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 Bevezetı – 1 – 
 

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

Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK 
irányelve, továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000. december 22-én lépett hatályba. 
Magyarország - elhelyezkedése miatt – alapvetıen érdekelt abban is, hogy a Duna nemzetközi 
vízgyőjtıkerületben (azaz a teljes Duna- medencében) mielıbb teljesüljenek a VKI célkitőzései. 

A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti vizek „jó állapotba” 
kerüljenek.  A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a ví z tisztaságát jelenti, hanem a 
vízhez köt ıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a meg felelı vízmennyiséget is. 
A Víz Keretirányelv általános célkitőzései a következık: 

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

védelmével, 
� a vízminıség javítása a szennyezıanyagok kibocsátásának csökkentésével, 
� a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása, 
� az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezıtlen hatásainak 

mérséklése. 

A célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgy őjtı-gazdálkodási terv foglalja össze.  

A vízgy őjtı-gazdálkodási terv  (továbbiakban VGT) tartalmazza az összes szükséges információt, 
amely a víztestekrıl rendelkezésre áll, az állapotértékelések eredményét, a tervezési területen 
jelentkezı problémákat és ennek milyen okait, továbbá, hogy milyen környezeti célokat tőzhetünk 
ki, és ezek eléréséhez milyen mőszaki- és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi 
támogatásokra, ösztönzıkre van szükség. Ez a terv a Duna-vízgyőjtı magyarországi részére 
készült vízgyőjtı-gazdálkodási terv és mellékletei, háttéranyagi alapján készült összefoglaló, 
rövidített változat. A részletes terv mellékletei és háttéranyagai a www.euvki.hu (www.vizeink.hu) 
webhelyen érhetık el. 

A VKI gyökeres szemléletváltozást jelent a vízgazdálkodás területén. A VGT elsısorban azoknak a 
szabályozásoknak és programoknak az összefoglalása, amelyek biztosítják a környezeti 
célkitőzések elérését (azaz a jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapot elérését). A VGT nem 
kiviteli terv, hanem a vizek állapotát feltáró és a nnak „jó állapot”-ba hozását megalapozó 
koncepcionális és stratégiai terv. Célja az optimál is intézkedések átfogó  (mőszaki, 
szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, amely meghatározza az 
intézményi feladatokat, és amely alapján folytathat ók, illetve elindíthatók a megvalósítást 
szolgáló programok . 
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1 Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 

Az Rinya-mente tervezési alegység a Dél-dunántúl és Somogy megye délnyugati részén található, 
területének csaknem teljes egésze a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
mőködési területére esik. 

Az alegység Magyarország 4 fı részvízgyőjtıje közül a Dráva részvízgyőjtıhöz tartozik, mely 3 
alegységre: a Murára, a Rinya-mentére és a Fekete-vízre tagolódik. Míg a Mura a Dráva 
északnyugati, a Fekete-víz pedig a délkeleti vízgyőjtıje, a Rinya-mente a kettı között helyezkedik 
el. Az alegységet délen a terület fı befogadójaként a Dráva folyó, illetve a magyar-horvát 
országhatár, északon a Zala és a Balaton közvetlen, északkeleten pedig a Kapos tervezési 
alegység határolja. 

Az alegység névadói a terület legjelentısebb vízgyőjtı területtel rendelkezı vízfolyásai, a Rinyák 
(Babócsai- Taranyi-, Lábodi-, Segesdi-, Beleg-Böhönyei- és Szabási-Rinya), de az alegységhez 
tartozik a Dombó-csatorna, a Zimóna- és a Rigócz-patak, valamint a Dráva ezen szakaszának 
közvetlen vízgyőjtıje is.  

 

1-1. ábra: A tervezési terület - A Rinya-mente terv ezési alegység 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Természeti környezet 

A vízgyőjtı természeti adottságai alapvetıen meghatározzák a tervezési területen lévı víztestek 
környezetét. A víztest állapotértékelése, a „jó állapot” meghatározása, a környezeti célkitőzések, a 
mőszakilag lehetséges intézkedések mind függenek a természet adta lehetıségektıl. A vízgyőjtı-
gazdálkodási tervezés elméletben, külsı körülményektıl mentes, vízválasztókkal lehatárolt 
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vízgyőjtıkön történik, azonban a gyakorlatban politikai és igazgatási határokat is figyelembe kellett 
venni a tervezési területek meghatározásakor. Így e fejezetben uralkodóan a tervezési terület 
természeti tulajdonságai találhatók meg, de a határokon átnyúló hatások figyelembe vételével. 

A tervezési terület természetföldrajzi témájú átnézeti térképe az 1-1. térkép mellékletben található. 

 

1.1.1 Domborzat, éghajlat 

Az alegység Somogy (kisebb részben Zala) megyében, Marcali és Barcs között helyezkedik el. 
Területe kb. 2300 km2, részben a Zalai-dombsághoz tartozó löszterületet, részben a Rinya-menti 
homokterületet foglalja magába. Északi részén a terepszint 150-170 mBf magasságú, ez a Dráva 
felé haladva kb. 130 mBf-ig csökken. A felszíni morfológiát a nem nagy szintkülönbségő 
dombvonulatok és a köztük lévı széles völgyek jellemzik. Kialakulásuk a szerkezeti vonalak 
mentén létrejött rész-medencék feltöltıdésének nyomán (İs-Duna) történt, a löszterületek kisebb 
foltokban fordulnak elı. Gyakoriak a futóhomokos formakincs elemei is. 

A Közép-Dráva-völgy 1-4 km szélességő, 60-70 km hosszú alluviális felszín, mely jórészt 
alacsony- és magasártéri szintekre, morotvákra, elhagyott medrekre tagolódik. Az alapvetıen sík 
területen csak néhány méteres szintkülönbségek adódnak, de a magaKMTrt Berzence és Bélavár 
között 30 m magasságot is elér. 

A Nyugat-Belsı-Somogyi kistáj a Zalaapáti-hát és a Marcali-hát között a Kis-Balatontól a Dráva 
völgyéig húzódik, futóhomokformákkal tagolt hordalékkúp síkság. Szélessége 15-20 km, hossza 
50-75 km. Északi részén, a vízválasztó környékén (Segesd vonalában) a felszín átlagos 
magassága 160-170 m, a hátak tetıszintjeinek tengerszint feletti magassága foltszerően 180 m, 
míg a Dráva-völgy közeli déli területeken 130-140 m körüli szintek a jellemzıek. A hullámos 
térszínek között lapos völgyek sőrő hálózata található. 

A Kelet-Belsı-Somogyi kistáj a szomszédos kistájhoz hasonlóan hordalékkúp síkság. Szélessége 
16-20 km, hossza 80 km. A felszín átlagos magassága 150-170 m. Felszíne hasonló a Nyugat-
Belsı-Somogyi kistájéhoz, a különbség inkább az egyéb ökológiai tényezıkben mutatkozik. 
Jellemzıek itt is a futóhomok-formák. 

A terület hazánk egyik legkedvezıbb éghajlatú vidéke. A tél enyhe, a nyár meleg, de sohasem 
forró. Mérsékelten csapadékos, csapadékellátása az év folyamán többnyire kiegyensúlyozott. Déli 
fekvése következtében az aránylag magas borultsági értékek ellenére is napfényben gazdag 
vidék. A terület csapadékjárását a júniusi, júliusi fımaximum és a novemberi másodmaximum 
jellemzi. A nyári csapadékok nagyrészt az észak-nyugat felıl érkezı zivataros hidegfrontok 
áthaladásával kapcsolatosak, míg az ıszi esızéseket az Adriai és mediterrán ciklonok felhızete 
adja. Legkevesebb csapadék általában az év eleji hónapokat jellemzi (január, február, március).  A 
sokéves csapadék átlag 750-800 mm közötti, a D-i, Ny-i területeken a több. A hóval borított napok 
sokéves átlaga 36-40 nap. Az évi középhımérséklet 9,8 -10,0 °C körüli. Az uralkodó szélirán y az 
É-i, de a D-i is gyakori, az átlagos erısség 3 m/s körüli. 

 

1.1.2 Földtan, talajtakaró 

A medencealjazatról a szénhidrogénkutató fúrások szórványos adataiból vannak információink. A 
terület nagy részén a Mórágyi Gránit Formáció képzıdményei a jellemzık, Szulok-Darány 
térségében a Tésenyi Homokkı Formáció karbon korú üledékeit tárták fel. 

A medencét kitöltı üledéksor (3000 m vastagságot is meghaladó) zömét a miocén képzıdmények 
adják, a Gyulakeszi Riolittufa helyenkénti betelepülésével. A sekélytengeri képzıdmények közül a 
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Lajtai Mészkı Formáció jelentıs vízadóként. A legfiatalabb medencekitöltı üledékek a Somlói és a 
Zagyvai Formáció üledékei a negyedkori rétegek alatt. 

A terület teljes egészében feltöltött süllyedék, mely egykor az İs-Duna medre volt. A hordalék 
kavicsanyaga csak ritkán fordul elı a felszínen, általában 5-10 m mélyen található. A folyóvízi 
összlet feküjében a pannóniai korú, homokos-agyagos üledékösszlet található. A Duna 
elvándorlása után a felszín morfológiája a futóhomokos területekre jellemzıen alakult ki. A 
medence süllyedésének utolsó bizonyítható idıszaka a würm. 

1-2. ábra: Jellemz ı felszín közeli k ızetkifejl ıdés részarányai a Rinya-mente tervezési 
alegység területén 
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Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000 

 

1-1. táblázat: Jellemz ı felszín közeli k ızetkifejl ıdés Magyarország, a Dráva rész-vízgy őjtı 
és a Rinya-mente tervezési alegység területén 

Kızettípus 
Magyarország 

km2 

Dráva 

részvízgyőjtı 

km2 

Rinya-mente 

tervezési 

alegység 

km2 

feltöltés 1 027 ≈ 0 0 
agyag 1 933 ≈ 0 0 
finom kızetliszt, agyag 18 077 1 240 371 
vastag finom kızetliszt, agyag 16 993 967 133 
durva kızetliszt 8 069 708 112 
vastag durva kızetliszt 7 391 1 506 177 
homok 14 262 537 265 
vastag homok 11 743 878 608 
kavics 380 2 0 
vastag kavics 191 2 2 
homokkı, breccsa 1 633 176 0 
mészkı 1 326 118 0 
márga 3 895 ≈ 0 0 
dolomit 2 799 ≈ 0 0 
vulkanit 2 845 ≈ 0 0 
mélységi magmás 179 0 0 
metamorfit 233 0 0 

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000 
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Magyarország egyik legfontosabb természeti erıforrása a talaj. A termıtalaj bio-geokémiai 
körfolyamatokat meghatározó környezeti elem, a biológiai produkció legmeghatározóbb alapja és 
egyben helye. A talaj - típusra jellemzı puffer képessége alapján - közvetve hozzájárul a felszín 
alatti vízkészletek, földtani képzıdmények védelméhez, az azokat érı terhelés csökkentéséhez 

A Taranyi-Rinya vízgyőjtıjének löszön kialakult, barna erdıtalajai mellett megtalálhatóak a 
homokon kialakult vörösesbarna erdıtalajok is. A mellékvízfolyások völgyeinek homokos réti talajai 
vannak, a fıvölgyet agyagos öntéstalajok határozzák meg.  

A buckasorok közti mélyedésekben a holocén idıszakban mocsári képzıdmények: lápi mész, 
tızeg, kotus láptalaj képzıdött. A mély fekvéső területrészek ma is mocsarasak, ezeken a 
területeken a felszíni víz és a talajvíz közvetlen kapcsolatban van. 

A futóhomokos területeken a homokos váztalajok jellemzık. 

 

1-3. ábra: Jellemz ı talajtípusok aránya a Rinya-mente tervezési alegys ég területén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: TAKI, AGROTOPO 

 
1-2. táblázat: Jellemz ı talajtípusok Magyarország, a Dráva rész-vízgy őjtı és a Rinya-mente 

tervezési alegység területén 

Talajtípus 
Magyarország 

% 

Dráva 

részvízgyőjtı 

% 

Rinya-mente 

tervezési 

alegység 

% 

Víz vagy nincs adat 1,17 0 0 
Váztalajok 8,16 0,27 0 
Kızethatású talajok 2,81 1,13 0 
Barna erdıtalajok 34,26 69,33 80,6 
Láptalajok 1,42 0,43 0 
Csernozjom talajok 22,13 2,79 0 
Szikes talajok 6,00 0 0 
Réti talajok 21,23 26,02 19,94 
Mocsári erdık talajai 0,09 0 0 
Öntéstalajok 2,73 0,03 0 

Forrás: TAKI, AGROTOPO1 

                                                
1  Az AGROTOPO az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézetében kiépített térinformatikai alapú Agrotopográfiai 
térképsorozat tematikus adataiból kialakított számítógépes adatbázis, amely EOTR szabványos, 1:100.000 méretarányú 
és országos adatokat tartalmaz. Az adott felbontásban homogén agroökológiai egységekhez a termıhelyi 
talajadottságokat meghatározó fıbb talajtani paraméterek tartoznak. 
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1.1.3 Vízföldtan 

A terület aljzatát alkotó, paleozoos képzıdmények vízzáróak. A miocén üledékek közül a Lajtai 
Mészkı Formáció számít jó vízadónak. 

A fı felszín alatti vízadó összlet a felsı-pannóniai rétegcsoport, melynek homokos rétegei 
biztosítják gyakorlatilag a terület kútjainak utánpótlódását. A mélyebben fekvı rétegek termálvizet 
szolgáltatnak. A kisebb mélységő kutak pleisztocén-holocén korú, folyóvízi kavics- és 
homokrétegeket csapolnak meg. 

Vízzáró agyagréteg hiányában a homokos felszín miatt a csapadékkal együtt a szennyezıdések is 
bejuthatnak, ezért a térségben sok az üzemelı, sérülékeny ivóvízbázis. 

A talajvíz szinte mindenütt szennyezett. 

 

1.1.4 Vízrajz 

A Dráva magyarországi vízgyőjtıje 6348 km2 ami a teljes vízgyőjtı 15,8 %-a. A tervezési terület 
két legnagyobb mellékága a Dombó csatorna 373 km2 és a Rinya-vízrendszer 921 km2. A folyó a 
magyarországi területen két szakaszra van osztva, ebbıl a Dráva felsı elnevezéső szakasz a 
Rinya-mente tervezési alegység vízfolyásainak a befogadója. A folyó bal partján (a rövid 
magaKMTrti szakaszokat kivéve) árvízvédelmi töltés fut végig.  

A tervezéssel érintett felsı szakaszon a folyó partjait lokális beavatkozásokkal szabályozták. 
İrtilosnál a folyó még mintegy 45-55 cm/km eséssel rendelkezik, Barcsnál már lankásabb, 15-20 
cm/km eséső. A jellemzı középsebességek az eséssel összhangban csökkenennek 1,5-1,8 m/s-
ról 0,8-1,0 m/s-ra.  

A folyó vízjárását a horvát erımővek csúcsra járatásának üzemrendje is nagymértékben 
befolyásolja. A dubravai erımő áteresztı kapacitása 500 m3/s. Ez a hozam a Dráva 
középvízhozama körüli érték. Ha a természetes hozam ennél az értéknél kevesebb, az erımő 
duzzasztással állítja elı a kívánt mennyiséget a tárolótérben és a napi csúcsigényekkor ezt a 
hozamot ereszti át. A naponta kialakuló árhullámok a dubravai erımő szelvényétıl a folyó hossza 
mentén ellapuló tendenciával haladnak. Az ırtilosi szelvényben (235 fkm) ez 100-130 cm-es 
vízjátékot jelent a kisvizes idıszakban, Barcson (152 fkm) már „csak” 50-70 cm. A felsı szakasz 
duzzasztó mőveinek következménye a medersüllyedés annak következményeivel együtt. (A 
mellékágak folyamatosan lefőzıdnek, vízellátásuk gyengül.) 

Közepes vízállásnál a folyóra 2-3 méteres vízmélységek a jellemzık, bár az állandóan vándorló 
zátonyok miatt a meder évente átrendezıdik. Babócsa és Vízvár között elıfordulnak kritikusan 
sekély szakaszok is, a folyó 198 fkm felett nem hajózható. 

A Dráva jellemzı vízhozamai Barcsnál a következık: 

Max.:  3190 m3/s 

Min.:  114 m3/s 

Átlag:  512 m3/s 

A Rinya vízrendszer Belsı-Somogyban helyezkedik el, területe 905 km2. A vízgyőjtın dombvidéki 
és síkvidéki jelleg is megtalálható. Az É-i a dombvidéki, a déli és középsı részek síkvidéki 
jellegőek.  

A Segesdi és Beleg-Böhönyei Rinyák közötti terület eróziós völgyekkel erısen tagolt dombság, az 
egyéb tagoltabb területekre általában az alacsony dombhátak a jellemzık. A fı ágról 
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legyezıszerően ágaznak szét a mellékvízfolyások (Taranyi, Lábodi, Szabási, Segesdi, Belegi) és 
vizüket D-i irányba a Dráva felé vezetik le. Az országos átlagnál több csapadék miatt a vízjárás 
kiegyenlítettebb, mint a keletibb területeken. A Babócsai Rinya éves középvízhozama Babócsánál 
3,66 m3/s.            

A Dombó csatorna a tervezési terület nyugati területeinek fı befogadója, medre mesterséges 
kialakítású. Sokéves középhozama Somogyudvarhelynél 1,019 m3/s. 

A terület vízfolyásain sok halastó üzemel, melyek jelentıs része hossz-töltéses. A sok tó 
(vízhasználat) ellenére a Rinyák vízrendszere viszonylag bıviző. 

 

1.1.5 Élıvilág 

Magyarország nem különálló természetföldrajzi egység, az országhatár sehol sem jelent 
természetes tájhatárt: A VKI XI. melléklete szerint meghatározott ökorégiók közül Magyarország a 
„Magyar Alföld” ökorégióban helyezkedik el.  

A Rinya vízgyőjtıje részben a dél-somogyi löszterületet, részben a homokterületet foglalja magába. 
A tájképet a kiemelkedı homokhátak és lapos völgyek hálózata jellemzi.  

A vízgyőjtın a legtöbb vízfolyás szabályozott, erısen módosított mederben folyik. A kisebb 
patakok és a nagyobb vízfolyások egyes szakaszai természetközeli állapotúak. Ilyen pl. a 
Babócsai Rinya torkolati szakasza, ahol a széles medret végigkísérik a nádas és magassásos 
társulások állományai. Ahol a meder laposabb és kiszélesedett, iszap rakódik le, melyen virágkáka, 
rizsfő és nyílfő tömegei fejlıdnek. Az ágas- és egyszerő békabuzogány mellett a zsióka nagy 
populációi kísérik a medret. A vízfolyás több mint a felét kísérik a főzfajok, elvétve égeres is 
elıfordul. A parton megjelennek a magaskórós és mocsári ruderális növények. Pufferzónát a 
természetes ligeterdık, ültetett égeres, elhagyott legelık és kaszálórétek teszik ki. Az alsó 
szakaszon az egyik nagy szakadóparton gyurgyalag telep található. 

A vízgyőjtın a tájra jellemzı buckatetıket a ligetes szerkezető cseres-tölgyes, az oldalakat vagy 
az alacsonyabb homokhátakat gyertyános tölgyes erdık jellemzik. Kisebb kiterjedésben a 
vízfolyások mentén keményfaligetek is elıfordulnak. A buckaközi mélyedésekben gyakoriak az 
égeres láperdık ritka lápi növényekkel (békaliliom, tızegpáfrány, lápi csalán). Ahol lepelhomok 
borítja a löszdombok lábait, homoki bükkös jelenik meg. Napjainkra kultúrtájjá alakult a vidék: 
rossz termıképességő szántók, akácosok, telepített erdei fenyvesek és más ültetvények a 
jellemzık. Erdıirtással kaszálók és fás legelık jöttek létre, amelyek felhagyás után spontán 
erdısülnek.  

A területre a homokon kialakult erdık és a buckaközi mélyedésekben létrejött lápok jellemzık. A 
Rinya völgyében egykor nagykiterjedéső mocsári-lápi vegetáció díszlett, amelynek ma már csak a 
maradványai találhatók meg, de így is elég gyakoriak. Leggazdagobb és legértékesebb a Baláta-tó 
természetvédelmi területének vegetációja, ahol nádasok és zsombéksásosak, dárdás nádtippanos, 
és tızegmohás főzlápok, tızegmohás égerlápok díszlenek és szegélyezik a nyílt víz tömeges 
lebegı hínárnövényzetét. Számos ritka hínár- és lápnövénynek nyújt otthont, pl. aldrovanda, hídır, 
tızegeper, tóalma, vidrafő, lápi csalán. 

A Rinyák vidékén az elmondások szerint egykor 1200 kisebb-nagyobb tó volt. Napjainkban a 
patakvölgyekben mesterséges tavakat hoztak létre, ezzel gyakran a láprétek pusztulását okozva.  
A felhagyott szántókon, a talajbolygatás miatt az özöngyomok nagyon elterjedtek. 

Az erdık fontos szerepet töltenek be a vízgyőjtık hidrológiájában, mivel befolyásolják a csapadék 
lefolyását, beszivárgását. Jelenleg az alegység területének több mint harmadát erdı borítja, 
többnyire keményfás lombos erdık.  Az akác és a fenyı ültetvények a fás szárú növényzetnek kb. 
25%-át teszik ki.  A különbözı fafajok vízháztartásban játszott szerepe eltérı. A kemény lombos 
fák vízigénye általában kisebb, mint a lágy lombos fafajoké és a fenyıerdı vízvisszatartó 
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képessége igen jelentıs, szemben a lombhullatókkal (különösen télen). Az erdık mintegy 5,5% 
védett, a fokozottan védett erdık aránya eléri a 3%-ot. 

 

1-3. táblázat: Az erd ık fafaj és védettség szerinti adatai, Magyarország,  a Dráva rész-
vízgyőjtı és a Rinya-mente tervezési alegység területén 

Erdıterület 

részaránya 

Magyarország 

% 

Dráva 

részvízgyőjtı 

% 

Rinya-mente 

tervezési 

alegység 

% 

Erdıterület összesen 16 27,8 36,0 
Ebbıl:    

kemény lombos 44,7 53,3 45,1 
akác 25 14,7 14,9 
lágy lombos 17,4 18 30,4 
fenyı 12,7 13,7 9,5 
vörösfenyı 0,2 0,3 0,1 

Ebbıl:    
védett erdı 16,6 8,8 5,5 
fokozottan védett erdı 3,2 2,7 3,0 
nem védett erdı 80,2 88,6 91,5 

Forrás: MgSzH Központ, Erdészeti Igazgatóság 

 

Védendı természeti értékek 

A terület természeti értékekben bıvelkedik. A Dráva bal parti területei a Duna-Dráva Nemzeti Park 
területének részét képezik. 

A Nemzeti Park megalakulására 1996 áprilisában került sor. İrtilostól Szentborbásig, a Dráva 26 
községhatárt érintı somogyi szakaszán 16.657 ha a védett terület kiterjedése, s ebbıl fokozottan 
védett 4.760 ha. Az érintett terület fıbb természeti értékei felsorolásszerően a következık: Baláta-
tó Természetvédelmi Terület, Rinyaszentkirályi-erdı Természetvédelmi Terület, Babócsai Basa-
kert Természetvédelmi Terület, Csokonyavisontai fás legelı Természetvédelmi Terület.  

A területen kiemelt jelentısége van továbbá a NATURA 2000 területeknek, az ex lege védett 
területeknek és a térségi ökológiai folyosóknak. Külön említést érdemelnek a Dráva mellett 
meglévı mellék- és holtágak, amelyek ugyan zömmel nem védettek, de mindenképp jelentıs vizes 
élıhelynek tekintendık. 

 

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok 

A vízgyőjtın élık, a vízhasználók szocio-gazdasági körülményei alapvetıen meghatározzák a 
tervezési területen lévı víztestek állapotát és a megvalósítható intézkedések körét. Ugyanakkor a 
társadalmi és gazdasági viszonyok közismerten függnek a vizek mennyiségétıl és minıségétıl, a 
környezet a fenntartható fejlıdés alapeleme. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során a 
társadalom és a gazdaság jelenlegi helyzetét vesszük figyelembe, valamint a tervidıszakban 
várható változásokkal számolunk (a prognózist a terv 7. fejezete tartalmazza).  

 

1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz 

A vízgyőjtı túlnyomó része a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Pécs) 
mőködési területére esik, Somogy megyében 56, Zala megyében 1 település belterületét érinti. 6 
kistérség (Barcsi, Csurgói, Kaposvári, Marcali, Nagyatádi, Nagykanizsai) fedi le, 4 város (28 448 fı, 
5%), 53 község (39 837 fı, 95%) tartozik hozzá. Az összlakosság (68 285 fı) 42 %-a városlakó, a 
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népsőrőség 40 fı/km2. A legnagyobb települések közé tartozik Barcs (11 792 fı), Nagyatád 
(11 275 fı), Csurgó (5 382 fı), Segesd (2 612 fı), Berzence (2 602 fı) és Kadarkút (1 519 fı). 

A népességstatisztikát az 1-1. melléklet tartalmazza. 

A tervezési terület egészére jellemzı az aprófalvas településszerkezet annak minden hátrányával. 
A falvak a mezıgazdasági foglalkoztatottságnak, megélhetési formának megfelelı kialakításúak. A 
térségben található néhány város is inkább mezıváros jellegő. A településszerkezetbıl adódóan 
infrastrukrúrális gondok is nehezítik a falusias településeknek a felzárkóztatását. A térség vidékies, 
aprófalvas térségeinek leszakadása folytatódott az elmúlt idıszakban. Magas, néhol 30%-ot elérı 
munkanélküliséggel, alacsony foglalkoztatottsággal, elvándorlással küzdı elzárt, nehezen 
megközelíthetı zárványterületek alakultak ki a Dráva mentén, különösen Külsı- és Belsı-Somogy 
egyes területein. E területeken halmozottan hátrányos helyzető, kirívó szegénységgel küzdı, 
általában kevéssé iskolázott, egyre öregedı népesség él, és e területeken koncentrálódik a régió 
cigány lakosságának zöme is. 

 

1.2.2 Területhasználat 

A vízgyőjtık környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésbıl származó terhelésének, 
valamint többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás becslésekor a 
területhasználatot figyelembe szükséges venni. Az alábbi ábrán és táblázatban, valamint az 1-2. 
térkép mellékleten bemutatott területhasználati kategóriáknál részletesebb térinformatikai 
feldolgozások készültek a CORIN CLC50 fedvény segítségével. Az ábrázolás céljából összevont 
kategóriák a következık: 

� Belterület: lakott területek (összefüggı és nem összefüggı település szerkezet), ipari, 
kereskedelmi területek és közlekedési hálózatok, bányák, lerakóhelyek és építési 
munkahelyek, mesterséges, nem mezıgazdasági zöldterületek. 

� Szántó: szántóföldek (nem öntözött szántóföldek, állandóan öntözött területek, 
rizsföldek). 

� Szılı, gyümölcsös: állandó növényi kultúrák (szılık, gyümölcsösök, bogyósok). 

� Vegyes mezıgazdasági: vegyes mezıgazdasági területek (egynyári kultúrák állandó 
kultúrákkal vegyesen, komplex mővelési szerkezet, pl. szılıhegyek, zártkertek, 
elsıdlegesen mezıgazdasági területek, jelentıs természetes formációkkal, 
mezıgazdasági-erdészeti területek). 

� Rét, legelı: legelık (rét/legelı), cserjés és/vagy lágyszárú növényzet (természetes 
gyepek, természetközeli rétek, átmeneti erdıs-cserjés területek), növényzet nélküli, 
vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek. 

� Erdı: erdık (lomblevelő erdık, tőlevelő erdık, vegyes erdık). 

� Vizenyıs terület: belsı (szárazföldi) vizenyıs területek (szárazföldi mocsarak, 
tızeglápok) 

� Álló- és folyóvíz: kontinentális vizek (folyóvizek, vízi utak, állóvizek). 
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1-4. ábra: A területhasználat az alegységre vonatko zó átlagértékei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1-4. táblázat: A területhasználat országos, részvíz győjtı és alegység adatai 

Területhasználat Magyarország 

km2 

Dráva-rvgy 

km2 

Rinya-mente 

tervezési 

alegység 

km2 

Belterület 5 589 260 58 
Szántó 49 002 2 798 720 
Szılı, gyümölcsös 2 118 96 4 
Vegyes mezıgazdasági 3 309 240 62 
Rét, legelı 11 813 649 141 
Erdı 17 960 1 994 659 
Vizenyıs terület 1 260 47 7 
Álló- és folyóvíz 1 962 55 18 
Összesen 93 013 6 139 1670 

Forrás: FÖMI, CORIN CLC502 

 

A belterület kategóriába sorolt mesterséges felületek aránya éppen hogy meghaladja a 3 %-ot, ez 
1 %-kal kevesebb a szomszédos Fekete-víz alegység beépítettségénél. 

