommal nem feleltek meg a kötelezı határértékeknek. A
víztest állapota a fürdıvíz szempontjából rossz, ha a kijelölt fürdıhelyek állapota rendszeresen
kifogásolt. Az eredményeket az 5-15. táblázat mutatja.
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5-15. táblázat: Természetes fürdıhely kijelölése miatt érintett víztestek állapotértékelése a
fürdıvíz minıségi követelmények szempontjából
(A víztest állapota: 1 - A vízminısége rendszeresen kifogásolt, 2 - A vízminıségi követelmények esetenként nem
teljesülnek, 3 - A vízminıség a kötelezı határértékeknek minden esetben megfelelt, 4 - A strandok vízminısége
többnyire kiváló, 0- Nincs rendszeres vizsgálat)

VOR

Nem megfelelıek
aránya

Szennyvízbevezetések
Víztest Hiányos
távolsága a víztesten
állapota mintázás
kijelölt fürdıhelyekhez
76/160//EK 78/2008 k.r. képest

Érintett víztest

AEP668 Kettıs-Körös

1

20%

50%

100%

AEP475 Fekete-Körös

1

40%

40%

100%

Szennyvízbevezetés 5 km-es
védıtávolságon belül
Nincs szennyvízbevezetés,
külföldi eredető szennyezés

5.4.4 Védett természeti területek
5-16. táblázat:

Károsodott, víztıl függı védett területek az alegység területén.

Az élıhely vagy

Védett

élıhely-csoport (típus)

területek

neve

színtje

Érintett víztestek
A károsodás jellege

hosszirányú átjárhatóság
Folyók

nem valósul meg, csak

SCI

idıszakosan (duzzasztási
idıszakon kívül)

NP,

Szikes tavak

Pusztai vizes élıhelyek
(rétek, mocsárrétek,
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SCI, a természetes vízmozgás

„ex lege”

NP, SCI

és dinamika megszőnése

A károsodás oka

folyó szabályozás,

Kettıs-Körös (AEP668)

vízlépcsı építések,

Fehér-Körös (AEP471)

fenékküszöb

Fekete-Körös (AEP475)

a mezıgazdasági

Kígyósi fıcsatorna

termelés érdekében

(AIP764);

csatornázás, a vizes

Körös-vidék, Sárrét

területek lecsapolása,

(sp.2.12.2);

keletkezı vizek

Körös-Maros köze

elvezetése

(sp.2.13.2)

egykori vízgyőjtı területek a mezıgazdasági

Kígyósi-fıcsatorna

megszőnése,

termelés érdekében

(AIP764);

csatornázás,

Körös-Maros köze

a természetes vízjárás
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mocsarak)

megszőnése

a vizes területek

(sp.2.13.2)

lecsapolása, keletkezı
vizek elvezetése

5.4.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme
Az alegység területén nem található az 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben kijelölt halas víz.

5.5 A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik
Az ok-okozati viszonyok és a minısítések összefoglalásának áttekinthetıvé tétele céljából készült
problémafa (5-8. melléklet), 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.
5.5.1 Az alegységre jellemzı legfontosabb felszín alatti víztesteket érintı
problémák és azok okai
5.5.1.1 Mennyiségi problémák
Az alegységhez tartozó 7 víztest közül 3 jó állapotú, 4 van a jó/gyenge állapot határán (a vízmérleg
teszt nem megfelelı), és 0 nem jó állapotú.
A vízmérleg teszt az egymással szoros hidrodinamikai kapcsolatban álló 4 db víztestet együttesen
értékelve 101%-os kihasználtságot állapított meg. A Körös-Maros köze és a Maros-hordalékkúp
sekély porózus (sp.2.13.2, sp.2.13.1), és porózus hideg (p.2.13.2, p.2.13.1) felszín alatti víztestek
mennyiségi szempontból bizonytalan állapotát a közvetlen vízkivételek (ennek 65%-a ivóvízkivétel),
illetve a célállapothoz tartozó nagy FAVÖKO vízigény okozza. Ezeken a területeken találhatók
azok a nagy feláramlási területek, amelyek sekély állóvizes, vizenyıs területeket, talajvíztıl függı
ökoszisztémákat tartottak fenn természetes állapotok között. Ma már jórészt megváltozott
állapottal kell számolni. Az értékek felülvizsgálata határon átnyúló hidrogeológia vizsgálatok,
szivárgáshidraulikai modellezés és az országok közötti egyeztetés alapján történhet.
Fentiek alapján, a Körös-Maros köze és a Maros-hordalékkúp víztestek összességében jó
állapotúak azzal a fenntartással, hogy a célállapotot, a vízkivételek elosztását és mennyiségének
fenntartását újra kell gondolni a jó állapot fenntartásának céljából.
5.5.1.2 Nitrát- és ammónium-szennyezésekkel kapcsolatos problémák
Összességében megállapítható, hogy a 7 db felszín alatti víztest közül 1 db gyenge kémiai
állapotú, és ezeken túlmenıen a trendvizsgálat alapján nincs kockázatos állapotú víztest.
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A gyenge kémiai állapotú víztest sekély porózus víztest. A gyenge állapot oka valószínősíthetıen a
mezıgazdasági eredető diffúz nitrát-szennyezés nagy aránya, illetve feltételezhetıen a települési
eredető szennyezıdés.
A porózus termál víztestek kémiai állapota mindenütt jó.
5.5.1.3 Egyéb szennyezések
A térségben más – jellegő, lokális, kis kiterjedéső – szennyezıdések is elıfordulnak. Ezek
általában szénhidrogén eredetőek és leginkább a helytelen üzemanyag tárolásból vagy az
olajszállító vezeték esetleges lyukadásából származnak, vagy nyomdaipari, vegyipari hulladékok
elhelyezése okozott talajvíz szennyezıdést. A felderített esetek nagy részének kármentesítése –
több esetben az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében – befejezıdött, illetve
folyamatban van.
5.5.2 Az alegységre jellemzı legfontosabb felszíni víztesteket érintı problémák
és azok okai
5.5.2.1 Vizeink szervesanyag és tápanyag terhelése
A vízminıségi problémákat az esetek túlnyomó többségében a vizek szervesanyag és tápanyag
terhelése okozza, melyek pontszerő vagy diffúz terhelés formájában éri vizeinket.
A pontszerő szennyezések döntı hányada a tisztítótelepekrıl kikerülı tisztított szennyvizek
szennyezıanyagterhelésébıl adódik. A terhelések területi megoszlása azonban jelentısen eltérı
Az alegység területén a legnagyobb szervesanyag és tápanyagterhelés az Élıvíz-csatornát éri.
A diffúz terhelés, mely az alegység területén található szántóterületek nagy arányából származik
hozzájárul a víztestek kedvezıtlen vízminıségi állapotához, de ennek mértéke mérések
hiányában ismeretlen. Az állattartó telepekrıl is történik bemosódás, de pontos adatok erre
vonatkozóan sincsenek.
A belterületi diffúz szennyezıforrások is jellemzıek a területre, melyek vagy lakossági, vagy ipari
létesítménybıl kerülnek a települési csapadékvíz elvezetı csatornákon keresztül a feszíni vízekbe.
A szennyezések további forrásai a halastavakból leeresztett, tápanyagban és szervesanyagban
gazdag vizek. A halastavaknak, mint állóvizeknek tájökológiai szerepük fontos, sıt, egyes
halastavak természetvédelmi célokat is szolgálnak. Az extenzív haltermelés azonban a tápanyag
bevitel miatt potenciális veszélyforrást jelenthet a vízeresztések idıszakában azokra a víztestekre,
melyekbe a halastó vizét leeresztik.
A horgászati hasznosítású vizek 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.
5.5.2.2 Veszélyes anyagokból származó szennyezések forrásai
Pontszerő szennyezıforrások
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A felszíni vizek pontszerő szennyezıforrásai elsısorban az ipari kibocsátásokhoz kötıdnek. A
rendszerváltás és a bekövetkezett szerkezetváltás az ipari szennyezések alakulásában kedvezı
változást hozott. Az alegység területén nincs olyan ipari létesítmény, amely pontszerő
szennyezıforrásként közvetlenül felszíni vízbe bocsátana ki veszélyes anyagot tartalmazó
szennyvizet. A veszélyes anyagot kibocsátó ipari üzemek szennyvize a települési szennyvizekben
jelentkezik.
Diffúz szennyezıforrások
A veszélyes anyagok csoportjába tartozó szennyezık legjellemzıbb diffúz forrásai a belterületek,
közlekedési utak és a mezıgazdasági területek. Gyakorlatilag egyik forrás esetében sem
rendelkezünk olyan megbízható mérési vagy számítási módszerrel, mellyel a vizeket érı terhelés
pontosan meghatározható lenne. Jelenlétükre csak irodalmi adatokból és más területeken végzett
célirányosan végzett kutatási jellegő felmérésekbıl következtetünk.
A városi területeken az urbanizáció hatása többszörösen jelentkezik, melynek következtében a
felszíni lefolyásában általában a szennyezı anyagok széles skáláját találhatjuk (nehézfémek,
szénhidrogének, PAH-ok, bakteriális szennyezés). A természetes növénytakaró csökkenése,
valamint a burkolt felületek arányának növekedése megváltoztatja a beszivárgás és a felszíni
lefolyás mennyiségi és minıségi jellemzıit, a beszivárgás mértéke csökken, a felszíni lefolyás
mennyisége pedig ezzel párhuzamosan gyarapszik. A felsorolt szennyezıanyagok mindegyikére
igaz, hogy a lefolyás szennyezettsége tág határok között változhat a forrásoktól és a lefolyást
meghatározó folyamatoktól függıen. 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.
Jellemzı, vonal menti szennyezıforrások a fı közlekedési utak. Az útpályáról lemosódó
szennyezıanyagok a vízelvezetı rendszeren keresztül az utak menti talajt a környezı felszíni
vizeket terhelik. A terhelés lökészerő és hatása az esetek többségében lokális. A jelenlegi hatósági
gyakorlat csak a lefolyás megengedhetı TPH koncentrációjára ad elıírást.
A terület mezıgazdasági jellegébıl, a szántóterületek túl nagy arányából adódóan a diffúz
terhelésként jelentkezik a peszticidek mellett a szántókra kihelyezett szerves- és mőtrágyák fém
tartalma. Az erre vonatkozó vizsgálatok azonban nagyon hiányosak.
Hıterhelés és hıszennyezés
A hı speciális szennyezıforrás. Ha a hı bevezetése különösebb kárt nem okoz az
ökoszisztémában, hıterhelésrıl, ha megváltoztatja az ökoszisztéma jellemzıit, hıszennyezésrıl
beszélünk. A hıszennyezés két forrása a termálvíz bevezetése és a hőtıvíz visszavezetése a
vízfolyásokba. Lényege, hogy a vízi ökoszisztéma a szezonális hımérsékletváltozáshoz
genetikailag képes volt alkalmazkodni, azonban a hirtelen bekövetkezı hıszennyezés hısokkot
válthat ki az ökoszisztéma élılényeinél.
Termálvizek
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A tervezési alegység terletén a felszíni vizekbe közvetlenül elvezetett termálvízek döntı hányada
balneológiai célra hasznosított.
A termálvizek kémiai összetétele és hımérséklete jelentısen eltér a felszíni vizekétıl. Külön
gondot okozhat egyes kutak esetében a termálvíz magas szervesanyag-, sótartalma, Na eé%-a,
és fenol tartalma. Az alegység területén a használt vizek megfelelı hígítás mellett, felszíni
befogadóba történı elvezetése vízjogi engedélyben leszabályozott módon megoldott.
Hőtıvizek
A Kettıs-Körös alegységre vonatkozóan a hőtıvízek jellemzıen az ipari létesítményekbıl
származnak, és az Élıvíz-csatornát terhelik.

5.5.2.3 Határon túli szennyezések, haváriák
Hazánk alvizi helyzetébıl adódóan vizeink minısége nagymértékben függ az országhatáron túli
hatásoktól.
A veszélyes anyagok vonatkozásában az alegység területén vízminıségi problémát jelent az
országhatáron túlról, Romániából belépı víz nehézfém-szennyezettsége. A Fehér-Körös Gyulavári
szakaszán a kadmium koncentráció meghaladta a határértéket. Ennek kezelésével kapcsolatban
kiemelkedı jelentıségőek a határvízi kapcsolatok, amelynek Románia esetében a VKI közös,
egyeztetett végrehajtása az alapja. A tájékoztatás szempontjából alapvetı fontosságú a
vízminıségi megfigyelı hálózat.
A felszíni vizek kisvízi körülményekre vonatkozó mértékadó állapotát átmenti jelleggel, de
„drasztikus” mértékben változtathatják meg a rendkívüli szennyezések. Az alegyeség területén az
elmúlt években a rendkívüli szennyezıdések száma csökkenı tendenciát mutat. Az elmút 10
évben határon túlról levonuló rendkívüli szennyezıdést nem regisztráltunk.
A rendkívüli szennyezések elleni védekezés alapvetı eszköze a kárelhárítási tervek elkészítése
üzemi és területi szinten egyaránt. Hazai viszonylatban létezik a szükséges jogszabályi háttér, de
az elkészült tervek karbantartása kívánnivalókat hagy maga után.
5.5.2.4 morfológiai hatások
Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága szabályozottságuk és árvízvédelmi
létesítmények miatt

5-17. táblázat:

A vízfolyás víztestek hidromorfológiai kockázatának oka
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Kockázatos

Hidromorfológiai kockázat
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Víztest neve

Kategóriája

Kockázatos
-e

HU_RW_AEP668

Kettıs-Körös

Erısen
módosított

nem

HU_RW_AEP475

Fekete-Körös

Erısen
módosított

nem

HU_RW_AEP471

5. fejezet

Fehér-Körös

Erısen
módosított

nem

Hidromorfológiai kockázat
lehetséges oka

- A Békésszentandrási duzzasztó
hatásterületére esik a folyószakasz
- A Békésszentandrási duzzasztónál
üzemelı halzsilip van, a hosszirányú
átjárhatóság a duzzasztási
idıszakban korlátozott
- A folyómeder szabályozott, oldal és
holtágak nincsenek
- duzzasztott szakasz
- hosszirányú átjárhatóság
akadályozása
- a hullámtér szélessége nem
megfelelı
- a nagyvízi és kisvízi meder aránya
nem megfelelı
- a meder egyenes, ninscenek változıó
sebességő terek
- ismétlıdı nyári vízkészlet-problémák
- A Békési duzzasztó hatásterületére
esik a folyószakasz
- A Békési duzzasztónál szakaszosan
üzemelı halzsilip van, emiatt a
hosszirányú átjárhatóság a
duzzasztási idıszakban korlátozott
- A kisvízi és a nagyvízi meder aránya
1:3
- A folyómeder szabályozott, egyenes
vonalazású
- Nyári idıszakban az érkezı vízhozam
gyakran a mederben hagyandó
ökológiai vízhozamot sem éri
el.(közepes folyón)
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Víztest neve

Kategóriája

Kockázatos
-e

HU_RW_AEP459

Élıvízcsatorna

Erısen
módosított

nem

HU_RW_AEP516

Gerlai holtág

Természetes
jellegő

igen

HU_RW_AEQ086

V.
Vargahosszai
-fıcsatorna

Természetes
jellegő

nem

HU_RW_AEP364

Büngösdifıcsatorna

Erısen
módosított

igen

5. fejezet

Hidromorfológiai kockázat
lehetséges oka

A nagyvízi és kisvízi meder
aránya nem megfelelı:
Nincsenek eltérı sebességő
áramlási terek:
Nem megfelelı gyakoriságú
kotrás
Nem megfelelı hosszt érintı
kotrás
A mederszakasz > 20 %-án
nagyvízi meder burkolat:
Az év több, mint 20 %-ában
jelentıs vízkivétel:
Ismétlıdı nyári vízkészletproblémák kis vízfolyásokon és kis
folyókon:
A nagyvízi és kisvízi meder
aránya nem megfelelı
Nem megfelelı gyakoriságú
kotrás
Nem megfelelı hosszt érintı
kotrás
Ismétlıdı nyári vízkészletproblémák kis vízfolyásokon és kis
folyókon:
A nagyvízi és kisvízi meder
aránya nem megfelelı:
Nincsenek eltérı sebességő
áramlási terek:
Nem a típusnak megfelelı
középsebesség:
Kotrás / Nem megfelelı
gyakoriságú kotrás
Kotrás / Nem megfelelı hosszt
érintı kotrás
Partvédelem:
Az év több, mint 50 %-ában
jelentıs vízbevezetés:
Ismétlıdı nyári vízkészlet-problémák
kis vízfolyásokon és kis folyókon:
A nagyvízi és kisvízi meder
aránya nem megfelelı
Nincs parti zonáció
Kotrás / Nem megfelelı
gyakoriságú kotrás
Kotrás / Nem megfelelı hosszt
érintı kotrás
Ismétlıdı nyári vízkészlet-problémák
kis vízfolyásokon és kis folyókon
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Víztest neve

Kategóriája

Kockázatos

Hidromorfológiai kockázat

-e

HU_RW_AEP706

Korhány
csatorna

Természetes
jellegő

nem

HU_RW_AEP531

Gyepesfıcsatorna
felsı

Természetes
jellegő

nem

lehetséges oka

A nagyvízi és kisvízi meder
aránya nem megfelelı:
Nincsenek eltérı sebességő
áramlási terek:
Nem megfelelı gyakoriságú
kotrás
Nem megfelelı hosszt érintı
kotrás
Ismétlıdı nyári vízkészletproblémák kis vízfolyásokon és kis
folyókon:
A nagyvízi és kisvízi meder
aránya nem megfelelı:
Nincsenek eltérı sebességő
áramlási terek
Nem a típusnak megfelelı
középsebesség:
Nem megfelelı gyakoriságú
kotrás
Nem megfelelelı hosszt érintı
kotrás:
A part legalább felén nincsenek
odaillı fák:
Ismétlıdı nyári vízkészletproblémák:

Vízi élılények hossz menti mozgásának korlátozása vízfolyásokon
A Kettıs-Körös vízrendszerében a vízfolyások természetes körülmények között nem voltak
folytonosak, a vízivilág állóvizes és sok ágon váltakozva folyó, idınként kiszáradó szakaszokból
állt, jellemzıen a jelenleginél lényegesen kisebb esésekkel, ezért lényegesen kisebb
sebességekkel. A vizek folytonosan áramlóak csak az árvizek idején voltak, akkor adódott
lehetıség a halak szabad mozgására. Árvízmentes idıben az állóvizes, benıtt vízterek fizikai
akadályt, és lassú vízmozgású szakaszokat képeztek. Ezért külön jellegzetes növény- és
állatvilága, halfaunája volt a lápoknak, a mocsaraknak, hordalékkúp peremi területeknek és az
áramló víztereknek.
A nem folytonos és nem szabadon átjárható életterek tették és teszik lehetıvé, hogy a fajok
változatos összetételő, tartós, de a környezeti változásokra reagálni, azokhoz tág határok között
alkalmazkodni képes, jellegzetes fajkombinációkat alkossanak.
A terület arid típusú, a szabad vízfelszín és a növényzettel fedett talaj éves párolgása is nagyobb
az éves csapadéknál. Gyakoriak a többhetes csapadékszegény idıszakok. A Körösök természetes
vízkészlete idınként a 0 m3/s vízhozam közelébe csökken, vízpótlás és vízvisszatartás nélkül a
folyók medre szakaszosan szárazra kerülhet.
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A területen kialakuló aszályok vízpótlás nélkül helyenként nem ritkán a gyökérzóna teljes
kiszáradását, felvehetı víz nélkül maradását okozhatják.
A vízvisszatartó, vízátvezetı és vízkormányzó mővek lehetıvé teszik a vízhiányos idıszakok
okozta károk enyhítését úgy az emberi gazdasági tevékenységek, mint a vízi és vízközeli életterek
fennmaradása szempontjából.
Vízfolyások és állóvizek vízjárásában bekövetkezı változások
A vízfolyásokban lefolyó vízmennyiség szempontjából a kis-, a közép- és a nagyvízi állapotokat
egyaránt befolyásolják az emberi hatások.
A hegy- és dombvidéki részvízgyőjtıkön felgyorsult a víz összegyülekezése, egyre nagyobb
vízhozamú, és ezzel összefüggésben egyre magasabb szinten lefolyó árhullámok keletkeztek,
csökkent a beszivárgó vízhányad, csapadékhiányos idıszakban felgyorsult a medrek kiürülése. A
vízfolyás-szakaszok, állóvizek, átkötések, lerakott hordalék áttörések helyett folytonosnak
tekinthetı vízfolyások jöttek létre. A vizek visszatartása, a vízkészletek elosztása és gazdaságos
felhasználása céljából duzzasztómővek, vízkormányzó és vízátvezetı rendszerek létesültek. A
belvíz összegyülekezési területen való visszatartása ezen a tájon csak a némi vízfrissüléssel
rendelkezı Kígyósi tározóban célszerő, általában a területen összegyülekezı belvíz a víz
minısége miatt semmiféle felhasználásra nem alkalmas. Az országhatárt metszı, általában kisebb,
de áradás idején jelentıs vízmennyiséget is szállító vízfolyások nagyvízi hozama szabályozó
mővekkel korlátozott, kisvízi vízhozama pedig általában erısen lecsökkent, vagy teljesen
megszőnt, de vannak folyamatosan vizet szállító medrek is.
Az alegység területének táji-természeti jellege azonban lehetıvé teszi, hogy egyes víztestek
esetében a terület eredeti természetes jellegétıl eltérı, a kialakult viszonyokhoz illeszkedı, új és jó
ökológiai állapot alakulhasson ki. Ilyen például a Korhány-csatorna.
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Völgyzárógátas tározók az alegység területén nincsenek, (nincsenek erre alkalmas
völgyek) a vízvisszatartó és vízkormányzó rendszerek üzemeltetése során az alvizek
vízkészlet nélkül hagyása nem fordul elı, ha van felvízi vízkészlet.
A vízátvezetések és elterelések általában a kisvízi viszonyokat befolyásolják:
A vízigények általában a csapadékszegény idıszakokban növekednek, s ilyenkor a
természetes vízkészlet gyorsan csökken, ezért fokozódik a vízpótló rendszereken
átvezetendı vízmennyiség iránti igény.
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés egyik fontos feladata az ökológiai szempontból
szükséges, mederben hagyandó vízhozam meghatározása. Ennek meghatározása
során figyelemmel kell lenni a vízrendszer többi elemének vízellátására, és a víztıl
függı gazdasági tevékenységek fenntarthatóságára is. Folyamatosan az aktuális
adottságokhoz igazított, egyeztetett üzemrendet kell kialakítani.
Kevés víz esetén vízhasználati korlátozások és vízhiány-tőrési elıírások lépnek életbe.
Ahol lehetséges, a vizek visszatartásával a vízi és vízközeli életterek megtartására kell
törekedni.
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A vízpótló rendszereken keresztül általában nem elkülönített, tiszta átvezetett víz
érkezik. A TIKEVIR rendszeren belül a Nagykunsági fıcsatorna ágain keresztül érkezı
víz csak a megtett úton képzıdı vízinövény produkció egy részét szállítja, a többi
vízpótló ág ezen felül tartalmaz más használt víz, csurgalékvíz és hulladékvíz
összetevıket is. Idıszakosan elıfordulnak vízinövény túlprodukciós eredető
vízminıségi problémák. A Kettıs-Körös alsó szakaszán kisvízi idıszakban hosszú
idıre állóvízi jellegő, a természetes folyásiránnyal ellentétes irányban áramló víztér
jöhet létre.
Összességében a vízátvezetéseken érkezı víz és a vízvisszatartó, vízszétosztó
rendszer a vízpótló funkció ellátásán felül nagy jelentıségő, új típusú és fenntartható
vízi és vízközeli életterek kialakulását tette lehetıvé.

Vizes élıhelyek állapotának befolyásoltsága
A VKI-nak a fenntartható vízhasználatokkal összhangban lévı törekvése, hogy az emberi igények
kielégítését össze kell hangolni az ökológiai igényekkel.
A korábban jellemzı, nagy területekre kiterjedı elöntések lápok, mocsarak és árvíz
kiterülések/levonulások, továbbá a földárja jelenség következtében megjelenı vizek
megszüntetése társadalmi érdek volt.
A belvíz visszatartása és a terület késıbbi vízpótlás nélkül hagyása számottevı veszélyekkel jár:
 Az idıszakosan elöntött területeken meghagyott belvíztıl károsodik, megsemmisül a
szárazföldi növényzet, majd a víz elszivárgása, elpárolgása után károsodik, megsemmisül
az idıszakos elöntésben kialakuló vízi élettér is
 Az alegység területén lévı talajokban a víz lassan mozog, a talajvíz/rétegvíz és a felszíni
vizek közötti megcsapolás/töltés a vízszintkülönbségen és a rétegnyomáson alapuló
nyomáshullám formájában történik. Ezzel összefüggésben, a vízelvezetés gyorsítására
létesültek a drénszivárgókkal vízmentesített mezıgazdasági táblák. (Ezek a létesítés óta
sok helyen tönkrementek, de a megmaradtak katasztrófaközeli helyzetben reverzibilis
üzemben is mőködtethetık.)
 Az alegység területén lévı csatornák egy része kettıshasznosítású csatorna, ezek a belvíz
levezetésén kívüli idıszakban a vízpótlást szolgáló öntözıvíz szállításával a fentebb
említett nyomáshullám útján a környezet talajvízszintjének megtartásában is
közremőködnek. Vannak kifejezetten öntözési, vízellátási célú csatornák, esetenként
terepszint feletti, magas üzemi vízszintekkel.
A rendszerbe bekapcsolt természetes vízfolyások medrét a belvízlevezetési funkciónak
megfelelıen szabályozzák, és fenntartását is ennek megfelelıen végzik (a rendelkezésre álló
források függvényében).
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6 Környezeti célkitőzések
A Víz Keretirányelv a felszíni vizekre a következı környezeti célkitőzések elérését tőzi ki:
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
 a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot
megırzése vagy elérése (vagy a kiváló állapot megırzése);
 az erısen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a
hatékony javító intézkedések eredményeként elérhetı állapot) és jó kémiai állapot elérése;
 az elsıbbségi anyagok által okozott szennyezıdések fokozatos csökkentése és a
kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek
megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása.
A felszín alatti vizekre a VKI-ban elıírt célok kiegészülnek a felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó 2006/118/EK18 irányelvben foglaltakkal:





a felszín alatti vizek szennyezıdésének korlátozása, illetve megakadályozása;
a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése;
a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely
szignifikáns és tartós emelkedı tendenciájának megfordítása.

Mindezeken túlmenıen a vizek állapotától függı, az egyes víztestekhez közvetlenül, vagy csak
közvetetten kapcsolódó védett területeken (lásd 3. fejezet) teljesíteni kell a védetté
nyilvánításukhoz kapcsolódó, a vizeket érintı speciális követelményeket és célkitőzéseket.
A VKI alapkövetelménye szerint a megállapított célokat 2015-ig el kell érni. A környezeti
célkitőzés csak akkor érhetı el, ha valamennyi intézkedés megvalósul és hatásuk meg is jelenik a
vizek állapotában. Ez a gyakorlatban jellemzıen így nem valósítható meg. Az alegység területén
szinte valamennyi víztest (a Fekete-Körös kivételével, mely jelenleg is jó állapotban van) esetében
a jó állapot/potenciál csak a következı kétszer 6-éves tervciklusban érhetı majd el (2027-es
határidıvel).
A VKI azonban lehetıvé teszi mentességek alkalmazását megfelelı és alapos indoklás
alapján.
A mentességi lehetıség melyet az alegység területén alkalmaztunk:

 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 akár 2027-re is lehet módosítani. (A 2027 utáni teljesítés
abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de ezek hatása
még nem érvényesül)

18

2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl (2006. december 12.)
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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:
 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 alapintézkedéseket19), és ha ezek nem elegendıek, a szükséges kiegészítı
intézkedéseket. A lista összeállításakor a költség-hatékonyságra vonatkozó szempontokat
is érvényesíteni kellett.
 A célkitőzések meghatározásának elsı lépése a listán szereplı intézkedések 2015-ig
való megvalósíthatóságának elemzése. Ha a listáról valamely intézkedés nem
valósulhat meg, illetve hatása nem érvényesülhet 2015-ig, akkor ún. „mentességi
indoklás” szükséges. Ennek a lépésnek a fontosságát alátámasztja, hogy a célok az
alegység területén lévı víztestek esetében érhetıek 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.
Ez a szempontrendszer végeredményben az intézkedések tervezésnek döntési prioritásait jelenti.

6.1 Mentességi vizsgálatok
A különbözı mentességi indokok elıfordulását foglalja össze a 6-1. táblázat, a mentességek
indoklását tartalmazó útmutatót a 6-1. melléklet, a víztestenkénti mentességi indokokat a 6-2.
melléklet tartalmazza.
6-1. táblázat: A mentességi vizsgálatok eredményei
(az ok elıfordulása a mentességet igénylı víztestek %-ában)
Mentességi okok
M1:

Vízfolyások

Állóvizek

Felszín alatti

%

%

vizek %

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

M2:

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

G2:

38

100

20

61

0

0

54

0

0

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

Mentességi vizsgálat volt szükséges az alegység területén kijelölt 13 vízfolyásból 12 –re, mind a 4
állóvízre víztestre és az 5 -bıl 1 felszín alatti víztestre.

19

Alapintézkedések a VKI VI. mellékletében felsorolt irányelvekben (pl. Települési Szennyvíz, Nitrát irányelv) foglalt
elıírások hazai megvalósítását szolgáló intézkedések .

6. fejezet

Környezeti célkitőzések

– 167 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

 A leggyakoribb mőszaki ok (M1) 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. A
jó állapot más országok intézkedéseinek függvénye M2-es indok akkor lenne
következetesen használható, amennyiben Romániával 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 folyamatban vannak, így az M2 most csak jelenleg azt jelenti, hogy
melyek azok a víztestek, amelyek érdekében nagy valószínőséggel szükség van a
közös fellépésre. Van több olyan víztest, amely ökológiailag mérsékelt állapotú, kémiai
szempontból adathiányos az állapota és tudott a szomszédos országból (Romániából)
származó probléma is (pl. Gyepes-felsı, Korhány, Hosszúfok-Határér-Kölesér). Ezen
víztesteknél értelemszerően felmerült az M2 alkalmazása hiszen ezeknél az adathiány
megszüntetése után sem számíthatunk jó állapotra, és csak az a szomszédos ország
(Románia) intézkedése lehet szükséges.
 További jellemzı ok a G2, az aránytalanul magas terheket jelentı beavatkozás, ezen
belül is az, hogy az intézkedések 2015-ig történı megvalósítása aránytalanul magas terhet
jelenthet az egész nemzetgazdaság vagy egyes ágazatok számára.

6.2 Döntési prioritások
Az elızı pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehetett az alegység víztestjeire 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 szempontjait,
azaz a prioritásokat rögzíti. Kétféle prioritást kellett alkalmazni a VKI felépítésébıl és logikájából
következıen:
 intézkedési prioritást, amely a különbözı típusú intézkedéseket rangsorolja, a
fontosságuk, a VKI-ban betöltött szerepük alapján,
 területi prioritást, amely a víztesteket 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
 Elsıdleges prioritása van a VKI szerinti alapintézkedések és az ún. további
alapintézkedések, azaz a VKI céljait szolgáló, már hatályos tagállami szabályozási
intézkedések, végrehajtásának. Ez független attól, hogy az intézkedések a VKI
szempontjából szükségesek-e vagy elegendıek-e célkitőzések eléréséhez.
 A VGT végrehajtási feltételeit megteremtı, átfogó intézkedések (jogalkotási feladatok,
hatósági és igazgatási munka fejlesztése, valamint monitoring és információs rendszerek
fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és szemléletformálás
stb.). Az átfogó intézkedések közül azokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az
intézkedési program 2012. évi elindításához, már 2010-2012 között ütemezetten kell
megvalósítani.
 Egyes intézkedések alkalmazását elısegítı ún. elıkészítı intézkedések, azoknál a
víztesteknél, ahol egyes nagy költségő intézkedések alkalmazásáról való döntés további
információkat igényel.
Terület-víztest szintő prioritások alkalmazásának országos szempontjai:
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 Be kell illeszteni a terv elsı ciklusába azokat az intézkedéseket, amelyek elfogadott
projektekben szerepelnek és elısegítik egyes víztestek környezeti célkitőzéseinek
elérését.
 Elınyben kell részesíteni a VKI 4. cikk 1. c) alá esı, nem megfelelı állapotú védett
területeket, és a jó állapotuk eléréséhez szükséges intézkedéseket. A fürdı- és halas
vizek esetében eleve 2015-ig kezelni kell a problémákat, a védett természeti területeken és
az ivóvízbázisok védıterületein pedig mindenképpen meg kell akadályozni a további
romlást, a védett természeti területek esetében a vizek nem megfelelı állapotát javító
intézkedéseket legkésıbb 2021-ig meg kell valósítani, a 2015-ig esetleg szükséges
monitoringgal és feltárással összehangolva. Fontos leszögezni, hogy itt nem a víztestnek
kell jó állapotúnak lennie 2015, illetve 2021-ig, hanem a védettség szempontjából
kifogásolt jellemzıt kell megfelelıvé tenni.
 Azok a víztestek prioritást élveznek, ahol a jelenlegi támogatási ciklusban 2013-ig
finanszírozható intézkedésekkel (beleértve a szükséges, javasolt támogatási rendszerbeni
változásokat) elérhetı a jó állapot. A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre is,
ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel.
 A fentieken túl valamilyen speciális szempont indokolja, hogy a víztestre vonatkozó
intézkedéseket 2015-ig vagy 2021-ig megvalósítsák – az elızı, kötelezıen alkalmazott
szempontokkal szemben, az alábbi mérlegelési szempontokat kell figyelembe venni:
 A probléma megoldásának sürgıssége: a nem cselekvés komoly következményei
és/vagy magas költségei, vészhelyzet kialakulásának lehetısége (pl. ivóvízbázis
elszennyezıdése);
 Azok a víztestek, ahol a szükséges intézkedések kiemelkedıen hatásosak, azaz adott
intézkedési kombináció kis költséggel nagy eredményt ér el;
 Minta jellegő,
intézkedések;

tapasztalatszerzésre

alkalmas

víztestek,

illetve

vizsgálandó

 Hasonló körülmények esetében a természetes jellegő víztestek prioritást élveznek az
erısen módosítottakkal és a mesterségesekkel szemben;
 Az adott víztest ökológiai szerepe, fontossága kiemelkedı;
 A víztest célkitőzésének megvalósításához kapcsolódó, erıs társadalmi igény (pl. sok
embert pozitívan érint, idegenforgalom, éghajlatváltozás hatásának mérséklése);
 Azok az intézkedések, amelyek önmagukban is egyértelmően kedvezı folyamatokat
indítanak el az adott víztest esetében (pl. vízvédelmi zóna a parti sávban);
 A közepes ökológiai osztályba sorolt víztestek elınyben részesíthetık.

6.3 Környezeti célkitőzések ütemezése
A fentiekben bemutatott tervezési folyamat eredményeként kialakult a víztestenkénti intézkedések
és ehhez kapcsolódóan a célkitőzések elérésének ütemezése (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. A 6-1. ábra mutatja az intézkedések ütemezését. Az összes
intézkedés megtörténik 2027-ig, azonban az alegység területén vannak olyan víztestek is,
amelyeknél a természeti folyamatok idıigénye miatt késıbb következik be az állapotjavulás (ezt
jelöli a 2027+ céldátum).
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6-1. ábra: Víztestekre vonatkozó intézkedések megvalósulása
(a megfelelı víztestek aránya az összes víztesthez viszonyítva %)
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A vízfolyások közül mindössze egy éri el a jó állapotot, és ez az arány nem is változik az elsı
ciklusban. A következı ciklusban (2021-ig) valamennyi víztest esetében valósulnak meg
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.
További intézkedések megvalósulnak meg 2021–ig és 2027-ig, de a víztestek több mint felén a
környezeti célkitőzés megvalósulása mégis 2027 utánra nyúlik. A vízfolyások esetében nincs
enyhébb célkitőzés.
Az állóvizekre vonatkozó intézkedések és célkitőzések ütemezése, a vízfolyásokkal
összehasonlítva (nincs jó állapotú víztest) némiképp másképpen alakul. Az adathiánnyal küzdı
mesterséges állóvizek (halastavak) esetében a szükséges intézkedés a szakemberek szerint
2021-re hozza meg a látványos javulást. (Ekkorra várható a halastavak jó gyakorlatának
bevezetése és érvényesülése). Az állóvizek esetében sincs enyhébb célkitőzés.
A legkedvezıbb kiindulási képet a felszín alatti víztestek mutatják. Eleve jó állapotú az
alegységen található víztestek 4/5-e. A célkitőzések elérése a Körös-Maros köze sp. víztest
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esetében az intézkedések ellenére csak 2027 utánra várható a szakemberek szerint, a felszín
alatti vizekben lejátszódó lassabb folyamatok miatt.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy gyakorlati jelentısége jelen tervben a 2015-ig végrehajtandó
intézkedéseknek van, hiszen az intézkedések ütemezését a következı tervben (2015-ben), a
pontosabb állapotértékelés birtokában, az elıkészítı vizsgálatok, a megvalósítás addigi
tapasztalatai alapján és a változó finanszírozási lehetıségek figyelembevételével felül kell majd
vizsgálni és a megvalósíthatóságot újra kell értékelni.
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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 költségmegtérülésének értékelése
Díjak, állami támogatások
A jelenlegi finanszírozási rendszer elvi sémája a következı: az önkormányzat fejleszt (az állami,
illetve EU támogatások segítségével), vagy állami mővek esetén az állam fejleszt, a szolgáltató
pedig felel a mőködtetésért, a szintentartásért.
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi. LXXXVII. törvény értelmében az önkormányzati
tulajdonú víziközmővek esetében a tulajdonos települési önkormányzat képviselıtestülete, állami
tulajdonlás esetén pedig a mindenkori „vízügyi miniszter” – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
az ármegállapító. E szerint a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan mőködı
vállalkozó ráfordításaira és a mőködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson
A VKI szempontjából az a lényeg, hogy az árhatóságnak a pénzügyi költség-megtérülés
elvét érvényesíteni kell.
Az állam támogatási rendszert mőködtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a
kiemelkedıen magas költségek lakossági fogyasztókra való hatásának kiegyenlítése érdekében.
Az állami támogatás összege abszolút mértékben is 18%-al csökkent 2004 és 2009 között, a
támogatás reálértéke 33%-al csökkent.
A díjak 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.
A költségmegtérülési mutatók
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Az egyes cégek, szolgáltatási csoportok helyzete rendkívüli módon eltérı. A nagy (pl. fıvárosi,
regionális cégek) mutatói nagyságrendjüknél fogva lényegesen módosítják a tendenciákat.
A kisebb szolgáltatói kategóriák felé haladva egyértelmően romlanak a mutatók. A legkisebb
szolgáltatók esetében a bevételek nem érik el a költségek 70%-át, az elmaradt pótlási és
fenntartási igényeket is beszámolva pedig 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