A mezıgazdasági mővelés alatt álló területek aránya mindössze 48 %, a rét-legelı és 
erdıterületek aránya együttesen meghaladja (48 %). A szılı-gyümölcsös mőveléső terület jelentıs 
része a konzervgyár részére termelı gyümölcsös (málna, eper, stb.), a terület mélyfekvéső volta 
miatt minıségi szılıkultúra nem alakult ki. 

Mocsaras területek a vízfolyások környezetére jellemzık, a vízfelületek aránya (1 %), a mocsaras 
területek részaránya (0,4 %) viszonylag kicsi. A jelentısebb vízfelületeket a halastavak jelentik.   

A CORIN CLC50 kategóriákat és a területfejlesztési ágazatban, a területrendezési tervek 
készítésére bevezetett módszert (9/2007 (IV.3.) ÖTM rendeletet) a vízgyőjtıkre alkalmazva 
elkészíthetı a vízgyőjtı területek biológiai aktivitásérték minısítése. A minısítés alapja a 
területhasználat különbözı kategóriáihoz rendelt értékmutató súlyozott átlag számítása. Ha a 

                                                
2  CORINE (Coordination of Information on the Environment) az Európai Unió egységes elvek alapján őr- és légi 
felvételek alapján készített területhasználati M=1:50 000 méretarányú térinformatikai adatbázisa 

3%

44%

0%4%

8%

40% 0%1%

Belterület Szántó Szılı, gyümölcsös

Vegyes mezıgazdasági Rét, legelı Erdı

Vizenyıs terület Álló- és folyóvíz
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kapott érték 2 alatti a vízgyőjtı biológiai aktivitásértéke rossz, ha 2-4 közötti, akkor gyenge, ha az 
érték 4-6 között található, akkor közepes, 6 és 7,5 között jó, míg 7,5 súlyozott átlag felett a terület 
kiváló minısítést kap. 

 

1-5. ábra: Vízgy őjtı területek min ısítése biológiai aktivitásértékük alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológiai aktivitást tekintetében a tervezési alegység területének legnagyobb része közepes vagy 
jó minısítéső. Szegényes területek aránya nagyon kicsi, még a kiváló állapotú területek nincsenek.  

 

1.2.3 Gazdaságföldrajz 

Ipar 

Az ország egyik legelmaradottabb térsége. Nagyatádon cérnagyár és konzervgyár, Gyékényesen 
a Dráva-Kavics Kft., Csurgón a Csurgói Faipari KFT, Lábodon és Barcs-Somogytarnócán az ALM 
Állattenyésztı Húsipari Kft. telephelyei üzemelnek. A térségben az ipari tevékenység a városokhoz 
kötıdik, de fejlettsége gyenge. Csak néhány ipari üzem mondható regionális szinten is jelentısnek. 
A területen ugyan három ipari park is létesült (Barcs, Nagyatád, Csurgó), de kihasználtságuk igen 
rossz. Jelentıs ipari fejlesztéssel a jövıben nem lehet számolni, várhatóan a turizmus erısítése és 
a mezıgazdasághoz kapcsolódó feldolgozó-tevékenység lehet a reális kibontakoztatási cél.  A 
feldolgozóipar az erdıgazdálkodással összefüggésben létezik. 

 

Mezıgazdaság 

A Bélavár-Hereszve-Vízvár Mezıgazdasági Kft. a terület  jelentısebb növénytermesztéssel 
foglalkozó termelı szövetkezete. A térségre a erdıgazdálkodás túlsúlya a jellemzı. 
Állattenyésztési tevékenység a halgazdaságok keretében valósul meg, a Rinya-mente vízgyőjtın a 
halastavak területe összesen 992 ha.  
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Szolgáltatások 

A terület legjelentısebb turisztikai célpontja a barcsi, a csokonyavisontai és a nagyatádi 
gyógyfürdı. Az idegenforgalom ágazatai közül a vadászat jelentıs. Turizmus még a Drávához, a 
Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeihez és a tervezési alegység jelentıs erdıterületeihez 
kötıdik. Nagyatádon Egészségügyi Központ található, amely biztosítja az egész térség 
egészségügyi ellátását. Barcson regionális jelentıségő oktatóközpont található, a Dráva Völgye 
Szakközépiskolában 1971 óta folyik a vízügyi szakemberképzés. 

 

Szennyvízelvezetés 

A vízgyőjtı területén 5 szennyvíztisztító telep (Barcs, Böhönye, Csurgó, Nagyatád, Somogyszob) 
üzemel, 26 település csatornázott, a bekötések aránya átlagosan 75-80 %. Barcson és 
Nagyatádon 90 % feletti, Csurgón 50%-os, a többi községen átlagosan 70 %körüli a rákötések 
aránya.  
 

Fejlesztési irányok 

A 25/2002 Kormányrendelet szerint 2010. december 31-ig a Csurgói kistérségben 7, a nagyatádi 
szennyvízelvezetési agglomerációhoz kapcsolódóan pedig 12, még ellátatlan, település 
szennyvízelvezetését és 2015. december 31-ig Kadarkút és Segesd szennyvízelvezetését, –
tisztítását kell megvalósítani. A részvízgyőjtı 7 településén (Babócsa, Bolhó, Bolhás, Péterhida, 
Somogyaracs, Rinyaszentkirály, Komlósd) ivóvízminıségjavító projekt megvalósítását tervezik. A 
program konkrét célja a vízminıséget jellemzıen meghatározó szennyezı anyagok 
koncentrációjának határérték alá való csökkentése, vagyis a 201/2001 (X. 25. ) Kormányrendelet 
követelményeinek teljesítése. 

 

 Ivóvíz szolgáltatás 

A vízgyőjtı minden településén biztosított a vezetékes vízszolgáltatás, az ellátottság 95 % feletti.  
A települések közel 20 %-nál határérték feletti vízszennyezıként van jelen az arzén (10-30 µg/l), 
az ammónium, a vas és a mangán. A települések vízellátására jellemzıen saját vízbázisú -egy 
vagy két települést kiszolgáló- vízellátó rendszerek üzemelnek. 

 

Úthálózat, vasút 

Barcsnál ér véget a 6-os fıút, a településen nemzetközi határátkelı található, a Dráván közúti híd 
ível át. A területen áthalad két másodrendő út, a 61-es (K-NY) és a 68-as (É-D). A vizsgált 
területen belül Dombóvár-Gyékényes között villamosított fı vasúti vonal, Gyékényestıl Barcsig 
mellékvonal közlekedik. 

 

Jelentıs vízhasználatok 

Ivóvíz: Nagyatád DRV 908 e m3/év, Barcs DRV 894 e m3/év, Nagyatád, strandfürdı 370 e 
m3/év, Csurgó, Délzalai Vízmő 297 e m3/év 

Ipari víz: Nagyatád, Cérnagyár 309 e m3/év, Konzervgyár 175 e m3/év, Csurgó, Faipari Kft. 12 
e m3/év 

Gyógyvíz: Nagyatád 331 e m3/év,  Barcs 342 e m3/év, Csokonyavisonta 99 e m3/év. 

Állattartás: Barcs, Viktorpuszta 57 e m3/év 
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1.3 A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi 

A VKI 3. cikkelye 7. pontja alapján az elıírások végrehajtásért felelıs úgynevezett Hatáskörrel 
Rendelkezı Hatóságot 2003. december 22-ig ki kellett jelölni. A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) pontja határozza meg a vízgyőjtı-
gazdálkodási terv összeállításáért felelıs szervezeteket. Ugyanezen rendelet 19 §-a alapján a 
tervezésbe a „társadalom minél szélesebb körét”, azaz az érdekelteket, véleményezés céljából be 
kell vonni. Továbbá a 4. § (2) pontja szerint az intézkedési programok elıkészítése során a 
határokkal osztott vizekre vonatkozóan együtt kell mőködni az Európai Unió szomszédos 
tagállamaival, míg a nem EU tagokkal törekedni kell a koordinációra, a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi szerzıdések, 
megállapodások szabályai szerint. 

A vízgyőjtı-gazdálkodási terveket - a különbözı tervezési szinteken - a vízgazdálkodási 
tanácsokról szóló 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet szerint megalakult testületek hagyják jóvá. 

 

1.3.1 Hatáskörrel Rendelkezı Hatóság 

Hazánkban a 2000/60/EK Víz Keretirányelv elıírásainak végrehajtására a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium (KvVM, H-1011 Budapest, Fı utca 44-50.), a hatáskörrel rendelkezı hatóság. 

A KvVM felelıs: 
• a koordinációért és a vízgyőjtı gazdálkodási terv elkészítéséért  
• az Európai Unió Bizottsága felé történı jelentésért  

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

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata a stratégiai irányítás, az Európai Unió 
intézményeivel való kapcsolattartás, közremőködés a Duna vízgyőjtı-kerület nemzetközi tervének 
összeállításában, és a VKI végrehajtásáról szóló jelentések elkészítése. 

 

1.3.2 A tervezést végzı szervezetek 

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek elkészítése az ágazati szervek feladata: 

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

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

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

� Tisza részvízgyőjtı: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 
Szolnok  

� Dráva részvízgyőjtı: Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs  

� Balaton részvízgyőjtı: Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 
Székesfehérvár; 

� A 42 alegységi terv elkészítése és helyi szinten az érdekeltek bevonása a területileg 
illetékes tizenkettı környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság feladata: 
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1-5. táblázat: A tervezési alegységek  

Tervezési területTervezési területTervezési területTervezési terület    FelelısFelelısFelelısFelelıs    

1-1 Szigetköz Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır 

1-2 Rábca és a Fertı Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır 

1-3 Rába Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szombathely 

1-4 Marcal Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır 

1-5 Bakony-ér és Concó Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır 

1-6 Általér Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır 

1-7 Gerecse Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyır 

1-8 Ipoly Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Budapest 

1-9 Közép-Duna Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Budapest 

1-10 Duna-völgyi-fıcsatorna Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Baja 

1-11 Sió Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár 

1-12 Kapos Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár 

1-13 Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár 

1-14 Velencei-tó Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár 

1-15 Alsó-Duna jobb part Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs 

1-16 Felsı-Bácska Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Baja 

2-1 Felsı-Tisza Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza 

2-2 Szamos-Kraszna Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza 

2-3 Lónyay-fıcsatorna Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza 

2-4 Bodrogköz Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolc 

2-5 Tokaj-hegyalja Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolc 

2-6 Sajó a Bódvával Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolc 

2-7 Hernád, Takta Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolc 

2-8 Bükk és Borsodi-Mezıség Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolc 

2-9 Hevesi-sík Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 

2-10 Zagyva Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 

2-11 Tarna Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolc 

2-12 Nagykırösi-homokhát Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 

2-13 Kettıs-Körös Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula 

2-14 Sebes-Körös Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula 

2-15 Berettyó Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Debrecen 

2-16 Hármas-Körös Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula 

2-17 Hortobágy-Berettyó Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Debrecen 
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Tervezési területTervezési területTervezési területTervezési terület    FelelısFelelısFelelısFelelıs    

2-18 Nagykunság Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 

2-19 Kurca Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged 

2-20 Alsó-Tisza jobb part Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged 

2-21 Maros Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged 

3-1 Mura Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szombathely 

3-2 Rinya-mente Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs 

3-3 Fekete-víz Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs 

4-1 Zala Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szombathely 

4-2 Balaton közvetlen Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár 

 

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

 

A tervek elkészítésében vállalkozási szerzıdés keretében központi és területi szakértık, tervezık 
vesznek részt, név szerint az ÖKO Zrt. vezette Konzorcium, amelynek tagjai: ÖKO Zrt. Környezetei, 
Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, szolgáltató és Fejlesztési Zrt., Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék, VTK Innosystem Víz, 
Természet- és Környezetvédelmi Kft., VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervezı, 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., RESPECT Tanácsadó és Szolgáltató Kft és számtalan 
alvállalkozója. 

 

1.3.3 Határvízi kapcsolatok 

Nemzetközi egyezmények: 

74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló 
együttmőködésrıl szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetésérıl 

 

Kétoldalú határvízi egyezmények: 

Horvát Köztársaság: 

127/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet - egyezmény a Horvát - Magyar Kormányok közötti, a 
vízgazdálkodási együttmőködés kérdéseirıl 

A VKI-val kapcsolatos határvízi tárgyalásokon született jegyzıkönyveket az 1-2. melléklet 
tartalmazza. 

 

1.3.4 Érintettek 

A vízzel kapcsolatos kérdésekben a társadalom minden tagja érintett. Ezen belül a legfontosabb 
érdekelteket két jogszabály is meghatározza: az 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási 
tanácsokról, illetve a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról. 
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A társadalom bevonása a tervezésbe három szinten történt: legszélesebb körben az alegységeken, 
míg részvízgyőjtı szinten megyei és régiós hatáskörő, országos szinten országos hatáskörrel 
rendelkezı állami és nem közigazgatási szervek, egyéb közigazgatási, tudományos és szakmai 
érdekképviseleti, továbbá állampolgári érdekképviseleti (civil) szervezetek közvetlen 
megkeresésével. 

Az alegységen megtalálható települések listáját az 1-3. melléklet tartalmazza. 

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

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

� a 4 részvízgyőjtıre vonatkozó vízgyőjtı-gazdálkodási tervek vonatkozásában a 
Részvízgyőjtı Vízgazdálkodási Tanácsok; 

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

 

1.4 Víztestek jellemzése 

A víztest a Víz Keretirányelv egyik legfurcsábban hangzó kifejezése, azonban a megfelelı 
értelmezés miatt elkerülhetetlenül használandó fogalom. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés 
legkisebb alapelemei a víztestek. Az irányelv meghatározása szerint a 

� „felszíni víztest”  a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentıs elemét jelenti, amilyen 
egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, ezeknek egy része, átmeneti víz, 
vagy a tengerparti víz egy szakasza., míg a  

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

A víztest határok megállapításakor természeti, adminisztratív és politikai szempontok is szerepet 
játszanak. Ennek eredményeként a hagyományos folyó, tó, vagy vízföldtani tájegységgel 
megegyezı és attól eltérı lehatárolások születtek. A hagyományossal egyezı lehatárolás, amikor 
egy vízfolyás, vagy egy tó egy-egy víztestként lett kijelölve, felszín alatti víztesteknél a kijelölt 
felszín alatti víztestek egyben különálló vízföldtani egységek is. Gyakori azonban, hogy egy folyó, 
vagy tó, vagy vízadó több víztestre osztódik fel. Másik véglet, a hasonló, általában önmagukban 
nem jelentıs medrek, vízadók csoportos kijelölése víztestként. 

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

� - felszíni szárazföldi vizek: vízfolyás  és állóvíz  víztestek, 

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

� - a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges ; és 

� - felszín alatti  víztestek. 

A felszíni víztestek elhelyezkedését és besorolását kategóriánként az 1-3. - 1.-6., a felszín alatti 
víztesteket pedig az 1.7. - 1-10. térkép mellékletek mutatják. 
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1.4.1 Vízfolyás víztestek 

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

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

Az irányelv alapján - a vízfolyások esetében - a 10 km2–nél nagyobb vízgyőjtıvel rendelkezı 
víztesteket már ki kell jelölni, mint a vízhálózat jelentıs elemét. A vízfolyások típusainak 
meghatározása a következı elemekre épül: 

� a magassági viszonyok és a terepesés szerint elkülönített régiók: hegyvidéki, dombvidéki, 
síkvidéki; 

� a hidro-geokémiai jelleg szerinti megkülönböztetés: szilikátos, meszes, vagy szerves; 

� a mederanyag szemcsemérete alapján: durva (szikla, kıtörmelék, kavics, homokos 
kavics), közepes (durva- és finomhomok) és finom (kızetliszt, agyag); 

� a vízgyőjtık mérete: nagyon nagy (>10 000 km2) nagy (1000-10 000 km2), közepes (100-
1000 km2), vagy kicsi (10-100 km2); 

� nagyon kicsi esés (síkvidéki területeken jellemzı). 

 
1-6. táblázat: A vízfolyások típusai 

Típus  

száma 
Al-ökorégió 

Hidrogeokémiai 

jelleg 
Mederanyag Vízgyőjtı méret 

Hazai 

hagyományos 

elnevezés 

1 hegyvidék szilikátos durva kicsi patak 
2 hegyvidék meszes durva kicsi patak 
3 hegyvidék meszes durva közepes kisfolyó 
4 dombvidék meszes durva kicsi patak 
5 dombvidék meszes durva közepes kisfolyó 
6 dombvidék meszes durva nagy közepes folyó 
7 dombvidék meszes durva Nagyon nagy nagyfolyó 
8 dombvidék meszes közepes-finom kicsi csermely 
9 dombvidék meszes közepes-finom közepes kisfolyó 

10 dombvidék meszes közepes-finom nagy közepes folyó 
11 síkvidék meszes durva kicsi  
12 síkvidék meszes durva közepes kisfolyó 
13 síkvidék meszes durva nagy közepes folyó 
14 síkvidék meszes durva nagyon nagy nagy folyó 
15 síkvidék meszes közepes-finom kicsi csermely 
16 síkvidék meszes közepes kicsi és kiseséső ér 
17 síkvidék meszes közepes közepes és kiseséső  
18 síkvidék meszes közepes közepes kisfolyó 
19 síkvidék meszes közepes nagy közepes folyó 
20 síkvidék meszes közepes nagyon nagy nagyfolyó 
21 síkvidék szerves - kicsi  
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Típus  

száma 
Al-ökorégió 

Hidrogeokémiai 

jelleg 
Mederanyag Vízgyőjtı méret 

Hazai 

hagyományos 

elnevezés 

22 síkvidék szerves - közepes  
23 Duna, Gönyő felett 
24 Duna, Gönyő és Baja között 
25 Duna, Baja alatt 

 

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai-morfológiai és fizikai-kémiai, 
valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzık típusonkénti leírását - biológiai, 
fiziko-kémiai és hidro-morfológiai elemeit - az 1-4. melléklet tartalmazza. 

A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3. és 1-4. térkép mellékletek mutatják. 

 

Az alegység területén 25 db vízfolyás víztest található, melybıl a természetes víztestek száma 16. 
Ezen víztestek a VKI tipológiának megfelelıen 8-as, 9-es és 16-os típusúak, ahol a 8-as és 9-es 
típusba a dombvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegő, közepesen finom mederanyagú, kis és 
közepes vízgyőjtı területtel rendelkezı víztestek, a 16-os típusba pedig a síkvidéki, meszes 
hidrogeokémiai jellegő, közepesen finom mederanyagú, kicsi és kis eséső vízgyőjtıvel rendelkezı 
víztestek kerültek besorolásra. Így a 8-as típusba 10 db, a 9-es típusba 4 db és a 16-os típusba 2 
db természetes víztest tartozik, melyek közül a dombvidéki 8-as és 9-es típusú víztestek az 
alegység északi, a síkvidéki 16-os típusú víztestek pedig az alegység déli részére jellemzık.  

 

1-7. táblázat: Az alegység területén található term észetes vízfolyás víztestek 
Azonosító Víztest név Kategória Típus 

AEQ051 Babócsai-malomárok és Terézmajori-
ág Természetes 8 

AEP288 Babócsai-Rinya Természetes 9 

AEP289 Babócsai-Rinya és mellékvízfolyásai Természetes 9 

AEP302 Barapusztai-patak Természetes 8 

AEP305 Barcs-Komlósdi-Rinya Természetes 9 

AEP437 Dörgı-hídi-árok Természetes 8 

AEP474 Fekete-árok Természetes 9 

AEP548 Gyöngyösi-patak és Róka-hegyi-patak Természetes 8 

AEP694 Kivadári-határág Természetes 8 

AEP712 Kökényes-patak-alsó és Márjás-patak Természetes 8 

AEP925 Rigóczi-patak Természetes 8 

AEP924 Rigócz-patak (Somogybükkösdi-
patak) Természetes 8 

AEP938 Sárgáti-árok Természetes 8 

AEQ151 Zimóna-patak Természetes 8 

AEQ152 Zsdála-árok alsó Természetes 16 

AEQ153 Zsdála-árok felsı Természetes 16 

1.4.2 Állóvíz víztestek 

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

 

1-8. táblázat: Állóvizek tipológiai szempontjai  

szempont kategória értéktartomány 

kis területő 0,5-10 km² 
közepes területő 10-100 km² Vízfelület kiterjedése 

nagy területő >100 km² 
sekély (nem rétegzıdı) <3 m 

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

Tengerszint feletti magasság síkvidéki <200 mBf 
szerves - 
szikes - Hidrogeokémiai jelleg 

meszes - 
nyílt vízfelülető nyílt vízfelület >33% Nyílt vízfelület aránya 

benıtt vízfelülető nyílt vízfelület <33% 
idıszakos*3 - Vízborítás 

állandó - 

 

Így végül az állóvizekre vonatkozó tipológia 16 természetes típust különböztet meg a fenti 
szempontok figyelembe vételével, melyet az alábbi táblázat mutat be. 

 

1-9. táblázat:  Az állóvizek típusai 

Típus 

száma 

Hidrogeokémiai 

jelleg 

Felület 

kiterjedése 
Mélység 

Nyílt vízfelület 

aránya 
Vízborítás 

1 szerves kis területő sekély benıtt vízfelülető idıszakos 
2 szerves kis területő sekély benıtt vízfelülető állandó 
3 szerves kis területő sekély nyílt vízfelülető állandó 
4 szikes kis területő sekély benıtt vízfelülető idıszakos 
5 szikes kis területő sekély nyílt vízfelülető idıszakos 
6 szikes kis területő sekély benıtt vízfelülető állandó 
7 szikes kis területő sekély nyílt vízfelülető állandó 
8 szikes közepes területő sekély nyílt vízfelülető állandó 
9 szikes nagy területő sekély nyílt vízfelülető állandó 
10 meszes kis területő sekély benıtt vízfelülető idıszakos 
11 meszes kis területő sekély nyílt vízfelülető idıszakos 
12 meszes kis területő sekély benıtt vízfelülető állandó 
13 meszes kis területő sekély nyílt vízfelülető állandó 
14 meszes kis területő közepes mélységő nyílt vízfelülető állandó 
15 meszes közepes területő sekély nyílt vízfelülető állandó 
16 meszes nagy területő közepes mélységő nyílt vízfelülető állandó 

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai-morfológiai és fizikai-kémiai, 
valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzık típusonkénti leírását - biológiai, 
fiziko-kémiai és hidromorfológiai elemeit az 1-5. melléklet tartalmazza. 

                                                
3 *Idıszakosnak tekinthetık az évente kiszáradó asztatikus, ill. a hazai felmérési adatok alapján az 5 évente legalább egyszer 
kiszáradó szemisztatikus állóvizek. 
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Az alegység területén természetes állóvíz víztest nem található. 
 

1.4.3 Erısen módosított és mesterséges víztestek 

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

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

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

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

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

� Meg lehet-e oldani az adott igény kielégítését más, a jó állapot elérését nem 
befolyásoló módon, illetve annak megvalósítása nem jár-e aránytalan költségekkel, 
illetve a társadalom támogatja-e?   

A következı táblázat a fenti lépéseket foglalja össze. A kijelölés harmadik pontja egyelıre nem 
történt meg, a bizonytalan jelzık a táblázat egyes pontjainál ezt jelentik. A harmadik oszlopban 
ennek az elemzésnek a jelentıségét adtuk meg a döntés szempontjából, a pontosítás a tervezés 
késıbbi fázisában lehetséges. A táblázat utolsó oszlopában az is szerepel, hogy a víztest 
besorolása milyen információ alapján történt.  
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1-10. táblázat: Az er ısen módosított víztest kijelölés lépései 
A jelent ıs 

hidromorfológiai 
elváltozás oka, amelynél 
felmerül, hogy fenn kell 

tartani 

A kiemelt fontosságú cél 
(emberi igény) 

Az aránytalan költségre 
vonatkozó elemzés 

jelent ısége 
A kijelölés módja 

Völgyzárógátas tározó  ivóvíz célra, árvízcsúcs 
csökkentésre, hőtıvízre, 
öntözésre, üdülési és 
rekreációs célokra 
(A halgazdasági hasznosítás 
nem tartozik a kiemelt célok 
közé!)  

A társadalom bevonása 
beemeli-e a halgazdaságot 
az egyéb jelentıs 
tevékenységek közé? 
A megszüntetés nagy 
valószínőséggel, aránytalan 
következményekkel jár. 

Völgyzárógátakkal 
jelentısen befolyásolt 
víztestek.  

Duzzasztás  
 

vízenergia-termelés, 
öntözési célú medertározás, 
ökológiai vízpótlás 

Völgyzárógátas tározók 
estén ld. elızı sort. 
A nagy folyókon létesült 
duzzasztó-mővek elbontása 
nagy valószínőséggel, 
aránytalan 
következményekkel jár. 

Ahol a tározó és 
duzzasztás együtt 
jelentkezik, mint jelentıs 
hatás.  
Duzzasztás miatt 
jelentısen befolyásolt 
víztestek nagy síkvidéki 
folyókon. 

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

árvízvédelem A mentett oldali vízpótlás 
megvalósíthatóságán múlik 
(a költségek és a társadalmi 
támogatottság dönti el). 

Valamennyi víztest, amely 
a keresztirányú 
átjárhatóság miatt 
jelentısen befolyásolt. 

Árvízvédelmi töltések 
(depóniák) síkvidéken és 
dombvidéki nagy folyókon. 

árvízvédelem Az árvédelmi töltések 
áthelyezése általában túl 
nagy költséget jelent. 

Valamennyi nagy folyó és 
minden síkvidéki víztest, 
ahol a hullámtér 
szélessége nem 
megfelelı. 

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

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

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

Nagy folyók 
szabályozottsága. 
(Bizonytalan!) 

árvízvédelem Nagy folyók jelentıs 
szabályozottságának 
megszüntetése általában túl 
nagy költséget jelent, 
enyhén szabályozott 
szakaszokon elképzelhetı 
javító intézkedés – 
egyedileg vizsgálandó.  

Szabályozott nagy folyók 
víztestei. 

Belvízcsatorna, kettıs 
mőködéső csatorna, 
öntözıcsatorna. 

belvízvédelem, öntözési célú 
medertározás 

Belvízcsatornák esetén 
elvileg az dönti el, hogy 
kialakítható-e olyan 
vízvisszatartáson alapuló 
belvízvédelem, amely nem 
igényli a természetes 
vízfolyás ilyen célú 
igénybevételét, gyakorlatilag 
az érdekeltek a fenntartás 
mellett fognak szavazni.  

Azok a síkvidéki kis és 
közepes vízfolyások, 
amelyek betöltenek 
belvízvédelmi vagy 
öntözési (kettıs 
mőködéső) funkciót, és 
tározás, duzzasztás, 
vízjárás vagy morfológiai 
viszonyok miatt jelentısen 
befolyásoltak. 

Vízmegosztás.  
 

vízenergia-termelés, 
árvízvédelem, regionális 
öntözés 

Az energiatermelés 
jelentısége miatt a 
megszüntetés általában nem 
reális. 

Energia célú elterelés 
miatt jelentısen 
befolyásolt víztestek.  

Jelentıs vízbevezetések.  ökológiai célú vízpótlás  Az ökológiai célú vízpótlás 
fenntartása indokolt.  

Azok a víztestek, ahol 
egyéb célú vízelvonást 
jelöltek – (ellenırizni kell 
az okát) 
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A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3., 1-4., 1-5. és 1-6. térkép mellékletek 
mutatják be. 

 

Az alegység területén 25 db vízfolyás víztestbıl a természetes de erısen módosított víztestek 
száma 9. Ezen víztestek a VKI tipológiának megfelelıen 7-es, 8-as, 9-es és 17-es típusúak, ahol a 
7-es típusba a dombvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegő, durva mederanyagú és nagyon nagy 
vízgyőjtıvel rendelkezı víztestek, a 8-as és 9-es típusba a dombvidéki, meszes hidrogeokémiai 
jellegő, közepesen finom mederanyagú, kis és közepes vízgyőjtı területtel rendelkezı víztestek, a 
17-es típusba pedig a síkvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegő, közepesen finom mederanyagú, 
közepes és kis eséső vízgyőjtıvel rendelkezı víztestek kerültek besorolásra. Így a 7-es típusba 1 
db, a 8-as típusba 2 db, a 9-es típusba 4 db és a 17-es típusba 2 db erısen módosított víztest 
tartozik.  