> 5000 em /év szolgáltatók

101,4

103,8

102,7

< 100 em3/év szolgáltatók

78,4

51,7

65,8

Egyes szolgáltatói csoportok
3

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

7.2 Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi 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 – belvíz elvezetés, belvíz károk 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 KÖVIZIG-ek gazdálkodását jellemzı dokumentumokban a hozzáférhetı pénzügyi adatokból a
pénzügyi költségmegtérülés helyzete nehezen ítélhetı meg. A pénzügyi megtérülési arányra
tehát csak nagyvonalú szakértıi becslés adható. A mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi
megtérülési aránya az üzemelési és fenntartási költségek vonatkozásában, a KÖVIZIG-ek
esetében 65% és 80% közé tehetı. A beruházások, beleértve a pótlások és rekonstrukciók
teljes egészében állami forrásokból valósulnak meg.
Társulatok
A VKI szerinti vízszolgáltatók másik nagy csoportját a vízitársulatok alkotják, amelyek eljuttatják
az öntözési és halastavi célú vizet a gazdálkodók – a KÖVIZIG-ek által közvetlenül ellátottak
kivételével – földjeire, az ezzel járó költségeiket a végsı igénybevevıkre áthárítják, és térítik a
KÖVIZIG-ek által meghatározott vízszolgáltatási díjakat.
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A társulatok gazdálkodásának, vagyis szabad felhasználású bevételeinek, a közfeladatok
finanszírozásának alapját az adó módjára behajtható társulati (érdekeltségi) hozzájárulás
befizetése jelenti.
2010. januárjától a vízitársulatokról szóló (2009. évi CXLIV.) törvény értelmében a társulatok a mezıgazdasági
vízhasznosítást is közfeladatként látják el, tehát a mezıgazdasági vízhasznosítási feladatokat is a társulati
hozzájárulásokból lehet finanszírozni. A társulat dönthet úgy is, hogy a mezıgazdasági vízszolgáltatást nem
közfeladatként, hanem szerzıdéses formában, öntözési díj ellenében látja el. Lehetıség van az alaphozzájárulás
mellett differenciált hozzájárulás bevezetésére is. A törvény ezirányú módosítása nem írja felül a VKI azon
követelményét, hogy a mezıgazdasági vízszolgáltatásra a költség fedezés elvét biztosítani kell. A közfeladatként
való definiálás és a társulati hozzájárulásból való finanszírozás megteremti a lehetıségét annak, hogy a felmerült
költségeket ne a használattal, a szolgáltatással egyenes arányban fizessék meg, hanem a földterület használói körre
terítsék szét valamilyen módon a költségeket.

A társulatoknál a mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi költségeinek megtérülése a
jelenlegi finanszírozási rendszer alapján az érdekeltségi hozzájáruláson keresztül elvileg
biztosított. Hiszen a mezıgazdasági vízszolgáltatás támogatottsága minimális és a
fejlesztésekhez kapcsolódik. A társulatok kiegyensúlyozott gazdálkodása ezért csak a szolgáltatás
költségéhez igazodó érdekeltségi hozzájárulások és díjak alkalmazása esetén valósulhat meg.
Itt sincs egységes költségkalkulációs rendszer, amelyre a díjképzés, illetve az érdekeltségi
hozzájárulás rendszere épülhet. Jellemzı azonban, hogy a pótlásra a díjak, illetve az érdekeltségi
hozzájárulások nem nyújtanak elegendı fedezetet. Szakértıi becslések szerint, ha a
rekonstrukciós igényeket is fedezı szolgáltatási díjak alakulnának ki, akkor a díjak 2-3-szorosára is
nıhetnek.

7.3 A vízszolgáltatások külsı költségeinek jelenlegi megfizettetésének
helyzete
Magyarországon 2004 óta a környezetterhelési díjak rendszere mőködik, amelyek VKI céljainak
elérését, illetve a környezeti költségek internalizálását segítik elı. Ezek a vízterhelési díj és a
talajterhelési díj.
A vízhasználatok után fizetendı vízkészlet-járulék intézménye a vízkészletek igénybe-vételének
értékarányos szabályozása a vízhasználati céltól és a felhasznált víz típusától függıen.
A környezet és a vízkészlet használatának költségmegtérítési rendszerei jó irányt adnak a fenntarthatóság
biztosítására. A jelenlegi díjak mértéke ugyanakkor a valós környezeti és erıforrás költségeknek csak egy részét
fedezi. A díjak a központi költségvetés általános bevételét képezik, nincs mechanizmus arra, hogy e bevételek és a
járulék a környezetvédelmi intézkedések közvetlen finanszírozását szolgálják.
A környezeti és készletköltségek súlya az árbevételhez, illetve a nyereséghez képest ténylegesen a közvetlenül és
közvetetten viselt költségek összege alapján a mezıgazdaság, halászat esetén jelentısebb. Az ipar terhelése az
adózott nyereséghez képest közelíti az 1 %-ot, bár jelentıs különbségek húzódnak meg az egyes ágazatok között. A
viszonylag kisebb nyereségesség miatt elsısorban az élelmiszeripar terhelése a legnagyobb. A másik leginkább
érintett iparág a vegyipar, amely azonban igen jó jövedelmezıséggel termel.
A járulék a vízkivétel költségének mind az iparban, mind a mezıgazdaságban, mind a közüzemi szektorban
viszonylag kis hányadát teszi ki, ezért általános víztakarékossági hatása mérsékelt.
Az elmúlt évek tapasztalata mutatja a mezıgazdasági vízhasználatok esetében, hogy a nullás kulcs bevezetése a
készletek felügyeletéhez szükséges 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).
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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.
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8 Intézkedési program
Az OVGT távlati, stratégiai céljai
A Víz Keretirányelvnek az az alapcélja, hogy olyan keretet adjon a vizek védelmének, amelyet a
VKI 1. cikkelye meghatároz (lásd 8-1 ábra elsı oszlop).
A VKI itt felsorolt céljai és hazai vizek jó állapotának elérésére illetve megırzésére vonatkozó
intézkedések alapján meghatározható egy olyan távlati stratégiai célrendszer, amely egyrészt egy
vízgazdálkodási politika alapját jelentheti, másrészt alárendelve a jó állapotra vonatkozó átfogó
célnak jelzi, hogy az intézkedések hatására a vízgazdálkodásban milyen állapotokat akarunk
2027-ig elérni.
A Duna-vízgyőjtı szintjén az ICPDR célként fogalmazta meg a jelentıs vízgazdálkodási problémák
megoldására vonatkozó legfontosabb víziókat, amelyek így az említett célrendszer egyik
összetevıjét adják, és kapcsolatot jelentenek a két tervezési szint között. A célok és intézkedések
összefüggéseinek tisztázására a stratégiai célokat egy célfa formájában mutatjuk be, ahol az elsı
oszlop a VKI 1. cikkelyében szereplı célokat, a második oszlop az OVGT stratégiai céljait jelenti. A
kettı közötti összefüggéseket a nyilak jelzik. A hierarchiában átfogóbb VKI célok több stratégiai
célt is meghatároznak. A harmadik oszlop a jelen fejezet felépítését jelentı intézkedés csoportokat
jelöli, és nyilak itt azt érzékeltetik, hogy az egyes célokat mely intézkedés csoportok szolgálják. Az
utolsó sorban lévı cél nem jelenik meg az 1. cikkelyben, hanem mint kapcsolódó direktívák
teljesítési igénye jelenik meg a VKI-ban, erre az is magyarázat, hogy itt végeredményben nem víz,
hanem közvetlenül az ember védelmérıl van szó, és az ivóvízminıségre vonatkozó célkitőzés
természetes eredető probléma esetében is végrehajtandó.
Az VKI és az OVGT fı célja az összes víztest jó állapotának elérése, ami 2027-re lehet reális. A jó
állapot itt természetesen minden olyan állapot jellemzıt fed, amit célkitőzésként elıírtunk (a
potenciálként megnevezettek is), és emellett azt is jelenti, hogy a védett területek sem károsodnak
vizekre visszavezethetı emberi eredető okok miatt.
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Az intézkedési program tervezése
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. A Duna–vízgyőjtı magyarországi részére
készült vízgyőjtı-gazdálkodási terv – amely e terv alapját képezi – valamennyi intézkedést
tartalmazza, részletesen bemutatja az intézkedések szabályozási hátterét és az intézményfejlesztéssel foglalkozó intézkedéseket, valamint összefoglalja az intézkedések víztest szintő
alkalmazásának országos szintő jellemzıit, beleértve a finanszírozást is.
Az intézkedések programja iteratív szakmai és társadalmi egyeztetési folyamat eredményeként
alakult ki. A környezeti célkitőzések és az intézkedések összehangolt tervezésének lépéseit a
6. fejezet mutatja be. Ennek alapja az intézkedések víztestenként kialakított listája, amely az
állapotjellemzıkre (minısítésre), a nem megfelelı állapotot (problémát) kiváltó okokra
(terhelésekre és igénybevételekre), a felszíni vizek esetén a mesterséges vagy erısen módosított
jellegre, valamint az intézkedések hatékonyságára vonatkozó információk együttes figyelembevételével alakult ki, és tartalmazza az intézkedések ütemezését 2015-ig, 2021-ig és 2027-ig (6-2.
melléklet). Az intézkedések tartalmának és víztestenkénti alkalmazásának véglegesítésében
kiemelt szerepe volt a többszintő társadalmi egyeztetés folyamatának (lásd. 10. fejezet).
Az intézkedések tervezése során – ahogy a többi európai országban is - számos bizonytalansággal kellett számolni.
Hazánkban ilyenek a VKI monitoring rendszer bevezetése óta (2007) országosan a vízfolyás víztestek kb. 33 %,-ára
nincs az állapotértékeléshez elegendı adat, (mely az alegység területén sokkal rosszabb arányt mutat, itt 98%) az
egyes

problémák

okainak,

egyes

intézkedések

hatásmechanizmusainak,

a

gazdasági,

társadalmi

következményeknek nem kellı ismerte. Alapelv, hogy nem szabad olyan intézkedést tervezni és megvalósítani,
amelyek hatása bizonytalan. Ebbıl is adódik, hogy nagy hangsúlyt kell helyezni a további tervezési, felmérési,
vizsgálati és monitoring jellegő intézkedésekre, amelyek a jelenlegi terv végrehajtásának elıkészítését és a
következı 2015-ig elkészítendı, felülvizsgált terv megalapozását szolgálják.
Ugyanakkor a felszíni vizekre vonatkozó tervezés során mégis célszerő volt felhasználni az összes rendelkezésre
álló információt, így a biológiai viszonyoknál sokkal nagyobb arányban ismert hidromorfológiai és a fizikai-kémiai
jellemzık alapján azonosítható problémákat, vagy a felszín alatti vizeknél a mintaterületi elv alapján feltárt
problémákat, valamint az ezeket kiváltó emberi tevékenységeket (okokat) is figyelembe lehetett venni. Az
intézkedések meghatározását tehát nem kizárólag a minısítés eredményei határozták meg, hanem az is, hogy az
intézkedést igénylı jelentıs emberi hatás hol fordul elı. Ezzel a hasonlóságon alapuló megközelítéssel elérhetı
volt, hogy a monitoring hiányosságai ellenére is tervezhetıvé váltak az egyes víztestekre vonatkozó
intézkedések, ezáltal a nyilvánvalóan azonos problémákat (víztesteket) hasonló módon kezeli a terv. Ez
összhangban van azzal az elvvel, hogy az intézkedések célja a jelentısnek számító emberi hatások, illetve ezek
okainak csökkentése és megszüntetése. Ebben a megközelítésben az egyes emberi tevékenységek, hatások
jelentıségét nem víztestenként, hanem általában kell bizonyítania a biológiai elemekre hangsúlyt fektetı
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monitoringnak, illetve ökológiai minısítésnek. Ennek megfelelıen a tervben vannak olyan nem minısített vagy jó
állapotúnak (potenciálúnak) minısített víztestek, ahol megjelennek intézkedések. A hazai tervezésnek ez a
gyakorlata egyébként nem mond ellent annak az elvnek, hogy bizonytalan információkra alapozva nem szabad
intézkedéseket tervezni, mert ezek az esetek a minısítés bizonytalanságával, illetve az okokra való hivatkozással
igazolhatók.

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 sok esetben kiegészítı
vizsgálatokat igényel. Egyedi vizsgálatok, mérlegelés, megvalósíthatósági tanulmányok alapján a
konkrét beavatkozások a tervben szereplı intézkedésektıl eltérhetnek, feltéve, ha igazolható,
hogy a célokat hatékonyabban el tudják érni. Másfelıl a terv 2015. évi, majd 2021. évi
felülvizsgálata során az intézkedések pontosíthatók.
A tervezés itt nem áll meg, legkésıbb 2012-ig meg kell teremteni az intézkedési program
végrehajtásának feltételeit, amelyben kimagasló szerepe lesz a monitoring rendszerek
továbbfejlesztésének, a jogszabályi környezet megfelelı módosításának, a finanszírozási
lehetıségek kialakításának és általában az ún. „átfogó”, az egész országra érvényes intézkedések
elindításának. Az ún. átfogó intézkedéseket az országos terv 8-1 fejezete mutatja be.
Az alegységi tervben a 8-1. – 8-6. fejezetek az intézkedéseket a jelentıs vízgazdálkodási
problémák és az azokat kiváltó okok szerinti felépítésben tárgyaljuk, ezen belül megjelennek a
jelenleg érvényben lévı intézkedések és a további, megvalósítandó intézkedések. Az egyes
intézkedéscsoportok egyaránt tartalmaznak szabályozási feladatokat (vannak dominánsan
szabályozási jellegő intézkedések is), illetve a szabályozással összhangban megvalósuló mőszaki
beavatkozásokat.
A 8-7. fejezet a finanszírozási igényeket és a várhatóan rendelkezésre álló forrásokat mutatja be.
Az utolsó 8-8. fejezet a nemzetközi együttmőködéssel és a határon átnyúló problémák kezelésével
foglalkozik.
Az átfogó intézkedések jelentısége kimagasló mind a végrehajtás elıkészítésében, mind a
következı 2015-ben elıírt terv felülvizsgálat során. Az átfogó intézkedések nélkül a terv nem
hajtható végre. Ezekkel a lépésekkel lehet alkalmassá tenni az államigazgatást,
önkormányzatokat, az érintett ágazatokat és a lakosságot a VKI újszerő követelményeinek
megértésére és az alkalmazkodásra. Az átfogó intézkedéseket részletesen az országos anyag és
kapcsolódó melléklete mutatja be, a következı csoportosításban:
 Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok
 Igazgatási eszközök fejlesztése
 Hatósági és igazgatási munka erısítése
 Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése
 Az informatikai rendszerek fejlesztése
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 Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések
 Pénzügyi ösztönzık (támogatások) alkalmazása
 Kutatás, fejlesztés
 Képességfejlesztés, szemléletformálás

8.1 Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó
intézkedések
Az alegység területén a vízfolyások 54 %-a eléri, 38%-a nem éri el tápanyag (szervesanyag)
szempontjából a jó állapot/potenciál követelményeit; a fennmaradó 8%, továbbá valamennyi állóvíz
víztest adathiány miatt nem minısíthetı. A 7 db kapcsolódó felszín alatti víztestek közül 1 db nem
éri tápanyag (szervesanyag) szempontjából a jó állapot/potenciál követelményeit.
A megoldást a vízgyőjtın és a vízpartok közelében végzett mezıgazdasági termelésbıl, a
kommunális szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezésébıl, a települések belterületérıl,
állattartótelepekrıl, hulladéklerakókból, halászati- és horgászati hasznosítású állóvizekbıl
származó nitrogén-, foszfor- és szervesanyag-terhelések csökkentése jelenti.
8.1.1 Településekrıl összegyőjtött kommunális szennyvizek elvezetése,
tisztítása, elhelyezése
Az alegység települései közül 10 csatornázott, és az összegyőjtött
szennyvíztelepen tisztítják és vezetik be valamelyik felszíni befogadóba.

szennyvizet

9

Természetközeli szennyvízelhelyezést az alegység területén nem alkalmaznak.
A csatornázatlan települések száma 12, ahol ma már csak zárt tárolós rendszert alkalmazhatnak.
A szikkasztott szennyvíz a talajvizet szennyezi, hozzájárulva az alegységhez kapcsolódó felszín
alatti víztest gyenge kémiai állapotához.
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 hosszútávú és biztonságos fenntartását.
Felelısök:
KvVM, ÖM
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Végrehajtásban érintettek:
 víziközmővek (szolgáltatók, önkormányzatok, állam, mint tulajdonos)
 szennyvízkibocsátó (lakosság, ipar)
 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) 20 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 szervesanyag és
lebegıanyag eltávolítást, valamint – összhangban a Települési szennyvíz Irányelvvel – az érzékeny területekre
10 000 LE felett többlet 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 a Budapesti
Központi Szennyvíztisztítón megvalósított kiegészítı N és P eltávolításával.
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 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 a tervek szerint megszőnik. Az egyedi, és településszintő
természet-közeli, 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. 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.
Ugyanakkor, ha a befogadó állapota lehetıvé teszi, akkor
20

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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elıfordulhat a kibocsátási követelmények enyhítése is. 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 csatornahálózatok 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,
alternatív hasznosítási megoldások (energetikai, rekultivációs stb.) preferálása is szükséges. A
jelentıs mennyiség miatt a szennyvíztisztító telepet üzemeltetı önkormányzatoknak a szennyvíziszap megfelelı kezelésére és elhelyezésére vonatkozóan program kidolgozása szükséges.
A kommunális szennyvizek kezelését szolgáló rendszer megfelelı kiépítése jelentıs költségigényő, ezért szükséges támogatási források biztosítása a Szennyvíz Program befejezéséhez,
illetve ezt követıen további szennyvízkezelési feladatokra. A támogatási rendszerbe a VKI
szempontokat be kell építeni (vízminıségvédelmi, klímavédelmi szempontból legjobb változatok
meghatározása, külterületeken, ha vízminıségi szempontból indokolt a csatornázás támogatási
lehetıségének megteremtése, 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.
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:
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KvVM, ÖM, FVM
Végrehajtásban érintettek:
 önkormányzat, közszolgáltatók
 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 hosszútávú feladat az összes elavult
hulladéklerakó rekultivációja, valamint – ha szükséges - a 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 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 partmenti 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 csapadékvízgazdálkodási rendszer ökológiai és vízminıségvédelmi szempontú átalakításához szükséges egy
Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Program kidolgozása, illetve annak jó
gyakorlatának meghatározása. 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
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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.
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 lentebb a 8.2. fejezetben.
Felelısök:
NFGM, KHEM, KvVM
Végrehajtásban érintettek:
 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). Az elsıbbségi anyagokra vonatkozó
környezetminıségi határérték alapján való szabályozás továbbfejlesztése 2010-ig teszi teljessé a
szabályozást (emissziós leltárak készítése, keveredési zóna kijelölés, engedélyek felülvizsgálata,
emissziós határértékek meghatározása, adatszolgáltatási kötelezettség számonkérése, REACH,
BAT-ok felülvizsgálata), amely már megfelelıen biztosítani fogja a megfelelı állapot elérését.
Mivel az ipari üzemek mőködése során elıfordulhatnak balesetszerő, hirtelen szennyezések, ami
az élıvilág pusztulását idézheti elı, ezért, 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.
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8.1.4 Mezıgazdasági tevékenységbıl származó tápanyag és szervesanyag
terhelések 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,
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:
 (növénytermesztést, állattenyésztést végzı) mezıgazdasági gazdálkodók
 belvízcsatornák és belvíztározók kezelıje
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
Nitrát Akcióprogram keretében a vizek nitrát tartalma, valamint a veszélyesség mérlegelése alapján kijelölésre
kerültek a nitrát-érzékeny területek. Az akcióprogram második fázisa zajlik a 2008-2011 közötti idıszakban,
amelynek célja, hogy a nitrát-érzékeny 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 az állattartó telepek (9334 db) mintegy 13 %-a rendelkezik megfelelı trágyatárolóval, a nagyok esetében is
az arány mindössze 22 %. Az állattartó telepek korszerősítésére EU támogatási forrás igényelhetı, amelynek során
mintegy 1000 állattartó telep korszerősítése valósul meg. Az állattartó telepekre vonatkozó szigorú trágyatárolási
szabályok betartását 2009-tıl nem csak hatósági ellenırzés keretében vizsgálják, hanem a „kölcsönös megfeleltetés”
rendszerén belül is. Ezek eredményeként a nagy állattartó telepek esetében a szükséges korszerősítések várhatóan
a VKI elsı idıszakában megtörténnek, de a kisebb állattartó telepek esetében a jogszabályban vállalt határidı
módosítása lesz szükséges.
Az erózió által érintett területek esetében a mezıgazdasági közvetlen kifizetések feltétele a helyes mezıgazdasági
és környezeti állapot (HMKÁ) betartása, amelynek egyik fı eleme a 12 % lejtıszög feletti területeken betartandó
vetésváltásra és agrár-technológiai/technikai eszközök alkalmazására (szintvonalra merıleges mővelés vagy
talajtakarás valamely módozata) vonatkozó szabályok.
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Nitrát-érzékeny és az erózió által veszélyeztetett területeken az agrár-környezetvédelmi (AKG) célkitőzések
megvalósulását az állam pénzügyi támogatásokkal segíti elı EU források igénybevételével, az elıbbit az
célprogramokon keresztül többletpontokkal történı elınyben részesítéssel, az utóbbit zonális célprogramon keresztül.
Összességében megállapítható, hogy a 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.

b) további megvalósítandó intézkedések
A dombvidéki vízgyőjtıkön az erózió szempontjából mintegy 440 ezer ha mezıgazdasági terület
veszélyeztetett, ebbıl fokozottan érzékenynek tekinthetı közelítıleg 130 ezer ha, ezen belül is a
kiemelt fontosságú állóvizek (Balaton, Velencei-tó) és a dombvidéki vízfolyásokon létesült (vagy a
jövıben létesítendı) tározók feletti vízgyőjtıkön (kb. 50 ezer ha) található mezıgazdasági területek.
Mivel a terhelés csökkentésében (a jelenlegi kismértékő – de növekvı - trágyahasználat mellett) a
tápanyag bevitel korlátozásánál hatékonyabb a terjedési folyamatokba történı beavatkozás,
kiemelt szerepe van a mővelési mód- és ágváltást ösztönzı, környezettudatos gazdálkodást
elısegítı intézkedéseknek. Az alkalmazott eszközöktıl függıen a költséghatékonyság eltérı:
erdısítéssel 45-70%-os, szintvonalas-sávos mőveléssel 20-55%-os, talajtakarással (mulcsolás)
30-60%-os, tábla melletti szegélyek kialakításával 20-30%-os, a módszerek kombinálásával pedig
55-70%-os csökkenést érhetünk el. A tervezett intézkedések több probléma kezelésére alkalmas
komplex lehetıségeket jelentenek.
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 szennyezés 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 belvíz-veszélyes
területeken. Ahol a belvízelvezetés nem váltható ki a fenti intézkedésekkel, a belvíz tározókba
vezethetı. A tározók megfelelı méret esetén öntözési célokat is szolgálhatnak, bár a „szolgáltatás”
biztonsága kérdéses.
A vizek ökológiai állapota romlásának megelızése, illetve javítása érdekében a vízvédelmi
területek rendszerének bıvítésére, kiegészítésére van szükség: nitrát- és erózió-érzékeny
területek felülvizsgálata, belvíz-érzékeny, valamint ún. partmenti vízvédelmi puffersáv21 kijelölése,
a kötelezı és önkéntes elıírások meghatározása a területi és idıbeli prioritások meghatározásával
és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével. Szükséges továbbá a belvíz-elvezetı
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

21

A partmenti vízminıség-védelmi puffersáv kialakítása a vízfolyások ökológiai állapotjavításának is kiindulási feltétele, de a
tápanyag-visszatartásban betöltött szerepük is jelentıs. Részletesen lásd a 8.3.1 fejezetben.
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megakadályozzák a vizek állapotának további romlását. Az alapszintő követelményrendszer
kidolgozásakor a hatályban lévı elıírásokat szükség esetén ki kell egészíteni a vízminıségvédelmi szempontból költség-hatékony megoldásokkal. Általános elv, hogy a jogszabályi tilalmak
és korlátozások szintét úgy kell meghatározni, hogy a további támogatott önkéntes (emelt szintő)
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 (alap-szintő) földhasználati elıírások mellett önkéntes (emelt szintő) 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 emelt szintő intézkedések esetén az alábbi irányokról
lehet szó:
1) A mővelési ág megváltozásával járó elıírások (elsısorban szántó-gyep, szántó-erdı,
esetenként szántó-vizes élıhely konverzió)
2) 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
belvízelöntés 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.
8.1.5 Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése
Az alegység területén három kijelölt (Gácshát, Fehérhát, Dénesmajor) és számos további kisebb
halastó üzemel melyek lecsapoló vizei nem ismert módon befolyásolják a befogadó vízfolyások
vízminıségét.
Az alegység valamennyi kijelölt vízfolyása halászati víztér. Noha egyelıre nem voltak jelentıs
vízminıségi problémák, a megelızés miatt az intézkedéseket minden halászati, ill. horgászati
hasznosítású tározóra alkalmazni kell.
A nem megfelelı halászati és horgászati gyakorlat hidromorfológiai és ökológiai problémákat
okozhat a felszíni vizekben, ugyanakkor mint vizes élıhelyek ökológiai, természetvédelmi
szerepük sem megkérdıjelezhetı. Az intézkedések kialakításánál a halgazdálkodás, a
vízminıség-védelem és az ökológia szempontjainak összehangolása szükséges.
A nem megfelelı mennyiségő vízleeresztés kockázatossá teheti az alvízi szakaszon a jó állapot
fenntartását, a parti sáv zavarását okozhatja, korlátozhatja az átjárhatóságot, módosulhat miatta
az ökoszisztéma szerkezete, stb. A halgazdálkodás, a vízminıség-védelem és az ökológia
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szempontjai jelenleg még nem minden esetben összehangoltak, ezért az országos szabályozáson
keresztül célszerő ezt megtenni.
Felelısök:
FVM, KVVM
Végrehajtásban érintettek:
 gazdálkodók (halászat), üzemeltetık (horgásztavak)
 horgászok (lakosság)
 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
A jó halászati és horgászati gyakorlatok kidolgozásának célja a halgazdálkodás, a vízminıségvédelem és az ökológia szempontjainak összeegyeztetése, így a mesterséges halastavakból
történı megfelelı vízleeresztés, illetve halászati vagy horgászati hasznosítású állóvizek,
völgyzárógátas tározók megfelelı vízminıségének, illetve vízleeresztésének biztosítása.
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:
 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 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 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
halászati és horgászati gyakorlatoknak egyik eleme a jó tógazdálkodási gyakorlat).
Az intézkedések kialakításánál figyelembe kell venni, hogy

 a tógazdasági haltermelés extenzív jellegő;
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 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;
 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);
 a víz tározásához kapcsolódó, más felhasználók számára is hozzáférhetı vízkészlet
biztosításának költségeit a további felhasználóknak meg kell téríteniük;
 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;
 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;
 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.
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:


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 (ebben az esetben a tápanyag vagy szerves anyag terhelés) jelentıs
mértékben érintett víztestek száma.



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 az adott problémával jelentıs
mértékben érintett víztestek száma. A táblázat külön mutatja a 2015-ig és azután tervezett
alkalmazások arányát.

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 a 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). 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 a számok csak amiatt
változnak, mert más a viszonyítási alap.
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8.1 táblázat

Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
alkalmazása a vízfolyás víztesteknél

Intézkedés

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó
intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezetırendszer használata nélkül, mővelési mód- és
ágváltás)

Elıkészítés A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
2012-ig
alkalmazások
(az érintett
(az érintett víztestek
víztestek
%-ában)
%-ában)
2015-ig
2015 után

100

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz
elvezetés, jó települési vízgazdálkodási
gyakorlat)

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

0

Függ az
elıkészítı
fázistól

0

100

0

0

Minden településen alkalmazzák.

FI1, FI2: Jó halászati és horgászati gyakorlat
megvalósítása mesterséges állóvizekben

0

100

Az összes mesterséges halastóra
és horgásztóra érvényes. Ennek
következtében minden
befogadóként szóba jöhetı
vízfolyás víztestre vonatkozik.

FI4: Jó halászati és horgászati gyakorlat
természetes vizekben

0

66

Az összes halászati hasznosítású
vízfolyásra alkalmazzák.

0

66

Az ökológiai célú alkalmazás a
szélesebb körő
(lásd. 8.6. táblázat).

HM4: Üledék egyszeri eltávolítása vízfolyásokból

0

0

0

0

SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz
Program szerint

80

0

31

0

SZ3, SZ4: Szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos
intézkedések (ipari bevezetések módosítása,
illegális bevezetések felszámolása)

66

0

Általánosan alkalmazzák,
víztestenként nem adható meg.

PT5: Szőrımezık kialakítása

0

0

Egyéb intézkedésekhez kapcsolva általánosan alkalmazzák

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv
kialakítása és fenntartása

0

Szürke cella: nem általánosan alkalmazott intézkedések, az alkalmazások aránya csak az eltérı viszonyítási alap miatt
változik. Minden következı táblázatra is vonatkozik!

A probléma által jelentısen érintett vízfolyás víztestek száma: 6, aránya az összes víztesthez (13)
képest 46%.
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8.2 táblázat

Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
alkalmazása az állóvíz víztesteknél

Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

A környezeti
célkitőzés eléréséhez
szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek
%-ában)

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

0

100

0

0

0

25

0

0

FI1, FI2: Jó halászati és horgászati gyakorlat
megvalósítása mesterséges állóvizekben
HM8: Üledék egyszeri eltávolítása állóvizekbıl

A probléma által jelentısen érintett állóvíz víztestek száma: 4, aránya az összes víztesthez (4)
képest: 100%.

8.3 táblázat

Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
alkalmazása a felszín alatti víztesteknél

Intézkedés

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó
intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezetırendszer használata nélkül, mővelési mód- és
ágváltás)
TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz elvezetés,
jó települési vízgazdálkodási gyakorlat)
CS1: Csatornázás, vagy szakszerő egyedi
szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a
Szennyvíz Programban szereplı agglomerációkban
CS2: Csatornázás vagy szakszerő egyedi vagy
település szintő szennyvíztisztítás és –elhelyezés
megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó
településeken:
CS3,
CS4:
Csatornahálózattal
kapcsolatos
intézkedések
(további
csatornarákötések
megvalósítása, csatornahálózatok rekonstrukciója)
KÁ4: Szakszerő kútkiképzés, kútrekonstrukció

Elıkészítés
2012-ig

0

A jó állapot-potenciál
eléréséhez szükséges
alkalmazás
(az érintett víztestek
%-ában)
2015-ig
2015 után

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

Függ az
elıkészítı
fázistól

0

20

0

0

0

Minden településen
alkalmazzák.

20

0

20

0

0

20

0

20

0

20

0

20

Általánosan alkalmazzák,
gyakorlatilag az összes felszín
közeli víztestet érinti
0
80

Az összes alkalmazás viszonyítási alapját a sérülékeny víztestek adják, ahol ezekkel a
szennyezésekkel szemben intézkedni lehet, azaz a sekély víztestek. A probléma által jelentısen
érintett felszín alatti víztestek száma az alegység területén: 2.
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8.2 Egyéb szennyezésének megelızése, illetve szennyezések
kárelhárítása, kármentesítése
A vizek egyéb szennyezései rendkívül széles skálát jelentenek: ide tartozik a magas sótartalomtól
kezdve, a nehézfémeken át, a szerves szennyezıkig rendkívül sokféle anyag.
Kémiai (veszélyes anyag) vizsgálat az alegység területén 3 felszíni víztest esetében volt 2007-ig. A
vizsgált víztestek közül a Fekete-Körösön a vizsgált paraméterek határérték alatti koncentrációban
voltak jelen. A Fehér-Körös és az Élıvíz-csatorna esetében fordult olyan mértékő határérték
túllépés, hogy a víztestet kémiai (veszélyes anyag) szempontból gyenge állapotúnak kellett
minısíteni. Az Élıvíz-csatorna befogadója továbbá élelmiszeripari és egyéb ipari tisztított
szennyvizeknek, használt fürdıvizeknek, hőtıvizeknek is.
Az alegység területén található felszín alatti víztestek közül a Körös-Maros köze (sekély porózus)
víztest esetében fordult olyan mértékő határ-érték túllépés, hogy a víztestet kémiai szempontból
gyenge állapotúnak kellett minısíteni. A víztest az alegység területének mintegy negyedét érinti.
A növényvédıszereken kívül, melyek diffúz eredetőek, az okok általában pontszerő
szennyezıforrások, és ennek megfelelıek az intézkedések is a kibocsátásra vonatkozó
technológiai elıírások vagy emissziós határértékek, illetve a bekövetkezett szennyezésekkel
kapcsolatos kárelhárítás vagy kármentesítés..
A vízfolyásokba történı kibocsátások szabályozása egy határértékrendszerre (technológiai, területi,
egyedi) épül, amely nagyrészt megfelel az IPPC EU irányelv követelményeinek, csupán kisebb
kiegészítés szükséges egyes veszélyes anyagokra és a hőtıvizekre vonatkozóan.
Hangsúlyozzuk, hogy a csekély elıfordulás nem biztos, hogy a valós képet mutatja. 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.
Felelısök:
KvVM, NFGM, KHEM, ÖM, FVM
Végrehajtásban érintettek:





szennyezett területek tulajdonosa, kezelıje (ipar, önkormányzat, állam)
kötelezett üzemek, védelmi szervezetek
vízhasználó
utak, vasutak kezelıje

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.
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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 Dunamedencében 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.
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 Magyarországon 97 alsó és 67 felsı 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 vízügyi igazgatóságoknak területi kárelhárítási tervet kell készíteni, és kárelhárítási
gyakorlatokat 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
Az alegységhez tartozó víztest egyikében sem mutattak ki számottevı növényvédıszer szennyezést. Így a
növényvédıszerek a meglévı EU-elıírások szerinti általánosan alkalmazott intézkedéseken (forgalmazás, használat
ellenırzése), és a rendszeres monitoringon kívül egyéb intézkedéseket nem igényelnek.
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 eddig 500 területen csaknem 150 Mrd Ft értékben
valósult meg kármentesítés. A program folytatódik, finanszírozására a KEOP biztosít forrásokat.

. Számos olyan

veszélyes szennyezés létezik, amely nem tartozik állami felelısségi körbe. Ezek felszámolása a szennyezı önkéntes
jogkövetésével, vagy hatósági kényszerítı intézkedéssel történik. Az alegység területén OKKP keretében Békéscsabán
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a Fényes tanyán és a volt Patyolat telephelyén van folyamatban kármentesítés. A károk felszámolása a finanszírozási
források függvénye.

b) további megvalósítandó intézkedések
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 (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 hıhasznosítás, sótalanítási eljárások
alkalmazása). A termálvíz hasznosításból származó szennyvíz-kibocsátási szabályozás
(technológiai határértékek) módosítása javasolt aszerint, hogy amennyiben a befogadó vízhozama
azt lehetıvé teszi, úgy a használt víz sodorvonali bevezetésére is lehetıvé váljon környezetkímélı
módon.
Az egyéb szennyezések megelızése, illetve a kárelhárítás, kármentesítés érdekében tett
intézkedések alkalmazása
Az intézkedések vízfolyás és felszín alatti víz víztestenkénti alkalmazásának statisztikai adatait
mutatja be a 8.4 és 8.5 táblázat. Az állóvizek esetében olyan sok az adathiány (állapotjellemzı és
terhelés egyaránt), hogy az egyéb szennyezésekre vonatkozó intézkedések, néhány kivételes
esettıl eltekintve, gyakorlatilag nem tervezhetık.
A táblázatok tartalmával kapcsolatban lásd a 8.1.6 fejezetet.
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8.4 táblázat

Az egyéb szennyezések megelızése, kárelhárítása, kármentesítése
érdekében tett intézkedések alkalmazása a vízfolyás víztesteknél

Intézkedés

KK1,
KK2:
Ökológiai
szempontok
érvényesítése
a
hajózásban,
kikötık
korszerősítése
KÁ1: A vizek állapotát veszélyeztetı
szennyezett területek kármentesítése
KÁ2: Kárelhárítási tervek kidolgozása és
megvalósítása

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

0

A környezeti
célkitőzés eléréséhez
szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek
%-ában)
2015-ig
2015 után

0

100

0

0

0

0

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig

2015 után

0

0

A szennyezésekhez
kapcsolódva alkalmazzák.
A nagy folyókra és alegység
szintő vízgyőjtıkre készül,
víztestenként nem adható meg.

A probléma által jelentısen érintett vízfolyás víztestek száma 4, aránya az összes víztesthez (13)
képest: 31%.

8.5 táblázat

Az egyéb szennyezések megelızése, kárelhárítása, kármentesítése
érdekében tett intézkedések alkalmazása a felszín alatti víztesteknél

Intézkedés

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz
elvezetés, jó települési vízgazdálkodási
gyakorlat)
KÁ1: A vizek állapotát veszélyeztetı
szennyezett
területek
kármentesítése
(Kármentesítési Program)
KÁ3: Felszín alatti vizek szennyezıdésének
megakadályozása

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek
%-ában)
2015-ig
2015 után

0

0

Minden településen
alkalmazzák

100

0

A tényleges szennyezésekhez
kapcsolódva alkalmazzák.