 

1-11. táblázat: Az alegység területén található er ısen módosított vízfolyás víztestek 

Azonosító Víztest név Kategória Típus 

AEP428 Dombó-csatorna alsó Erısen módosított 17 

AEP427 Dombó-csatorna felsı Erısen módosított 17 

AEP439 Dráva felsı Erısen módosított 7 

AEP528 Görgetegi-Rinya Erısen módosított 8 

AEP738 Lábodi-Rinya alsó Erısen módosított 9 

AEP737 Lábodi-Rinya felsı Erısen módosított 8 

AEQ034 Taranyi-Rinya Erısen módosított 9 

AEQ035 Taranyi-Rinya és mellékvízfolyásai Erısen módosított 9 

AEQ046 Tekeres-berki-patak és 
mellékvízfolyásai Erısen módosított 9 

 

A területen mesterséges vízfolyás víztest nincs. 

 

Az alegység területén erısen módosított nem, de mesterséges állóvíz víztest 4 db található, 
melyek közül 3 db halastórendszer, 1 pedig bányató - 82, 180, 55 és 164 ha kiterjedéssel. 

 

1-12. táblázat: Az alegység területén található mes terséges állóvíz víztestek 
Azonosító Víztest név Kategória Típus 

AIQ008 Lábodi halastórendszer Mesterséges - 

AIH021 Simongáti halastavak Mesterséges - 

AIH030 Taranyi halastórendszer Mesterséges - 

AIQ018 Vasúti (Velence) kavicsbánya Mesterséges - 

 

1.4.4 Felszín alatti víztestek 

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

“Felszín alatti víz” jelenti mindazt a vizet, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el, 
és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal. 

„Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható 
részét jelenti. 
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“Víztartó” olyan felszín alatti kızetréteget vagy kızetrétegeket, illetve más földtani 
képzıdményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztı képessége lehetıvé teszi a felszín alatti 
víz jelentıs áramlását, vagy jelentıs mennyiségő felszín alatti víz kitermelését. 

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

Magyarországon valamennyi felszín alatti víz része valamely víztestnek. Felszín alatti vizeinket 
széleskörően hasznosítjuk, így az átlagosan 10 m3/nap-nál nagyobb hozammal megcsapolt 
vízadók az ország teljes területén elıfordulnak. A víztestek felsı határa a legelsı felszín alatti 
vízfelszín, míg alsó határa a már nem vizet, hanem kıolajat tároló kızetek, vagy az úgynevezett 
„medence aljzat”. 

A felszín alatti víztestek elsı lehatárolási szempontja a geológia , amelynek eredményeként 
háromféle vízföldtani fıtípus különíthetı el: 

� Medencebeli, uralkodóan porózus  vízadók a törmelékes üledékes kızetekben 

� Karszt  (csak a fıkarsztba sorolható) a karbonátos kızetekben 

� Vízadók a hegyvidéki  területek vegyes összetételő kızeteiben (kivéve a fıkarszt). 

A porózus víztestek Magyarország legnagyobb kiterjedéső, hidraulikailag összefüggı felszín 
alatti víztest-csoportja. Alsó határát a paleozoós, mezozoós alaphegység alkotja, bár 
vastagságának megállapításakor annak esetleg víznyerésre alkalmas felsı néhány 10 m-es 
repedezett zónáját is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki víztest-csoporttal közös határát) az 
alsó- és felsı- pannon határ felszíni metszése adja. A porózus víztestek kód jele: „p”. 

A karszt víztestek Magyarország területén - a porózus után - a második legfontosabb regionális 
jelentıségő vízadó képzıdmény, amelyek a mezozoós – elsısorban triász korú – karbonátos, 
repedezett, karsztosodott összletben fordulnak elı, ez az úgynevezett fıkarszt-víztároló. Velük 
szoros hidraulikai kapcsolatban álló eocén mészkövekkel együtt, ezek a képzıdmények alkotják a 
karszt víztestek csoportját. Alárendelten júra és kréta, valamint paleozoós mészkövek is a 
„fıkarsztba” sorolhatók. A karszt víztestek – amelyeknek részei a lezökkent, mélyben futó karszt 
nyúlványok is - lehatárolásában tükrözıdnek a hagyományos vízföldtani tájegységek. A karszt 
víztestek kódjele: „k”. 

A hegyvidéki víztestek nevükhöz hően a hegyvidéki területeken találhatóak. Ehhez a víztest 
fıtípushoz – a karszt víztestek csoportjába soroltakon kívül – változatos földtani képzıdmények 
tartoznak, amelyek kora a quartertıl a mezozoikumon át a paleozoikumig terjed, egyaránt 
elıfordulnak bennük porózus, repedezett és karsztosodott vízadók. A fı-karsztvíztárolóhoz nem 
sorolt karbonátos képzıdmények a hegyvidéki víztest részei. A térképeken a karszt víztestek 
felszíni kibúvásai a hegyvidéki víztestekben „folytonossági hiányként” jelennek meg. A hegyvidéki 
víztestek kódjele: „h”. 

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

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

� Termálvizek  (kitermelt víz hımérséklete magasabb, mint 30 °C) 

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

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

� Sekély  (hagyományosan un. „talajvíz”) 

� Nem sekély (réteg és hasadékos vizek) 

A sekély víztest érzékenysége több szempontból is megmutatkozik: 

- a sekély vízadók erıteljes meteorológiai hatás alatt álló felszín alatti vizek, amelyek vízjárása 
különbözik a mélységi vizekétıl; 

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

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

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

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

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

� Ha a felsı 50 m-ben nincs vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, vagy nincs elég ismeret 
róla, akkor a víztest alsó határa a talajvíz szintje alatt 30 m-rel húzódik. 

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

A negyedik lehatárolási szempont a vízgyőjtı: A felszín alatti víztesteket - a Víz Keretirányelv 
szerint - a felszíni vízgyőjtıkhöz kell rendelni, ezért adminisztratív szempontból egyszerősíti a 
helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszín alatti víztestek felszíni vízgyőjtık szerint 
tovább osztódnak. Ennek eredményeképpen a porózus és a hegyvidéki (sekély, réteg és 
hasadékos) víztesteknél a felszíni vizek vízválasztói, míg a karszt víztesteknél a nagyobb 
forrásokhoz köthetı felszín alatti vízgyőjtı határ és a termál víztesteknél is a felszín alatti vízgyőjtı 
jelenti a további felosztást. 
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1-6. ábra: A hegyvidéki és karszt víztestek elvi mo dellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hideg karszt-víztároló felosztása a következı forrás-csoportokhoz tartozó vízgyőjtık alapján 
történt: Hévízi- és Tapolcai-források, Balaton-felvidék forrásai, Dunántúli-középhegység déli 
forrásai, Tatai– és Fényes-források, Budai-források, Tettye-forrás, Egri- és Szalajka-források, 
Miskolci-források, Jósva-forrás. Ezekhez igazodik a termál karszt víztestek lehatárolása is. A 
vízgyőjtık kódjele: a betőjeleket követı szám, ahol 1.=Duna, 2.=Tisza, 3.=Dráva, 4.=Duna, majd 
ezt követi a lehatárolt vízgyőjtı sorszáma (1-16). 

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

� Leáramlási területek 

� Feláramlási területek 

� Vegyes áramlási rendszerő dombvidéki és hegylábi területek 

A leáramlási és feláramlási területek közötti átmeneti területeket az egyszerősítés érdekében 
elhanyagoljuk. További egyszerősítést jelent, hogy a lokális áramlási rendszerek is figyelmen kívül 
hagyottak – még a sekély víztestek esetében is -, annak ellenére, hogy a mennyiségi és kémiai 
jellemzık mozaikossága ennek a következménye. Feláramlással jellemezhetı víztestek kijelölése 
ott történt, ahol jelentıs a párolgás útján történı megcsapolás. A sekély hegyvidéki és dombvidéki 
területeken a feláramlási területek a völgyekben húzódnak, amelyek olyan keskenyek (kivétel a 
szélesebb völgyek, mint a Hernád, Sajó, és a Marcal), hogy a víztestek 100.000-es méretarányú 
felbontásában nem kezelhetıek, emiatt ezekben a térségekben a porózus vízadók hidrodinamikai 
típusa: vegyes (beszivárgási és feláramlási is).  
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1-7. ábra: A porózus víztestek elvi modellje (Tóth József ábrája nyomán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A területen 2 db sekély porózus, 2 db prózus, 1 db porózus termál és 1 db termálkarszt víztest 
található. 

 

1-13. táblázat: Az alegység területén található fel szín alatti víztestek 

Azonosító Víztest név Típus kód Típus leírás 

ALQ632 Rinya-mente vízgyőjtı p.3.2.1 dombvidéki porózus 

ALQ633 Rinya-mente vízgyőjtı sp.3.2.1 dombvidéki, sekély, porózus 

ALQ520 Dráva-völgy Barcs felett p.3.2.2 dombvidék-folyóvölgyi porózus 

ALQ521 Dráva-völgy Barcs felett sp.3.2.2 dombvidék-folyóvölgyi, sekély, porózus 

ALQ517 Délnyugat-Dunántúl pt.3.1 dombvidéki, porózus, termál 

AIQ599 Közép-dunántúli termálkarszt kt.1.7 dombvidéki, karszt, termál 

  

A felszín alatti víztestek együttesen igazodnak a felszíni vízgyőjtı területhez. A Dráva Barcs feletti 
részének elkülönítése a vízminıségi és hidrológiai különbségek miatt szükséges. 

A meleg vizek közül a dombvidéki porózus termálvíztest egy része a területen halad, de 
jelentısebb területi kifejlıdése a részvízgyőjtın túlnyúlik. D-i irányban a víztest Horvátország felé 
folytatódik. 

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

Az ivóvízellátás szempontjából a porózus képzıdmények a meghatározók, amelyek a szomszédos 
területekkel hidrodinamikailag összefügghetnek. 

A porózus víztestek nagysága együttesen (1469+282) 1751km2 
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2 Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások 
Az emberi tevékenységbıl eredı jelentıs terhelések számbavételérıl a VKI VII. melléklete, míg a 
terhelések felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az 5. cikkely 
rendelkezik. A terhelések azonosításával kapcsolatban a VKI II. melléklete ad iránymutatást. A 
hazai szabályozásban ugyanezen elıírások a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 12. §-ban jelennek meg. 

Az emberi tevékenységekbıl eredı terhelések számbavételének és a hatások elemzésének célja, 
hogy a vizek állapota szempontjából jelent ıs vízgazdálkodási kérdések  feltárása megtörténjen. 
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervbe foglalt intézkedésekkel a humán terheléssel okozott problémát kell 
megszüntetni, vagy csökkenteni; a Víz Keretirányelvnek nem célja minden vízügyi probléma 
megoldása. A VKI, azaz a vizek állapota szempontjából nem számít jelentıs vízgazdálkodási 
problémának például, hogy  

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

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

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

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

� a számba vett emberi tevékenységeket, 

� a „jelentıs” besorolás módszertanát, 

� a tevékenységek közvetlen hatását a vizekre, azaz 

végeredményben a jelentıs vízgazdálkodási kérdéseket. 

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

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

 

2.1 Pontszerő szennyezıforrások 

A vizek rossz állapotát okozó szennyezıforrások egy jelentıs része ismert, de évrıl-évre szép 
számmal akadnak illegális tevékenységbıl származó szennyezések is. A pontszerő 
szennyezıforrások alapvetıen települési, ipari és mezıgazdasági eredetőek lehetnek, egy részük 
havária-eseményekbıl származik. 
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2.1.1 Települési szennyezıforrások 

Hulladék 

A települések legjelentısebb szennyezı hatásaként a keletkezı települési szilárd hulladékok 
ártalmatlanítását kell megemlíteni, mely jelenlegi általános gyakorlata a lerakás.  

A korábban kialakult lerakóhelyek gyakran sérülékeny közegben vannak, hiszen még a legális 
lerakók kijelölését sem elızte meg vizsgálat. 2002. december végén nagy változás következett be 
a hulladéklerakók üzemeltetése terén. Sorra bezártak a kis lerakó telepek és a települések egy-
egy nagyobb - fıként kistérségi - lerakóhoz, illetve azt üzemeltetı szolgáltatóhoz csatlakoztak. 
Jelentısebb lerakók a csökölyi és a nagyatádi lerakó, melyek még mőködési engedéllyel 
rendelkeznek az idei évben, azonban megfelelı mőszaki védelemmel csak a csökölyi lerakó van 
ellátva. A régió hulladékgazdálkodási terve mindkét lerakó bezárását irányozza elı, illetve 
Nagyatádon átrakóállomás/komposztáló létesítését, a térség hulladékát a tervezési alegységen 
kívül esı regionális lerakók fogadják (Szigetvár, Marcali, Kaposvár). A korszerő, térségi komplex 
hulladékkezelı rendszer (regionális hulladékgyőjtési rendszer, hulladékudvarok, átrakóállomások, 
válogatómővek, hulladéklerakók, komposztálók) kialakítása, a korszerőtlen hulladéklerakók 
rekultiválása térségi összefogással jelenleg folyik a Kapos-menti és Mecsek-Dráva 
hulladékgazdálkodási projektek keretében. 

 

Következmények: Jelentıs szennyezıforrások a mőszaki védelem nélkül üzemelı, illetve 
felhagyott települési szilárd hulladéklerakók és illegális lerakók. Mőszaki védelem hiányában az 
ipari és háztartási hulladékok szennyezı anyagai (egyszerő szervetlen ionok (pl. nitrát, klorid), a 
nehézfémek (pl. króm) illetve a szintetikus szerves vegyületek (pl. tetraklorid), stb.) az esıvízzel 
kimosódnak és szennyezik a felszíni és felszín alatti vizeket. 

 

Mértéke: A tervezési alegységen összesen 32 db települési szilárd hulladéklerakó található, ami 
magában foglalja a mőködı, bezárt, és illegális hulladéklerakókat is. (Adatok forrása: PHARE 
felmérés, felügyelıségi adatbázis). Az illegális lerakók többsége abba a típusba tartozik, ahol a 
háztartási hulladék a meghatározó vagy az építési-bontási törmelékek. A lerakók mérete rendkívül 
eltérı, a 20-30 m2-tıl a száz, néhány száz m2-en keresztül a több tízezer m2-ig terjednek. A 
méretek közül legtöbb a 100-500 m2 közötti. A mőszaki védelem nélküli lerakók száma 29 db. A 
korszerőtlen lerakók bezárása, rekultiválása folyamatosan zajlik.   

 

Szennyvíz 

A Rinya-mente vízgyőjtı területen lévı 49 település közül 22 településen üzemel jelenleg 
szennyvízelvezetı hálózat. Az összegyőjtött szennyvizek túlnyomórészt a vízgyőjtı terület öt 
szennyvíztisztító telepén (Nagyatádon, Barcson, Csurgón, Böhönyén, Somogyszobon) kerülnek 
megtisztításra. Mindegyik szennyvíztisztító telep rendelkezik mechanikai és biológiai tisztítási 
fokozattal, a barcsi szennyvíztisztító telepen biológiai és vegyszer adagolásos foszforeltávolítás is 
van. A vízgyőjtın a legnagyobb koncentrált szennyvízkibocsátó a nagyatádi és a barcsi 
szennyvíztisztító telep.  

A Rinya-mente vízgyőjtı területén lévı Iharos és Iharosberény községekben összegyőjtött 
szennyvizek a nagykanizsai szennyvíztisztító telepen kerülnek megtisztításra, mely a Mura 
vízgyőjtı területen található. 

A szippantott szennyvizek fogadására, ártalmatlanítására Barcs-Drávaszentes városrészben, 
valamint Segesd és Csököly község területén létesült szippantott szennyvízkezelı telep. A 
szennyvíztisztító telepek közül szippantott szennyvizet a csurgói, a böhönyei és a somogyszobi tud 
fogadni szippantott szennyvizet, viszont jelenleg beszállítás csak a csurgói szennyvíztelepre 
történik. 
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Következmények: Az öt szennyvíztisztító teleprıl elfolyó tisztított szennyvizek koncentráltan 
kerülnek a befogadó felszíni vízfolyásokba elvezetésre. 

 

Mértéke: Mindegyik szennyvíztisztító telep a tisztított szennyvizeket állandó vízfolyásba bocsátja, 
átlagosan kb. 6300 m3/nap mennyiségben, melynek közel fele a nagyatádi, 36 %-a a barcsi, 11 %-
a a csurgói, 4 %-a pedig a somogyszobi és böhönyei szennyvíztelepekrıl kerül a befogadókba a 
2006. évi adatok alapján. 

 

2.1.2 Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek 

A kockázatos emberi tevékenységekbıl adódóan (bányászat, nehézipar, feldolgozóipar, 
élelmiszeripar, stb.) veszélyt jelentenek az ipari technológiákból történı közvetlen kibocsátások, 
technológiai hibák, helytelenül tárolt, raktározott vegyi anyagok környezetbe kerülése, föld alatti 
tartályok kilyukadása. A FAVI nyilvántartás szerint a területen 130 db ilyen  potenciális 
veszélyforrást jelentı, veszélyes anyag győjtı / tároló létesítmény található.  

A vízgyőjtın két jelentısebb ipari vízkibocsátó található. A Nagyatádi Cérnagyár évente 239000 m3 
használt vizet vezet a Rinya patakba, a Lábodi Húsüzem 17430 m3-t a Csörge árokba.  

 

Következmények: Környezetszennyezések a területen felszín alatti tartályok lyukadásából, a 
veszélyes anyagok helytelen tárolásából, illetve két esetben hígtrágya helytelen tárolásából 
adódtak. Jelenleg Barcson, Babócsán, Böhönyén Nagyatádon és Kadarkúton összesen 8 
helyszínen folyik környezeti kármentesítés. 

 

Mértéke: Valamennyi területen a talaj mellett a talajvíz is elszennyezıdött. A szennyezıanyagok 
különbözı szénhidrogének és származékaik, illetve hígtrágya - nitrát -ammónia. Mindegyik 
helyszínen folyamatban van a kármentesítés, annak különbözı szakaszaiban: 2 helyszínen 
mőszaki beavatkozás és 6 helyszínen kármentesítési monitoring szakaszban. Tartós környezeti 
károsodást egy területen jegyeztek be. 

 

A területen a külfejtéssel történı mővelés az elterjedt. A kitermelt ásványi anyag a területen 
jellemzıen a kavics, a homok, a téglagyári lösz-agyag és a tızeg, kis mennyiségben. 

A kavicskitermelés a Dráva Barcs fölötti szakaszának környezetére jellemzı. Ezen a szakaszon 
közvetlenül a folyómederbıl is történik kitermelés. A nagyobb tömegő kavicsbányászat Vízvár – 
Bélavár – Gyékényes térségében van. Itt a kavics minimális vastagságú fedıréteg alatt 
helyezkedik el. A kisebb bányák mővelése csak a talajvízig volt a rendelkezésre álló gépparkkal 
lehetséges, a nagyobb bányák a víz alatti kotrással alakították ki a bányatavakat. 

 

Következmények: A felszíni és felszín alatti vizeket itt a mővelés során keletkezı 
olajszennyezıdés veszélyezteti közvetlenül, de általános veszélyforrást jelent a felszínen lévı 
kavicson keresztül történı közvetlen beszivárgás is, ami a felszíni szennyezıdés gyors lejutását 
teszi lehetıvé a talajvízbe. 

A homokbányászat közvetlenül kisebb veszélyforrást jelent, mivel a nyersanyag piaci értéke 
gazdaságilag nem biztosítja a nagyobb beruházást jelentı víz alatti kotrásos technológia 
alkalmazását. Ezért a homokbányáknál a beszivárgás juttathat a vízbe felszíni szennyezıdést 
különösen azokon a területeken, ahol a felhagyott homokbányákat kommunális hulladék vagy 
szennyvíz, szennyvíziszap tárolására használták. 
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A dombvidékeken - fıleg a helyi igények kielégítésére - több helyen mőködtek kisebb téglagyárak, 
melyek a pleisztocén üledékeket termelték alapanyagként, ezek ma már nem mőködnek. Az 
élıvizekre veszélyt a bányaudvarokban lerakott kommunális hulladék jelenthet. 

 

Mértéke: A települések közelében elszórtan, ellenırizetlenül hagyott bányák száma több tucat a 
térségben, és az elızıekben leírtak miatt egy jelentıs részük potenciális veszélyforrást jelentenek. 

 

2.1.3 Mezıgazdasági szennyezıforrások 

A gazdaságok szétesésével az állattartó telepeken a technikai megoldások elavultak, hiányzik a 
gépi kapacitás, tárolókapacitásuk sem kielégítı. Sok helyen megszőntek a trágyatelepek, a 
trágyahalmok és ún. trágyaszarvasok elhelyezése nem szakszerő. Az itt felsorolt változások 
eredménye, hogy a szervestrágya jelenleg komoly környezetszennyezı tényezıvé vált. A 
mezıgazdasági eredető vízszennyezés mérséklése érdekében az állattartással összefüggı 
megfelelı trágyakezelés szükséges.  A hígtrágya tárolására szivárgásmentes, szigetelt tartályt ill. 
medencét ír elı a jogszabály, amelynek 4 havi trágyalé tárolására elegendınek kell lennie.  
 

Következmények: A trágya nem megfelelı tárolása következtében mikroszennyezık kerülnek a 
talajba, majd onnan felszíni és a talajvízbe szennyezést okozva. 
 

Mértéke: A tervezési területen mőködı számos állattartó telep közül környezetvédelmi mőködési 
engedéllyel csak egy részük rendelkezik, a nem megfelelı mőszaki kialakítású, szigetelés nélküli 
almos- és hígttrágya tároló létesítmények száma jelentıs (a tervezési területen a FAVI 
nyilvántartásban 47 db trágyatároló létesítményt regisztráltak, melybıl 17 db nem rendelkezik 
megfelelı mőszaki védelemmel). Az elmúlt években megkezdıdött az állattartó telepek 
környezetvédelmi felülvizsgálata, és a trágyatároló létesítmények korszerősítése. A 
környezetvédelmi felülvizsgálatok eredményei néhány esetben a talajvíz ammónium- és nitrát 
szennyezését mutatták, melynek oka a trágyatárolók nem megfelelı mőszaki állapota volt. Az 
esetek többségében kármentesítés nem volt indokolt, a talaj és talajvíz szennyezés a mőtárgyak 
megfelelı kialakításával, korszerőbb technológiák alkalmazásával kizárható. 

 

2.1.4 Balesetszerő szennyezések 

Balasetszerő szennyezések bárhol elıfordulnak, ezért a potenciális szennyezıanyagok 
gyártásánál, raktározásánál (tárolásánál) és szállításánál nagy körültekintéssel kell eljárni és a 
havária-helyzetek kezelésére stratégiával (tervvel) kell rendelkezni. 

Az elmúlt 5 év szennyezéseit megvizsgálva hét jelentısebb eset említhetı. Három esetben 
olajszennyezés történt (közúti balaset, MOL vezeték szivárgása, Drávai havária), két esetben 
trágya, egy esetben szennyvíz került a vízfolyásba, és egy esetben a Drávába növényvédıszer 
került. 

 

2.2 Diffúz szennyezıforrások 

2.2.1 Települések  

Hulladék 

A települési szilárd hulladékok a szakszerőtlen elhelyezés következtében általában pontszerő 
szennyezıforrásként jelennek meg a települések környezetében, de a burkolatlan felületeken 
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felhalmozódó szennyezések diffúz szennyezésként is megjelenhetnek, szennyezve az élı vizeket 
és a talajvizet.  

Az állati hullák elhelyezése korábban történhetett megfelelı mőszaki kialakítású dögkútban, 
azonban a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet szerint használatban lévı dögkutak mőködését 
legkésıbb 2005. december 31-ig meg kellett szőntetni.  

A tervezési alegységen üzemelı dögkút nem található, a felhagyott dögkutak száma 9, ezek 
rekultiválása szükséges.   

 

Szennyvíz 

A Rinya-mente vízgyőjtı területen lévı 49 település közül 22 településen üzemel jelenleg 
szennyvízelvezetı hálózat.  

A szippantott szennyvizek fogadására, ártalmatlanítására Barcs-Drávaszentes városrészben, 
valamint Segesd és Csököly község területén létesült szippantott szennyvízkezelı telep. A 
szennyvíztisztító telepek közül szippantott szennyvizet a csurgói, a böhönyei és a somogyszobi 
telep tud fogadni, jelenleg beszállítás azonban csak a csurgói szennyvíztelepre történik. 

 

Következmények: A csatornázatlan területeken a nem szakszerően kialakított győjtı-tárolókból, 
szikkasztókból kikerülı szennyvíz a talajvizet terheli. 

Mértéke: Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de a szennyezés ténye vélhetıen mindenütt 
megállapítható. 

 

Szennyezett csapadékvíz 

A vízkárelhárítási célokat szolgáló belterületi csapadékvíz-elvezetı rendszerek tervezése, 
kivitelezése esetében az alapvetı törekvés az, hogy a káros mennyiségő (többlet) 
csapadékvizeket minnél hamarabb befogadóba vezessék. Ez ugyanakkor azzal is jár, hogy az 
elvezetett vízzel együtt a belterületek szennyezései is a befogadóba (gyakran élı vízfolyásba) 
kerülnek. 

 

2.2.2 Mezıgazdasági tevékenység 

A mezıgazdasági eredető diffúz vízszennyezések döntı többségéért a nem megfelelı szerves- és 
mőtrágya használat a felelıs.  Mérséklése érdekében a trágyák körültekintı használata, illetve a jó 
mezıgazdasági gyakorlat alkalmazása szükséges.  Ez a nitrátérzékeny területeken kötelezı. A 
felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területeken korlátozott a vegyszer- és mőtrágya 
használat.  
 

Következmények: A fenti leírt mezıgazdasági tevékenység a vízfolyások egész hosszán diffúz 
szennyezı forrásként értékelhetı. A mőtrágyák és szerves tápanyagpótlók (komposzt, szennyvíz, 
szennyvíziszap) trágyák (hígtrágya, almos trágya) felhasználása következtében toxikus fémek és 
mikroszennyezık is kerülnek a talajba és onnan bemosódnak a talajvízbe, szennyezve azt. 
 

Mértéke: A korábbi évtizedekhez képest – gyakran a termelés visszaesése miatt –jelentısen 
lecsökkent a mezıgazdaság szennyezı hatása, de mértéke így is jelentıs.  
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2.3 Természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások 

2.3.1 Duzzasztások (keresztirányú mőtárgyak) 

A tervezési alegység területén több völgyzárógátas halastó és tározó van, de szép számmal 
találhatók hossz-töltéses tavak is, amelyek vízellátását duzzasztóval biztosítják.  

A patakok völgyének elzárása alapjaiban változtatja meg a vízfolyás jellegét, hiszen kihat a 
vízjárásra, a hordalék-viszonyokra és gátolja a vizi élılények mozgását. A duzzasztók az érkezı 
vízkészlet jelentıs részét elterelik, így nagy hatással vannak a patakok vízkészletére. 

Az alegység vízfolyásain több fenéklépcsı is található, amelyek vízrendezési munkákkal 
összefüggésben létesültek. 

A tervezési alegység vízfolyás víztestjei közül (25) völgyzárógátakkal érintett 11, duzzasztómővel 
érintett 3, és 6 víztest esetében van fenékküszöb. 

 

2.3.2 Folyószabályozás, árvízvédelemi töltések 

Folyószabályozás 

A Dráva szabályozása a többi hazai folyóval egy idıben kezdıdött el. Az elsı írásos feljegyzések 
a XVIII. század végétıl említenek beavatkozásokat lokális jelleggel, pl. két nagyobb átmetszés 
létesült ebben az idıben. Az egységes vízszabályozás a XIX. században beinduló térképészeti 
munkák után indulhatott meg. A folyót a Murával közösen 1835-1846 között mérték fel. A 
mederfelmérések után elkészült szabályozási tervek alapján a folyó Légrád-Almás közötti 454 km 
hosszú szakaszát 182 km-el rövidítették meg. Eszék alatt Bieloborodnál volt a legnagyobb 
kanyarátvágás. A szabályozási munkák az I. világháborúval megszakadtak, és igazán csak 1955-
tıl folytatódtak, a Jugoszláv-Magyar Vízgazdálkodási Egyezmény megkötése után. A munkálatok 
kezdetben kisebb szakaszokra koncentrálódtak, ahol a beavatkozások a legszükségesebbek 
voltak, majd a folyó 0-238 fkm közötti szakaszára 1975-ben fogadta el a két ország küldöttsége az 
általános szabályozási tervet. A tervben meghatározták a folyó fıbb szabályozási paramétereit, pl. 
szabályozási szélességet (Barcs alatt 170 m), vízszint magasságát („0” víz + 1,5 m), a mővek 
méretét, anyagát, stb..  A szabályozás alapelve, hogy a bal parton határtól függetlenül a magyar, a 
jobb parton a horvát fél végezte, végzi általában a munkákat. A szabályozások több célt is 
szolgáltak, egyrészt a partok védelmét, az árvizek, a jég jobb levonulását segítették elı, másrészt 
a hajózható szakaszon a hajóút minıségét javították.     