0

0

100

0

0

100

0

80

0

0

KÁ4: Szakszerő kútkiképzés, kútrekonstrukció
KÁ5: Utak-vasutak vízelvezetı rendszerének
korszerősítése

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(a sérülékeny víztestek
%-ában)
2015-ig
2015 után

Általánosan alkalmazzák, helye
víztestenként nem adható meg

A probléma által jelentısen érintett felszín alatti víztestek száma: 2, aránya a viszonyítási alaphoz
képest: 40%.
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8.3 Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító
intézkedések
Az emberi beavatkozás sok vízfolyás és állóvíz esetében jelentısen átalakította a vízfolyások
medrét, a parti sávokat és az ártereket is. Az alegység felszíni víztestjei közül számos jelentısen
befolyásoltnak tekinthetı. A módosítások legfontosabb okai az árvíz-és belvízvédelem, a
víztározás, vízszintszabályozás, vízkivételek és vízátvezetések, amelyek befolyásolhatják a vizek
ökológiai állapotát.
Az intézkedési csomag célja – a vízjárást érintı intézkedések kivételével, amelyeket egy másik
fejezetben tárgyalunk – a hidromorfológiai problémák megoldása, szem elıtt tartva az emberi
igényeket. Az ún. erısen módosított és mesterséges víztestek esetében csak azokat az
intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek nem ellentétesek a kiemelt fontosságú emberi igény
teljesítésével.
8.3.1 Vízfolyások és állóvizek medrét érintı intézkedések

Felelısök:
KvVM, FVM, ÖM
Végrehajtásban érintettek:
 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, szabályozás továbbfejlesztésére további kiegészítı
intézkedések bevezetése szükséges.

b) további megvalósítandó intézkedések
Nagy folyók esetében a szabályozottság teljes megszüntetése általában irreális elképzelés.
Felülvizsgálható azonban a mőtárgyak mőködése, illetve érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy a
megfelelıen széles hullámtéren belül hagyni kell, hogy a folyó maga alakítsa medrét (a védendı
értékek megfelelı biztonsága mellett). A folyók szabályozottságát korábban kiváltó árvízvédelem
továbbra is elsıdleges szempont, azonban az árvízi kockázatok kezelésére összetettebb,
rugalmasabb módszereket kell alkalmazni, figyelembe véve a folyók ökológiai állapotából adódó
követelményeket is.

8.3.2 Vízfolyások árterére vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti
sávjára vonatkozó intézkedések
Felelısök:
KvVM, ÖM, FVM
Végrehajtásban érintettek:
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 vízfolyás kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat)
 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 (3m) külterületen csak gyepgazdálkodás folytatható. A jogszabályok alapján a nagyvízimederre kezelési tervet kell készíteni, de azok jelenleg még nem készültek el. A hazai mőszaki és engedélyezési
szabályok meglehetısen általánosak, szabályozás továbbfejlesztésére további kiegészítı intézkedések bevezetése
szükséges. A jelenlegi belvízrendszerek esetében a vízvisszatartás mértéke nem elegendı. Nyílt árterek kialakítása a
támogatási rendszerekbıl nehezen támogatható, ezért általában csak természetvédelmi célú beruházások valósulnak
meg.

A jelenlegi szabályozás (hazai jogszabályok, mőszaki irányelvek - EU Irányelv nincs) nem
ösztönöz az ökológiai szempontok figyelembevételére, ezért a vízfolyások rendezett, szabályozott
jellege nehezen javítható. Amennyiben a terület kisajátítását nem lehet megoldani, a
hullámtéri/ártéri gazdálkodás bevezetése jelenleg csak önkéntes ÚMVP támogatással ösztönzött, és
ez csak eseti megvalósulást eredményez. A jogszabályok alapján a nagyvízi-mederre kezelési
tervet kell készíteni, de azok jelenleg még nem készültek el.

b) további megvalósítandó intézkedések
Az ártéri/illetve hullámtéri gazdálkodás megfelelı kialakításának és fenntartásának célja a vízfolyás
és a mezıgazdasági terület közötti védısáv kialakítása. A szélesebb, megfelelı területhasználattal
rendelkezı hullámtér kedvezı a tápanyag-visszatartás és az árvízlevezetés szempontjából is. Az
intézkedések során figyelembe kell venni, hogy a kockázat-kezelési tervekben megállapított árvízi és
belvízi kockázat nem növekedhet. Nem megfelelı szélességő puffersáv esetén szükség van egy
mesterséges védısáv kialakítására, amely a szennyezés és a gyomosodás elleni véd (általában 810 m széles erdısáv, de lehet szélesebb füves-bokros zóna is -) A vízfolyások mentén kialakuló,
változó szélességő növényzónák fontos részei lehetnek az élıhelyek mőködése szempontjából
alapvetı zöld folyosók rendszerének.
A növényzónák közül kiemelkedıen fontos a partmenti védıerdı sáv, amely a szennyezés és a
gyomosodás elleni védelem mellett biztosítja azt az árnyékot is, ami megakadályozza a meder
benövényesedését – hosszabb távon szükségtelenné téve az ezzel kapcsolatos karbantartást.
Települési szakaszokon a fenti intézkedések csak a belterületi sajátságok figyelembe vételével
valósíthatók meg.
Feliszapolódott medrek esetében szükséges lehet az üledék egyszeri eltávolítása (a rendszeres
kotrási munkálatokon felül. A jó ökológiai állapot biztosításának alapvetı feltétele a rendszeres
fenntartási munkák elvégzése is.
A medrek és környezetük ökológiai állapotának javítása azonban a vízgyőjtı-gazdálkodási terv
egyik fontos célkitőzése.
A vízfolyásokból az üledék egyszeri eltávolítása, illetve a medrekben és a parti sávokon (határoló
töltéseken) a növényzet gondozása, szelektív irtás megvalósítása.
A lakosság egyetértése esetén a vízfolyások mentén partmenti védısávok kialakítása.
Az alegység területén található mesterséges medrek emberi igényeknek megfelelıen, a belvizek
elvezetésére készültek, a természetes medrek funkciója is ugyan az. A csatornák nagy része
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integrált hasznosítású, az utóbbi években öntözési, természetvédelmi, vízpótló, használtvíz
elvezetı funkciót is kapott. A csatorna funkcióját (belvízlevezetés, öntözés, mindkettı) nem zavaró,
reálisan megvalósítható állapotjavító intézkedések javasolhatók. Ezek közé tartozik a part
menti védısávok kialakítása, a fenntartási módszerek módosítása, az üzemeltetési rend
felülvizsgálata. A csatornák üzemeltetését alapvetıen meghatározza a célja, a változtatások
ennek keretein belül történhetnek. A csatornák kialakítása, fenntartása szoros kapcsolatban van a
vízvisszatartáson alapuló új belvízgazdálkodási koncepció megvalósításával .
Az intézkedések tervezésének és megvalósításának alapját a vizek hasznosítását, védelmét
biztosító hazai szabályok, illetve a kapcsolódó mőszaki szabványok jelentik. (EU Irányelv nincs).
Ez a háttér nem elegendı és nem ösztönöz az ökológiai szempontú átalakításra. Szükség van a
síkvidéki vízrendezés jó gyakorlatának kidolgozására, és ennek keretében a különbözı
csatornák átalakítása, illetve fenntartása során figyelembe veendı szempontok rögzítésére..
Az Árvízi Kockázatkezelési Irányelv (2007/60/EK) elıírja, hogy az árvízvédelmi kockázati tervek
készítése során (határidı 2015) figyelembe kell venni a VKI jó állapotra vonatkozó elıírásait. A VKI
tekintetében pedig az árvízi biztonság szempontjait kell figyelembe venni a végrehajtás során.

8.3.3 A hidromorfológai viszonyokat javító vízhasználatok megvalósítása
Felelısök:
KvVM, FVM, ÖM, NFGM, KHEM
Végrehajtásban érintettek:
 a vízfolyás és/vagy mőtárgy, kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat)
 vízhasználók (energiaipar, halászat, közlekedés)
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fenntartható vízhasználatra hazai jogszabályok vonatkoznak, EU Irányelv nincs. Az alegység területén társadalmi
konszenzuson alapuló, vízjogi engedélyekkel szabályozott a duzzasztómővek üzemrendje, a használtvizek
befogadókba vezetése., melyek kockázatot jelentenek ugyan a jó állapot elérése szempontjából, azonban - mivel
alapvetı emberi igényeket szolgálnak ki - figyelembe kellett vegyük a víztestek kijelölésénél (erısen módosított
víztestek lettek) és a célállapot meghatározásánál (jó potenciál elérése a cél).
Egyes állapotjavító projektek megvalósítására a ROP-okból támogatás szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú
projektek a KEOP-ból támogathatók.

b) további megvalósítandó intézkedések
A vízfolyások igénybe vétele, használata során olyan emberi igényeket kielégítı funkciók kerültek
kialakításra, amelyek az ökológiai állapotot befolyásolják. Az intézkedések célja a hosszirányú
átjárhatóság szükségességének vizsgálata, szükség szerinti biztosítása a duzzasztók és zsilipek
üzemeltetésének módosításával, hallépcsık illetve megkerülı csatornák építése.
Az intézkedések egy másik csoportja a kikötık és hajózási tevékenység ökológiai szempontú
feltételeinek figyelembe vételével történı átalakítása.
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8.3.4 A vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
alkalmazása
Az intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait mutatja be a 8.6 és 8.7 táblázat. A táblázatok
tartalmával kapcsolatban lásd a 8.1.6 fejezetet.
8.6 táblázat

Vízfolyások hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása
vízfolyás víztesteknél

Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

HA1: Árterek helyreállítása töltések
elbontásával, áthelyezésével, illetve
mentett oldali vízkivezetéssel

100

0

100

0

0

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi
puffersáv kialakítása és fenntartása

100

0

33

0

0

33

0

23

7

33

0

69

0

33

67

61

0

0

100

0

31

HM1 – HM5: Ökológiai szemlélető
mederrehabilitáció és fenntartás ( meder,
parti sáv)
HM6: Vízfolyások medrének és parti
sávjának fenntartása ökológiai
szempontok szerint
DU1, DU2, DU3, DU4: Duzzasztók,
zsilipek üzemeltetésének módosítása,
hallépcsık építése
KK1, KK2: Ökológiai szempontok
érvényesítése a hajózásban, kikötık
korszerősítése

67

A probléma által jelentısen érintett vízfolyás víztestek száma: 3, aránya az összes víztesthez (13)
képest:23%.

8.7 táblázat

Állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása az
állóvíz víztesteknél

Intézkedés

HA3: Állóvizek part menti sávjában a
vízvédelmi puffersáv kialakítása és
fenntartása
HM7, HM9 Állóvizek partjának
rehabilitációja és fenntartása
HM10: Állóvizek medrének fenntartása
DU1, DU2, DU3: Duzzasztók, zsilipek
üzemeltetésének módosítása, hallépcsık
építése

8. fejezet

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

0

0

0

Függ az
elıkészítı
fázistól

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Intézkedés

KK1: KK1, KK2: Ökológiai szempontok
érvényesítése a hajózásban, kikötık
korszerősítése

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

0

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

0

0

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

0

0

A probléma által jelentısen érintett állóvíz víztestek száma: 1, aránya az összes víztesthez (4)
képest: 25%.

8.4 Fenntartható vízhasználatok a vizek mennyiségi védelme érdekében
A fenntartható vízhasználatok elısegítése alapvetıen szabályozáson keresztül valósítható meg.
A vízkivételekkel, illetve vízelvonással járó beavatkozások jelentısen megváltoztathatják a folyók
vízjárását, a felszín alatti vizek esetében pedig a természetes rendszerek (források, vízfolyások,
szárazföldi élıhelyek) vízellátását. A hatások mérséklését, a fenntarthatóság kritériumainak
betartását biztosítja a vízkivételek és az egyéb vízelvonással járó vízhasználatok és
vízátvezetések engedélyezésének szabályozása, a vízzel való takarékosság elısegítése, a
területi vízvisszatartás növelése és a tározók alvízi igényeket szem elıtt tartó üzemeltetése (a két
utóbbi intézkedést más csomagokban tárgyaltuk).
Az alegység kisvízfolyásainak kisvízi készleteit a jelenleg engedélyezett vízhasználatok olyan
mértékben csökkentik, hogy gyakran szükséges korlátozások bevezetése. A helyzetet súlyosbítja,
hogy a jelenlegi engedélyezéshez kapcsolódó hasznosítható készletek még nem veszik
figyelembe a vízfolyások élıhelyeinek igényeit.
Az alegység területén a legnagyobb probléma vízkészletek hiánya, melynek oka, hogy a határon
túlról nem érkezik megfelelı mennyiségő és minıségő friss víz.
Fehér-Körös, Fekete-Körös, Korhány csatorna, Hosszúfok-Határér-Kölesér csatorna, Gyepescsatorna, Élıvíz-csatorna.
A probléma megoldása a Romániával folytatott tárgyalások eredményének függvénye.
A vízfolyásokban lefolyó vízmennyiség szempontjából a kis-, a közép- és a nagyvízi állapotokat
egyaránt befolyásolják az emberi hatások: vízkivételek, vízbevezetések és elterelések. Ezek
megváltoztathatják a felszíni víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan
mértékben, hogy az már akadályozza az ökoszisztéma mőködését és a jó ökológiai állapot
elérését.
Felelısök:
KvVM, FVM, ÖM, NFGM
Végrehajtásban érintettek:
 vízfolyások kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat),
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 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 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 hatékony használatát ösztönzı gazdasági szabályozó eszköz a vízkészlet-járulék.

b) további megvalósítandó intézkedések
A vízhasználatok szabályozásának egyik részfeladata a gazdasági szabályozók rendszerének
felülvizsgálata és módosítása (lásd részletesen az országos tervben), másik részfeladata pedig a
vízjogi engedélyezés alapjául szolgáló igénybevételi határértékek meghatározása.
Az alegység kisvízfolyásainak kisvízi készleteit a jelenleg engedélyezett vízhasználatok olyan mértékben csökkentik,
hogy gyakran szükséges korlátozások bevezetése. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenlegi engedélyezéshez
kapcsolódó hasznosítható készletek még nem veszik figyelembe a vízfolyások élıhelyeinek igényeit.
Az alegység területén a legnagyobb probléma vízkészletek hiánya, melynek oka, hogy a határon túlról nem érkezik
megfelelı mennyiségő és minıségő friss víz.
A probléma megoldása a Romániával folytatott tárgyalások eredményének függvénye. (lsd: 8.8.2 fejezet)
A vízfolyásokban lefolyó vízmennyiség szempontjából a kis-, a közép- és a nagyvízi állapotokat egyaránt
befolyásolják az emberi hatások: vízkivételek, vízbevezetések és elterelések. Ezek megváltoztathatják a felszíni
víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan mértékben, hogy az már akadályozza az ökoszisztéma
mőködését és a jó ökológiai állapot elérését.
.
A fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása alapvetıen szabályozás jellegő (az igénybevételi korlátok
meghatározásán keresztül), a korlátozásokon keresztül alapvetıen a vízhasználó feladata a víztakarékosságot
elısegítı intézkedések megvalósítása vagy korlátozás esetén új vízkivételi helyek igénybevétele . A hıhasznosításra
használt vizek minısége megengedi, hogy azt a vízkivétellel érintett vízadó összletbe visszasajtolják, ezért azok
visszasajtolása kötelezı. A visszasajtolásra alkalmas technológiákat Magyarországon be kell vezetni, alkalmazását
támogatni kell. Jelenleg egyedül az újonnan megvalósuló termálvíz energia hasznosítása esetén kaphat támogatást
a visszasajtolás, amelyet a meglévıkre is szükséges lenne terjeszteni.

További feladat az engedély nélküli

vízkivételek visszaszorítása, a felszín alatti vizek mennyiségi védelme érdekében. Az alegységhez tartozó felszín
alatti víztestek jó mennyiségi állapotúak, azaz a vízkivételek nem haladják meg a rendelkezésre álló készleteket (a
porózus víztestek esetében jelentıs szabad készletekkel is rendelkezünk) és nincsenek, kiszáradt vízfolyások, vagy
károsodott felszín alatti víztıl függı élıhelyek sem. Ugyanakkor ennek az állapotnak a fenntartása is igényli, hogy a
készletekkel való gazdálkodás az igénybevételi határértékekre épüljön, amely alapvetıen szabályozás jellegő . A
víztöbblet ellenére szükséges a víztakarékosság, valamint az illegális vízkivételek felszámolása ami vízbıség
esetén sem engedhetı meg. Mindhárom intézkedés általános jellegő, a víztestek állapotától függetlenül alkalmazni
kell.
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A hazai szabályozás az alapelvek tekintetében megfelel a fentieknek, a részletek kidolgozása még további feladat. Az
igénybevételi korlátokat a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben kell rögzíteni. A vizek használatát szabályozó gazdasági
eszköz a vízkészlet-járulék, amely finomításra szorul. Az intézkedések bevezethetık 2012-ig, a felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt hatásuk azonban jóval 2015 után fog jelentkezni. )
A felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodás elengedhetetlen feltétele a vízkészletek mennyiségének és a
természetes után pótlódásának ismerete. A minél pontosabb megismerés érdekében szükséges a víztest szintő
vízföldtani modellezések elvégzése, ennek segítségével meghatározhatók az igénybevételi korlátok, értékelhetıek
és elbírálhatóak a jelenleg meglévı, illetve jövıben fellépı vízigények.
A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje miatt a kémiai problémákkal terhelt sekély porózus víztestek jó
állapotának elérése hosszú idı alatt érhetı el.
.

A takarékos vízhasználat megvalósítása egyaránt jelenti az öntözési vízigények csökkentését
szárazságtőrı növények termesztésével, a területen visszatartott víz mennyiségének növelésével
és víztakarékos öntözési technológiák alkalmazásával, valamint a lakossági vízhasználatban a
takarékos szerelvények beépítését. A víztakarékos megoldások alkalmazását államilag kell
támogatni (lásd részletesebben az országos tervben).
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
erıforrás gazdasági hasznosítására egyre nagyobb az igény. Ennek lényege a takarékos (minél
nagyobb visszatáplálást lehetıvé tevı) 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 szükséges és átláthatóvá kell tenni a
hatósági és szakhatósági feladatokat, díjakat.
A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása
Az intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait mutatja be a 8.8, és 8.9 és 8.10 táblázat. A
táblázatok tartalmával kapcsolatban lásd a 8.1.6 fejezetet.
8.8 táblázat

A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása
vízfolyás víztesteknél

Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

TA3: Belvíz-érzékeny területekre
vonatkozó intézkedések (vízvisszatartás a
belvízelvezetı-rendszer használata nélkül,

78

8. fejezet

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

0

Intézkedési program

78

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

0

Függ az
elıkészítı
fázistól
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Intézkedés

mővelési mód- és ágváltás)
TA5: A belvíz-rendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

78

TA6: Víztakarékos növénytermesztési
módok alkalmazása
FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása,
ellenırzése, illegális használatok
megszőntetése
FE2: Ökológiai és vízminıségvédelmi célú
vízkormányzás, átvezetések, gravitációs
kapcsolatok helyreállítása

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

7

56

0

22

0

78

11

100

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

Függ az
elıkészítı
fázistól
Az éghajlatváltozástól függı
mértékben az egész országra
7

Mindenhol alkalmazzák.
7

62

A probléma által jelentısen érintett vízfolyás víztestek száma: 9, aránya az összes víztesthez (13)
képest: 69%.

8.9 táblázat

A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása az
állóvíz víztesteknél

Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek
%-ában)
2015-ig
2015 után

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes víztest %ában)
2015-ig
2015 után

A probléma által az alegység állóvíz víztestjei nem érintettek.
8.10 táblázat

A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása a
felszín alatti víztesteknél

Intézkedés

TA4: Csapadék-gazdálkodás,
beszivárgás növelése nem belvíz
érzékeny területeken
TA5: A belvíz-rendszer módosítása a
víz-visszatartás szempontjait figyelembe
véve (….megcsapolás csökkentése)
TA6: Víztakarékos növénytermesztési
módok alkalmazása
FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása,
ellenırzése, illegális használatok

8. fejezet

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(a sérülékeny víztestek
%-ában)
2015-ig
2015 után

50

0

0

0

0

50

0

0

50

0

Az éghajlatváltozástól függı
mértékben az egész országra

100

0

Mindenhol alkalmazzák
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Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

megszőntetése
FE4: Energetikai célra hasznosított vizek
visszasajtolása, visszasajtolási
technológia fejlesztése

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

0

0

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(a sérülékeny víztestek
%-ában)
2015-ig
2015 után

0

0

A probléma által jelentısen érintett felszín alatti víztestek száma: 2, aránya az összes víztesthez (5)
képest: 40%.