Az érintett szakaszon alulról haladva az alábbi jelentısebb beavatkozások történtek 1955 után: 

• 180-190 fkm közötti szakasz 
• A vízvári kanyarátvágás 1979-1982 között készült el. 

• 227-238 fkm közötti szakasz 
A szakaszon az akkor még tervezett Barcs-Durdevác vízlépcsık igényeit is figyelembe véve 1978-
tól voltak kisebb, nagyobb beavatkozások, pl. botovoi kanyarátvágás 1978-1980. 

A kilencvenes évek elején a Duna-Dráva Nemzeti Park megalakulásával a klasszikus 
folyószabályozási munkák a Dráva folyó közös szakaszán magyar részrıl jelentısen lecsökkentek. 

 

Árvízvédelem 

Magyar oldalon az İrtilos-Barcs közötti szakaszon nincs töltés, a part természetes 
képzıdményként magasodik a folyó fölé. Itt a horvát területeket veszélyezteti inkább, ezért a jobb 
oldalon van csak kiépítve a töltés. A bal parton Barcs alatt Tótújfalúnál (142 fkm) kezdıdik a 
magyar töltésrendszer és tart Matty térségéig, ahol kilép a folyó az országunkból.  
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2.3.3 Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás 

A vízjárás változása szempontjából a Dráva esetében a vizierımővek, míg a vízgyőjtı-terület 
vízfolyásai esetében a völgyzárógátas tavak és a halastavakat ellétó duzzasztók fejtik ki a 
legnagyobb hatást. 

 

2.3.4 Meder és partrendezés, hajózóútbiztosítás 

A tervezési terület fıbefogadója a Babócsai Rinya a régi idıkben DK-i irányban folyt és a mostani 
Barcs-komlósdi Rinya völgyében haladva Barcs határában érte el a Drávát. Jelenlegi formáját 
valószínőleg átmetszéssel alakították ki malomcsatorna építésével összefüggésben. 

1904-05-ben a volt Pécsi Kultúrmérnöki Hivatal rendezési tervet készített, mely a fıágon kívül a 
Taranyi, a Lábodi és a Belegi ág rendezését is tartalmazta. 

A Rinya vízrendszer átfogó rendezése 1958-ban indult meg, elıször a fıágat rendezték, majd mód 
nyílt a mellékágak rendezésére is. 

A jelenlegi állapot kialakítása az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején történt. Az alsó 
szakaszon már kísérlet történt a természetközeli állapot kialakítására is. 

A Lábodi-Rinya jókarbahelyezése 1905-ben történt meg 6 km hosszban, majd 1925-ben 5,6 km 
hosszban. A vízfolyás malom és halastó vízhasználatokat látott el. Az 1970-es években történt 
jókarbahelyezés során nyerte el jelenlegi kialakítását. A vízfolyás mentén jelenleg is számos 
halastó üzemel. 

A Taranyi-Rinya alsó 16 km-es szakaszának rendezésére 1904-ben készült terv, a rendezés 1959-
ben valósult meg. A vízfolyáson 1971-ben árvízcsúcs-csökkentı tározó épült Háromfa térségében. 

A Szabási-Rinya jókarbahelyezése az 1960-as években készült el.  

Barcs-komlósdi Rinya alsó szakasza a befogadója a környezı területek lecsapoló hálózatának. A 
rendszer 1882-83-as években készült el. Jókarbahelyezése 1902-ben, 1927-ben majd 1957-ben 
történt meg.  

A Dombó-csatorna elsı rendezése az 1900-as években volt. A tervezett 1:1-es rézső a homokos 
talaj miatt nem állt meg ezért 1936-ban laposabb rézsőt alakítottak ki. Az 1950-es években ismét 
jókarba helyezték. Az 1960-as években csészeszelvény kialakításával történt a felújítása. A 
csatorna kialakítása a jelenlegi méretekkel az 1980-as évek végén történt. 

 

Következmények: Az elızıekben ismertetett rendezések során a Rinya vízrendszer kiépítése 
gyakorlatilag megtörtént, a beavatkozások hatására a kárt okozó elöntések jelentısen 
mérséklıdtek. A jelenlegi állapot természetesen a nagyüzemi gazdálkodás igényeit tükrözi, ami 
hidromorfológiai és ökológiai szempontból jórészt nem megfelelı. (Kiegyenesített medrek, keskeny, 
zonáció nélküli parti sáv stb.) 

 

Mértéke: A rendezések, így az ezzel járó ökológiai degradáció a fıbefogadókat kivétel nélkül 
érintette, de a kisebb társulati vízfolyások esetében is jelentıs a természetes állapottól való eltérés. 
A felmérések szerint az alegység víztestjei döntı többségénél (25-bıl 20-nál) rendezett 
mederforma található. 
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2.4 Vízkivételek 

2.4.1 Vízkivételek felszíni vizekbıl 

Vízhasznosítás szempontjából a tógazdaságok túlsúlya jellemzı, mely tavak, tórendszerek 
völgyzárógátas vagy hossz-töltéses kialakításúak, több esetben pedig „tófőzér”-ként jelennek meg 
az adott vízfolyásokon. A tavak többségén intenzív halgazdálkodás folyik, melyek üzemeltetése 
maga után vonja a folyamatos vízpótlást és az idınkénti fenékvíz leeresztést. A halgazdasági 
vízfelhasználás mellett az öntözésre igénybe vett vízmennyiség elenyészı. Komoly ökológiai 
problémák jelentkeznek a drávai mellékágak és holtágak esetében is, ahol az eutrofizációs 
folyamatok komoly mértéket öltöttek napjainkra. 

 

Következmények: Problémaként merülhet fel egyes vízfolyások vízhiányos állapota - ott, ahol több 
tó, tórendszer mőködik, mint amennyit a vízfolyás vízhozama elbír. Ugyancsak jelentıs hatással 
bír, hogy a halgazdaságok idınkénti vízleeresztései rövid idın belül (késı ısszel egy-két hónap) 
jelentıs mennyiségő vizet (és szervesanyagot) juttatnak az érintett vízfolyásba. A drávai 
mellékágak és holtágak esetében, amennyiben vízpótlásuk rövid idın belül nem oldódik meg a 
vizes élıhelyek megszünésével lehet számolni. 

 

Mértéke: A tavas vízhasznosítás és azok hatása az alegység számos vízfolyására jellemzı. A 
tervezési alegység területén jelenleg 84 tó üzemel. A vízfolyások döntı többsége szabad 
(hasznosítható) vízkészlettel nem rendelkezik, ezért újabb, jelentıs vízkivételek csak tározós 
vízhasználattal valósíthatók meg. Külön ki kell emelni a drávai mellék- és holtágak kritikus 
vízellátottsági állapotát. 

 

2.4.2 Vízkivételek felszín alatti vizekbıl 

A vízkivételeket és az utánpótlódási viszonyokat figyelembe véve az alegységen belül: 

- A porózus és sekély-porózus víztestek jelentıs hasznosítható vízkészlet tartalékkal 
rendelkeznek. 

- Hasznosítható tartalék a termálvíztestben is van, azonban a porózusoknál lényegesen 
kisebb, ezért új termálvízkivételek tervezésénél és engedélyeztetésénél körültekintıen kell 
eljárni. 

 

2.5 Egyéb terhelések 

2.5.1 Közlekedés 

Víziközlekedés 

Jelenleg a Dráva a hajózható vízi utak minısítése alapján az EGB. II. kategóriájú vízi útnak felel 
meg. A folyó, e hajóút paramétereit tudja teljesíteni a 0-198 fkm (Vízvár alatti) szakaszán, 400-600 
t uszályok 130-150 napon keresztül tudnak közlekedni a folyón. A folyó vízvár felett gyakorlatilag 
nem hajózható. A forgalom továbbra is jelentéktelen. A horvát hajók kavicsot, homokot, fát 
szállítanak alkalomszerően. A magyar közlekedés még kisebb. Rendszeresen a DDVÍZIG kitőzı 
hajója, illetve egy sétahajó közlekedik rajta. A magyar kavicsszállítás Barcs térségében jellemzı 
még. 1991-tıl a viziturizmus is megjelent a folyón. A mai napokra már jelentıs létszámmal (30 fı) 
közlekednek a csoportok.  
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Összességében azonban a hajózás, annak feltételeinek a biztosítása nincs érdemben hatással a 
folyó medrére, morfológiájára. Mivel a partokat övezı infrastruktúra nagyon fejletlen, nincsenek 
alkalmas kikötık, a Drávához vezetı utak, és a magyar szállítási irányokba nem illik bele a folyó 
fekvése, csak nagy kerülıvel lehet az ország közepe felé eljutni a vízen, csak a régiós forgalom 
képzelhetı el. A Barcs feletti szakaszon kikötök, kikötési helyek nincsenek. 

 

Szárazföldi közlekedés 

A közúti közlekedés igen jelentıs szennyezı forrás, a légkörbe kibocsátott lebegı részecskék több 
mint 40%-áért felelıs. Városi környezetben ez a légszennyezés fı forrása. Mérgezı gázokat, 
kormot, szénhidrogéneket, szén-oxidokat (CO, CO2) és nitrogén-oxidokat (NO, NO2) juttat a 
levegıbe. Ezzel szemben a vasúti közlekedés kevésbé környezetszennyezı, a kibocsátott COX és 
NOX mennyisége jelentısen kevesebb. A gáz halmazállapotú anyagok az élıvilágra közvetlenül, a 
talajra, a vizekre és az épített környezetre közvetetten hatnak. 

Barcsnál ér véget a 6-os fıút, a településen nemzetközi határátkelı található, a Dráván közúti híd 
ível át. A területen áthalad két másodrendő út, a 61-es (K-NY) és a 68-as (É-D). A vizsgált 
területen belül Dombóvár Gyékényes között villamosított fı vasúti vonal, Gyékényestıl Barcsig 
mellékvonal közlekedik. 

 

2.5.2 Rekreáció 

A viziturizmus a Dráva mellett, valamint a nemzeti park más területein jellemzı. Ehhez 
kapcsolódóan igen nagy jelentıségő a horgászat, ami döntıen nem a természetes vizeken (Dráva, 
vízfolyások), hanem a mesterséges tavakon folyik. 

A tervezési alegységen négy, medencés fürdı üzemel, Nagyatádon két fürdı a Széchenyi téri 
Termál- és Gyógyfürdı és a Strandfürdı, a Barcsi Termálfürdı és Rekreációs Központ és a 
Csokonyavisontai Gyógyfürdı üzemel. Kisebb termálvíz kibocsátó a Hertelendy Kastélyszálló Kft. 
Kutas-Kozmapusztán. 

 

2.5.3 Halászat 

A tervezési alegységen belül a természetes-vizi halászat elhanyagolható. A halászati termelés 
zöme mesterséges tavakon történik. 

 

2.6 Az éghajlatváltozás várható hatásai 

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

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

A klímaváltozással foglalkozó tudósok döntı része egyetért abban, hogy a föld éghajlata melegszik 
és ez a globális felmelegedés az elıttünk álló évszázad legnagyobb kihívása lesz. A modellezések 
arra is fényt derítettek, hogy a globális változások regionális hatásai esetenként már most is jóval 
erısebbek a korábban várt szintektıl, ill. hogy bizonyos területek sokkal kitettebbek és 
érzékenyebbek a változásokra. 
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A Kárpát-medence, így hazánk és folyóink vízgyőjtıterületei is az ilyen, a globális változásoknál 
nagyobb mértékő anomáliát mutató régiók sorába tartozik. A jelenlegi prognózisok szerint, a 
léghımérséklet éves átlaga a medencében - azt az övezı területekéhez képest – másfélszeres 
mértékben emelkedhet a folyamat elsı évtizedeiben. A legnagyobb pozitív eltérés a nyári 
idıszakban valószínő. 

A modellek alapján megállapítható, hogy a csapadék intenzitása átlagosan nıni fog. A záporok és 
egyéb „nagycsapadékok” száma emelkedik majd, még a „kis csapadékkal járó jelenségek” 
ritkábbak lesznek. A hımérséklet emelkedésével a légkörbıl kihullható vízmennyiség eddig 
megszokott értékei jelentısebben nıhetnek és eddig nem tapasztalt, nagycsapadékok kialakulását 
idézhetik elı. Ennek hatására megnı a hirtelen árhullámok kockázata, valamint a kiszáradás és 
hirtelen csapadék pulzálása az erózió növekedéséhez vezethet. 

A téli idıszakban megnövekvı csapadék és magasabb léghımérsékletek miatt változik a hó 
felhalmozódásának folyamata, ami a korábbiaknál szélsıségesebb árvízi helyzeteket 
eredményezhet, valamint jelentısen megváltoztatja a talajfeltöltıdési és a tavaszi lefolyási 
viszonyokat. 

A csökkenı nyári csapadék és magasabb léghımérsékletek miatt Magyarországi folyók nyaranta, 
akár a most szokásos felére is apadhatnak, kisebb vízfolyások akár – korábban nem, vagy igen 
ritkán tapasztalt módon – idıszakosan kiszáradhatnak. A talajvíz szintje megfelelı utánpótlás híján 
süllyedni fog, fıleg a völgyekben és az alacsonyabb fekvéső, alföldi jellegő területeken. 

A korábbiaknál kisebb vízmennyiségek miatt a vízfolyásokban lévı szennyezı anyagok 
koncentrációja növekedhet és megfelelı vízutánpótlás nélkül az állóvizek minısége is jelentısen 
romlik majd. Az ivóvízbázisokban rendelkezésre álló vízkészletek tartósabban és nagyobb 
mértékben csökkenhetnek. 

Összességében elmondható, hogy a vízgazdálkodás csaknem minden területén, eddig nem 
tapasztalt szélsıségek kialakulása várható. 

A fentiek miatt fontos feladattá válik a megfigyelés és elırejelzés fejlesztése, a területen lehullott 
csapadék visszatartása, a meglévı vizes élıhelyek, holtágak, mellékágak vízigényének biztosítása, 
a mezıgazdasági szempontból fontos öntözés lehetıségének megteremtése, valamint a 
vízhasználatok tervezhetıségének, gyors nyomon követésének és a beavatkozás lehetıségének 
megteremtése.
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3 Védelem alatt álló területek 
A Víz Keretirányelv kiemelt figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek mellett a védett 
területekre is. A VKI szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, 
melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztıl függı 
élıhelyek és fajok megırzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az 
ivóvízkivételek védıidomai, illetve védıterületei, a tápanyag- és nitrát-érzékeny területek, a 
természetes fürdıhelyek, a természeti értékei miatt védett területek és a halak életfeltételeinek 
biztosítására kijelölt felszíni vizek. Ebben a fejezetben a védett területek kijelölésével, 
nyilvántartásával kapcsolatos információkat foglaljuk össze, az állapotértékelésével az 5.4 fejezet 
foglalkozik. A védett területek elhelyezkedését a 3-1. – 3-5. térkép mellékletek mutatják be. 

  

3.1 Ivóvízkivételek védıterületei 

3.1.1 Felszíni ivóvízbázisok 

Ivóvízkivételre 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 védettséget az ivóvízkivételre használt, 
vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vízekre a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet mondja ki.  

Az alegység területén nem található felszíni ivóvízkivétel. 

 

3.1.2 Felszín alatti vízbázisok 

Magyarországon az ivóvízellátás döntıen felszín alatti vizbázisokra épül. Így van ez a Rinya-mente 
alegység területén is: az ivóvízkivétel karszt-, többségben talaj- és rétegvízadókból történik.  A talaj 
és karsztos ivóvízbázisok sérülékenyek, de elıfordulnak sérülékeny ivóvízbázisok a rétegvizes 
porózus víztesteken is. A sérülékenység oka jellemzıen a fedırétegek hiánya.   

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

A vízbázisokon belül megkülönböztetünk üzemelı és távlati vízbázisokat. Mint nevükbıl is látszik, 
az üzemelık feladata jelenleg a közüzemi vízellátás biztosítása. A távlati vízbázisok potenciális, jó 
vízadó adottságokkal rendelkezı területek, amelyeken jelenleg még nem alakítottak ki 
vízmőtelepet. Az alegységen üzemelı vízbázisból 35, távlatiból 3 található. 

Az ásvány- és gyógyvízbázisok nem közcélúak, ezért ezek esetében a védıterület kijelölése nem 
kötelezı. Az alegységen ilyen célú vízbázist nem tartanak nyilván. 

Jogilag is alátámasztott védelem szempontjából az 50 éves elérési idı a mérvadó, ezen belül 
viszont a különbözı védızónákat kell kijelölni, amelyeknek eltérı a védelmi funkciója. A kijelölés 
elérési idıkon alapul: belsı védıidom (közvetlen környezet védelme) - 20 nap, külsı védıidom 
(lebomló szennyezésekkel szemben) – 6 hónap, hidrogeológiai A, B védıidomok (különbözı 
veszélyességő nem lebomló szennyezésekkel szemben) – 5 év, 50 év.  
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A belsı védıterületek, hogy a termelıkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, állami 
illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A többi védıterületen az ingatlan tulajdonosának 
kötelessége, hogy a védıterületi határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét a vízbázis 
védelem szempontjait figyelembe véve végezze.  

A védıidomok és védıterületek meghatározására 1997-ben kormányprogram indult: sérülékeny 
ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata címmel. A fenti programokon kívül jónéhány ivóvízbázis 
esetében hatósági kötelezésre, az üzemeltetı vagy tulajdonos megbízásából készült el a 
védıidom, illetve védıterület terve. Ennek ellenére a védıterületek és/vagy védıidomok 
meghatározása és kijelölése nem minden vízbázis esetében történt meg, illetve nem egyforma 
pontossággal. Ez az alegység tekintetében azt jelenti, hogy 4 vízbázis diagnosztikai vizsgálata 
befejezett, 6 vízbázisé van folyamatban és 28 azon vízbázisok száma, ahol nem történt vagy 
történik vizsgálat. 

A védıtövezetek kijelölése elfogadott matematikai modellek alkalmazásával történt. A 
diagnosztikai vizsgálat során jellemzı volt a kivitelezınek a beruházó KÖVIZIG mőszaki 
ellenırével fenntartott napi, szakmai kérdésekre is kiterjedı kapcsolata. 

 A védıterületek véglegesítése, kijelölése a földhivatali telekhatárokhoz igazodva történt, de több 
esetben azonban - erdı, nagyobb kiterjedéső szántó, rét esetében - a terület megosztását írták elı. 

A határtozatok végrehajtásában az érdekelt önkormányzatok a lehetıségeikhez képest vesznek 
részt, az üzemeltetık az elıírásokat általában korrektül betartják (monitoring üzemeltetés). A 
kötelezıen elıírt (5 évenkénti) felülvizsgálatok elvégzése általában nem történik meg, jellemzıen 
pénzügyi okok miatt. 

A 3-1. melléklet a közcélú, 50 fınél többet ellátó vízbázisok legfontosabb jellemzıit foglalja össze.  

A vízbázisok védıidomainak vetülete, illetve a védıterületek digitális térkép formájában is 
rendelkezésre állnak (3-1. térkép melléklet). 

  

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. 

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet jelenleg a nagy tavainkat (Balaton, Velencei-tó és Fertı-tó) 
nyilvánította a növényi tápanyagterhelés miatt érzékenynek, és ennek megfelelısen a tavak 
vízgyőjtıterületét jelölte ki védettségre szoruló  tápanyag-érzékeny területeknek . Az említett 
vízgyőjtıterületek a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet szerint egyúttal nitrát-érzékenyek is.  A 
védettség a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó elıírások szempontjából jelent 
megkülönböztetést (10 000 lakos-egyenérték felett tápanyag eltávolítási kötelezettség).  

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet elıírja a tápanyag-érzékeny területek kijelölésének 
felülvizsgálatát. A Duna vízgyőjtı és a Fekete-tenger eutrofizációval szembeni védelme miatt az 
ICPDR ajánlása, hogy a Duna-medence teljes területét 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. 
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A Rinya-mente tervezési alegység területe nem tartozik a települési szennyvíztisztítás 
szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyőjtıterületük kijelölésérıl szóló 240/2000. (XII. 23.) 
Korm. rendelet hatálya alá. 

A nitrát rendelet célja a vizek védelme a mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szemben, a 
vizek meglévı nitrátszennyezettségének továbbá csökkentése. A nitrát-érzékenynek min ısülı 
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 piros pontokként szerepelnek. Ez a térkép tartalmazza a jogszabályokban elıírt 
valamennyi nitrát-érzékeny területet (beleértve a tápanyag-érzékeny területeket is, amelyeket 
külön kontúrvonal jelöl). 

 

3-1. táblázat:  Nitrátérzékeny területek aránya 

Alegység Alegység neve Alegység 

területe (km2) 

Nitrát érzékeny 

terület (km2) 

Területek 

aránya (%) 

3-2 Rinya-mente 1661 761 45,8 

 

Az alegység területének 45,8 %-a nitrát-érzékeny besorolású. A kijelölés okát a következık 
képezték: 

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

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

A további, MEPAR szinten még nem lehatárolt területek elıfordulása szempontjából a 3-2. térkép 
melléklet ad információt. 
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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 fürdıvizek kijelölésének elveit a 78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet 4  határozza meg. A rendelet 
szabályozza a fürdıhely kijelölésének eljárási rendjét, a vízminıség ellenırzésének szabályait, a 
minısítés és a védıterület kijelölésének módját.  

A rendelet hatálya a természetes fürdıvizekre terjed ki és nem vonatkozik medencés közfürdıre, a 
gyógyfürdıre, valamint olyan mesterségesen létesített vízterekre, amelyek nincsenek 
összeköttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizekkel. A fürdıvizek kijelölése a fürdési szezont 
megelızıen történik. A fürdıvíz kijelölésére akkor kerülhet sor, ha 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. Számuk évente változik az aktuális igények és a feltételek teljesítése függvényében. 

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 az alábbiak: 

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

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

� 200-szoros hígulás esetén a fürdı feletti folyószakaszon legalább 25 km. 

A védıtávolságokat a már meglévı fürdıhelyek esetében is ellenırizni kell, új strandok és/vagy új 
szennyvízbevezetés létesítésekor a tervekben elı kell írni ennek betartását. A védettség fizikálisan 
nem terjed ki az érintett víztest teljes hosszára, a hatástávolságok azonban a szennyvíz-befogadó 
kapcsolat ismeretében határozhatók csak meg.  

A fenti jogszabály és a VKI védettségre vonatkozó követelményei értelmében a fürdıhely 
kijelölésével érintett víztesteket a tervben meg kell jelölni, hogy az ebbıl adódó különleges 
követelményeket figyelembe lehessen venni az állapotértékelés (lásd még az 5.4 fejezetet), a 
célkitőzések és az intézkedési programok tervezése során. 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. 

 

 

 

                                                
4  78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek 

kijelölésérıl és üzemeltetésérıl 
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3.3.2 Természetes fürdıhelyek kijelölésével érintett víztestek 

A víztest kijelölésnél a fürdıvíz használatot figyelembe kell venni.  A fürdésre kijelölt helyek száma 
a jogszabályból adódóan évente változik az aktuális igények és lehetıségek függvényében. 2008-
ban az országosan nyilvántartott 256 természetes fürdıhelybıl 228 strand kijelölése történt meg, a 
78/2008. (IV. 3.) Korm.  

Az alegység területén nyilvántartott 1 fürdıhelybıl 2008-ban 1 strand volt kijelölve: Barcsi 
szabadstrand (Dráva alsó, AEP438). 

Az érintett 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 legfontosabb célja a védett természeti területek, 
az élıhelyek és állatfajok védelmére kijelölt területek fennmaradásához szükséges feltételek 
biztosítása. A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
szerint a víz jó ökológiai és kémiai állapota, valamint a jó ökológiai potenciál elérése és fenntartása 
a VKI és a természetvédelmi célok egyidejő teljesítésével lehet eredményes.  

A víz minden esetben meghatározója az adott helyen kialakult élıvilág hosszú és sokoldalú 
alkalmazkodási folyamatának, pillanatnyi állapotának és sokszinőségének. A védett természeti 
területek esetében ezért a természetes folyamatok, a szerkezeti és mőködési sajátosságok és a 
sokféleségnek minél teljesebb megırzése a legfontosabb feladat. Ez egyben kimagasló potenciált 
és értéket is jelent, melyek mind a politika, mind a jogalkotás legmagasabb szintjein is rögzítésre 
kerültek. 

A védett természeti terültek fennmaradását, állapotának megırzését szolgáló VKI intézkedések 
prioritást élveznek, ezért maga a VGT tervezési folyamat is kiemelten kezeli azt.  

 

3.4.1 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  

•••• Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: 

nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék 

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

a.) természetvédelmi területnek minısül valamennyi láp, szikes tó 

b.) természeti emléknek minısül valamennyi forrás, víznyelı 
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•••• 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 

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 
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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 vízimadár-
állományoknak kívántak a csatlakozó országok védelmet biztosítani. A tapasztalatok 
azonban hamar rávilágítottak arra a tényre, hogy önmagában az élıhelyek védelme nem 
elegendı, magát az ökológiai rendszert kell megırizni (melynek meghatározó a víz 
mennyiségi és minıségi állapota), hogy képes legyen az ott elıforduló fajok 
életfeltételeinek fentartható biztosítására. 

� Fajmegırzési tervek 

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

 

3.4.2 Védett területek listája 

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése során a védett területek listájának térképi összeállítása 
és ezek ellenırzése, illetve a tervezés részeként elvégzendı egyszerősített értékeléshez 
rendelkezésre álló alap- és háttérinformációk rögzítése a feladat. 

A különbözı szempontok szerint, jogszabályok általi védettség alá tartozó területeket az érintett 
víztestek megjelölésével a 3-2. táblázat és a 3-2. melléklet tartalmazza, a víztestek és a védett 
természeti területek tematikus térképeit pedig a 3-4. és 3-5. térkép mellékletben mutatjuk be. 

Az információk alapján megállapítható, hogy a VKI különbözı típusú víztestjei jelentıs mértékben 
érintik a védett természeti terülteket. Ez a sekély felszín alatti víztestek esetében szinte szinte 
minden védett területet, míg a folyó és a tó víztestek esetében azok többségének az érintettségét 
jelenti. 
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3-2. táblázat:  Víztıl függ ı védett természeti területek az alegység területén 

A védett természeti terület 

Neve és 

kódja 

A védelem 

szintje 

Jellemzı víztıl függı 

élıhelytípusok 

Érintett víztestek 

Vízfolyások: Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak) 
(AEP924), Kökényes-patak alsó és Márjás-patak 
(AEP712), Sárgáti árok (AEP938), Tekeres-berki-
patak és mellékvízfolyásai (AEQ046), Zsdála-árok 
felsı (AEQ153), Zsála-árok alsó (AEQ152), Babócsai-
malomárok és Terézmajori-ág (AEQ051), Fekete-árok 
(AEP474), Gyöngyösi-patak és Róka-hegyi-patak 
(AEP548), Zimóna-patak (AEQ151), Rigóczi-patak 
(AEP925) 

Állóvizek: - 

Duna-Dráva 
NP 

országosan védett 

hínártársulások, ártéri 
gyomtársulások, 
bokorfüzesek, ligeterdık, 
ártéri mocsárrétek 

Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1), 
Dráva-völgy Barcs felett (sp.3.2.2) 

Vízfolyások: Gyöngyösi-patak és Róka-hegyi-patak 
(AEP548) 

Állóvizek: - 

Csokonyavis
ontai fás 
legelı TT 

országosan védett mocsár és láprétek, 
mocsári és lápi erdık 

Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1) 

Vízfolyások: - 

Állóvizek: Simongáti halastavak (AIH021) Rinyaszentki
rályi-erdı TT Országosan védett 

lápi hínarasok,  tavi 
hinarasok, hinaras 
patakok, mocsárrétek, 
láprétek, ligeterdık, 
láperdık, mezofil erdık Felszín alatti vizek: - 

Vízfolyások: Görgetegi-Rinya (AEP528), Gyöngyösi-
patak és Róka-hegyi-patak (AEP548), Lábodi-Rinya 
felsı (AEP737), Lábodi-Rinya alsó (AEP738), 
Taranyi-Rinya és mellékvízfolyásai (AEQ035), 
Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai (AEQ046), 
Zimóna-patak (AEQ151) 
Állóvizek: Lábodi halastórendszer (AIQ008), 
Simongáti halastavak (AIH021) 

Belsı-
Somogy 
HUDD10008 

Natura 2000 KMT 

lápi hínarasok,  tavi 
hinarasok, hinaras 
patakok, mocsárrétek, 
láprétek, ligeterdık, 
láperdık, mezofil erdık 

Felszín alatti vizek: - 

Vízfolyások: Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak) 
(AEP924), Kökényes-patak alsó és Márjás-patak 
(AEP712), Sárgáti árok (AEP938), Tekeres-berki-
patak és mellékvízfolyásai (AEQ046), Zsdála-árok 
felsı (AEQ153), Zsála-árok alsó (AEQ152), Babócsai-
malomárok és Terézmajori-ág (AEQ051), Fekete-árok 
(AEP474), Gyöngyösi-patak és Róka-hegyi-patak 
(AEP548), Zimóna-patak (AEQ151), Rigóczi-patak 
(AEP925) 

Állóvizek: - 

Nyugat-
Dráva 
HUDD10002 

Natura 2000 KMT 

hínártársulások, ártéri 
gyomtársulások, 
bokorfüzesek, ligeterdık, 
ártéri mocsárrétek 

Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1), 
Dráva-völgy Barcs felett (sp.3.2.2) 

Vízfolyások: Gyöngyösi-patak és Róka-hegyi-patak 
(AEP548) 

Állóvizek: - 

Csokonyavis
ontai fás 
legelı 
HUDD20053 

Natura 2000 
JKJTT 

mocsár és láprétek, 
mocsári és lápi erdık 

Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1) 

Vízfolyások: Rigóczi-patak (AEP925) Darányi 
borókás 

Natura 2000 
JKJTT 

mocsarak, lápok, láperdık 

Állóvizek: - 
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A védett természeti terület 

Neve és 

kódja 

A védelem 

szintje 

Jellemzı víztıl függı 

élıhelytípusok 

Érintett víztestek 

HUDD20051 Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1), 
Dráva-völgy Barcs felett (sp.3.2.2) 

Vízfolyások: Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak) 
(AEP924) 

Állóvizek: - 

Gyékényesi 
erdık 
HUDD20068 

Natura 2000 
JKJTT 

ligeterdık, mezofil 
lomberdık 

Felszín alatti vizek: - 

Vízfolyások: - 

Állóvizek: - 

Jánosházi-
erdı és 
Égett-berek 
HUDD20014 

Natura 2000 
JKJTT 

hínártársulások, 
patakmenti 
magaskórósok, ligeterdık, 
láperdık, mocsárrétek, 
láprétek Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1) 

Vízfolyások: - 

Állóvizek: - 
Kisbajomi 
erdık HUDD 
20015 

Natura 2000 
JKJTT 

hínártársulások, 
patakmenti 
magaskórósok, ligeterdık 

Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1) 

Vízfolyások: Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág 
(AEQ051), Fekete-árok (AEP474), Gyöngyösi-patak 
és Róka-hegyi-patak (AEP548), Zimóna-patak 
(AEQ151), Rigóczi-patak (AEP925) 

Állóvizek: - 

Közép-Dráva 
HUDD20056 

Natura 2000 
JKJTT 

hínártársulások, ártéri 
gyomtársulások, 
bokorfüzesek, ligeterdık, 
ártéri mocsárrétek 

Felszín alatti vizek: Dráva-völgy Barcs felett (sp.3.2.2) 

Vízfolyások: - 

Állóvizek: - Nyugat-
Dráva 
HUDD20054 

Natura 2000 
JKJTT 

hínártársulások, ártéri 
gyomtársulások, 
bokorfüzesek, ligeterdık, 
ártéri mocsárrétek Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1), 

Dráva-völgy Barcs felett (sp.3.2.2) 

Vízfolyások: Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak) 
(AEP924), Kökényes-patak alsó és Márjás-patak 
(AEP712), Sárgáti árok (AEP938), Tekeres-berki-
patak és mellékvízfolyásai (AEQ046), Zsdála-árok 
felsı (AEQ153), Zsála-árok alsó (AEQ152) 

Állóvizek: - 

Nyugat-
Dráva-sík 
HUDD20062 

Natura 2000 
JKJTT 

hínártársulások, patakmenti 
magaskórósok, ligeterdık, 
láperdık, mocsárrétek, 
láprétek 

Felszín alatti vizek: Dráva-völgy Barcs felett (sp.3.2.2) 

Vízfolyások: Lábodi-Rinya alsó (AEP738) 

Állóvizek: Simongáti halastavak (AIH021) 
Rinyaszentki
rályi-erdı 
HUDD20060 

Natura 2000 
JKJTT 

hínártársulások, 
patakmenti 
magaskórósok, ligeterdık, 
láperdık, mocsárrétek, 
láprétek Felszín alatti vizek: - 

Vízfolyások: Taranyi-Rinya és mellékvízfolyásai 
(AEQ035), Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai 
(AEQ046) 

Állóvizek: - 

Szentai-erdı 
HUDD20063 

Natura 2000 
JKJTT 

hínártársulások, 
patakmenti 
magaskórósok, ligeterdık, 
láperdık, mocsárrétek, 
láprétek Felszín alatti vizek: Rinya-mente - vízgyőjtı (sp.3.2.1) 
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Bár szintén fontos lenne a védelemre tervezett területek, valamint az ex lege védett lápok és 
szikes tavak területeinek pontos ismerete, azonban a háttérinformációk hiánya miatt ezek egyelıre 
nem kerülhettek feldolgozásra. 

 

3-3. táblázat:  Víztıl függ ı védett természeti területek f ıbb jellemz ıi 

A védelem 

szintje 

Területe 

(ha) 
Jellemzı víztıl függı élıhelytípusok 

Nemzeti Park 15235 hínártársulások, ártéri gyomtársulások, bokorfüzesek, ligeterdık, 
ártéri mocsárrétek 

TT 497 mocsár és láprétek, mocsári és lápi erdık 

NATURA 2000 
KMT 

15235 hínártársulások, ártéri gyomtársulások, bokorfüzesek, ligeterdık, 
ártéri mocsárrétek 

NATURA 2000 
JKJTT 

37977 hínártársulások, patakmenti magaskórósok, ligeterdık, láperdık, 
mocsárrétek, láprétek, ártéri gyomtársulások, bokorfüzesek 

Összesen 68944   

 

Hínártársulások : a tervezési terület lassú folyású vagy állóvízi víztesteiben, víztestein jelennek 
meg, elsısorban holtágak, oldalágak területén, folyóvízi öblözetekben, állóvizekben és lassan 
mozgó víző patakokban. Többnyire gyökerezı hínarasok, fıképp békaszılıs hinarasok, de 
tápanyagban dúsabb, alig mozgó részeken békalencsés, illetve lápi jellegő hinarasok is találhatók, 
a kis vízfolyásokra pedig a víziboglárkás hínarasok jellemzıek. Vízben élı élıhelytípusok, így 
víztıl való függésük közvetlen, csak akkor tudnak kialakulni, ha a területen szabad vízfelületek 
találhatók. A konkrét fajösszetételt a víz áramlási, tápanyag és oxigén ellátottsági, valamint pH 
viszonyai határozzák meg. A gyökerezı hínárok stabilabb élıhelyeket jelentnek, a lebegıhinarak 
nyújtotta élettér az idıjárás viszontagságainak is közvetlenül kitett. 

Ártéri gyomtársulások : nagy folyók ártereinek gyakran szárazra illetve víz alá kerülı 
iszapfelszínein kialakuló többszintő, magasra növı lágyszárú társulások, melyek gyors életciklusú 
gyomfajokból állnak (keserőfüvek, vízi kányafő, csetkáka fajok és stabilzálódó állapotában a 
pántlikafő és tartoznak a leggyakoribb domináns fajok közé). Ezek a gyomtárulások a kisebb 
áradások finom hordalékának lerakódását gyorsítva felgyorsítják a szigetek képzıdését. Az 
élıhelytípus közvetlenül függ az ingadozó vízszintektıl, fenntartása csak a természetes áradási 
dinamika megırzésével lehetséges, de ekkor sem állandó, hanem folyton váltazó helyszíneken és 
állapotban. 

Bokorfüzesek : Nyers homok vagy kavicKMTdokon vagy ártéri gyomtársulások helyén létrejövı, 
könnyen megtelepedı főzfajok alkotta cserjések. Többnyire erısen zárt cserjeszint jellemzi az 
élıhelyeket, melyek elviselik a hosszabb-rövidebb idejő elöntést is, viszont a nyers homok és 
kavicsfelszínek rossz vízmegtartó képessége miatt a vízszint tartós csökkenésére hamar 
leromlással, gyomosodással, ideális esetben ligeterdıvé alakulással reagálnak. Az élıhelytípus 
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függ a dinamikus áramlási viszonyok okozta szigetképzıdési folyamatoktól és a megfelelı 
vízszinttıl egyaránt. 

Ligeterd ık: Nagy folyók árterének (olykor mentett oldali) erdei, alacsonyabb térszíneken puhafás 
(főz, nyár, éger) fajokkal, magasabb térszíneken pedig keményfás (tölgy, kıris, szil) jellemezhetı 
erdei. A folyóparti szukcessziós sorban a bokorfüzeseket követik a talajok kialakulása és a 
szigetek teljes stabilizálódása, további feltöltıdése után a puhafaligetek, késıbb még szárazabbá 
válva ezek helyén alakulnak ki a keményfaligetek. A puhafaligetekre jellemzı az áradások és az 
iszap magas tápanyagtartalmának állandó zavaró hatása miatt a gyomos aljnövényzet. Az erdı 
általában egy-két laza lombkoronaszintő, jellemzı a cserjeszint elıfordulása (többnyire fiatal 
faegyedekbıl) és a dús gyepszint. A keményfaligetek zártabb, akár három lombkoronaszintesek is 
lehetnek, jóval több fásszárú fajjal (általában a kocsányos tölgy vagy a magyar kıris domináns), 
mint a puhafaligetek és erıteljes, cserjefajok alkotta cserjeszinttel. A zártabb felsı szinteknek 
köszönhetıen a gyepszint általában gyérebb, benne már a zavarást kevésbé tőrı fajok is 
jellemzıek. A ligeterdıket a folyókból a talajba beszivárgó vizek táplálják, így állapotuk többnyire a 
folyó vízjárásától függ, jellemzı degradációs hatás figyelhetı meg a medermélyülések miatt. 

Patakparti ligeterd ık: A nagy folyókat kísérı ligeterdıktıl eltérıen inkább főz és éger dominálta, 
a nagy folyók puhafaligeteihez morfológiailag inkább hasonlatos, de azoknál jóval keskenyebb 
sávokban megjelenı erdık. Az aljnövényzetben jellemzı a zavarástőrı és nitrofil növények nagy 
aránya. Növényfajaikat a folyóvízbıl a talajba beszivárgó víz táplálja, így állapotuk többnyire azok 
vízjárásától függ, jellemzı degradációs hatás figyelhetı meg a medermélyülések miatt. A keskeny 
sávok miatt jellegzetesen ki vannak téve a szegélyhatásnak, így kifejezetten érzékenyek a külsı 
zavarásokra. 

Ártéri mocsárrétek : Idıszakos elöntésnek is kitett fátlan területek vízigényes gyeptársulásai. Igen 
sokfélék lehetnek, jellemzıen több szintesek, a felsıbb szintben magas növéső fő- és sásfajok, az 
alsóbb szintben pedig kétszikőek dominanciájával. Az elöntések hatására efemer és gyomfajok 
szaporodhatnak fel bennük. Jellemzıen a folyóvizekbıl a talajba szivárgó vizek táplálják az 
élıhelyeket, az elöntés nem szükséges, inkább annak toleranciája állapítható meg, a túl gyakori 
elöntések ugyanis erısen gyomosító hatásúak, az ártéri gyomtársulásokhoz hasonló állapotot 
alakítanak ki. 

Láprétek : A mocsárrétekhez nagyban hasonlító, azoktól pangó vizes, oxigénszegény ökológiai 
állapotuk miatt különböznek leginkább, de jellemzıbb az azoknál stabilabb és bıvebb 
vízellátottság is. Jellemzıen inkább sásfajok dominálnak az egyszikőek között, zsombékos láprét 
esetében igen karakteresek a semlyékekben kialakuló kis felülető hinaras mikorélıhelyek. A pangó 
víz származhat forrásból, patakból vagy közvetlenül talajvízbıl is, így a társulások közvetlenül ki 
vannak téve a vízmennyiség változásainak, de fontos a nem túl nagy áramlás is, mert a gyors 
vízcsere oxigéndúsabb állapotokat alakít ki, ami a lápi jelleg elvesztését eredményezi. 

Láperd ık: Pangó vizes, állandó vízborítással vagy nedves talajjal bíró erdık, jellemezıen egy-két 
szintes, laza lombkoronával, gyér cserjeszinttel és dús, lápi fajokban bıvelkedı gyepszinttel az 
égerlápok esetében, a főzlápoknál pedig sőrő lápi cserjés és gyér gyepszint figyelhetı meg. A 
láprétekhez hasonló a vízellátottságuk is, a pangó víz származhat forrásból, patakból vagy 
közvetlenül talajvízbıl is, így a társulások közvetlenül ki vannak téve a vízmennyiség változásainak, 
de fontos a nem túl nagy áramlás is, mert a gyors vízcsere oxigéndúsabb állapotokat alakít ki, ami 
a lápi jelleg elvesztését eredményezi. 

Mocsárerd ık: A láperdıkhöz mind szerkezetükben, mind fajkészletükben igen hasonló 
erdıtársulások és cserjések, azoktól a pangó vizes állapot és az ezzel összefüggı fajkompozíció 
különbségek különítik el. A mocsárerdık lombkoronaszint borítása általában csekélyebb, így 
gyepszintjük dúsabb, míg a mocsári főzcserjések dúsabb cserjeszintőek, minek következtében 
gyepszintjük igen gyér. A fásszárú mocsári élıhelyek alapvetıen állandó vízborítás – de legalábbis 
vízzel telítıdött talajviszonyok – mellett alakulnak ki, viszont folytonos friss vízutánpótlás mellett, 
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ennek köszönhetıen oxigénben gazdag környezetben. Közvetlenül ki vannak téve a víz 
mennyiségi változásainak, a szárazodás gyors leromlást eredményez. 

Patakparti magaskórósok : Kis vízfolyásokat kísérı, nagymérető lágyszárú fajok dominálta 
vízigényes társulások. Keskeny sávban elıforduló, ritkuló, ezért értékes és sajnos sérülékeny 
élıhelyek. Vízigényüket tekintve a folyóvízbıl a talajba szivárgó víz táplálja. 

Mocsárrétek : Az ártéri mocsárrétekhez nagyban hasonló, de nem ártereken elıforduló, 
kifejezetten vízigényes gyepes élıhelyek. Jellemzı a többszintes, zárt lágyszárú növényzet. 
Talajvíztıl függı élıhelyek, egyes esetekben lehet közeli vízfolyás is hatással vízgazdálkodásukra. 

Nedves rétek : A mocsárréteknél kevésbé vízigényes, de egyértelmően víztıl függı – mezofil - 
gyepes területek. A gyepszint mindig többszintes és zárt, fıként egyszikőek dominálják, a 
kétszikőek nagyobb arányban vannak jelen az alsóbb szintekben. Tajavizektıl függı élıhelyek. 

Mezofil erd ık: Síkvidéki területek kocsányos-tölgyes és gyertyános-tölgyes erdei. Jellemzıen két-
három szintes lombkoronájúak, természetes állapotukban jól fejlett cserjeszinttel és közepes vagy 
gyér borítású gyepszinttel. Állományaikat a mélyebben húzódó talajvíz táplálja, de annak további 
csökkenése leromlást okoz. 

 

3.5 Halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 

A halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt, védelemre vagy javításra szoruló felszíni 
vizek azok a külön jogszabályban meghatározott vízfolyások és állóvizek, amelyek fenntartható 
módon képesek biztosítani, illetve a vízszennyezettség csökkentése vagy megszüntetése esetén 
képesek lennének biztosítani a vízre jellemzı ıshonos halfajok természetes biológiai sokféleségét. 
A védettséget 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 az intenzív haltermelés céljait szolgáló természetes vagy mesterséges tavak vizére. 

A halas vizeket a rendelet három típusba sorolja, melyekben elıforduló fajok életfeltételeinek 
biztosításához a rendelet 4. számú mellékletben vízszennyezettségi határértékeket ír elı: 

� Pisztrángos  (salmonid) vizek : azon halas vizek, amelyek pisztráng szinttájú halfajokkal 
jellemezhetık (jellemzı fajaik a sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario), a fürge csele 
(Phoxinus phoxinus), a kövi csík (Barbatula barbatula) stb.),  

� Márnás vizek : azon halas vizek, amelyek márna szinttájú halfajokkal jellemezhetık 
(jellemzı fajaik a padue (Chondrostoma nasus), a márna fajok (Barbus spp.) és a bucó 
fajok (Zingel spp.), a leánykoncér (Rutilius pigus virgo) stb.),  

� Dévéres  (cyprinid) vizek : azon halas vizek, amelyek jellemzıen a dévér szinttájú, valamint 
a tavi, illetve a mocsári halfajokkal jellemezhetık (jellemzı fajaik a dévér (Abramis brama), 
a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalamus), a sügér (Perca fluviatilis), a csuka 
(Esox lucius), a ponty (Cyprinus carpio), a lápi póc (Umbra krameri), az angolna (Angulilla 
anguilla) stb.).   

A kijelölést az illetékes környezetvédelmi hatóságok ötévente felülvizsgálják. Országos szinten 
jelenleg hét vízfolyás (illetve azoknak meghatározott szakaszai) tartozik a rendelet hatálya alá, 
ezek mindegyike víztest, melyek ezáltal védetté válnak. Ilyen víztest azonban az alegység 
területén nem található. 
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4 Monitoring hálózatok és programok 
A VKI monitoring  olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, 
mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi állapotának megállapítását, 
jellemzését, illetve az állapot rövid és hosszú távú változásának leírását lehetıvé teszi.  

A VKI valamennyi célkit őzése, a vizeink jó állapotba helyezése, az ehhez szükséges 
intézkedések megalapozása mind a monitoring hálózat m őködésén alapuló állapotértékelésen 
nyugszik. Egy jól kialakított, felesleges elemeket nem tartalmazó monitoring rendszer mőködtetési 
költségeinek sokszorosát lehet megtakarítani az intézkedések szintjén, mivel az segítséget nyújt 
az intézkedések megalapozásában és végrehajtásában, valamint hatékonyságuk nyomon-
követésében. 

A Víz Keretirányelv szerint 2006. december 22-ig  a tagállamoknak gondoskodni kellett az irányelv 
követelményrendszerének megfelelı monitoring rendszerek megtervezésérıl és mőködtetésük 
elindításáról, mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek állapotának megfigyelése érdekében. A 
monitoring hálózat térképi bemutatása a 4-1. – 4-6. térképmelléklettel történik. Magyarországon a 
korábbi monitoring rendszerek átalakításával, továbbfejlesztésével történt meg a VKI szerinti ún. 
többszintő monitoring rendszer kialakítása, mely az alábbiak szerint épül fel: 

� A feltáró monitoring  hasonlóan a korábbi országos és regionális törzshálózati 
monitoringhoz, alapvetıen a vizek általános állapotértékelését, jellemzését tőzi ki célul. 

� Az operatív monitoring  az ökológiai és kémiai szempontból veszélyeztetettnek tekintett 
vizek vizsgálatát célozza, és az intézkedések eredményességét ellenırzi.  

� A felszíni vizek vizsgálati monitoringjának  mőködtetése olyan bizonytalanságok 
esetében szükséges, ha valamilyen határérték túllépésének az oka ismeretlen, vagy 
rendkívüli események nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy ahol operatív 
monitoring még nem üzemel, de az intézkedési program kidolgozásához információk 
győjtésére van szükség. 

Bár a felszíni és felszín alatti vizek jelenlegi monitoring programja kielégíti a VKI elıírásait, az 
állapotértékelés során nyilvánvalóvá vált, hogy a konkrét intézkedések tervezéséhez és a már 
beindított intézkedési programok hatásának ellenırzéséhez a monitoring hálózat és programok 
bıvítésére, megerısítésére van szükség. 

 

4.1 Felszíni vizek monitoringja 

A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai  és a kémiai  állapot szempontjából 
indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok  meghatározására, valamint azokra a 
fizikai, kémiai és  hidromorfológiai jellemz ıkre , amelyek az ökológiai állapotot befolyásolják.  

A Víz Keretirányelv elıírásai szerinti üzemeltetett monitoringból nyert adatok és a korábbi hazai 
monitoringban győjtött adatok együttesen általában lehetıvé teszik a víztestek jelentıs részének 
értékelését. A kiemelten veszélyes anyagok vizsgálata azonban monitoring szempontból más 
megközelítést igényelt. A VKI miatt a felszíni vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetıen 
kémiai és hidrológiai orientáltságú hagyományos rendszer, kibıvült biológiai  és morfológiai 
vizsgálatokkal. A biológiai vizsgálatok az alábbi élılénycsoportokra terjednek ki: 

� lebegı életmódot folytató algák (fitoplankton), 
� makroszkópikus vízi lágyszárú növényzet (makrofita), 
� aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képzı algák (fitobenton), 
� fenéklakó makroszkópikus vízi gerinctelenek (makrogerinctelenek), és 
� halak. 
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A hidromorfológiai  vizsgálatok elemei az alábbiak: hidrológiai viszonyok, az áramlás mértéke és 
dinamikája, a tartózkodási idı, a kapcsolat a felszín alatti víztestekkel, a folyó folytonossága, a 
morfológiai viszonyok, a folyó mélységének és szélességének változékonysága, a tó mélységének 
változékonysága, a mederágy mérete, szerkezete és anyaga, a parti sáv és tópart szerkezete. 

A biológiai elemekre hatással lévı fizikai, kémiai  elemek két nagy csoportja az általános 
összetevık és különleges szennyezıanyagok. Az általános jellemzık egy része a biológiai élethez 
nélkülözhetetlen alkotója az élı vizeknek, ilyenek például a tápanyagok, az oxigén, különféle sók, 
más része a vizekben keletkezı, vagy azokba kívülrıl bekerülı szerves anyag mennyiségére 
jellemzı paraméter.  

A kiemelten veszélyes anyagok , illetve az elsıbbségi anyagok  azok, amelyek a vízi 
környezetre vagy a vízi környezeten keresztül jelentıs kockázatot jelentenek, beleértve az ivóvíz 
kitermelésére használt vizeket is. A VKI X. melléklet elsıbbségi anyagokat felsoroló listája 33 
anyagot, vagy anyagcsoportot tartalmaz (ún. „33-as lista”). 

A felszíni vizeknél összesen kettı feltáró és nyolc operatív alprogram került meghatározásra. A 
feltáró monitoring  program alprogramjai a tavak feltáró monitoringja és a folyók feltáró 
monitoringja . A feltáró monitoring meglehetısen széles körő vizsgálatokat tartalmaz, de 
viszonylag kevés mintavételi ponton. Az alegységen ilyen mintázott hely - 1 vízfolyás víztesten - 1 
található. A feltáró vizsgálatok mind az öt biológiai elemet, a biológiai szempontból 
nélkülözhetetlen alapkémiát, illetve a hidromorfológiai észleléseket és a veszélyes anyagokat 
egyaránt tartalmazzák.  

Az operatív programok  a víztestek kockázatossági besorolása alapján kerültek kialakításra, kettı 
az állóvizekre: a tápanyagtartalom miatt kockázatos tavak és a hidromorfológiai 
beavatkozások miatt kockázatos tavak alprogramja . Az alegységen lévı 4 mesterséges állóvíz 
víztesten ilyen operatív méréseket nem végeznek. 

A vízfolyás víztestekre hat különbözı operatív alprogram meghatározása történt meg, amelybıl 
kettı vízminıségi, négy hidromorfológiai problémák miatt szükséges. A területen a veszélyes 
anyag miatt kockázatos folyók alprogramja  egyetlen monitoring pontra sem vonatkozik, míg a 
tápanyag és szervesanyag miatt kockázatos folyók al programja  3 víztestre, illetve monitoring 
pontra terjed ki. A hidromorfológiai okokra visszavezethetı kockázatok esetében értelemszerően a 
hidrológiai és morfológiai elemek operatív észlelése szükséges. Ezen programok a hosszanti 
átjárhatóság akadályozottsága miatt, a völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, vízki vétel, 
vízmegosztás  miatt, a keresztszelvény menti elváltozások, szabályozássa l kapcsolatos 
elváltozások hatásai  miatt, a kotrás, burkolat hatásai  miatt kerültek meghatározásra, melyek a 
területen 4 víztestet, illetve monitoring pontot érintenek. 

Vizsgálati monitoringot  elıre nem lehet megtervezni, azonban annak mőködtetésére készen kell 
állni, ott ahol ismerethiány felszámolására, vagy rendkívüli esemény következményeinek 
kivizsgálására vagy az operatív monitoring ideiglenes helyettesítésére van szükség (ilyen pl. a 
Rába habzásának kivizsgálása). 

A felszíni vizek monitoring programjának monitoring helyeit és vizsgált jellemzıit a 4-1. melléklet 
tartalmazza. 

 

4.2 Felszín alatti vizek monitoringja 

A felszín alatti vizeknél a programok a kémiai  és a mennyiségi  állapot megfigyelését célozzák 
meg. A felszín alatti vizek mennyiségi feltáró  monitoringja a vízkészlet meghatározásához 
szükséges vízrajzi törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi állomásokból, és a távlati vízbázisok 
megfigyelıkútjaiból került kiválasztásra. 
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A vízszint mérési program keretében 27 kútban mérik a vízszintet, a vízhozammérési program  
pedig alapvetıen forrásokra vonatkozik, néhány esetben azonban termálkútból elfolyó 
vízmennyiség mérésére is szolgál. Az alegységen egyetlen helyen sem mérnek vízhozamot.  

A felszín alatti víz minıségének meghatározása céljából mőködtetett kémiai feltáró monitoring 
programok  a vízadó típusa, mélysége, védettsége szerint differenciáltak. A környezethasználók 
által végzett mérések, megfigyelések egy része is e program részét képezik, például a vízmővek 
termelıkútjainak vízminıségi vizsgálatai. A sérülékeny külterületi program a sekély porózus, 
hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre vonatkozik. A sérülékeny belterületi program 
ugyanezeket a víztest típusokat célozza, csak az ipari területeken, vagy településeken 
elhelyezkedı kutakban. E két programban összesen 11 monitoring hely van. A védett rétegvíz 
programban  a vízminıségi mintavétel évente csak egy alkalommal történik 10 monitoring ponton. 
A termálvíz program a porózus termál és a meleg viző karszt víztestekre terjed ki, mely keretében 
egyetlen alegységi monitoring ponton sincs mintavétel. 

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

A felszín alatti vizek monitoring programjának monitoring helyei és vizsgált jellemzıi a 4-2. 
mellékletben tekinthetık meg. 

 

4.3 Védett területek monitoringja 

A védett területek esetén a feszíni és felszín alatti vizek megfigyelését olyan jellemzık egészítik ki, 
amelyeket az egyes védett terület kialakítását elıíró jogszabály határoz meg. A védett területek 
monitoring-programja az ivóvízkivételek véd ıterületeire , a tápanyag- és nitrátérzékeny  
területekre , a természetes fürd ıhelyekre , a Natura2000 területekre  és az ıshonos halak  
életfeltételeinek biztosítása céljából védett terül etekre  terjed ki. Ezen területekre esı víztestek, 
víztest-szakaszok monitoringjára egyaránt jellemzı, hogy az eddig leírt általános követelmény-
rendszeren kívül a vizsgálati irányok és gyakoriságok terén a védett területeken külön-külön 
érvényes hazai és honosított nemzetközi jogszabályokban leírt követelményeket is teljesítik. 

A védett területek monitoring programjának monitoring helyeit a 4-3. melléklet sorolja fel. 
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5 A vizek állapotának minısítése 
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 rendszerek5 
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 tartalmazzák. A térképeken a mesterséges és az erısen módosított 
vízfolyásokat a természetesektıl eltérı módon (szaggatott vonallal) jelöltük. A víztestenkénti 
minısítés eredményeit az 5-1. mellékletben adjuk meg.  

  

5.1.1 Biológiai állapot 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 
megbízhatóságát egy háromosztályos skálán értékelhetı. A nagyon bizonytalan eredmények a 
végsı (integrált) minısítésbıl kimaradtak. 