8.5 Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések
Felelısök:
KvVM, ÖM, FVM, NFGM, KHEM
Végrehajtásban érintettek:
 vízi közmő tulajdonos, szolgáltató (önkormányzat, állam),
 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
22
közüzemi vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi ivóvízminıségi problémát . 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.
Az alegység területén lévı valamennyi ivóvízbázis állapota megfelelı, azonban három ivóvízbázis az ún. sérülékeny
kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a vízkivételi helyek bizonyos környezetébıl (felszíni védıterület) a felszíni,
emberi eredető szennyezıdés 50 éven belül elérheti a vízkivételi helyet. Az ivóvízbázis-védelmi intézkedés célja az
ivóvíz termelés céljára kiépített vízmővek környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok
területén (i) a jelenlegi állapot feltárása (diagnosztikai fázis), valamint (ii) az emberi tevékenységbıl származó
szennyezések megelızése, a természetes, jó vízminıség hosszú távú megırzése (biztonságba helyezési fázis)
Amennyiben a vízkivételt veszélyeztetı szennyezıforrást tárnak fel, hatásuk csökkentése vagy felszámolásuk egyéb
intézkedések keretében történik .

b) további megvalósítandó intézkedések
A vízbázis diagnosztika és a biztonságba helyezés programja az Elek-Dél sérülékeny földtani
környezetben lévı vízbázis kivételével megvalósult az alegység területén. Az Elek-Dél vízbázis
diagnosztikai vizsgálatai jelenleg folyamatban vannak, KEOP pályázat keretében várhatóan
2010-ben befejezıdik. A területen nem ismert olyan szennyezés, amely ivóvízbázist

22

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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bizonyítottan veszélyeztetne. Lényeges további szabályozási feladat az ivóvízbázis-védelemre
vonatkozó jogi szabályozás korszerősítésén túl a gazdasági érdekeltség megteremtése. Az
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásán túl szükséges a kommunális szennyvízelhelyezés
megoldása az ivóvízbázisok veszélyeztetettségének csökkentése és a sérülékeny vízbázisok
védelme érdekében.
A vízbázisvédelemhez tartozik a gyógy- és ásványvízbázisok védelme is. A 123/1997(VII.18.)
Korm. rendelet szerinti diagnosztikai vizsgálatot, a védıövezetek meghatározását ezeknél a
felszín alatti vízkivételeknél is el kell végezni.

8.6 Vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi
intézkedések
Ezen fejezet tartalmazza a védett területekkel kapcsolatos speciális intézkedéseseket (kivéve az
ivóvízbázisok védıterületeit és a nitrát- és tápanyag-érzékeny területeket).
A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának feltétele, hogy a felszín alatti vízkészletek
hasznosítása nem okozhatja a felszín alatti vizektıl függı élıhelyek károsodását. További mőszaki
intézkedést jelentenek a felszíni és felszín alatti vízhasználatok korlátozása, megszüntetése,
szükség esetén felszín alatti vízpótlás a károsodott felszín alatti vizektıl függı élıhelyek lokális
rehabilitációja érdekében.
8-11. táblázat Károsodott védett természeti területekre vonatkozó intézkedések
Az élıhely vagy
élıhely-csoport (típus)
neve

Védett

A károsodás oka,

területek

amit az

szintje

intézkedések
kezelnek
folyó

Folyók

Intézkedések víztestenként

szabályozás, Kettıs-Körös (AEP668): DU1, DU3

vízlépcsı építések,

SCI

Fehér-Körös (AEP471): DU1, DU3

fenékküszöb

Mezıberényi fıcsatorna (AIP764):
„ex lege”

HM4, VT3, VT5, TA3, TA4, HA2,
HA3

„ex lege”
Szikes tavak

NP,

SCI,

„ex lege”
NP,

8. fejezet

SCI,

a

mezıgazdasági

termelés
csatornázás,

érdekében Kígyósi fıcsatorna (AIP764): HM4,
a

vizes VT3, VT5, TA3, TA5, TA6, HA2,

területek

lecsapolása, HA3

keletkezı

vizek

elvezetése

Körös-vidék,

Sárrét

(sp.2.12.2):

„ex lege”

FE1, FE2, FE3, TA3, TA5

NP,

Körös-Maros

SCI,

Intézkedési program
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„ex lege”

FE2, FE3, TA6,

mezıgazdasági Kígyósi-fıcsatorna

a
termelés
Pusztai vizes élıhelyek
(rétek, mocsárrétek, mocsarak)

NP, SCI

VT1, VT2, VT3,

csatornázás,
a

vizes

(AIP764):

érdekében DU2, TA3, TA5, TA6, FE2, FE3,

területek

keletkezı Körös-Maros köze
FE2, FE3, TA6,
vizek elvezetése
lecsapolása,

(sp.2.13.2):

A felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák pontos vízigényének meghatározására referencia
területeket kell kijelölni. A kijelölést élıhely típusonként célszerő elvégezni. A vizsgálatok
lefolytatásával meghatározható, hogy az egyes élıhelytípusok milyen intervallum közötti
talajvízszint változást viselnek el. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy a természetes
vízjárás okozta ingadozáson kívől képes e további kismértékő változást elviselni az adott
ökoszisztéma. Az erre a kérdésre adott válasz a vízföldtani modellezés egyik kiinduló adata,
peremfeltétele kel, hogy legyen.
8.6.1 Vizes élıhelyekre és védett természeti területekre vonatkozó
intézkedések
Felelısök:
KvVM, ÖM
Végrehajtásban érintettek:
 állam (Nemzeti Parkok), önkormányzatok
 vízfolyások, állóvizek, mellékágak, hullámtéri holtmedrek kezelıje
 vízhasználók, gazdálkodók
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A madárvédelmi irányelvben foglaltaknak megfelelıen hazánkban rendszeresen elıforduló fajok élıhelyeit
figyelembe véve kerültek kijelölésre a Különleges Madárvédelmi Területek. Az élıhely-védelmi irányelvnek
megfelelıen pedig az élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása alapján a Különleges Természetmegırzési
Területek kerültek kijelölésre.
Natura2000 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.
Az intézkedés megvalósítása folyamatban van, az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges a továbbiakban:

 Natura 2000 fenntartási tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályok
megalkotása,
 NATURA2000 területekre vonatkozóan fenntartási tervek kidolgozása a kormányrendelet
szerinti, a területhasználóval egyeztetett tartalommal (ezek megvalósítására az ÚMVP
forrást biztosít)
A gyepterületek fenntartására vonatkozó korlátozások ellentételezésére a Natura2000 gyepterületeken gazdálkodók
számára az ÚMVP kompenzációt biztosít.
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b) további megvalósítandó intézkedések
A védett területekkel kapcsolatos problémák kezeléséhez, számos korábban bemutatott
intézkedés hozzájárul. Kiemelkedı az árterek revitalizációja, partmenti védısávok kialakítása, a
területi agrár intézkedések 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 revitalizáció „természetközeli”
állapotok kialakítása érdekében (pl. kanyarulatok, mélyedések, változatos vízsebesség
létrehozása) a biodiverzitás növelésének fontos eszköze.
A megvalósult intézkedések tényleges hatásainak elıjele és mértéke azonban nagyban függ a
megvalósítás, kivitelezés módjától, ezért az intézkedési programok kidolgozásánál (majd a tervek
elkészítésénél) és a megvalósítás során is a természetvédelmi, ökológiai szempontokat a
megvalósítás alapvetı feltételeként 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.
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 fölmerült problémák megoldásának tervezéséhez kell látni a kiváltó okokat. Ezek
meghatározása csak a területek állapotnak és a bennük lejátszódó ökológiai folyamatoknak az
ismeretében lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a védett területek állapotjavításához, azaz az
intézkedések pontosításához, a károsodás okaiban jelentkezı bizonytalanságok eloszlatásához
elengedhetetlen a védett területek alapállapotának felmérése, a kezelési/fenntartási tervek
kiegészítése, elkészítése.
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
eszközeivel is elı kell segíteni pl. a jó erdıgazdálkodási gyakorlat, vagy vizes élıhelyek
fenntartására vonatkozó szabályok kialakítása.
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, ezzel csökkenteni a fenntartó beavatkozások
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.
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8.6.2 „Halas vizekre” vonatkozó intézkedések
Az alegység területén nem található halas víz.
8.6.3 Természetes fürdıhelyekre vonatkozó speciális intézkedések
Az alegység területén három víztesten található kijelölt fürdıhely, melyek a jelenlegi nyilvántartás
szerint fürdıvíznek nem jó állapotúak, rendszeres monitorozásuk szükséges.
Felelısök:
KvVM, ÖM, EüM
Végrehajtásban érintettek:
 fürdıhely üzemeltetıje,
 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 kibocsátás
szabályozás (elsısorban többlet-fertıtlenítés), üdülıterületek csatornázása, a védıterületek
kijelölése a jelenlegi szabályozás alapján, valamint a fürdıvíz minıségének biztosítása, ill. az
eliszaposodás lelassítása érdekében megvalósítandó kotrás, szárazulat kialakítás, esetleg
mőtárgyak létesítése. Újabb szabályozási intézkedés nem szükséges.
8.6.4 A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása
Az intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait mutatja be a 8.12, és 8.13 és 8.14 táblázat.
A táblázatok tartalmával kapcsolatban lásd a 8.1.6 fejezetet.
8-12. táblázat

A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása a vízfolyás
víztesteknél

Intézkedés

VT1: Élıhelyek állapotának felmérése, a
károsodás okainak feltárása, kezelési,
fenntartási terveik kiegészítése
VT3: Károsodott élıhely védelme,
rehabilitációja érdekében felszíni

8. fejezet

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes védett
term. területtel
(az érintett víztestek %érintett víztest %ában)
ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

80

80

0

33

0

0

0

40

0

17
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Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

Intézkedés

vízhasználatot érintı intézkedés.
VT4: Mentett oldali holtmedrekhez és
mélyárterekhez kapcsolódó élıhelyek
vízpótlása, vízellátása
VT8: Fürdıhelyekkel kapcsolatos speciális
intézkedések
FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó
halászati és horgászati gyakorlat
megvalósítása
HA2, TA5, HM1, HM2, HM6: a vízfolyás
medrére és hullámterére vonatkozó
intézkedések:
DU1, DU2, DU3, DU4: Duzzasztómővek,
zsilipek völgyzárógátas tározók
üzemeletetése, hallépcsık építése

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes védett
term. területtel
(az érintett víztestek %érintett víztest %ában)
ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

0

60

0

50

40

0

17

0

0

60

40

20

40

0

0

Az összes halászati
hasznosítású folyóvízre
alkalmazzák
Függ az
50
elıkészítı
fázistól
Függ az
67
elıkészítı
fázistól

Az összes alkalmazás viszonyítási alapja azoknak a víztesteknek a száma, amelynek vízgyőjtıjén
védett természeti terület található: száma 12. A probléma által jelentısen érintett vízfolyás
víztestek száma: 5, aránya a viszonyítási alaphoz képest: 42%.
8-13. táblázat

A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása az állóvíz
víztesteknél

Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek
%-ában)

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek
%-ában)
2015-ig

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(az összes védett
term. területtel
érintett víztest %ában)

2015 után

A problémával az alegység mesterséges halastó és horgásztó víztestjei nem érintettek.

8-14. táblázat

A vizes élıhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása a felszín alatti
víztesteknél

Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

VT1: Élıhelyek állapotának felmérése,
a károsodás okainak feltárása,
kezelési, fenntartási terveik

100

8. fejezet

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után
100

100

Intézkedési program

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(a FAVÖKO-val érintett
víztestek %-ában)
2015-ig
2015 után
100

0
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Intézkedés

Elıkészítés
2012-ig
(az érintett
víztestek %ában)

kiegészítése
VT2: Károsodott élıhely védelme,
rehabilitációja érdekében felszín alatti
vízhasználatot érintı intézkedés.
FE1, TA3, ill. TA5: A vízhasználatokat,
illetve belvíztározó esetén a
belvízrendszert érintı intézkedések

A környezeti célkitőzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások
(az érintett víztestek %ában)
2015-ig
2015 után

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(a FAVÖKO-val érintett
víztestek %-ában)
2015-ig
2015 után

0

0

0

0

0

0

0

Függ az elıkészítı
fázistól

Az élıhelyek (FAVÖKO-k) szempontjából figyelembe veendı víztestek száma 2. A probléma által
jelentısen érintett víztestek száma: 2, aránya a FAVÖKO-val érintett víztestekhez képest: 100%.

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 2015ig, 2021-ig és 2027-ig, amelyek állami/EU forrásokat igényelnek. 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 2015-ig elérhetı eredményeket a 2014-2021 közötti költségvetési tervezési idıszak
finanszírozási lehetıségei is befolyásolják, ugyanakkor a 2021-ig elérhetı eredmények fı forrását
jelentik.
Alap- és további alapintézkedések
Az alap- és további alapintézkedések megvalósításához szükséges becsült finanszírozási igényt
és a rendelkezésre álló, valamint tervezett forrásokat foglalja össze a következı táblázat:
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8-15. táblázat:

Az alapintézkedések költsége, Mrd Ft
200720131

Alapintézkedések
1

Szennyvíz Program (A), 2007-2015

-20152

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

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

További
igény

-2027

2014-2027

422,4

2

-2021

106

106

196,2

-

-

5,64

36

26

-

38,1

12

38

50

100

-

-

-

-

11

29

62

236,4
4

Nitrát Akcióprogram (A) és felülvizsgálata

252,7

Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot (TA)

-

Natura 2000 és védett területek
Vízhasználatokat érintı beavatkozások
Állóvizek, holtmedrek és mellékágak vízpótlása
Összesen
1

2
3

4

28,6
1 180,0

5

10

170

103

40
15
50

323

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

Az alap- és további alapintézkedések megvalósítására 2007-2013 között rendelkezésre álló teljes
forrás mintegy 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 vízbázis-védelmi feladatok, a kár-mentesítés és a természetvédelmi
feladatok megvalósításához van szükség többletforrásokra.
Kiegészítı intézkedések
a) Intézkedések elıkészítése és átfogó intézkedések
Az elıkészítı és átfogó intézkedések forrásigénye (fejlesztés és mőködtetés együtt) 2010-2027-ig
18 év alatt, közel 70 Mrd Ft, 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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Elıkészítı és átfogó intézkedések költségei, Mrd Ft1

8-16. táblázat:

20072013

Elıkészítı és átfogó intézkedések

20102015

2021

Összesen

2027

2010-2027

A) Elıkészítı vizsgálatok
Intézkedések elıkészítése

0,9

0,1

1,0

Védett területekre vonatkozó elıkészítı vizsgálatok

0,9

0,1

1,0

B) Átfogó intézkedések
Jogalkotási feladatok

0,3

Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatok

2,5

Hatósági és igazgatási munka erısítése

0,3

2,7

2,7

1,9

7,4

5,7

1,7

1,7

9,1

10,6

10,6

Monitoring rendszerek
- fejlesztése, egyszeri felmérések

3,2

10,7

- mőködtetési többletköltsége

2,9

10,7
24,1

Informatikai rendszerek
- fejlesztése

1,2

0,9

- mőködtetési többletköltsége

0,9

0,1

0,1

K+F feladatok

4,5

0,4

0,1

Képességfejlesztés, szemléletformálás

3,9

3,0

2,0

8,9

18,6

16,3

69,0

0,3
4,9

C) Egyéb tervezési feladat
Területi vízminıségi kárelhárítási tervek kidolgozása

0,5

Mindösszesen

6,9

32,9

0,5

b) beruházások, fejlesztések
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.
8-17. táblázat:

A beruházási, fejlesztési jellegő kiegészítı intézkedések költsége, Mrd Ft1
200720131

Intézkedések

-20152

-2021

-2027

Összesen
2014-2027

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek
Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül

56

Csatornázás vagy szakszerő egyedi, ill. település
3
szintő szennyvíztisztítás és – elhelyezés megoldása

43,14

56

63

100

163

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója 5

n.a

n.a

n.a

5

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

78

29

138

Csatorna rendszerek rekonstrukciója

6

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint
7

Hulladéklerakók rekultivációja

20

B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
Vízfolyások
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200720131

Intézkedések

-20152

Állóvizek

-2021

Összesen
2014-2027

-2027

20

49

2

7

11

18

belvíz-érzékeny területek

4

6

10

part menti védısáv

3

4

7

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban

1

1

2

erózió-érzékeny területek

26

64

79

168

belvíz-érzékeny területek

38

95

138

271

2

5

5

13

14

157

445

807

69

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

9

Önkéntes

168,5

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

7
32

286,4

Összesen 2014-2027
Mindösszesen

941
1227

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 (2021-ig 63 Mrd Ft, 2027-ig 100 Mrd Ft), mint akkor ha mindenhol csatornázás valósul meg, ekkor a költségek közel
40%-al nınek. Feltételezésünk szerint a 2016-201 között 80 Mrd Ft, késıbb 100 Mrd Ft szükséges. A teljes összegbıl kifejezetten a
felszín alatti vizek jó állapotba hozása érdekében szükséges intézkedések a 2021-ig terjedı idıszakra lettek ütemezve, a többit
elsısorban közegészségügyi és társadalmi igény miatt szükséges megvalósítani ezeket a 3. ciklusra lehetett csak ütemezni.