Az 5-1. táblázatban látható a biológiai minısítés során értékelt víztestek száma és az eredmények 
(osztályok) megoszlása élılény csoportonként. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Az ún. EQR-szám a víztest állapotát egy 0-1 skálán értékeli. Annál magasabb a szám, minél közelebb van az állapot a 
referenciaviszonyokhoz. Az ötosztályos minısítési rendszer határait ezen a 0-1 skálán határozzák meg a módszer 
érvényesítése (validálása) során.  Az osztályhatárok nem szükségképpen jelentenek egyenletes (2 tizedenként változó) 
kiosztást a 0-1 skálán. 
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5-1. táblázat: A biológiai min ısítés eredményeinek megoszlása él ılény együttesenként  

Osztály Fitobentosz Fitoplankton Makrofiton Makrozoobentosz  Halak 

Kiváló      

Jó 2 1  2 3 

Mérsékelt 1 1  7 2 

Gyenge  3  11 1 

Rossz      

Nincs adat 22 20 25 5 19 

Összes vizsgált  

víztest 3 5 0 20 6 

 

5-1. ábra: Víztestek számának megoszlása a biológia i min ısítésre kapott osztályba sorolás 
szerint él ılény együttesenként 
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Az 5-2. táblázat az összesített osztályzat szerint kapott eredményeket foglalja össze, víztest 
kategóriákra bontva (Az „egy rossz mind rossz” elvet követve, mértékadónak a legalacsonyabb 
osztályt tekintve). A biológiai minısítés eredményei az 5-2 térkép mellékletben vizuálisan is 
áttekinthetı.  
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5-2. táblázat: Az összesített biológiai min ısítés eredményei víztest kategóriánként   

Víztest kategória 
Osztály 

Természetes Erısen módosított Mesterséges 

Kiváló    

Jó  3  

Mérsékelt 4 2  

Gyenge 10 3  

Rossz    

Nincs adat 2 1  

Összes vizsgált víztest 14 8  

 

5.1.1.1 Természetes víztestek 

Az alegységhez tartozó 16 db természetes vízfolyás víztest közül 14 víztestre készült biológiai 
minısítés. Egy víztest esetében sem volt mérési adat mind az öt élılénycsoportra, 1 víztestre volt 
legalább három biológiai elemre adat.  

Az azonos víztestre vonatkozó biológiai eredmények sok esetben jelentıs szórást mutatnak. 
Ennek több oka is van: (i) egyrészt az a tény, hogy a biológiai elemek különbözı módon 
érzékenyek a külsı (természetes és antropogén) hatásokra; másrészt figyelembe kell vennünk, 
hogy az alacsony mérésszám és a reprezentativitásból származó problémák miatt a minısítés 
eredménye összességében jelentıs bizonytalanságot. Az egyes élılénycsoportnál a gyenge 
állapotú víztestek aránya a legmagasabb. Rossz állapotú víz csak a makrofiták minısítése alapján 
volt, a vizsgáltak arányában 18%. 

Az alegységhez tartozó két legnagyobb részvízgyőjtı a Babócsai-Rinya és a Zsdála-patak alsó 
szakaszán mindkettı gyenge állapotú. 

 

5.1.1.2 Erısen módosított víztestek 

Az erısen módosított állapotú víztestek esetében bizonyos hidromorfológiai befolyásoltság 
fennmarad. A biológiai jellemzık többségére igaz, hogy ezeket a hatásokat tükrözik. Emiatt a 
természetes jellegő vizekre kidolgozott minısítési módszer egy az egyben nem alkalmazható az 
eltérı 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 9 vízfolyás víztestet jelöltünk ki erısen módosított 
állapotúnak, ezek 88 %-ra készült biológiai minısítés. Az eredményeket tekintve az arányok a 
természetes vízfolyásokéhoz hasonlók, de a jó állapotot elérı víztestek száma a módszertanból 
következıan az alkalmazott korrekció miatt általában magasabb (a vizsgált vízfolyások 29%-a az 
összes élılény együttesre jó állapotú).  
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5.1.1.3 Mesterséges víztestek 

A mesterséges víztestek esetében is a maximális ökológiai potenciál a viszonyítási alap, és az 
ökológiai potenciált kell minısíteni. Ennek módszere azonban esetenként eltérı az erısen 
módosítottakéhoz képest, mert alapvetıen a funkció, és nem a hasonlóság határozza meg a 
minısítést. A jelenleg alkalmazott módszertan egyelıre ilyen különbséget nem tesz, a minısítés az 
erısen módosított víztestekkel azonos módon történt (általában egy osztály eltolás). 

Az alegységen mesterséges vízfolyás víztest nem található. 

 

5.1.2 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 5-2. ábrán és az 5-3. térkép mellékletben 
mutatjuk be.  
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5-3. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemz ık szerint végzett vízmin ısítés összesített 
eredménye 

Osztály Szervesanyagok, 
oxigén háztartás  

Tápanyag-
készlet Sótartalom Savasodási 

állapot 
Fizikai-kémiai 

minısítés 

Kiváló 5 3 6 5 2 

Jó 9 14 1 0 12 

Mérsékelt 7 4 0 0 7 

Gyenge 0 0 0 0 0 

Rossz 0 0 0 0 0 

Nincs adat 4 4 18 20 4 

Összes vizsgált víztest 25 25 25 25 25 

 

5-2. ábra: Víztestek számának megoszlása a fizikai- kémiai min ısítésre kapott osztályba 
sorolás szerint 
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A csoport paraméterek közül legrosszabb a helyzet a növényi tápanyagok esetében.  

A szennyezések forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy 5 víztesten közvetlen 
szennyvízbevezetés, döntı többségében diffúz szennyezés okoz tápanyag (elsısorban foszfor) és 
szervesanyag problémát. Elıbbi elsısorban a dombvidéki, eróziós talajveszteség szempontjából 
érzékeny területekre koncentrálódik. Kedvezıtlenül befolyásolják a víztestek vízminıségét a 
halastavakból leeresztett, tápanyagban és szervesanyagban gazdag vizek. Emellett jellemzı 
egyéb, pontszerő szennyezések hatása (állattartó telepek, belterület, hulladék lerakók, illegális 
szennyvízbevezetések). 
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5.1.3 Hidromorfológiai állapot értékelése 

A hidrológiai és morfológiai viszonyok fontos meghatározói az ökoszisztémák mőködésének. Az 
ökológiai minısítés ún. támogató elemei. Az integrált ökológiai minısítést csak az befolyásolja, 
hogy az állapot kiváló-e vagy sem, de az intézkedések tervezése szempontjából fontos, hogy a 
biológiai minısítéshez hasonló 5-osztályos skálán a víztest hol helyezkedik el. A hidromorfológiai 
állapot a víztestek hasonlóságnak egyik fı mutatója, és olyan víztestek esetén is lehetıvé teszi az 
intézkedések tervezését, ahol nem állt rendelkezésre megbízható adat a minısítésre. A 
hidromorfológiai minısítés a kis és közepes vízfolyásokra mintegy 20 paraméteren, a nagy 
folyókra ennél valamivel kevesebb paraméteren alapul. A jó állapot követelményeit az élıvilággal 
való szoros kapcsolat határozza meg: akkor beszélhetünk a hidromorfológiai elemek jó állapotáról, 
ha az összhangban van az 5.1.1 pontban bemutatott biológiai jellemzık jó állapotával. A jó 
állapothoz tartozó kritériumok biológiai szemlélető meghatározása a makrofitára, a 
makrogerinctelenekre és a halakra vonatkozó információk, szempontok figyelembevételével történt. 
Az alacsonyabb osztályokba történı besorolás a paraméterek jó állapottól való eltéréseinek 
összesítése alapján végezhetı el.  

Az 5-4. táblázat mutatja a minısítés eredményeit, a vízfolyások természetes típusai és az emberi 
használat jellege szerinti bontásban, az 5-3. ábra pedig segít láthatóvá tenni a markáns 
jellemzıket:  

 

5-4. táblázat: Vízfolyások hidromorfológiai min ısítésének eredményei kategóriák szerinti 
felbontásban 

Állapot Természetes 
vízfolyások 

Erısen 
módosított 
vízfolyások 

Mesterséges 
vízfolyások Összesen 

Kiváló     
Jó  1   

Mérsékelt 11 6   
Gyenge 4 2   
Rossz 1    

Nincs adat     
Összes 
víztest 16 9  25 

* A mesterséges vízestek esetében nem adathiányról, inkább módszertani hiányosságokról van szó. 
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5-3. ábra: Vízfolyások hidromorfológiai min ısítésnek eredményei kategóriák szerinti 
felbontásban   
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Az 5-4. térkép melléklet mutatja valamennyi víztestre a hidromorfológiai minısítés eredményeit.  

 

5.1.3.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén természetes jó állapotú vízfolyás víztest nem található. 

A természetes vízfolyások zöme (1 rossz és 4 gyenge kivételével) az ún mérsékelt osztályba esik: 
vagyis az eltérés az általánosan megkívánt célállapottól nem jelentıs, tehát reális lehet annak 
rövid vagy középtávon való elérése. 

Természetes nagy folyó az alegység területén nem található. 

 

5.1.3.2 Erısen módosított víztestek 

Az eredmények világosan jelzik, hogy az erısen módosított víztestek esetében is szükség van 
állapotjavító intézkedésekre, hiszen jelenleg mindössze egy, a Dráva felsı éri el a jó ökológiai 
potenciált.  

 

5.1.3.3 Mesterséges víztestek 

Mesterséges vízfolyás víztest az alegység területén nincs. 
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5.1.4 Az ökológiai állapot integrált minısítése vízfolyásokra 

A nem teljes körő monitoring miatt egy-egy víztesten eltérı számú minıségi elem állt 
rendelkezésre az integrált minısítéshez. Hidromorfológiai minısítés a természetes vízfolyások 
mindegyikére készült. Az általános kémiai jellemzık is rendelkezésre álltak a vízfolyások több mint 
80%-ára.  Elvben e két minısítési elemmel az emberi hatások jellemezhetık. Ugyanakkor a VKI 
fontos alapelve, hogy a biológiai jellemzıket elıtérbe helyezi a hidromorfológiai és a kémiai 
mutatókkal szemben. Helyettesítésre csak kivételes esetben, hasonló típusok és azonos 
problémák esetében ad lehetıséget. Annak érdekében, hogy a kevés információból adódó 
torzítások kiküszöbölhetık legyenek, azok a víztestek nem kaptak minısítést, melyeknél nem állt 
rendelkezésre legalább egy-egy minısítı elem, amelyek a két legfontosabb emberi hatást jelzik: a 
szennyezés jellemzésére a fiziko-kémiai vagy a fitobentosz minısítés valamelyike, a 
hidromorfológiai hatások indikátoraként pedig a makrofita, a makroszkópikus gerinctelenek vagy a 
halak közül legalább az egyik.   

A fenti megfontolásokkal az alegység területén összesen 22 víztestre (88%) áll rendelkezésre 
minısítés. Az ökológiai állapot osztályba sorolását az 5-1. térkép mellékleten, valamint az 5-1. 
mellékletben víztestenként mutatjuk be.  

 

5-5. táblázat: Vízfolyások integrált ökológiai min ısítésének eredményei a különböz ı 
kategóriákban  

Állapot 
Természetes 

vízfolyás 
víztestek 

Erısen módosított 
vízfolyás víztestek  

Mesterséges 
vízfolyás víztestek  Összesen 

Kiváló     
Jó  1  1 
Mérsékelt 4 4  8 
Gyenge 10 3  13 
Rossz     
Nincs adat 2 1  3 

Összes víztest 16 9  25 

 

Az 5-4. ábra a víztestek kategória szerinti megoszlásában mutatja az osztályba sorolás 
eredményét.  
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5-4. ábra: Vízfolyások megoszlása az ökológiai min ısítési osztályba sorolás szerint 
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5.1.4.1 Természetes víztestek 

Kiváló és jó állapotú vízfolyás egy sem lett, mérsékelt állapotot pedig mindössze 4 ért el. Ez azt 
jelenti, hogy a természetes vízfolyások 100%-a intézkedést igényel!  

 

5.1.4.2 Erısen módosított víztestek 

Kiváló ökológiai potenciálú vízfolyás egy sem lett, a jó állapotot 1,a  mérsékelt állapotot 4, a 
gyenge állapotot pedig 3 víztest érte el. 

 

5.1.4.3 Mesterséges víztestek 

Mesterséges víztest az alegység területén nincs.  

 

5.1.5 Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése 

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvet dolgozott ki a vízpolitika területén a 
környezetminıségi elıírásokról, a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és 
86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követı hatályon kívül helyezésérıl, valamint a 
2000/60/EK irányelv módosításáról. Ez az irányelv tartalmazza az elsıbbségi anyagokra és 
bizonyos egyéb szennyezıanyagokra vonatkozó környezetminıségi elıírásokat (EQS) a felszíni 
vizekre. Az irányelvben megadott határértékek kötelezı érvényőnek tekinthetık. Az „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 
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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. 

Mőködési területünkön az alegységhez nem tartozik olyan víztest, amely az elsıbbségi anyagok 
bevezetése, vagy a minısítésbe bevont négy fém miatt nem jó minısítéső. 

 

5.2 Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése 

Az állóvizek jellemzése a vízfolyásokéhoz hasonlóan, a VKI V. mellékletében meghatározott 
állapotjellemzık szerint történt, az értékelés azonban nem teljes körő az adathiány és módszertani 
hiányosságok miatt. Az eredmények térképi megjelenítése a vízfolyásokkal együtt készült (5-1. – 
5-4. térkép mellékletek), a víztestenkénti minısítést az 5-1. melléklet 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. 

 

5.2.1.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén természetes állóvíz víztest nincs. 

 

5.2.1.2 Erısen módosított víztestek 

Erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs.  



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

5. fejezet  A vizek állapotának minısítése – 62 – 
 

A vízfolyások átfolyásos/völgyzárógátas tározói általában a vízfolyás víztestek részeiként vannak 
nyilvántartva.  

 

5.2.1.3 Mesterséges víztestek 

A mesterséges állóvizek közül 3 halastó, 1 kavicsbánya tó, ezek minısítése mérési adatok 
hiányában nem történt 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. 

 

5.2.2.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén természetes állóvíz víztest nincs.  

 

5.2.2.2 Erısen módosított víztestek 

Erısen módosított állóvíz az alegység területén nincs. 

 

5.2.2.3 Mesterséges víztestek 

A mesterséges víztesteket nem minısítettük, de feltételezzük, hogy az intenzív mővelés alatt álló 
halastavak vízminısége a magasan fenntartott tápanyag szint miatt az alvíz terhelése miatt 
(leeresztéskor) potenciális szennyezıforrást jelent.  

 

5.2.3 Hidromorfológiai állapot értékelése 

Állóvízekre jelenleg nem áll rendelkezésre a vízfolyásokéhoz hasonló ötosztályos minısítési 
módszer. Az egyes állóvíz típusok hidromorfológiai referencia viszonyait, illetve a jellemzéshez 
felhasználható paramétereket meghatározták, de az adatok, illetve a jó állapot biológiai 
szemlélettel megállapított követelményeinek hiánya miatt a minısítési rendszert nem lehetett 
kidolgozni.  

 

5.2.4 Az ökológiai állapot integrált minısítése állóvizekre 

Az integrált minısítés menete a vízfolyásoknál ismertetett módszerrel azonos. Mivel a tavaknál a 
makrogerinctelenek eleve hiányoznak a minısítésbıl, és a fitoplanktonra is kevés tóra állt 
rendelkezésre adat, az integrált minısítéshez minden minısítési eredmény „számított” (azaz a tó 
minden esetben kapott osztály besorolást, ha legalább egy minısítési elemre volt információ). Az 
összesített eredményeket az 5-6. táblázat mutatja. A víztestenkénti eredmények megtalálhatók az 
5-1. mellékletben.  
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5-6. táblázat: Állóvizek integrált ökológiai min ısítésének eredményei a különböz ı 
kategóriákban  

Állapot Természetes 
állóvíz víztestek 

Erısen módosított 
állóvíz víztestek  

Mesterséges 
állóvíz víztestek  Összesen 

Kiváló     
Jó     
Mérsékelt     
Gyenge     
Rossz     
Nincs adat   4 4 

Összes víztest   4 4 

 

5.2.4.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén természetes állóvíz víztest nincs. 

 

5.2.4.2 Erısen módosított víztestek 

 Az alegység területén erısen módosított állóvíz víztest nincs. 

 

5.2.4.3 Mesterséges víztestek 

Az alegység területén levı tavakról nem áll rendelkezésünkre adat, ezért azokat nem minısítettük. 

 

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 mennyiségi állapotra vonatkozó négy vizsgálati módszer (teszt) különbözı szempontból 
vizsgálja a vízkivételek felszín alatti vizekre gyakorolt hatását: 

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

• A vízmérleg tesztnek nevezett módszer azt ellenırzi, hogy a közvetlen vízkivételek 
(kutakkal) és a közvetett vízelvonások (vízfolyások mesterséges megcsapoló hatása, 
bányatavak párolgása) nem ellentétesek-e a terület tájökológiai céljaival. Ilyen módon azok 
a víztestek válogathatók ki, ahol a vízkivételek hatására kialakuló vízháztartási viszonyok 
nem biztosítják a felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigényét.  
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• A felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákra vonatkozó teszt azt ellenırzi, hogy vannak-e 
a víztesten belül olyan jelentıs, károsodott ökoszisztémák, amelyek károsodását a felszín 
alatti vízhasználatok (kutak, megcsapolás) okozzák.  

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

Bármelyik teszt pozitív eredménye elegendı ahhoz, hogy a víztest gyenge állapotú legyen. A 
vizsgálati módszerek részletesebb leírását az országos terv tartalmazza. 

 

Süllyedési teszt 

A megfigyelı kutak észlelési idısorait elemezve megállapítható, hogy a felszín alatti víztestekre 
kiterjedı léptékben sehol nem tapasztalható tartós vízszintsüllyedési tendencia.  

Vannak olyan víztestek, ahol ugyan víztest szinten jelentıs kiterjedéső (területének nagyobb, mint 
20%-ára kiterjedı), egybefüggı süllyedési tendenciáról nem beszélhetünk, de jellemzıek az 
ismétlıdıen megjelenı lokális süllyedések. Ez a jelenség jelzi, hogy a víztest vízhasználatai nem 
fenntarthatóak, ezért ezeket a víztesteket gyenge állapotúnak kell tekinteni, ahol a jelenlegi helyzet 
javítása intézkedéseket igényel.  

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

 

5-7. táblázat: Említésre méltó lokális süllyedések a jó állapotú víztesteken belül   

Érintett víztest 
száma 

Az érintett terület megnevezése A süllyedés oka 

sp.3.2.2 Dráva mente Nem azonosítható 

 

A felszín alatti vízkészlet hasznosulása a vízmérle g teszt alapján  

Ahogy a bevezetıben szerepelt, ez a teszt azt vizsgálja, hogy nincs-e konfliktus az emberi 
igényeket kielégítı vízhasználatok és az ökoszisztémák célállapotához tartozó vízigények között. 
Ilyen értelemben nem egy hagyományos vízmérlegrıl van szó, mert az ökoszisztémák 
vízfogyasztása nem a jelenlegi, hanem a célállapot szerint szerepel a számításokban.  Az 
ökoszisztémák célállapota ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok együttes 
figyelembevételével határozható meg.  

A természetes utánpótlásból biztosítani kell a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák (FAVÖKO-k) 
célállapot szerinti vízigényét, és a maradék hasznosítható a társadalom vízszükségleteinek 
kielégítésére. A felszín alatti vízgyőjtı jó mennyiségi állapotának kritériuma, hogy a közvetett és 
közvetlen vízkivételek mennyisége ne haladja meg ezt a hasznosítható vízkészletet.  

Az utánpótlódás és a FAVÖKO-k vízigénye különbségeként meghatározott hasznosítható 
készletnek és a vízkivételeknek víztestenként, illetve víztest csoportokként számolt értékeit az 5-2 
függelék mutatja be (a víztestek közötti vízforgalom elemei részletes, modellezésen alapuló 
számítások nélkül bizonytalanul becsülhetık, illetve függenek a vízhasználatoktól, ezért a 
vízmérleg számítások általában egy felszín alatti vízgyőjtıt alkotó víztestek csoportjaira készültek 
– az eredmény is valamennyi, a csoporthoz tartozó víztestre érvényes).  

A hasznosítható vízkészlet és a vízkivételek összehasonlítása alapján három kategóriát lehet 
felállítani.  
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a.) Nem jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel nagyobb, mint a 
hasznosítható vízkészlet 

A vízkivétel felszín alatti víztestekbıl nem 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.  
(Az ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedések a bizonytalanságnak megfelelıen az 
elıvigyázatosságot szolgálják).   

Ebbe a kategóriába felszín alatti víztest az alegységen belül nem tartozik.  

 

c.) Jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel kisebb, mint a 
hasznosítható vízkészlet 

Az alegységhez tartozó víztestek jó állapotúak. 

 

A felszín alatti vízt ıl függ ı ökoszisztémák állapota 

A területre jellemzı felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat (FAVÖKO-kat) a vízmérleg 
teszttel kapcsolatban már bemutattuk. A vízmérleg tesztben a FAVÖKO-k víztest szintő 
(tájökológiai szempontok alapján megállapított) vízigénye jelent meg. A víztestet azonban akkor is 
gyenge állapotúnak kell minısíteni, ha a vízhasználatok egy-egy jelentıs FAVÖKO károsodását 
okozzák. Ez akkor fordul elı, ha vízkivétel miatt csökken egy jelentıs forrás hozama, kisvízi 
idıszakban nem jut elegendı felszín alatti víz a mederbe, a talajvízszint csökkenése miatt 
szárazodik egy vizes élıhely, vagy megváltozik a szárazföldi ökoszisztéma fajösszetétele (a 
szárazságot jobban kedvelı növényfajok terjednek el).   

A probléma fıként a sekély porózus víztesteket érinti és kisebb mértékben karszt víztestekre 
vonatkozik, de a vizsgálatok szerint az alegység területén sem gyenge állapotú, sem olyan víztest 
nem található, mely esetén valószínő FAVÖKO károsodásról beszélhetünk. (A bizonytalanság 
egyrészt a károsodás mértékének és jelentıségének megítélésben van, másrészt helyenként nem 
egyértelmő a felszín alatti víztıl való függés, illetve nehezen szétválasztható az éghajlati és az 
emberi hatás aránya). 

 

A felszín alatti víz min ıségének változása vízkivételek hatására  

A felszín alatti vízbıl történı víztermelés hatására módosuló áramlás vízminıségi problémát is 
okozhat. Ebbe a körbe tartozik a kémiai összetétel változása, a hımérséklet csökkenése, diffúz 
szennyezések elmozdulása, szennyezett felszíni víz beáramlása. Az országos szintő elemzések 
alapján ilyen jellegő víztest szintő probléma nem merült fel, csak kisebb, lokális jelentıségő 
változásokat lehetett kimutatni. Részletek az országos terv háttéranyagaiban találhatók. 
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A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának ö sszefoglalása 

A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését az 5-8. táblázatban foglaltuk össze.  Az 
állapotértékelés eredményét az 5-6. - 5-9. térkép mellékletek mutatják be. 

Az alegységen található 6 víztest közül mindegyik jó állapotú. 

 

5-8. táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összegzése 

Vízmérleg teszt 

Hasz-
nosítható 
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Közép-dunántúli termálkarszt kt.1.7  1  jó   jó jó 

Délnyugat-Dunántúl pt.3.1  45  9   jó   jó jó 

Rinya-mente - vízgyőjtı sp.3.2.1   0  jó     jó jó 

Dráva-völgy Barcs felett sp.3.2.2   13  jó     jó jó 

Rinya-mente - vízgyőjtı p.3.2.1   10  jó   jó jó 

Dráva-völgy Barcs felett p.3.2.2   4  jó   jó jó 

 

5.3.2 Kémiai állapot értékelése és minısítése 

A kémiai állapotra vonatkozó tesztek alapvetı célja a felszín alatti vízhasználatokat, illetve a 
felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat veszélyeztetı szennyezések feltárása, a szennyezett 
területek meghatározása és az esetleges idıbeli vízminıségi változások értékelése. 

Az értékelés a VKI szerinti monitoring kútjain túlmenıen a rendelkezésre álló észlelési objektumok 
(fúrt kutak, források, ivóvíz-termelı kutak, stb.) 2000 után mért adataira, idısor esetén azok 
mediánjaira épült. A szerves szennyezıanyagok értékeléséhez a VKI monitoring pontok adatai 
mellett a területi monitoring 1996-2007 évek közötti eredményei kerültek felhasználásra. A VKI 
kijelölt monitoring kútjainak trend vizsgálata a 2000–2007 közötti értékekbıl képzett átlagok 
alapján történt. 

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. 

 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

5. fejezet  A vizek állapotának minısítése – 67 – 
 

Háttérértékek és küszöbértékek meghatározása 

A küszöbérték az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún. 
receptorok6 szennyezıdésének. Függ a receptorra vonatkozó határértéktıl (ivóvíz határérték vagy 
ökotoxikológiai határérték, vagy öntözésre vonatkozó határérték), valamint a mérési pont és a 
receptor közötti keveredési és lebomlási folyamatoktól. Európai Uniós szinten két komponensre 
(nitrát és növényvédı szerek) rögzítettek küszöbértéket, a többi vizsgálandó komponensre ezt a 
tagállamoknak kell megállapítania. Magyarországon ez a következı komponenseket jelenti: NH4, a 
vezetıképesség, Cl, SO4, Cd, Pb, Hg, szerves szennyezık (AOX, TOC, tri- és tetraklóretilén), 
illetve a nitrát esetében a felszíni vizek ökoszisztémái alapján megállapítandó, az EU-szinten 
elıírtnál szigorúbb küszöbérték. Amennyiben a víztestre megállapított háttér-koncentráció nagyobb, 
mint a fentiek szerint meghatározott küszöbérték, akkor a háttérértéket kell alkalmazni. 

Az egyes víztestekre vonatkozó háttérértékeket és küszöbértékeket az 5-3. melléklet tartalmazza. 

 

Túllépések veszélyességének ellen ırzése 

Az egyes monitoring pontokon észlelt túllépések veszélyességét három szempont szerint kell 
ellenırizni:  

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

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

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

A termelıkutakra, illetve vízbázisokra vonatkozó vizsgálatok eredményeit az ivóvízbázisokkal 
foglalkozó 5.4.1. fejezetben ismertetjük.  

A vízbázisok védıidomain kívül található kutak esetében célszerő különválasztani a pontszerő és a 
diffúz jellegő szennyezéseket a szennyezıdés terjedésében meglévı jelentıs különbségek miatt 
(a pontszerő szennyezések koncentrációját jelentıs mértékben csökkentheti a keveredés - a 
receptort tápláló víznek csak egy részét teszik ki a szennyezett vizek).  

Általában pontszerő szennyezıforrásokból származó szennyezıanyagok esetében (szulfát, klorid, 
higany, kadmium, ólom, továbbá TOC, AOX, diklór-, triklór- és tetraklór-etilén) ugyan több 
objektum mérési adata küszöbérték fölötti koncentrációt mutatott (részletes információk az 
országos tervhez kapcsolódó háttértanulmányban találhatók), de a részletes értékelés 
eredményeként megállapítható volt, hogy:  

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

• vagy a szennyezés - mértéke és pontszerő jellege miatt - nem veszélyeztet receptorokat. 

A diffúz forrásból származó szennyezıanyagok közül a növényvédıszerek közül 125 db 
hatóanyag mérésére került sor. A nagyszámú növényvédıszer közül az Atrazin, Simazin, Terbutrin, 
Terbutil-azin, Triazinok összes, Foszforsav-észterek összes, 2,4-D, Acetoklór mutatott 
küszöbértéket meghaladó koncentrációt egy-egy monitoring pontban, a legtöbb küszöbérték 
túllépés az Atrazinnál fordul elı. A mérések a VKI monitoring kutak mintegy egyharmadában 

                                                
6 az ember az ivóvíz kivétel és az elfogyasztott élelmiszer révén, a felszíni vizek vízi és vizes élıhelyei, valamint  a 
szárazföldi növényzet a felszín alatti víz táplálás miatt 
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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 nitrát- és ammónium-szennyezésekkel a következı részben foglakozunk. 

 

Diffúz nitrát- és ammónium-szennyez ıdések kiterjedésének (elterjedésének) meghatározása   

A nitrát-, az ammónium-szennyezıdések egyes víztesteken belüli arányainak meghatározása a 
VKI monitoring kutak adatain túlmenıen az adatbázisban szereplı összes 2000 utáni megbízható 
mérési eredmény alapján történt.  

A felszín alatti vizek nitrát szennyezettsége erısen függ a földhasználattól, ezért a sekély víztestek 
területén lévı kutakat/forrásokat a környezetükben történı földhasználat szerint négy csoportra 
célszerő osztani: (1) települések belterülete és üdülıövezetek, (2) mezıgazdasági területek 
(szántóföldek, szılık, gyümölcsösök, vegyes mezıgazdasági területek), (3) erdı, rét, legelı, (4) 
ipari területek. Területhasználatonként megállapítható a küszöbérték felett szennyezett kutak 
aránya. A víztestenkénti nitrát-szennyezettségi arány pedig az egyes területhasználatokra 
vonatkozó szennyezettségi arányok súlyozott átlagaként számítható.   

Az 5-9. táblázat az alegységen található felszínnel érintkezı víztestek esetében mutatja a 
szennyezettségi arány jellemzıit. Az összesített arány összesen 1 víztestnél haladja meg a 20%-ot. 