4

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

5

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

6

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

7

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

biztosít.
8

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

9

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

A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges kiegészítı intézkedésekre 2007-2013 év között
rendelkezésre áll mintegy 290 Mrd forint. A kiegészítı intézkedések várható forrásigénye
2014-2027 között mintegy 950 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. (E
becslések még nem tartalmazzák a víziközmő hálózatok rekonstrukciós költségeit, valamint a
belterületi csapadék-vízelvezetés költségeit.)
A következı költségvetési tervezési idıszak elsı két évében, 2014-2015-ben a becslések
szerint mintegy 160 Mrd Ft forrásigény jelentkezik e területeken.
A szennyvízkezeléssel, elhelyezéssel kapcsolatos költségek mintegy 220 Mrd forintot tesznek ki.
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A vízfolyások hidromorfológiai állapotát javító intézkedések becsült forrásigénye, amit 2027-ig
ütemezetten kell végrehajtani, várhatóan mintegy 138 Mrd Ft. E költségek döntı része, mintegy
80%-a mederrehabilitáció. A mederrehabilitációra vonatkozóan az itt szerepelı összeg felsı
költségbecslésnek tekinthetı, a részletes tervek készítésekor várhatóan az összeg akár 20-30%-al
is csökkenhet. Az állóvizekre vonatkozóan is a hidromorfológiai beavatkozások közel 70 milliárd
forintba fognak kerülni.
Az agrár-intézkedéseket érintı teljes forrásigény 2027-ig két EU költségvetési idıszakra mintegy
515 Mrd forint, amely összeg a vízvédelmi területek lehatárolásával pontosodni fog. A tervezett
forrásigény a 2007-2013 idıszakra becsült VKI célú ÚMVP forrásoknál kevesebb ugyan, azonban
a források jelentıs részét kitevı agrár-környezetvédelmi intézkedések jelenlegi összege nem
minden célprogram esetében VKI szempontok szerint kerül felhasználásra, ezért a jövıben a
vízvédelmi zónarendszerre vonatkozó intézkedések hangsúlyosabb támogatása szükséges,
kiemelten az erdı-, gyep- és vizes élıhely mővelési ágváltások, környezetkímélı agrotechnikai
módszerek elterjesztése.
c) mőködtetési források
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
Parkok, 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, a határon átnyúló problémák kezelése
8.8.1 A Duna vízgyőjtı-gazdálkodási terve
Jelen VGT adatai alapján a hazai felszíni vizek rosszabb állapotban vannak a Duna vízgyőjtı
többi országának vizeinél vagy az értékelési rendszerünk túl szigorú. Az eredmények felvetik
az osztályozó rendszerünk felülvizsgálatának kérdését is, elsısorban a hidromorfólógiai hatásokra
érzékeny minıségi elemek osztályhatárainak átgondolására vonatkozóan. Erre az elkövetkezı
tervezési ciklusban, az interkalibrációs eredmények tükrében kell sort keríteni.
8.8.2 Konkrét nemzetközi kezelést igénylı problémák, és közös intézkedések
A víztestek minısítése során több olyan problémával találkozhatunk, amely esetében a jó állapot
elérése csak valamelyik szomszédos ország intézkedései, vagy Magyarországgal közös
intézkedései révén lehetséges. Mindkét esetben fontos kérdés, hogy a szomszédos ország:
 ismeri-e a problémát, illetve ha EU tagország, az adott kapcsolódó víztest minısítése
alapján beazonosítható-e a hazai minısítésnél figyelembe vett állapotrontó probléma,
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 tervez-e intézkedéseket a számunkra fontos probléma kezelésére,
 illetve tagország esetében mikorra kívánja a jó állapotot elérni.
A fentiek alapján lehet a hazai VGT-ben meghatározni, hogy
 szükségesek-e kiegészítı intézkedések vagy akár közös programok a jó állapot elérésére,
 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 legfontosabb nemzetközi kezelést, vagy a szomszédos országok beavatkozásait igénylı
olyan problémák, amelyek kezelése nélkül nem érhetı el a jó állapot az alábbiak:
 Az alegység területén lévı, a Román határon túlról érkezı vízfolyások vízminıségét alapvetıen a belépı víz



romániai eredető nehézfém-szennyezettsége és a havária jellegő szennyezések (pl. úszó szemét, nehézfémek)
határozzák meg. A Fehér-Körös vízminıségi problémáját az országhatáron túlról érkezı vizek nehézfém
szennyezése okozza. A jó állapot elérésére Magyarország csak a román féllel együtt tehet vállalásokat a
vízminıség több komponense tekintetében. A nehézfémek, veszélyes anyagok tekintetében tılünk teljesen
független a megoldás. A tápanyag és szervesanyag terheléscsökkentésére vonatkozó hazai lépések is csak
akkor lehetnek elégségesek, ha a határon túl is megfelelı intézkedések valósulnak meg.
A Kırösök vízrendszerében jelentkezı legnagyobb probléma a vízkészletek hiánya. A Kettıs-Körös alegység
területén a legtöbb víztest esetében a megoldást a Romániával történı megegyezés után érkezı megfelelı
mennyiségő és minıségő friss víz jelentheti. Magyar-Román vízügyi egyezmény van érvényben a két ország
közötti vízgazdálkodási együttmőködés szabályozására. Közös projektek vannak folyamatban a vízforgalom
átalakítására, ugyanakkor tárgyalások szükségesek a mederben hagyandó készlet, illetve a határ túl oldalán
mőködı tározók üzemeltetési rendjének tekintetében. A térségben a vízkészletek pótlására vízátvezetés
szükséges Románia területérıl.

8. fejezet

Intézkedési program

– 216 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

9 Kapcsolódó programok és tervek
A Víz Keretirányelv elıírása szerint a vízgyőjtıkhöz kapcsolódó, a vizek állapotát befolyásoló
programokat és terveket figyelembe kell venni vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során annak
érdekében, hogy az intézkedési terv hozzájáruljon a régiók kiegyensúlyozott fejlıdéséhez, de
annak érdekében is, hogy ezek ne akadályozzák meg a kívánt állapotok elérését.
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítésekor alkalmazkodni kell más direktívák által
meghatározott szakpolitikai elıírásokhoz is, hiszen azok jogilag egyenrangúak a vízügyi politikát
meghatározó VKI-val. Célszerő ezért a víz védelmének és a fenntartható gazdálkodásnak a
közösségi politika más, olyan területeibe való integrálása, mint az energia-, a közlekedés-, a
mezıgazdasági, a halászati, a regionális és idegenforgalmi politika. Ennek a tervnek alapot kell
biztosítania a folyamatos párbeszédhez és a fokozottabb integrációra törekvı ágazati stratégiák
fejlesztéséhez.
A különbözı szakterületek célkitőzéseinek megismerése érdekében felmérésre kerültek a
szakpolitikai határozatok, országos stratégiák és programok. A programok gyakorlati
megvalósítása projekteken keresztül történik, ezért összegyőjtötték a vízgyőjtıkkel kapcsolatos
országos, regionális és területi projekteket is. Az alegységi szintő programok, tervek és projektek
listáját a 9-1. melléklet tartalmazza.
A szakterületi politikák elemzése során, miután a VKI szempontjából nem releváns politikák kizárásra kerültek, a
stratégiák és a tervek, vagy esetenként a projektek vizsgálata a VKI-ban elıírt környezeti célkitőzések
teljesíthetıségére terjedt ki. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a stratégiák, illetve programok
elemzése ezen az általános szinten félrevezetı lehet, hiszen annak értékelése, hogy az adott ágazati célkitőzés
milyen mértékben befolyásolja a vizek állapotát csak az egyes projektek részletes hatásvizsgálatával lehetséges.
Általában még egy projekten belül is több elem, tevékenység valósul meg, amelyek hatása különbözı lehet. Az
viszont ma már minden programról elmondható, hogy a környezet védelme és a fenntartható fejlıdés kötelezıen
alkalmazott horizontális elvárás.
A vizsgálatok során a komplex, több programot is érintı fejlesztések esetében feltételezték, hogy a különbözı
elemek mindegyike megvalósul még akkor is, ha a források és a finanszírozási lehetıségek eltérıek. Példaként
említhetı a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) program, amely árvízvédelmi, terület- és vidékfejlesztési,
valamint infrastruktúra-fejlesztési elemeket egyaránt tartalmazott. A VTT teljes körő megvalósítása esetében a VKI
célkitőzéseit támogató program lehetne, azonban a vizek állapotának javítását is célzó elemek elhagyásával
semleges, vagy akár a VKI célkitőzéseinek elérését akadályozó fejlesztéssé is válhat. A jelenleg megvalósuló VTT az
eredeti komplexitását jórészt elveszítette, így a tájgazdálkodást érintı elemek újbóli visszavétele és megerısítése
szolgálná a VKI célkitőzéseit.

Abban az esetben amennyiben egy adott stratégia, program, vagy projekt VKI
szempontjából vizsgálandó minısítést kapott, akkor feltételezhetı, hogy az a fejlesztés,
vagy annak valamilyen eleme esetleg akadályozza, vagy meghiúsítja a vizek jó állapotának
elérését, ezért a VKI 4. cikkely 7. pontjában biztosított kivételek egyikének alkalmazása, azaz
VKI szerinti hatásbecslés szükséges. A VKI 4. cikk 7. pontja szerinti vizsgálat, illetve
igazolás eredménye alapján megvalósított fejlesztés nem jelenti a Víz Keretirányelv
elıírásainak megszegését még akkor sem, ha az érintett vizek jó állapotát emiatt nem lehet
elérni.
Több olyan jelentıs, a fenntartható vízhasználatok keretébe illeszthetı igény és probléma van
Magyarországon, amelyek megoldásához a jövıben új létesítményeket kell megvalósítani. Ezek
egy része a jó állapottal nem összeegyeztethetı hatással lehet a vizek állapotára.

9. fejezet

Kapcsolódó programok és tervek

– 217 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-13 Kettıs-Körös

A VKI (4. cikk (7)) szerint igazolni kell, hogy a tervezett tevékenységek megvalósítása elsırendő
közérdek, és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével
elérhetı elınyöket felülmúlják az emberi egészség és biztonság megırzésében, vagy a
fenntartható fejlıdésben jelentkezı elınyök.
A VKI 4. cikk 7. szerint nem történik meg a keretirányelvi célok megszegése ha:
1. A jó állapot vagy potenciál elérése, vagy ezek romlásának megelızése meghiúsul a felszíni
víztest fizikai jellemzıiben, vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új
beavatkozás/változás(ok) következtében (new modification). Ekkor a jó állapot/potenciál
elérése meghiúsulhat, sıt romlás is bekövetkezhet.
Ebbe a körbe tartoznak például:








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

2. Új fenntartható fejlesztési tevékenységek következtében amennyiben nem elızhetı meg, hogy
a víztest a kiváló állapotról a jó állapotra romoljon, abban az esetben is megengedhetı az
állapotromlás, igaz, hogy csak a kiválóról a jóra.
Azonban mind a két esetben (a VKI 4. cikk (7) szerint) a vízgyőjtı-gazdálkodási terv(ek)ben
igazolni kell, hogy a terv(ek) jóváhagyói
 mindent megtesznek az állapotra gyakorolt kedvezıtlen hatás mérséklésére, és
 a célkitőzéseket 6 évente felülvizsgálják, ill.
 az új változással járó beavatkozás, vagy fejlesztési cél elsırendő közérdek, és/vagy a
környezet és a társadalom számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével elérhetı elınyöket
felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkezı új változások vagy módosulások,
valamint az emberek biztonságának megırzésében vagy a fenntartható fejlıdésben
jelentkezı elınyök (pl. az árvízvédekezés, a belvizek elvezetése élet és vagyonbiztonsági
szempontból esetenként elkerülhetetlen), valamint
 a beavatkozással vagy fejlesztéssel érintett víztest állapotának megváltoztatását
eredményezı fent említett elınyös célkitőzések a mőszaki megvalósíthatóság, vagy az
aránytalan költségek miatt nem érhetık el más, jelentıs mértékben jobb környezeti
állapotot eredményezı eszközökkel.
 a beavatkozás vagy fejlesztés más víztestre vonatkozó VKI célok elérését állandó jelleggel
nem zárja ki, vagy nem veszélyezteti.
E tervekre nézve a fent megadott szempontok szerinti környezeti-, társadalmi-, gazdasági
vizsgálatok kötelezıek. Igazolni kell, hogy minden megvalósítható lépést megtettek-e annak
érdekében, hogy csökkentsék a víztest állapotára gyakorolt kedvezıtlen hatást. Tehát a VGT-be
akkor kerülhet be egy új projekt (nem mint VKI intézkedés), ha a kötelezı vizsgálatokat elvégezték.
Ilyen vizsgálat még nem történt egyes nagy jelentıségő infrastrukturális terveknél mint pl.
Csongrádi vízlépcsı, Duna hajózhatóság. Ha a szükséges vizsgálat megtörtént, és az eredményei
kedvezıek akkor a projekt, mint új fejlesztés a mentességek egyik indokaként kerülhet be a VGT-
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be. Egy, a VGT-be nem került projekt megvalósítására akkor és csak akkor kerülhet sor, ha ezeket
a vizsgálatokat elvégzik és dokumentálják, a megfelelı módosításokat végrehajtják a projekten,
szükség esetén elállnak a projekt végrehajtásáról és dokumentálják. Ennek hiányában csak a
következı VGT felülvizsgálatkor 2015-ben szerepelhet, mint új fejlesztés. A VKI nem zárja ki egy a
vizek állapotát nem javító, esetleg rontó új fejlesztés megvalósulását, ha a szükséges igazolás
megtörtént. A fenti vizsgálatok elvégzése és beépítése az engedélyezési eljárásba eredményezni
fogja a negatív hatások elkerülését, illetve minimalizálását. A VKI 4. cikk 7. szerinti vizsgálatok
kötelezıek, amelyre vonatkozó szabályozási javaslatot az Intézkedési Program (8. fejezet)
tartalmaz.
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10 A közvélemény tájékoztatása
A Víz Keretirányelv kimondja, hogy a társadalmat be kell vonni a vízgyőjtı gazdálkodási
tervezésbe, mivel vizeink védelme hatékonyabb lesz, ha az állampolgárok, az érdekelt társadalmi
csoportok, a civil szervezetek is részt vesznek a vizekkel való gazdálkodás folyamatában, az erre
vonatkozó tervek készítésében és végrehajtásában. A közös gondolkodás, a problémák, a célok, a
lehetséges intézkedések és azok várható költségeinek megvitatása, ezek alapján a tervek
átdolgozása, továbbfejlesztése, és ezek szerinti megvalósítása a társadalmi részvétel 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 Víz Keretirányelv a társadalom bevonás három
szintje közül az információ átadást és a konzultációt kötelezıen írja elı, míg az aktív bevonást
támogatandónak tartja.

10.1 A tájékoztatás folyamata
A VKI-val kapcsolatos társadalom bevonás stratégiáját és módszertanát 2006-ban dolgozták ki,
majd az ún. elsı konzultációs fázis során szerzett tapasztalatok alapján véglegesítették 2007-ben.
A kidolgozott stratégia országos, részvízgyőjtı és területi szinten megvalósuló aktív társadalombevonásra adott javaslatot.
2007. elsı félévében a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemtervének és munkaprogramjának véleményezésében
számos szakmai és civil szervezett vett részt, és 2007. július 10-ig összesen 62 írásos vélemény érkezett különbözı
szervezetektıl, bizottságoktól, érdekcsoportoktól és egyénektıl. Az egyes csoportok mögötti tagságot is figyelembe
véve több ezer érdekelt akarata tükrözıdik az észrevételekben, melynek alapján született meg az 5/2009(IV.14.)
KvVM rendelet a Vízgazdálkodási Tanácsokról.
2008. elsı félévében a „Vitaanyag Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl” címő dokumentum
megvitatására került sor. A vitaanyag a hazai adottságok és meghatározó folyamatok áttekintése után
Magyarországnak a Duna medencében elfoglalt helyzetét figyelembe véve foglalta össze az ország, illetve a négy
hazai részvízgyőjtı jelentıs vízgazdálkodási kérdéseit. Az írásos konzultáció során 59 írásbeli észrevétel érkezett.
Az írásbeli véleményt megfogalmazók részére a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2008. ıszén
vitafórum keretében adott válaszokat. Emellett a 42 hazai tervezési alegységre vonatkozóan a Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságok további rövid konzultációs anyagokat készítettek, melyeket szintén írásban lehetett
véleményezni.

A konzultáció legfontosabb szakasza, az intézkedési programok társadalmi vitája 2009-ben,
a tervezéssel párhuzamosan folyt.
A társadalom-bevonás elsı szintjét, az információ átadását a tervezés mindenki által elérhetı
honlapja, a www.vizeink.hu, és a széles nyilvánosság folyamatos tájékoztatása biztosította az írott
és elektronikus médián keresztül. 2009. májusában egy országos és több regionális sajtótájékoztatót szerveztek a téma megismertetése érdekében. Ezt több tucat sajtóanyag kiadása
követte, amelyek minden alkalommal felhívták a figyelmet a honlapra és a hozzászólási
lehetıségre.
A második szint, a társadalmi konzultáció folyamata négy lehetıséget kínált a vízgyőjtıgazdálkodási tervezésbe való bekapcsolódásra. A konzultáció elsısorban a vízgazdálkodásban,
illetve bármilyen víz- vagy területhasználatban érdekelt szervezetek, intézmények, szövetségek,
civil szervezetekre koncentrált, másodsorban általában az állampolgárokra.
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 Írásbeli konzultáció: Folyamatos internetes írásbeli véleményezési lehetıség az elkészült
anyagokról, tervezetekrıl, amelyek az erre a célra kifejlesztett www.vizeink.hu honlapon
kerültek közzétételre. A beérkezett véleményeket folyamatosan meg lehetett tekinteni a
www.vizeink.hu oldalon.
 2008. december 22-tıl a honlapon elérhetı volt a „Magyarország vízgyőjtıgazdálkodási terve. Az országos terv háttéranyaga” címő dokumentum, amelyhez a
véleményeket 2009. január 31-ig lehetett beküldeni.
 2009. április 22-tıl szintén elérhetı volt 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 bemutatta a VGT gerincét alkotó intézkedési
programok tervezetét. A dokumentum véleményezhetı volt 2009. július végéig.
 2009. május végére elkészültek a 42 tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási terv
tervezetét bemutató közérthetı vitaanyagok (ún. alegységi konzultációs anyagok),
amelyek elérhetıek és véleményezhetıek voltak 2009. július 31-ig a honlapon.
 Augusztus végéig felkerültek a honlapra az országos és részvízgyőjtı VGT tervek
komplett kéziratai, majd szeptember elején az alegységi tervek kéziratai is. Mindezeket
– a zöld civil szervezetek kérésére meghosszabbított határidıig – 2009. november 18ig lehetett véleményezni.
 Az írásbeli véleményezés a területi és tematikus fórumokon (lásd lentebb) elinduló
szóbeli 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.
 Területi (alegységi) fórumok
 Mind a 42 vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegységen sor került ún. területi fórum
megtartására 2009. június 30. és július 29. között. Ezekre meghívták a szakmai
közigazgatási szervezeteket (pl. MgSzH, ÁNTSz, fejlesztési ügynökségek,
falugazdászok, állami erdészetek, stb.) az önkormányzatokat, az önkormányzati
szövetségeket, a kistérségi társulásokat, a helyi civil szervezeteket, a gazdasági
szektor civil és érdekvédelmi szervezeteinek területi szervezeteit, a vízgazdálkodási
ágazat szereplıit és a tudományos és oktatási intézményeket és szervezeteket.
 A területi fórumok szakmai alapja a honlapon közzétett és az érdekeltek körében
meghirdetett alegységi konzultációs anyag volt, amit kiegészítettek a fórumon
elhangzott elıadások. Az alegységi területi fórumokon átlagosan 37 fı vett részt,
jelentıs számú szervezetet képviselve. Az elhangzott kérdésekre, véleményekre a
tervezık helyben reagáltak, majd az alegységi tervekben válaszoltak. A tervezık a
területi fórumok eredményeit is figyelembe vették a tervek véglegesítésekor. Az
emlékeztetık felkerültek a vizeink.hu honlapra.
 Tematikus fórumok
A tematikus fórumok a társadalmi véleményezési folyamatban kiegészítik az alegység
szintő területi lefedettséget (területi fórumokat). Ezeken a résztvevık a VGT által érintett
témákat tartalmuk és fontosságuk szerint csoportosítva vitatták meg. A rendezvénysorozat
megtartására a teljes kéziratok nyilvánosságra hozatalát követıen, de az írásbeli
véleményezési határidı lezárulását megelızıen került sor, három csoportban:
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 országos szinten fontos témakörök (pl. mezıgazdaság, természetvédelem,
erdıgazdálkodás, önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat,
szabályozási és átfogó intézkedések, intézményfejlesztés, finanszírozás),
 földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylı területek (pl. Alföld felszín
alatti vizei, Tisza tó, Kırösök és TIKEVIR, Fertı-tó és a Hanság, Dunántúliközéphegységi és a kapcsolódó Budapest környéki hideg és termál karsztvizek),
 4 részvízgyőjtı (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) szintjén jelentkezı kérdések.
A 2009. augusztus 31 - szeptember 18-a közötti idıszakban 18 témakörben 25 db 3 órás
egyeztetésre került sor, amelyeken mindösszesen 723 szervezet (átfedésekkel)
képviseletében 1 109 fı résztvevı (átfedésekkel) vett részt. A megjelentek a VGT vezetı
tervezıivel személyesen vitathatták meg álláspontjukat, illetve a felmerült kérdésekre
közvetlenül vagy utólag választ kaptak tılük. A rendezvényeken összesen 1 547 db
vélemény, kérdés, hozzászólás és válasz fogalmazódott meg.
 Aktív bevonás:
A tervezıi konzorcium és a VGT-ért felelıs szakmai szervek a VGT legfontosabb,
koncepcionális kérdéseinek megvitatásába aktívan bevonták a leginkább érintett
érdekképviseleti és szakmai szervezetek, szövetségek képviselıit. Emellett az újonnan
felálló Országos, Részvízgyőjtı és Területi Vízgazdálkodási Tanácsok vízgyőjtıgazdálkodási tervezési bizottságai szolgáltatják a VGT tervezés és megvalósítás során a
társadalmi kontroll intézményesített keretét.
A következı testületek jöttek létre:
1)

2)

3)

12 Területi Vízgazdálkodási Tanács egyenként 15 fıvel (40% az államigazgatás - 6 fı,
20% a társadalmi szervezetek - 3 fı, 20% a gazdasági szereplık és a tudományosszakmai terület képviselıi – 3-3 fı).
A részvízgyőjtıkkel azonos mőködési területtel 4 Részvízgyőjtı Vízgazdálkodási
Tanács, szintén 15-15 fıvel (a területi tanácsokkal egyezı összetétellel + 1-1 tag a
részvízgyőjtın mőködési területtel rendelkezı területi vízgazdálkodási tanácsokból).
Országos Vízgazdálkodási Tanács 34 fıs létszámmal. Tagjai a 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 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.

A tervek véglegesítését követıen, 2009. december 11. és 2010. január 18. között valamennyi
bizottság és tanács összeült, hogy az átdolgozott terveket megvitassa és jóváhagyja. A jogszabályi
elıírásoknak megfelelıen a bizottságok és tanácsok állásfoglalásai és ajánlásai alulról felfelé
integrálódtak, vagyis a TVT-k határozatait a RVT-khez, onnan pedig az Országos Vízgazdálkodási
Tanácshoz továbbították. Az OVT által elfogadott Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv tárcaközi
egyeztetésre kerül, majd miniszteri rendelet formájában kodifikálják. Az egyes tárcák feladatait
Kormányhatározatban rögzítik.
A tanácsoknak és bizottságoknak a szerepe a VGT elkészültével nem ér véget. Éppen
ellenkezıleg, a 2012-ig zajló részletes tervezés, és az intézkedési programok beindítása során
ezeknek, a társadalom széles rétegeit lefedı testületeknek az aktív részvétele szükséges. A
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vízgyőjtı-gazdálkodási tervek 6 évenkénti felülvizsgálatában és a további részletes tervek
kidolgozásában is fontos szerepük lesz.

10.2 A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára
A jelentıs vízgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos véleményt beküldıket a VKKI 2008.
szeptember 22-én fórumra hívta össze, annak érdekében, hogy közös álláspont alakuljon ki a
jelentıs vízgazdálkodási kérdések véglegesítésérıl. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek kézirataira
2009. évi konzultációs folyamatban szóban, vagy írásban érkezett alegységi, részvízgyőjtı,
országos szintet érintı véleményeket, elemi észrevételekre, témakörökre bontva a tervezık
feldolgozták, írásban megválaszolták és dokumentálták. Lehetıség volt interaktív kommunikációra
is. Az alegységi vélemények feldolgozása az alegységi tervek melléklete, a részvízgyőjtıre
érkezett észrevételek a részvízgyőjtı tervek melléklete lett. A tematikus fórumok feldolgozása és
az Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási terv Kéziratára érkezett észrevételekre adott válaszok az
országos terv mellékletét képezik.
Az alegységen a területi fórum megtartására Békésen, 2009.07.15-én került sor.
A fórumon 30 fı vett részt.
A fórumon 20 szervezet képviseltette magát.
A résztvevık összesen 52 véleményt, kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg.
A területi fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamit a tematikus
fórumokon elhangzottak feldolgozásra kerültek és a tervezık témakörönként mindegyikre leírták
rövid véleményüket a következı módon. (10-1. melléklet)


a terv szempontjából nem releváns hozzászólás (indoklás)



elfogadtuk, a tervbe beépítésre került



részben elfogadtuk, a hozzászólás egyes elemei a tervbe beépítésre kerültek
(indoklás)



nem fogadtuk el, a tervbe nem építettük be (indoklás)

Az egyes hozzászólások, javaslatok hatása a tervre rögzítésre került, amely a 10-2. mellékletbe
került.
A beküldött vélemények digitális formátumban a 10-3. mellékletben találhatók.

10.3 A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége
A KvVM honlapján (www.kvvm.hu) 2006. óta elérhetıek rendszeresen frissített információk a VKI
végrehajtásának aktuális hazai és Duna-vízgyőjtıkerületi helyzetérıl, míg az ún. hivatalos magyar
VKI honlap, a www.euvki.hu bemutatja a hivatalos dokumentumokat (ország-jelentéseket),
melyeket hazánk az Európai Bizottság felé küld. A korábban a „VKI végrehajtásának elısegítése, II.
fázis” projekt keretében létrehozott www.vizeink.hu honlap a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés
társadalmi bevonás folyamatainak internetes portáljává vált 2008-ban mind információs, mind
konzultációs szinten.
A www.vizeink.hu honlapon érhetı el minden a társadalom bevonásához kapcsolódó dokumentum,
beleértve az országos és részvízgyőjtı terv tervezetek, konzultációs anyagok és mellékletek,
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háttéranyagok, Stratégia Környezeti Vizsgálat dokumentumai. Minden írásban érkezett
hozzászólás megtekinthetı. Az alegységi konzultációkkal kapcsolatban az alábbi dokumentumok
érhetık el a honlapon:
 Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének konzultációs anyaga és mellékletei
 Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének konzultációs anyagához és
mellékleteihez érkezett naplózott, mindenki által követhetı, és tovább véleményezhetı
hozzászólások
 Alegységi Területi Fórumok dokumentumai
1)
2)

-

Meghívó

-

Prezentációk



Fórum keretei (bevezetı elıadás)



Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás)
-

3)

Emlékeztetı füzér:



emlékeztetı



jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név és aláírás)

4 db fotó
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MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE:
1-4-1 melléklet
2-1. melléklet
2-2. melléklet
2-3. melléklet
2-4. melléklet
2-5. melléklet
2-6. melléklet
2-7. melléklet
2-7b. melléklet
2-8. melléklet
2-9. melléklet
2-10. melléklet
2-11. melléklet
2-12. melléklet
2-13. melléklet
2-14. melléklet
2-14b. melléklet
2-15. melléklet
3-1 melléklet
3-2 melléklet
3-3 melléklet
3-4 melléklet
3-5. melléklet
4-1 melléklet
4-1 melléklet
4-2 melléklet
4-3 melléklet
5-1 melléklet
5-1 függelék

5-2 melléklet
5-3 melléklet
5-4 melléklet
5-5 melléklet
5-6 melléklet
5-7 melléklet
6-1 melléklet
6-2 melléklet

8-1 melléklet
8-2 melléklet
8-3 melléklet
8-4 melléklet
8-5 melléklet
8-2 melléklet
9-1 melléklet
10-1. melléklet
10-2. melléklet
10-3. melléklet

Vízfolyás víztestek tipusok
Szennyvízterhelés jellemzıi 1. - Kommunális szennyvízterhelés (2007)
Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer 1. - Települések jellemzıi
Települési szilárd hulladékgazdálkodás jellemzıi 1. - Települési szilárd hulladéklerakók
adatai
PRTR köteles telephelyek
Felszín alatti víztesteken található bányák – Országos adatlista
Felszín alatti víztesteket érı szennyezések a KÁRINFO adatai alapján – Országos
adatlista
Állattartó telepek – Országos adatbázis
Állattartó telepek – 2-13 alegységen
Halászat, horgászat - Vízfolyás országos adatbázis
Balesetszerő szennyezések - Káresemények alegységi bontásban
Diffúz nitrogén és foszfor szennyezés – Foszforformák (országos adatbázis)
Hidromorfológiai beavatkozások – Országos adatlista
Felszíni vízkészletek és vízkivételek – Országos adatlista
Felszín alatti vízkivételek – Országos adatlista
Benzinkutak - Országos adatlista
Benzinkutak – 2-13 alegységen
Rekreációs vízhasználatok – Országos adatlista
Közcélú vízbázis
Egyéb vízbázis
Fürdıvíz
Természetvédelmi területek
Víztesteken található természetvédelmi szempontból oltalom alatt álló területek
Felszíni vizek monitoringj programja
Felszíni vizek monitoring programja - Terepi jegyzıkönyvek
Felszin alatti vizek monitoring programja
Védett területek monitoringja
Felszíni vizek minısítése
-Felszín alatti vízek minısítése
-Felszini vizek állapotértékelése
- Állóvizek ökológiai minısítése
-Állóvizek kémiai minısítése
-Vízfolyások kémiai minısítése
-Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota
-Felszín alatti vizek vízmérlege
Felszín alatti viztestekre vonatkozó határértékek
Felszín alatti víztestek nitrát-szennyezettsége
Felszín alatti víztestek kémiai állapota
Vízbázisok veszélyeztetettsége
Nitrát érzékeny területek állapotértékelése
Derogáció indoklása és megvalósíthatósági értékelése – Útmutató
Intézkedések a felszín alatti víztesteken
Intézkedések a vízfolyás víztesteken
Intézkedések az állóvíz víztesteken
Alap- és további alapintézkedések részletes ismertetése
Kiegészítı és pótlólagos intézkedések részletes ismertetése
Mőszaki intézkedések tartalma
A Duna-vízgyőjtı magyarországi részére készülı vízgyőjtı-gazdálkodási terv és a Duna
vízgyőjtıkerület vízgyőjtı-gazdálkodási tervének kapcsolata
A védett természeti területek állapotára ható általános VGT intézkedések
A védett természerti területek állapotára ható általános VGT intézkedések
Projektek és tervek az alegység területén
Az alegység fórumon elhangzott vélemények és válaszok
2-13 Kettıs Körös konzultáviós anyagokra adott véleménye és azok kezelése
A konzultációs anyaghoz adott írásbeli vélemények
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TÉRKÉPI MELLÉKLETEK JEGYZÉKE:
1-1.
1-2.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6
2-7.
2-8.
2-9.
2-10.
2-11.
2-12.
2-14.
2-15.
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
3-5.
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-6.
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
5-8.
5-9.
5-10.
5-11.
5-12.
5-14.
5-15.

Átnézeti térkép
Területhasználat
Vízfolyás víztestek típusai
Állóvíz víztestek kategóriái
Állóvíz víztestek típusai
Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
Felszín alatti víztestek porózus termál
Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
Hulladékgazdálkodás
Szennyezett területek
IPPC és Seveso üzemek, káresemények
Diffúz foszforterhelés
Diffúz nitrátterhelés, állattartó telepek
Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
Hidromorfológiai befolyásoltság
Vízkivételek felszíni vizekbıl
Vízkivételek felszín alatti vizekbıl sekély porózus és sekély hegyvidéki
Vízkivételek felszín alatti vizekbıl porózus és hegyvidéki
Vízkivételek felszín alatti vizekbıl porózus termál
Közlekedés
Rekreáció
Ivóvízkivételek védıterületei
Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
Természetes fürdıhelyek és fürdıvizek
Védett természeti területek
Natura2000 és egyéb védett területek
Felszíni vizek monitoringja
Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély hegyvidéki
Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki
Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál
Védett területek monitoringja
Felszíni víztestek ökológiai minısítése
Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek
Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek
Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek
Felszíni víztestek kémiai minısítése
Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki
Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és hegyvidéki
Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál
Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és termálkarszt
Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki
Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és hegyvidéki
Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál
Nitrátérzékeny és -szennyezett területek
Természetes fürdıhelyek és fürdıvizek

Rövidítések jegyzéke
VKI
VGT
FAVÖKO
ICPDR
KvVM
LE
Rvgy
EKHE

„Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK irányelve)
vízgyőjtı-gazdálkodási terv
felszín alatti víztıl függı ökoszisztéma
Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (International Commission for the Protection of the Danube River)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
lakosegyenérték
részvízgyőjtı
egységes környezethasználati engedély
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KEOP
MePAR
EU
ECOSTAT
EQS
CIS
TOC
KÁRINFO
PAH
TPH
RSD
KÖVIZIG
OVGT
VIZIR
OKIR
TIR
K+F
NPI
MgSzH
MME
MAKE
ÖM
FAV
FVM
ROP
NFGM
KHEM
BAT
REACH
HMKÁ
AKG
IPPC
MTA
VAHAVA
NÉS
IPCC
A
TA
K
P

Környezet és Energia operatív program
Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
Európai Unió
Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet
ökológiai állapotminısítési rendszer indikátora
számítógépes információs rendszer (Computer Information System)
összes szerves szén (total organic carbon)
Országos Kármentesítési Program adatbázisa
policiklusos aromás szénhidrogének (polycyclic aromatic hydrocarbons)
összes ásványolaj szénhidrogén (total petroleum hydrocarbons)
Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
Vízgazdálkodási Információs Rendszer
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
Településirányítási Információs Rendszer
Kutatás és Fejlesztés
Nemzeti Park Igazgatóság
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Agrárközgazdasági Egyesület
Önkormányzati Minisztérium
felszín alatti vizek
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Regionális Operatív Program
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
legjobb elérhetı technológia (Best Available Techniques)
vegyi anyagok regisztrációja, kiértékelése és engedélyezése (Registration Evaluation and
Authorization Chemicals)
helyes mezıgazdasági és környezeti állapot
agrár-környezetgazdálkodás
Integrált Szennyezés Megelızés és Ellenırzés (Integrated Pollution Prevention and Control)
Magyar Tudományos Akadémia
Változás Hatás Válaszadás (MTA projekt)
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
Intergovernmental Panel on Climate Change
Alapintézkedések
további alapintézkedések
kiegészítı intézkedések
pótlólagos intézkedések

A munkában közremőködtek:
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság részérıl:
Bénik László
Benkı Dóra
Dávid Szilvia
Dr. Perger László
Galgóczy Zsolt
Hegyi Róbert

Jakus György
Kiss Zoltán
Kovács Lajos
Márfai László
Rátkai György
Somogyiné Sebık Éva
Szabó Györgyi

Szabó János Adolf
Szabó Károly
Sziklai Annamária
Tahy Ágnes
Tóth György
Tóth Tünde

A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részérıl:
Czakóné Czédli Jolán
Czakó András
Bátai Borbála
Dalmadi Zsolt
Dénes György

Japport Magdolna
Jobbágy Zoltán
Juhász András
Kiss Lajos
Kopcsák András
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Szabó János
Szabóné Wiszt Mária
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Dina Gábor
Dobay Péter
Fadgyas Attila
Galbáts Zoltán

Kıváriné Szabó Erzsébet
Lúczi Gergely
Málik Emma
Mizák Nikoletta

Szászhalmi Marianna
Dr Vasas Ferencné
Virág Barbara
Wágner Mária

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségek részérıl:
Tiszántúli
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség (Tiszántúl-KTVF)

Tiszántúli-KTVF kirendeltség Gyula

Wágner János
Lipták Magdolna
Harangi János

Nemzeti Park Igazgatóságok részérıl:
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Greksza János

Szakértıi csoportokban közremőködı szakértık
Albert Kornél
Almássy András
Ács Tamás
Bácskai György
Bagi Márta
Botta-Dukát Zoltán
Boufiné Marincsák Katalin
Bölöni János
Csernyy Tibor
Csillag Árpád
Czeglédi Ildikó
Davideszné Dömötör Katalin
Dervaderics Borbála
Drávucz Petra
Dr. Ács Éva
Dr. Biró Péter
Dr. Borics Gábor

Dr. Clement Adrienne
Dr. Cserny Tibor
Dr. Deák József
Dr. Fleit Ernı
Dr. Gál Nóra
Dr. Grigorszky István
Dr. Halasi-Kovács Béla
Dr. Ijjas István
Dr. Istvánovics Vera
Dr. Jordán Gyızı
Dr. Juhász Péter
Dr. Kelemenné Szilágyi Enikı
Dr. Kiss Béla
Dr. Kiss Keve Tihamér
Dr. Koncsos László
Dr. Kovács Balázs
Dr. László Ferenc
Dr. Licskó István

Fülöp Gyula
Gaál László
Gondár Károly
Gondárné, Sıregi Katalin
Harka Ákos
Hartwig Lászlóné
Havas Gergely
Honti Márk
Horváth Ferenc
Horváth István
Horváth János
Ihász Miklós
Illés Lajos
Istók Józsefné Neizer Veléria
Izápy Gáborné
Juhász Péter
Karas László
Katona Gabriella
Kerpely Klára
Kert Andor
Kis András
Kisgyörgy Sándor

Kovácsné Molnár Gyöngyi
Lajtos Sándor
László Tibor
Lengyel Zoltán
Liebe Pál
Maginecz János
Magyar Emıke
Major Vera
Maknics Zoltán
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Molnár Zsolt
Mozsgai Katalin
Nagy István
Nagy Sándor Alex
Novák Brigitta
Oláh Krisztina
Orosz László
Pádár István
Podmaniczky László
Polyák Károly
Poroszlai Eszter
Puskás Erika
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Dr. Lorberer Árpád
Dr. Mezısi Gábor
Dr. Müller Zoltán
Dr. Nagy Sándor
Dr. Padisák Judit
Dr. Pomogyi Piroska
Dr. Rakonczai János
Dr. Ress Sándor
Dr. Somlyódi László
Dr. Stenger-Kovács Csilla
Dr. Szalma Elemér
Dr. Szilágyi Ferenc
Dr. Szıcs Teodóra
Dr. Szőcs Andrea
Dr. Tombácz Endre
Dr. Tullner Tibor
Erdıs Tibor
Fehér Gizella
Futaki Károly
Rotárné Szalkai Ágnes
Rusznyák Éva
Sallai Zoltán
Scheer Márta
Simonffy Zoltán,
Szabó Balázs
Szalay Gergely
Szalay Miklós
Szalma Elemér
Szilvácsku Zsolt
Szıke Norbert
Tihanyiné Szép Eszter
Tóth Adrienn
Tóth György
Turczi Gábor
Ungvári Gábor
Unyi Péter
Őjházi Eszter
Vargay Zoltán
Várbíró Gábor
Vári Anna
Vidéki Bianka
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Kissné Jáger Erika
Knolmár Marcell
Krasznai Enikı
Kollossváry Gáborné
Kokovics Éva
Kovács Ádám

Ráczné Tamás Ágnes
Rákosi Judit
Rákosi Vera
Raum László
Reskóné Nagy Márta
Révészné Japport Tünde

Vimola Dóra
Virág Margit
Zöldi Irma

Köszönetet mondunk a társintézmények, önkormányzatok szakembereinek,
valamint a civil véleményezıknek, hogy munkánk elkészítését hasznos,
elıremozdító észrevételeikkel segítették!
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