 

5-9. táblázat: A nitrát-szennyezettség jellemz ıi  

Felszínnel érintkez ı víztestek A teljes víztest nitrát szennyezettségi aránya % 

jele neve település mg-i 
terület 

erdı-rét, 
legelı 

ipari 
terület 

összesen 

sp.3.2.1 Rinya-mente - vízgyőjtı 28 0 44 19 23 

sp.3.2.2 Dráva-völgy Barcs felett 11 0 0 19 1 

 

A táblázatban szereplı 2 db víztestbıl mind a 2 sekély-porózus, melyek sérülékenyek.  

A nitrát-szennyezések területi elhelyezkedése azt jelzi, hogy a Dunántúl nagy részén ezek a 
víztestek szennyezettebbek, mint az ország többi területein, bár az összesített arány összesen 1 
víztestnél haladja meg a 20%-ot. 

Az ammónium felszín alatti vizeinkben elsısorban természetes (földtani) eredető. Emberi 
tevékenységbıl (mezıgazdaság, szennyvízszikkasztás) származó ammónium csak kisszámú 
sekély kútban fordul elı küszöbértéket meghaladó koncentrácóban, a túllépések sehol nem 
terjednek ki a víztest területének 20%-ára. 

 

Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethet ı felszín alatti víztestek azonosítása 

Ez az értékelés a felszíni víztestek kémiai állapotértékelésére épül. Ellenırizni kell, hogy olyan 
felszíni víztestek esetében, ahol az egyéb szennyezıforrásokkal a „nem jó” állapot nem 
indokolható, a szennyezett felszín alatti víz lehet-e a probléma oka. A gyakorlatban ez a vizsgálat 
a nitrát-tartalomra egyszerősödött.   
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Az alegység területén található felszíni víztestek között nem fordult elı felszín alatti vízbıl 
származó szennyezés.  

 

Szennyezési trendek elemzése VKI monitoring kutak a lapján 

Szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak nitrát, ammónium, szulfát és 
vezetıképesség adataira épült. Az EU módszertani javaslatok szerint elvégzett adatszőrés 
eredményeként országosan 27 víztest minısült alkalmasnak a vízkémiai trendek statisztikai 
feldolgozására. Ezek között az alegységen 1 víztest (AIQ633 Rinya-mente - vízgyőjtı) található, 
melyen azonban nem lehetett növekvı trendet kimutatni. 

 

A felszín alatti víztestek kémiai állapotának össze foglalása 

Az alegység területéhez kapcsolódó víztestekre a kémiai állapot értékelés jellemzıit az 5-11. 
táblázatban foglaltuk össze. Az 5-10. – 5-13. térkép mellékletek térképi formában mutatják be az 
eredményeket. 

Összességében megállapítható, hogy a 6 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. A gyenge állapot okai között szerepel a diffúz 
eredető nitrát-szennyezés nagy aránya, a mezıgazdasági és a települési eredető szennyezıdés. 
A nagy szennyezettség esetében fıként az elıbbi, hiszen a települések területi arányuk miatt 
legfeljebb csak hozzájárulnak ehhez. 

 

5-10. táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapotának min ısítése  

Víztest  Szennyezett 
termel ıkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 
védıterület/  

védıidom 

Diffúz 
szennyez ıdés 

a 
víztesten>20%  

Trend 

jele neve komponens  komponens  nitrát  
növény-

védı-
szer 

Szennye-
zett 

felszíni 
víztest 
száma kompo-  

nens  

Minısí-
tés 

kt.1.7 
Közép-dunántúli 

termálkarszt 
      Jó 

pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl       Jó 

p.3.2.2 
Dráva-völgy Barcs 

felett 
      Jó 

sp.3.2.2 
Dráva-völgy Barcs 

felett 
      Jó 

p.3.2.1 
Rinya-mente - 

vízgyőjtı 
      Jó 

sp.3.2.1 
Rinya-mente - 

vízgyőjtı 
  X    gyenge 
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5.4 Védelem alatt álló területek állapotának értékelése 

A védett területek kijelölésének leírása és térképi bemutatása a 3. fejezetben található. Ebben a 
pontban a védett területek állapotára vonatkozó értékelést mutatjuk be. 

 

5.4.1 Ivóvízkivételek védıterületei 

A nyilvántartás szerint az alegységen felszíni ivóvízbázis nem, felszín alatti  (üzemelı, távlati és 
tartalék) ivóvízbázis  38 található. Ebbıl a szennyezıdéssel szembeni veszélyeztetettség 
szempontjából sérülékenynek 17 tekinthetı (lásd 3-1. melléklet), a veszélyeztetettség vizsgálata 
azonban adathiány miatt csak 8 esetében történt meg. 

A felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettsége háromféle információ alapján vizsgálható:  

� termelıkutak vagy a védıterületen belül található megfigyelıkutak szennyezettsége, 
� védıterületen belül feltárt (a megfigyelıkutak által nem feltétlenül jelzett) felszíni víz, 

talajvíz- vagy talajszennyezések 
� területhasználathoz kapcsolódó potenciális diffúz szennyezıforrások 

A termel ıkutakban és a megfigyel ıkutakban  kimutatott szennyezések alapján  egy vízbázis 
sem tekinthetı szennyezettnek, ahol a szennyezés már a termelıkutakat is elérte.  

A védıterületekre es ı pontszer ő talaj és talajvízszennyezések  elemzése során a sérülékeny 
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata7 és az országos KÁRINFO adatbázis8 alapján olyan vízbázis 
nem található, ahol a feltárt pontszerő szennyezések veszélyt jelentenek az ivóvízbázis számára.  

Általánosságban megállapítható, hogy a diagnosztikai vizsgálatok során feltárt tényleges 
szennyezéseket okozó szennyezıforrások között elıfordulnak ipartelepek és mezıgazdasági 
telephelyek, hulladéklerakók, és nagyszámban benzinkutak és üzemanyagtárolók. A 
leggyakrabban ásványi olajszennyezések fordulnak, de jelentıs az elıfordulása a különbözı 
szerves szénhidrogéneknek és a fémeknek.  

A KÁRINFO-ban számos olyan szennyezıforrásra vonatkozóan található adat, amelyek vízbázisok 
védıterületére esnek. Az adatok bizonyos esetekben átfednek a diagnosztikai vizsgálatokkal, de 
vannak kiegészítı, illetve frissebb adatok is. A nyilvántartott szennyezések jelentıs része 
elhanyagolható veszélyt jelent a vízbázisok mőködésére. A szennyezett terület méretére, a 
szennyezıanyag mennyiségére, és a szennyezıanyag típusára vonatkozó szőrés alapján az 
alegységen egyetlen vízbázis elszennyezıdési veszélye sem bizonyult jelentısnek. 

Potenciális pontszer ő szennyez ıforrásokra vonatkozó információk a diagnosztikai vizsgálat 
adatbázisában állnak rendelkezésre9. A diagnosztikai vizsgálattal rendelkezı vízbázisok adatai 
alapján a leggyakrabban elıforduló potenciális veszélyt az üzemanyag/főtıanyag tárolók, a nagy 
állatlétszámú, iparszerő állattartótelepek (sertés, baromfi, szarvasmarha) hígtrágya- és 
szennyvízkibocsátása, a növényvédı szer- és mőtrágya raktárak, felhagyott TSZ géptelepek és az 
illegális hulladéklerakás jelentik. Ha nem is szennyezik a területet, a havária jellegő szennyezések 
lehetısége miatt fontos ezek ismerete. Veszélyesnek minısülı tevékenység esetén 
környezetvédelmi felülvizsgálat szükséges. 

                                                
7    Sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata, kormányhatározat, 1997 
8  KÁRINFO adatbázis: Az Országos Kármentesítési Program adatbázisa. Tartalmazza a szennyezettségi határértéket meghaladó 

szennyezésekre vonatkozó , különbözı részletességő feltárás adatait.   
9  A diagnosztikai fázis elıtt álló vízbázisok esetében a felszín alatti vizeket veszélyeztetı tevékenységek nyilvántartása, a FAVI 

adatbázis  nyújt tájékoztatást.   
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A diffúz eredet ő szennyezések  a diagnosztikai vizsgálatok alapján gyakori szennyezésnek 
számítanak. Ez egyrészt települési eredet ő nitrát-szennyezéseket  (fıként a csatornázatlan 
települések, belterületi jellegő kiskertes övezetek, a vezetékes ivóvízzel ellátott üdülıterületek 
szennyvízszikkasztásából származóan), másrészt mezıgazdasági területekre  esı 
szennyezéseket  jelent. Bár a tényleges veszélyesség megállapítása nem történt meg, 
megállapítható, hogy az egyes vízbázisok tényleges veszélyeztetettsége nagyon eltérı, sok 
esetben a hígulási viszonyok és a denitrifikáció miatt a kivett víz minıségét nem veszélyeztetik. A 
diffúz szennyezıforrások (települések és szántóterületek) veszélyességét ugyanakkor a 
diagnosztikai vizsgálatok eredményén kívül a nitráttal szennyezett területek aránya (lásd 5.3.2 
fejezet) is igazolja. Ezeknek a területeknek a védıterületen belüli aránya tehát a potenciális 
veszélyre utal. Területhasználati térképeket és a védıterületekre vonatkozó térképi állományt 
összevetve a vizsgált 8 vízbázisból mind a 8 esetében (100%) a belterületek és a mezıgazdasági 
területek aránya nagyobb, mint 50% és 1 vízbázison ez meghaladja a 75%-ot. A belterületekrıl 
származó veszélyeztetettség miatt kiemelt fontosságú, hogy 1 vízbázison (13%) a belterület 
aránya (a védıterülethez képest) önmagában is meghaladja a 75%-ot.  

Az ivóvízbázisok veszélyeztetettsége a fenti szempontok szerint összevontan is értékelhet ı. A 
vizsgált 8 vízbázis egyes kategóriák közötti megoszlása:  

(1) jó állapotú vízbázis nincs;  
(2) mérsékelten veszélyeztetett 7 vízbázis, ahol a feladat biztonságba helyezési terv készítése; 
(3) jelentısen veszélyeztetett 1 vízbázis, ahol a feladat biztonságba helyezési terv készítése, 

környezetvédelmi felülvizsgálat, esetleg kármentesítés elvégzése; 
(4) szennyezett vízbázis, ahol a szennyezés kimutatott, de az a termelıkutat nem érte el, nincs; 
(5) szennyezett termelıkutak egy vízbázison sincsenek. 

Értelemszerően a legmagasabb kategóriába kerültek azok a vízbázisok, ahol már a termelıkút is 
szennyezıdött. A következı szint (szennyezett vízbázis), ha a védıterülten belüli megfigyelıkutak 
szennyezettek. Ez e két kategória volt az alapja a víztestek kémiai minısítésén belül végrehajtott 
ivóvízbázis tesztnek. A veszélyeztetett vízbázisok közé tartoznak azok, ahol jelentıs pontszerő 
szennyezés található, de ennek jelenlegi kiterjedése még nem jelent közvetlen veszélyt a vízbázis 
mőködésére, valamint ahol a belterület aránya meghaladja a 75%-ot. A mérsékelten 
veszélyeztetett kategóriába akkor került egy vízbázis, ha van feltárt szennyezés, de nem jelentıs, 
vagy van jelentıs potenciális pontszerő szennyezıforrás, vagy a belterületek és a mezıgazdasági 
területek együttes aránya meghaladja az 50%-ot.  

Ezek az információk lehetıvé teszik a prioritások megállapítását a vízbázisok biztonságba 
helyezési programjának végrehajtásában. A diagnosztika munkák elvégzése számos vízbázis 
esetében szükséges, mely alapja a veszélyesség értékelésének, hiszen biztonságba helyezési 
terv csak így készíthetı. 

A védıterületeken található szennyezıforrások és potenciális szennyezıforrások részletes listáját 
az 5-6. melléklet tartalmazza. 

 

5.4.2 Nitrát-érzékeny területek 

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

Az 5-11. táblázat – az 5-9. táblázattal összefüggésben – mutatja a nitrát-érzékeny területek, illetve 
az ezen belül található szennyezett kutak arányát (a teljes adatbázis felhasználásával) 
területhasználat szerinti bontásban. (Ez a felbontás egyben azt is mutatja, hogy a különbözı 
szempontból kijelölt nitrát-érzékeny területeken milyen eltérések jelentkeznek a szennyezettségi 
arányokban). Tájékoztatásul a teljes víztest nitrát-szennyezettségi aránya is szerepel.  
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A nitrát szennyezett víztesteket (arány > 20%) és a nitrát-érzékeny területeket mutatja be az 5-7. 
melléklet és az 5-14. térkép melléklet.   

 

5-11. táblázat: Nitrát-érzékeny-területek  

víztest 
nitrát-szennyezett  (>50 mg/l) pontok 

aránya a víztest nitrát-érzékeny részén nitrát-
érzékeny 

terület 
aránya 

belterület 
mezı-

gazdasági 
terület 

erdı, rét, 
legelı 

területtel 
súlyozott 

átlag 

a teljes víztest 
nitrát-szennye-
zettségi aránya  

jele neve 

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

sp.3.2.2 
Dráva-völgy Barcs 
felett 

90 10 0 0 0 1 

sp.3.2.1 
Rinya-mente - 
vízgyőjtı 

41 30 0 50 23 23 

 

A táblázat adatai jelzik, hogy a nitrát-érzékeny területen belüli szennyezettségi arány több helyen 
nem tér el jelentısen a víztestek egészére vonatkozó arányoktól. Ennek elsıdleges oka, hogy a 
hazai nitrány-érzékeny területek kijelölése elsısorban vízbázisvédelmi szempontok alapján történt. 
Azt is fontos kiemelni, hogy a mezıgazdasági mővelés alatt álló területek alatti talajvíz nitrát-
szennyezıdés a forrás diffúz jellege ellenére mozaikos jellegő (függ az adott tábla 
tápanyagforgalmától, és az igen változékony talajadottságoktól és a beszivárgási viszonyoktól). A 
mezıgazdasági mővelés alatt álló területeken általánosan érvényes, hogy találunk 50 mg/l-t 
meghaladó nitrát-koncentrációjú talajvizet, a kérdés ennek területi aránya. A jelenlegi kijelölés 
mellett nem érvényes, hogy a nitrát-érzékeny területeken ez az arány számottevıen nagyobb 
lenne, mint az ország azonos régióba tartozó egyéb területein.   

 

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 5-12. táblázat mutatja. 
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5-12. táblázat: Természetes fürd ıhely kijelölése miatt érintett víztestek állapotért ékelése a 
fürd ıvíz min ıségi követelmények szempontjából  

Nem megfelel ıek 
aránya 

VOR Érintett víztest Víztest 
állapota  

Hiányos 
mintázás  

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

Szennyvízbevezetések 
távolsága a víztesten 
kijelölt fürd ıhelyekhez 
képest 

AEP438 Dráva alsó 3 60% 0% 0%  

(A víztest állapota: 1 - A vízmin ısége rendszeresen kifogásolt, 2 - A vízmin ıségi követelmények esetenként nem 
teljesülnek, 3 - A vízmin ıség a kötelez ı határértékeknek minden esetben megfelelt, 4 - A st randok vízmin ısége 
többnyire kiváló, 0- Nincs rendszeres vizsgálat)  
 

A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a Dráva alsó vízminısége a határértékeknek minden 
esetben megfelelt. 

 

5.4.4 Védett természeti területek 

Míg az alegység területén található védett természeti területeket a 3-2. és azok fıbb jellemzıit a 3-
3. táblázat tartalmazza, addig e fejezet a védett területek közül a jelentısen károsodott élıhelyek 
bemutatásával foglalkozik.  

Jelentısen károsodott élıhelynek az számít: 

- mely állapota nem felel meg annak, amiért kijelölték (nem a víztest szinten értelmezett VKI 
szerinti jó állapotról van szó, hanem a védett terület károsodásáról, akár lokális hatások 
miatt), 

- melyek esetében jelentıs értéket képviselı egyedi élıhely károsodásáról, vagy sok helyen 
elıforduló ismétlıdı problémáról van szó. 

Az e kritériumok szerint meghatározott víztıl függı védett élıhelyek típus szeinti felsorolása az 5-
13. táblázatban található, mely tartalmazza továbbá a védett területeket, a védelem szintjét, a 
károsodás jellegét és okát, valamint az érintett felszíni és felszín alatti viztesteket. 

 

5-13. táblázat: Károsodott vízt ıl függ ı védett természeti területek az alegység területén 

Az élıhely 

vagy élıhely-

csoport 

(típus) neve 

A jelentısen 

károsodott védett 

természeti terület 

neve és kódja 

A 

védelem 

szintje 

A károsodás 

jellege 

A károsodás 

oka 
Érintett víztestek 

ligeterdık: 
ártári kemény 
és 
puhafaligetek 
nagy folyók 
mellett 

Nyugat-Dráva 
HUDD20054, 
Közép-Dráva 
HUDD20056, Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

élıhelyek 
fokozatos 
szárazodása 

fıként 
medermélyülés, 
néhol elterelés 
miatti 
medermódosítás 
illetve oldalágak, 
holtágak 
vízutánpótlási 
problémái 

Dráva felsı (AEP439) 

Kis 
vízfolyásokat 
kísérı víztıl 
függı 
élıhelyek 

Rinyaszentkirályi 
erdı HUDD20060, 
Belsı Somogy 
HUDD10008, 
Rinyaszentkirályi 
erdı TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

élıhelyek 
szárazodása, 
leromlása 

szárazodás, 
túlzott 
beavatkozás, 
felesleges 
mederrendezése
k, magas 

Babócsai-Rinya 
(AEP288) 
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Az élıhely 

vagy élıhely-

csoport 

(típus) neve 

A jelentısen 

károsodott védett 

természeti terület 

neve és kódja 

A 

védelem 

szintje 

A károsodás 

jellege 

A károsodás 

oka 
Érintett víztestek 

Jánosházi erdı és 
Égett berek 
HUDD20014, 
Kisbajomi erdı 
HUDD20015, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, Mórici-
erdı TT 

JKJTT, 
KMT, 
tervezett 
TT 

Babócsai-Rinya és 
mellékvízfolyásai 
(AEP289) 

Közép-Dráva 
HUDD20056,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Barcs-Komlósdi-
Rinya (AEP305) 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062, 
Gyékényesi erdık 
HUDD20068, Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Dombó-csatorna felsı 
(AEP427) 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Dörgı-hídi-árok 
(AEP437) 

Közép-Dráva 
HUDD20056,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Fekete-árok 
(AEP474) 

Csokonyavisontai 
fás legelı 
HUDD20053, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, 
Csokonyavisontai 
fás legelı TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Gyöngyösi-patak és 
Róka-hegyi-patak 
(AEP548) 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP, 
Csurgónagymartoni 
erdı TT 

JKJTT, 
KMT, NP, 
tervezett 
TT 

Kökényes-patak-alsó 
és Márjás-patak 
(AEP712) 

Rinyaszentkirályi 
erdı HUDD20060, 
Belsı Somogy 
HUDD10008, 
Rinyaszentkirályi 
erdı TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Lábodi-Rinya alsó 
(AEP738) 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

depóniák, 
invazív fajok 
terjedése, 
helyenként 
pontszerő 
szennyezés 

Rigócz-patak 
(Somogybükkösdi-
patak) (AEP924) 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

5. fejezet  A vizek állapotának minısítése – 75 – 
 

Az élıhely 

vagy élıhely-

csoport 

(típus) neve 

A jelentısen 

károsodott védett 

természeti terület 

neve és kódja 

A 

védelem 

szintje 

A károsodás 

jellege 

A károsodás 

oka 
Érintett víztestek 

Darányi Borókás 
HUDD20051,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Rigóczi-patak 
(AEP925) 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Sárgáti-árok 
(AEP938) 

Szentai erdı 
HUDD20063, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, 
Baláta-tó TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Taranyi-Rinya és 
mellékvízfolyásai 
(AEQ035) 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  
Szentai erdı 
HUDD20063, Dráva 
HUDD10002, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Tekeres-berki-patak 
és mellékvízfolyásai 
(AEQ046) 

Közép-Dráva 
HUDD20056,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Babócsai-malomárok 
és Terézmajori-ág 
(AEQ051) 

Csokonyavisontai 
fás legelı 
HUDD20053, 
Szentai erdı 
HUDD20063, 
Rinyaszentkirályi 
erdı HUDD20060,  
Belsı Somogy 
HUDD10008, 
Csokonyavisontai 
fás legelı TT, 
Rinyaszentkirályi 
erdı TT, Baláta-tó 
TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Rinya-mente-
vízgyőjtı sp.3.2.1 
(AIQ633) 

felszín alatti 
víztestek által 
táplált 
élıhelyek 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  Dráva 
HUDD10002, Duna-
Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

élıhelyek 
szárazodása 

vízhiány illetve 
bizonytalan 

Dráva-völgy Barcs 
felett sp.3.2.2 
(AIQ521) 

 

A táblázatban szereplı élıhely-típusok alapvetıen a vízzel való kapcsolat (nagy folyók, kisvízi 
vízfolyások és felszín alatti vizek) szerint lettek meghatározva, hiszen az élıhelyek problémáinak 
okai is ezek alapján vezethetık vissza (így a problémák megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedések is ezeknek megfelelıen lettek javasolva - 8.6. fejezet). 

A táblázatból jól látszik, hogy a Dráva menti kemény és puhafaligetek károsodását a szárazodás 
jelenti, mely alapvetıen a Dráva medrének mélyülésére, valamint az oldalágak, holtágak 
vízutánpótlási problémáira vezethetı vissza. 
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A kisvízi vízfolyásokat kísérı élıhelyek problémái alapvetıen a vízfolyásokon történt 
hidromorfológiai beavatkozások eredménye, de gondot jelent szintén a szárazodás, valamint az 
invazív fajok elterjedése és helyenként a pontszerő szennyezés is. 

A felszín alatti vizektıl függı élıhelyek esetében a probléma ugyancsak azok szárazodása, melyet 
feltehetıen a felszín alatti víz nem megfelelı utánpótlódása eredményez, de ennek megállapítása 
bizonytalansággal terhelt. 

 

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 

5.5.1 Vízfolyások és állóvizek 

Az alegységen a folyóvízi víztestek száma 25, az állóvízi víztesteké 4. Az alegység vízfolyásai 
esetében a jó ökológiai állapottól való eltérés legjellemzıbb problémáit a hidrológiai és morfológiai 
kérdések jelentik, hiszen az alegység 25 víztestébıl csak egynél nem szerepelt ez az okok között.  

 

Az egyes problémák megoszlása a következı: 

Szabályos mederforma 

Hullámtéri tevékenység 

Nem megfelelı fenntartás 

Völgyzárógátas tározók hatásai 

Kommunális szennyvízbevezetés 

Halastavi szennyezett víz bevezetések  

Diffúz mezıgazdasági terhelés 

 

Szabályozottsággal kapcsolatos problémák (hidromorf ológiai problémák 

A számos víztestnél tapasztalható egyenes meder és szabályos mederforma a technikai 
szemlélető vízfolyásrendezés következménye, amelynek hatásaként hiányoznak, vagy erısen 
korlátozottak a természetes állapotokra jellemzı ökológiai állapotok kialakulásának morfológiai 
feltételei. (pl. változatos part-viszonyok, part menti növényzónák kialakulása). 

Az rendezések során a Rinya vízrendszer kiépítése gyakorlatilag megtörtént, a jelenlegi állapot 
természetesen a nagyüzemi gazdálkodás igényeit tükrözi, ami hidromorfológiai és ökológiai 
szempontból jórészt nem megfelelı (kiegyenesített medrek, keskeny, zonáció nélküli parti sáv stb.) 
A rendezések, így az ezzel járó ökológiai degradáció a fıbefogadókat kivétel nélkül érintette, de a 
kisebb társulati vízfolyások esetében is jelentıs a természetes állapottól való eltérés. A Dráva 
folyón végrehajtott folyamszabályozási beavatkozások érintették és érintik a fımeder és a 
mellékágak kapcsolatát, aminek ökológiai hatásai is vannak. 

 

Tápanyag és szervesanyag terheléssel kapcsolatos pr oblémák 

A szők hullámtér, a természetes kiegyenlítı zóna, illetve a part menti védısáv hiánya, illetve 
keskeny volta azt jelzi, hogy a jelenlegi területhasználati szabályok (szokások) nincsenek 
összhangban a vizek jó ökológiai állapotának követelményével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
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a mővelt területek sok helyen a partélig húzódnak, így a kedvezıtlen hatások (pl. szennyezések) 
közvetlenül érik a víztereket, illetve a rendkívül keskeny hullámtér miatt parti zonáció nem tud 
kialakulni. 

A völgyzárógátas tavak esetében a duzzasztás hatására a vízfolyás sebessége lelassul, így a 
duzzasztott szakasz állóvízhez közelítı jelleget mutat. Ennek eredményeképpen e szakasz 
feliszapolódása más mértékő és az ökológiai tulajdonságai is eltérıek, mint a vízfolyás egyéb, 
kevésbé módosított szakaszain. Ugyancsak jelentıs hatással bír, hogy a halgazdaságok idınkénti 
vízleeresztése rövid idın belül (késı ısszel egy-két hónap) jelentıs mennyiségő vizet és 
szervesanyagot juttatnak az érintett vízfolyásba. 

Szervesanyag terhelés tekintetében a leggyakoribb problémát a kommunális 
szennyvízbevezetések jelentik, ennek mértékét azonban részletes vizsgálatokkal kell tisztázni. 

A következı leggyakoribb kockázati ok a halastavak leeresztett vize által okozott terhelés, melynek 
mértéke a nagyszámú intenzíven gazdálkodó halgazdaság miatt feltehetıen jelentıs. 

Ugyancsak nem elhanyagolhatók a mezıgazdasági eredető diffúz terhelések. 

Sótartalommal és hıterheléssel, illetve veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémát az 
alegységnél nem találtak. 

 

5.5.2 Felszín alatti vizek 

A vízgyőjtı területére 6 felszín alatti víztest esik, az alábbiak: 

 Rinya-menti sekély porózus (sp..3.2.1) 

 Dráva völgy Barcs felett sekély porózus (sp.3.2.2) 

 Rinya-menti porózus (p..3.2.1) 

 Dráva völgy Barcs felett porózus (p.3.2.2) 

 Délnyugat-Dunántúl termál porózus (pt.3.1) 

 Közép-dunántúli termálkarszt (kt.1.7) 

 

Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos prob lémák 

Az alegység területén jelentıs mértékben 1 víztestet érint ez a probléma. A felszín alatti víztestek 
esetében a területek mezıgazdasági mővelésébıl adódik diffúz szennyezıdés, ami a 
talajviszonyok függvényében helyenként jelentıs lehet. Ugyancsak diffúz szennyezés forrásait 
jelentik a területen lévı települések, amelyek nagy részén a csapadékvíz elvezetés megoldatlan és 
az állattartás okozta környezeti terhelés is elıfordul. Az ivóvíz minıségi követelményeit figyelembe 
véve a vízgyőjtı 11 érintett településén a barcsi térségben nyolc településen az arzén, a nagyatádi 
térségben három településen az ammónium okoz problémát. 

 

Egyéb szennyezések 

A kavicskitermelés a Dráva Barcs fölötti szakaszának környezetére jellemzı. A felszín alatti vizeket 
itt a mővelés során keletkezı olajszennyezıdés veszélyezteti közvetlenül, de általános 
veszélyforrást jelent a felszínen lévı kavicson keresztül történı közvetlen beszivárgás is, ami a 
felszíni szennyezıdés gyors lejutását teszi lehetıvé a talajvízbe. 

A homokbányászat közvetlenül kisebb veszélyforrást jelent. Ezért a homokbányáknál a 
beszivárgás juttathat a vízbe felszíni szennyezıdést különösen azokon a területeken, ahol a 
felhagyott homokbányákat kommunális hulladék vagy szennyvíz, szennyvíziszap tárolására 
használták. 
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A kockázatos emberi tevékenységekbıl adódóan (bányászat, nehézipar, feldolgozóipar, 
élelmiszeripar, stb.) veszélyt jelentenek az ipari technológiákból történı közvetlen kibocsátások, 
technológiai hibák, helytelenül tárolt, raktározott vegyi anyagok környezetbe kerülése, föld alatti 
tartályok kilyukadása. A FAVI nyilvántartás szerint a területen 130 db ilyen  potenciális 
veszélyforrást jelentı, veszélyes anyag győjtı/tároló létesítmény található. 

Szennyezıforrások a mőszaki védelem nélkül üzemelı, illetve felhagyott települési szilárd 
hulladéklerakók és illegális lerakók. Mőszaki védelem hiányában az ipari és háztartási hulladékok 
szennyezı anyagainak (egyszerő szervetlen ionok (pl. nitrát, klorid), a nehézfémek (pl. króm) 
illetve szintetikus szerves vegyületek (pl. tetraklorid), stb.) az esıvízzel történı kimosódása, a 
csurgalékvizek átszivárgásával a talaj és a talajvíz-elszennyezıdése. 

Azokon a területeken, ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki a nem szakszerően 
kialakított győjtı tárolókból, szikkasztókból kikerülı szennyvíz a talajvizet terheli. 
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5-14. táblázat: Vízfolyások problémafa  
Okok  Problémás állapotok  Jellemz ı következmények a víztestekre 

 
Árvédelmi töltések, szők hullámtér 

 Keresztirányú átjárhatóság korlátozása , nincs 
kapcsolat a mentett oldali mellékágakkal és 
holtágakkal, az ártérrel 

 A szők hullámtér jellemzı probléma az 
alegységen 

Völgyzárógátas tározás 

 

Hosszirányú átjárhatóság korlátozása 

 Jellemzı probléma, 11 víztestnél, a Taranyi-
Rinya- (2 víztest), Tekeres-berki-patak és 
mellékvízfolyásai, Lábodi-Rinya alsó és felsı, 
Görgetegi-Rinya viztesteknél ez az erısen 
módosítottságnak oka, ezek mind nem jó 
ökológiai állapotúak is 

Erózió   

Tápláló vízfolyások vagy a bevezetett 
belvíz nagy hordalékhozama 

 Feliszapolódás  

A duzzasztott szakaszon az állóvízjelleg miatt 
jelentkezik probléma 

Rendezett meder 
 Mederforma, mederállapot, parti sáv nem 

megfelel ı 

 20 érintett víztest, egyenes meder és szabályos 
mederforma, a fıbefogadókat tekintve mindenütt 

Nem megfelelı fenntartás, túlzott vagy 
elmaradt növényirtás - a mederben és a 
parti sávban, kotrás 

 
Zavart part i sáv, zonáció, ökológiai 
problémák, a meder ben ıtt 

 16 víztest esetében keskeny, zonáció nélküli parti 
sáv, összefüggésben a hullámtéri problémákkal 
nagyban hozzájárul az ökológiailag nem jó 
állapothoz 

 Hullámtéri tevékenységek elsısorban 
növénytermesztés 

  16 érintett víztest, a mővelt területek sok helyen a 
partélig húzódnak 

Kommunális szennyvíztelep - 
szennyvízbevezetés 

  5 érintett víztestnél van ilyen probléma 

Halastavi vízleeresztések 
   5 víztestnél okoz problémát a tározóval 

érintettek közül 
Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágya- 
és trágya használat - szennyezett 
lefolyás 

 

Tápanyag és/vagy szervesanyag- tartalom 
túl nagy  

25-bıl egyetlen víztest sem kapott jó 
minısítést, döntıen hidromorfológiai okok 
miatt  

 2 érintett víztest került említésre 
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5-15. táblázat: FAV problémafa  
Okok  Problémás állapotok  Jellemz ı következmények a víztestekre 

Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágya- 
és trágya használat 

  A szennyezések fı okaként jelenik meg, az 
egyetlen nem jó minıségő víztest az sp..3.2.1 

Diffúz települési hatások 
  Gyakran a csapadékvíz elvezetés megoldatlan 

és az állattartás okozta környezeti terhelés is 
felmerül 

Diffúz telephelyi források 
(mezıgazdaság, hulladéklerakók, stb)  

 

 Nitrát és/vagy ammónium 
szennyezettség nagy 

6 víztest közül egyedül a Rinya menti sekély 
porózus (sp..3.2.1) kapott nem jó minısítést  Rekultiváció nélküli szigeteletlen hulladéklerakók 

veszélyforrást jelenthetnek 

Diffúz telephelyi források (ipar)  Egyéb szennyezettség nagy  Bányák merültek fel veszélyforrásként 
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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/EK10 irányelvben foglaltakkal:  

� a felszín alatti vizek szennyezıdésének korlátozása, illetve megakadályozása; 
� a víztestek állapotromlásának megakadályozása;   
� a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése; 
� a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely 

szignifikáns és tartós emelkedı tendenciájának megfordítása.  

Mindezeken túlmenıen a vizek állapotától függı, az egyes víztestekhez közvetlenül, vagy csak 
közvetetten kapcsolódó védett területeken  (lásd 3. fejezet) teljesíteni kell a védetté 
nyilvánításukhoz kapcsolódó, a vizeket érintı speciális követelményeket és célkitőzéseket. 

A VKI alapkövetelménye szerint a megállapított céloka t 2015-ig el kell érni.  A környezeti 
célkitőzés csak akkor érhetı el, ha valamennyi intézkedés megvalósul és hatásuk meg is jelenik a 
vizek állapotában. Ez a gyakorlatban jellemzıen így nem valósítható meg. Lehetnek olyan 
víztestek, ahol a jó állapot/potenciál csak a következı kétszer 6-éves tervciklusban érhetı majd el 
(2021-es vagy 2027-es határidıvel), illetve lehetnek olyan természetes víztestek is, amelyekre 
hosszútávon is csak enyhébb cél megvalósításának van realitása. Emiatt a VKI lehetıvé teszi 
mentességek alkalmazását megfelel ı és alapos indoklás alapján. 

A mentességek lehet ıségei:   
� idıbeni mentesség  (VKI 4. cikk (4) bekezdés), amikor a célkitőzések teljesítése mőszaki, 

vagy természeti okok, vagy aránytalan költség miatt a meghatározott határidıre nem 
érhetı el, ezért annak határidejét 2021-re, vagy 2027-re lehet módosítani.  (A 2027 utáni 
teljesítés abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de 
ezek hatása még nem érvényesül) 

� a természetes vizek esetében enyhébb környezeti célkit őzések  megállapítása (VKI 4. 
cikk (5) bekezdés), ha a víztestet érintı emberi tevékenység által kielégített környezeti és 
társadalmi-gazdasági igények nem valósíthatók meg olyan módszerekkel, amelyek 
környezeti szempontból jelentısen jobb megoldások, és amelyeknek nem aránytalanul 
magasak a költségei. Ebben az esetben azt is igazolni kell, hogy az összes olyan 
intézkedés megtörtént, amely a hatásokat csökkenti. 

 
 

                                                
10 2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl (2006. december 12.) 
 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

6. fejezet Környezeti célkitőzések  – 82 – 
 

� idıbeni mentességet vagy enyhébb célkit őzést  egyaránt indokolhat kivételes vagy 
ésszerően elıre nem látható természetes ok, vagy vis major, illetve a felszíni víztest fizikai 
jellemzıiben, vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások, 
illetve új emberi tevékenységek hatása. Az új változások, illetve új emberi tevékenységek 
hatásának kezelésérıl részletesen a 9. fejezet szól.  

A részletes intézkedési program mőszaki és gazdasági elemeinek tervezésével párhuzamo san, 
a különböz ı 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 alapintézkedéseket11), 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 szerepl ı intézkedések 2015-ig 
való megvalósíthatóságának elemzése . Ha a listáról valamely intézkedés nem 
valósulhat meg, illetve hatása nem érvényesülhet 2015-ig, akkor ún. „mentességi 
indoklás” szükséges . Ennek a lépésnek a fontosságát alátámasztja, hogy a célok 
elenyészı hányada érhetı el 2015-ig. 

Az intézkedések válogatásának, azok ütemezésének és a környezeti célkitőzések teljesítésének 
összehangolása többlépcs ıs iteratív folyamat  eredménye, amelyben egyaránt szerepelnek a 
mőszaki, a gazdasági és a társadalmi szempontok.  Az iteráció mindkét irányban mőködött: voltak 
olyan esetek, amikor az intézkedés megvalósíthatósága és ütemezése határozta meg a célkitőzést, 
és elıfordult ennek ellenkezıje is, amikor az célkitőzés ütemezése determinálta a szükséges 
intézkedéseket. Ez a szempontrendszer végeredményben az intézkedések tervezésnek döntési 
prioritásait  jelenti. 

 

6.1 Mentességi vizsgálatok 

A 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 igényl ı 
víztestek %-ában)  

Mentességi okok Vízfolyások  

% 

Állóvizek  

% 

Felszín alatti 

vizek % 
M1: Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest álla pota, 

illetve a kedvez ıtlen állapot oka  60 75 0 

M2: A jó állapot eléréséhez a szomszédos országgal 
összehangolt intézkedésekre is szükség van  0 0 0 

G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri me g 
megtenni a becsülhet ı pozitív és negatív közvetlen 
és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráf or-
dítások alapján, víztest szint ő aránytalan költségek  0 0 0 

                                                
11   Alapintézkedések a  VKI VI. mellékletében felsorolt irányelvekben  (pl. Települési Szennyvíz, Nitrát irányelv) foglalt   

elıírások hazai megvalósítását szolgáló intézkedések . 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

6. fejezet Környezeti célkitőzések  – 83 – 
 

Mentességi okok Vízfolyások  

% 

Állóvizek  

% 

Felszín alatti 

vizek % 

G2: Az intézkedések 2015-ig történ ı megvalósítása 
aránytalanul magas terheket jelent a nemzet-
gazdaság, a társadalom bizonyos szerepl ıi, vagy 
egyes gazdasági ágazatok számára, aránytalan 
költségek  28 0 17 

T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb id ıt vesz 
igénybe. 8 0 0 

T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának id eje 
hosszabb 0 0 0 

 

Mentességi vizsgálat volt szükséges 24 vízfolyásra, az összes vízfolyás víztest 96%-ára, 3 
állóvízre, ami az állóvíz víztestek 75%-a és 1 felszín alatti víztestre, a felszín alatti víztestek 17%-
ra. 

� A leggyakoribb mőszaki ok  (M1) az, hogy jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest 
állapota, illetve a kedvezıtlen állapot oka és ezért további elıkészítı munka (monitoring, 
felmérések, vizsgálatok) szükséges az intézkedések tervezéséhez.  

� A mőszaki okok mellett legjellemzıbb ok az aránytalanul magas terheket jelent ı 
beavatkozás , ezen belül is az, hogy az intézkedések 2015-ig történı megvalósítása 
aránytalanul magas terhet jelenthet az egész nemzetgazdaság vagy egyes ágazatok 
számára (G2).  

� A természeti okok  közül T1 a felszíni vizekre, T2 pedig a felszín alatti vizekre vonatkozik. 
Mégpedig olyan esetekre, amikor minden szükséges intézkedés megvalósul 2015-ig, de a 
víztestre meghatározott környezeti célkitőzés elérése, illetve a jó állapot helyreállítása 
várhatóan idıben eltolódik, vagyis a szükséges szintő állapotváltozás csak 2021-re, vagy 
2027-re következik be. 

 

6.2 Döntési prioritások 

Az elızı pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehet minden víztestre egyszerre, 2015-
ig, de 2021-ig sem elérni a környezeti célkitőzést, ezért szükség volt szőrési kritérium rendszer 
felállítására, amely az intézkedésekre és a víztestekre vonatkozó idıbeni rangsorolás szempontjait, 
azaz a prioritásokat rögzíti. Kétféle prioritást kell alkalmazni a VKI felépítésébıl és logikájából 
következıen: 

� intézkedési prioritást , amely a különbözı típusú intézkedéseket rangsorolja, a 
fontosságuk, a VKI-ban betöltött szerepük alapján, 

� területi prioritást , amely a víztesteket 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.  
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� A VGT végrehajtási feltételeit megteremt ı, átfogó intézkedések  (jogalkotási feladatok, 
hatósági és igazgatási munka fejlesztése, valamint monitoring és információs rendszerek 
fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és szemléletformálás 
stb.). Az átfogó intézkedések közül  azokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az 
intézkedési program  2012. évi elindításához, már 2010-2012 között ütemezetten kell 
megvalósítani.  

� Egyes intézkedések alkalmazását el ısegítı ún. elıkészítı intézkedések , azoknál a 
víztesteknél, ahol egyes nagy költségő intézkedések alkalmazásáról való döntés további 
információkat igényel.  

 

Terület-víztest szint ő prioritások 

� Be kell illeszteni a terv elsı ciklusába azokat az intézkedéseket, amelyek elfogadott 
projektekben szerepelnek és elısegítik egyes víztestek környezeti célkitőzéseinek 
elérését.  

� Elınyben kell részesíteni a VKI 4. cikk 1. c) alá esı, nem megfelelı állapotú védett 
területeket , és a jó állapotuk eléréséhez szükséges intézkedéseket. A fürdı- és halas 
vizek esetében eleve 2015-ig kezelni kell a problémákat, a védett természeti területeken és 
az ivóvízbázisok védıterületein pedig mindenképpen meg kell akadályozni a további 
romlást, a védett természeti területek esetében a vizek nem megfelelı állapotát javító 
intézkedéseket legkésıbb 2021-ig meg kell valósítani, a 2015-ig esetleg szükséges 
monitoringgal és feltárással összehangolva. Fontos leszögezni, hogy itt nem a víztestnek 
kell jó állapotúnak lennie 2015, illetve 2021-ig, hanem a védettség szempontjából 
kifogásolt jellemzıt kell megfelelıvé tenni.  

� Az emelkedı szennyezıanyag-trendet mutató felszín alatti víztestek esetében a tendenciát 
megfordító intézkedéseket 2012-ig be kell vezetni, hogy állapotuk ne romoljon tovább.  

� Azok a víztestek prioritást élveznek, ahol a jelenlegi támogatási ciklusban 2013-ig  
finanszírozható intézkedésekkel (beleértve a szükséges, javasolt támogatási rendszerbeni 
változásokat) elérhet ı a jó állapot . A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre is, 
ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel.   

� A fentieken túl valamilyen speciális szempont indokolja, hogy a víztestre vonatkozó 
intézkedéseket 2015-ig vagy 2021-ig megvalósítsák – az elızı, kötelezıen alkalmazott 
szempontokkal szemben, az alábbi mérlegelési szempontokat kell figyelembe venni:  
� A probléma megoldásának sürgıssége: a nem cselekvés komoly következményei 

és/vagy magas költségei, vészhelyzet kialakulásának lehetısége (pl. ivóvízbázis 
elszennyezıdése); 

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

� Minta jellegő, tapasztalatszerzésre alkalmas víztestek, illetve vizsgálandó 
intézkedések;  

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

� Az adott víztest ökológiai szerepe, fontossága kiemelkedı; 
� A víztest célkitőzésének megvalósításához kapcsolódó, erıs társadalmi igény (pl. sok 

embert pozitívan érint, idegenforgalom, éghajlatváltozás hatásának mérséklése);  
� Azok az intézkedések, amelyek önmagukban is egyértelmően kedvezı folyamatokat 

indítanak el az adott víztest esetében (pl. vízvédelmi zóna a parti sávban); 
� A közepes ökológiai osztályba sorolt víztestek elınyben részesíthetık. 

 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

6. fejezet Környezeti célkitőzések  – 85 – 
 

6.3 Környezeti célkitőzések ütemezése 

A fentiekben bemutatott tervezési folyamat eredményeként kialakult a víztestenkénti intézkedések 
és ehhez kapcsolódóan a célkitőzések elérésének ütemezése. Ez utóbbi úgy történt, hogy 
intézkedésenként az alkalmazás idıpontjához hozzáadták a kivitelezés és a hatás 
megjelenésének idejét. A célkitőzés teljesítésének idıpontját az az intézkedés szabja meg, 
amelyik a legkésıbb fejti ki hatását. A 6-1. ábra az intézkedések ütemezését mutatja, a 6-2. ábra 
pedig az alegység összes víztestjére vonatkozó célkitőzések elérésének ütemezését foglalja össze. 
Az összes intézkedés megtörténik 2027-ig, azonban vannak olyan víztestek is, ahol a természeti 
folyamatok idıigénye miatt késıbb következik be az állapotjavulás (ezt jelöli a 2027+ céldátum). 

 

6-1. ábra: Víztestekre vonatkozó intézkedések megva lósulása (a megfelelı víztestek aránya az 
összes víztesthez viszonyítva %) 
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6-2. ábra: Víztestekre vonatkozó célkit őzések megvalósulása (a megfelelı víztestek aránya 
az összes víztesthez viszonyítva %) 
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A vízfolyásoknak  mindössze 9%-a éri el a jó állapotot és ez az arány az elsı ciklusban nem 
változik. Ennek oka, hogy az intézkedések megvalósulása szempontjából a víztestek arányának 
8%-nyi növekedése 2015-ig nem jelenik meg az állapot javulásában a hatás idıbeli eltolódása 
miatt. A következı ciklusban (2021-ig) már a víztestek majdnem felén valósulnak meg a 
szükséges intézkedések, a célkitőzések teljesítése szempontjából azonban jelentıs lesz a 
lemaradás. Ez azért van, mert a „gyorsan ható” vízminıségi intézkedések súlya kicsi, sok a 
hidromorfológiai, illetve természetvédelmi célú intézkedés, amelyek a hatás szempontjából 
idıigényesek. A víztestek maradék 52%-át érintı intézkedések ugyan megvalósulnak 2027-ig, de 
a víztestek 20%-án a környezeti célkitőzés megvalósulása 2027 utánra nyúlik. A vízfolyások 
esetében nincs enyhébb célkitőzés. 

Az alegységen található 4 állóvízre  vonatkozó intézkedések és célkitőzések ütemezése, a 
vízfolyásokkal összehasonlítva, a hasonló kezdet után (1 állapotú víztest) más pályát fut be. A 
jórészt vízminıségi problémával küzdı állóvizek esetében az intézkedések hatásosabbak: az elsı 
ciklusban nincs változás, de a 2015 és 2021 közötti idıszak a látványos javulást hoz (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 a víztestek 
83%-a, de azt követıen csak a harmadik ciklus (2027-ig) jelent növekedést, addigra viszont 
minden víztest esetében megvalósulnak az intézkedések. A célkitőzések elérése ugyanakkor 
általában kb. egy ciklusnyi késéssel követi az intézkedéseket, a felszín alatti vizekben lejátszódó 
lassabb folyamatok miatt, ezért a víztestek maradék 17%-át érintı megfelelı állapotjavulás csak 
2027 utánra tehetı. 

 

Hangsúlyozni kell, hogy gyakorlati jelent ısége a 2015-ig végrehajtandó intézkedéseknek van , 
mert az ütemezést a következı tervben (2015-ben), a pontosabb állapotértékelés, az elıkészítı 
vizsgálatok, a megvalósítás addigi tapasztalatai és a változó finanszírozási lehetıségek 
figyelembevételével felül kell vizsgálni és a megvalósíthatóságot újraértékelni. 
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7 Vízhasználatok gazdasági elemzése 
Ez a fejezet a költségmegtérülés értékelését, a 2009. évig bevezetett intézkedéseket tartalmazza, 
a vízárpolitika és a költségmegtérülés érvényesülésére vonatkozó további tervezett intézkedéseket, 
javaslatokat a 8. fejezet ismerteti.      

A 2007. évben került sor azon elemzések és számítások elvégzésére a 2005. évi adatok alapján, 
amelyek a vízi szolgáltatások költségei visszatérítése elvének a 9. cikk szerinti 
figyelembevételéhez szükségesek. 

 

7.1 Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás költség-

megtérülésének értékelése 

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 árhatóságn ak 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 

Az egyes cégek, szolgáltatási csoportok helyzete rendkívüli módon eltérı. A nagy (pl. fıvárosi, 
regionális cégek) mutatói nagyságrendjüknél fogva lényegesen módosítják a tendenciákat.  
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A kisebb szolgáltatói kategóriák felé haladva egyértelmően romlanak a mutatók. A legkisebb 
szolgáltatók esetében a bevételek nem érik el a költségek 70%-át, az elmaradt pótlási és 
fenntartási igényeket is beszámolva pedig 40%-ot sem haladják meg. 

 

7-1. táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató az elszá molt költségek alapján (nettó 
bevétel/üzemi ráfordítás) 2005. (%) 

Szolgáltatói csoport Ivóvíz Szennyvíz Összesen 
Ország összesen 98,5 99,9 99,2 
Lakosság 96,2 94,0 95,2 
Közület 104,3 110,6 107,8 
Egyes szolgáltatói csoportok    
> 5000 em3/év szolgáltatók 101,4 103,8 102,7 
< 100 em3/év szolgáltatók 78,4 51,7 65,8 

 

Amennyiben figyelembe vesszük az elmaradt pótlásokat és az elmaradt üzemeltetési és 
karbantartási munkákat, akkor a kép sokkal rosszabb. A módosított pénzügyi megtérülési mutató a 
99,2%-ról, a két ágazat együttesére 81,6%-ra csökken. 

 

Fizetıképesség alakulása 

A lakossági díjak fizetıképességi elemzése a nemzetközi és hazai gyakorlatnak megfelelıen a 
közüzemi vízszolgáltatásokra fordított kiadások és a nettó háztartási jövedelmek aránya alapján 
történt. Magyarország vonatkozásában a megfizethetıségi ráta felsı korlátjának a 2,5-3,5%-ot 
tekintik. Az átlag díjak tekintetében már ma elérjük ezt a szintet, mert a víz- és csatornakiadások 
2009-ben a magyar háztartások háztartási nettó jövedelmének 3,4%-át (1,8 % a vízdíj, 1,6 % a 
szennyvízdíj) teszik ki. Természetesen ez jelentısen változik az egyes térségekben és jövedelmi 
kategóriáktól is függıen. A lakosság alsó jövedelemtizedének átlagos terhelése 5,7 % (3,1 % a 
vízdíj, 2,6 % a szennyvízdíj), még úgy is, hogy az átlagos vízfogyasztásnak csupán 70 %-át 
fogyasztják.  

Megállapítható, hogy az elmaradott térségekben a ví zre fordított kiadások meghaladják a 
jövedelmek 5%-át, a legszegényebb 10%-ban pedig a 1 0%-ot, de még a leggazdagabb 
térségekben (pl. Budapest) is lényegesen meghaladjá k a 2,5%-ot (2,9 %). 

 
Amennyiben 2015-ig megvalósulnak az alapintézkedések, de a pótlási elmaradások nem kerülnek feltöltésre, akkor 
az országosan átlagos megfizethetıségi arány 4,1%-ra nıhet, a hátrányos kistérségekben pedig meghaladhatja a 
6,7%-ot. Ha az elmaradt, szükséges pótlásokat is fedezı díjak alakulnának ki, akkor az átlagos díjak 2015-ben már a 
jövedelmek 4,7%-át, a hátrányos helyzető kistérségekben pedig 7,7%-át, a legszegényebb 10%-nál pedig 10-12%-át 
tennék ki. Amennyiben a fentieken túlmenıen a kiegészítı intézkedések is 2015-ig megvalósulnának, akkor ezek a 
mutatók még tovább romlanának, intézkedési típustól és területtıl függı mértékben. Azokban a hátrányos helyzető 
térségekben, ahol szükség van pl. denitrifikációra is, komoly pótlásokat kell megvalósítani, ott a megfizethetıségi 
mutató elérheti akár a 11%-ot is.  

 

Mindebbıl az következik, hogy 2015-ig nem lehet olyan díjszintet kialakítani, ami az 
alapintézkedések miatti költségnövekedésen túlmenıen teljes mértékben fedezi a pótlási 
igényeket. A megfizethetıségi korlátok miatt a kiegészítı intézkedések késıbbi – 2015 utáni – 
ütemezése javasolt általában, kivéve, ha az vízvédelmi szempontból és megfizethetıségi 
szempontból reálisan megvalósítható.  
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7.2 Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi költségmegtérülésének 

értékelése 

A mezıgazdasági célú vízszolgáltatások a jogszabályi elıírásokból következıen szorosan 
összekapcsolódnak e szervezetek mezıgazdasági célú vízkárelhárítási feladataival, ugyanis a 
kizárólag öntözési célú csatornáktól, szivattyútelepektıl eltekintve az érintett vízfolyások és vízi 
létesítmények, mőszaki berendezések a mezıgazdasági célú vízgazdálkodás vízhasznosítási célja 
mellett a vízkárelhárítást is szolgálják, s a kezelt, illetve üzemeltetett vizek, vízi létesítmények 
jelentıs része csak vízkárelhárítási funkciókat tölt be. Egy-egy vízrendszer által biztosítandó 
funkciók nagyobbik része – 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 el ıírás, irányelv 
nem vonatkozik. A díjak emelése az inflációhoz igaz odik, a partnerek magasabb díjak 
térítésére általában nem képesek, a kihasználtság í gy is meglehet ısen 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 ítélhet ı meg. A pénzügyi megtérülési arányra 
tehát csak nagyvonalú szakért ıi becslés adható. A mez ıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi 
megtérülési aránya az üzemelési és fenntartási költ ségek vonatkozásában, a KÖVIZIG-ek 
esetében 65% és 80% közé tehet ı. A beruházások, beleértve a pótlások és rekonstruk ciók 
teljes egészében állami forrásokból valósulnak meg.    

 

Társulatok 

A VKI szerinti vízszolgáltatók másik nagy csoportját a vízitársulatok  alkotják, amelyek eljuttatják 
az öntözési és halastavi célú vizet a gazdálkodók – a KÖVIZIG-ek által közvetlenül ellátottak 
kivételével – földjeire, az ezzel járó költségeiket a végsı igénybevevıkre áthárítják, és térítik a 
KÖVIZIG-ek által meghatározott vízszolgáltatási díjakat.   

A társulatok gazdálkodásának, vagyis szabad felhasználású bevételeinek, a közfeladatok 
finanszírozásának alapját az adó módjára behajtható társulati (érdekeltségi) hozzájárulás 
befizetése jelenti.  

 
2010. januárjától a vízitársulatokról szóló (2009. évi CXLIV.) törvény értelmében a társulatok a mezıgazdasági 
vízhasznosítást is közfeladatként látják el, tehát a mezıgazdasági vízhasznosítási feladatokat is a társulati 
hozzájárulásokból lehet finanszírozni. A társulat dönthet úgy is, hogy a mezıgazdasági vízszolgáltatást nem 
közfeladatként, hanem szerzıdéses formában, öntözési díj ellenében látja el. Lehetıség van az alaphozzájárulás 
mellett differenciált hozzájárulás bevezetésére is. A törvény ezirányú módosítása nem írja felül a VKI azon 
követelményét, hogy a mezıgazdasági vízszolgáltatásra a 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. 
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A társulatoknál a mez ıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi költségeinek meg térülése a 
jelenlegi finanszírozási rendszer alapján az érdeke ltségi 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).  

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 
A vízfolyások, állóvizek és felszín alatti vizek állapotának javítására különbözı típusú intézkedések 
kidolgozása történik:  
- Egyrészt a jelenlegi jogszabályok végrehajtása (beleértve a Víz Keretirányelv alkalmazása miatt  

elvégzett jogharmonizáció során elfogadott jogszabály módosításokat is), és a már 
mőködı intézkedési programok megvalósítása (például az országos szennyvíz- vagy 
ivóvíz program). 

- Ezen felül a környezeti célok eléréséhez szükséges intézkedések, amelyek tartalmazhatnak 
egyedi határértékeket, a jó gyakorlatra vonatkozó mőszaki elıírásokat, támogatási és 
finanszírozási rendszert, szabályozási és igazgatási eszközöket, stb.  

Az intézkedési programokat 2012-ig mőködıképessé kell tenni. Ez többek között azt jelenti, hogy a 
hiányzó jogszabályokat hatályba kell léptetni, a részletes megvalósíthatósági tanulmányokat/kiviteli 
terveket ki kell dolgozni, és mőködnie kell a finanszírozási és támogatási rendszernek. (Kivételt 
képeznek az idıbeli mentességet kapott intézkedések). 

 

Az intézkedések programjának kidolgozásán belül az intézkedések tervezése és a társadalom 
bevonása két külön, de egymással szorosan összefüggı elemként jelenik meg. Ez lényegében a 
nyílt tervezési folyamat, amelynek két jelentıs fázisa van: 

- a vizek állapota szempontjából jelentıs vízgazdálkodási problémák és okaik feltárása, valamint 
ezekhez kapcsolódva a környezeti célkitőzések meghatározása, 

- az utóbbiak eléréséhez szükséges intézkedések tervezése, programokba történı 
összefoglalása, társadalmi megvitatása, egyidejőleg a környezeti célkitőzések véglegesítése. 

Az intézkedések tervezése három pilléren nyugszik: 

- ökológiai feltételek (környezeti célkitőzésekhez tartozó követelmények) és mőszaki lehetıségek 
 (jelenlegi és célállapot, az intézkedések ökológiai-vízminıségi hatékonysága), 

- gazdasági feltételek (költségek, költség-hatékonyság, aránytalan költségek kerülése, közvetett 
 hatások, finanszírozhatóság, megfizethetıség), 

- társadalmi szempontok, illetve érdekeltségi viszonyok (kielégítendı igények, elınyök és  
hátrányok). A programhoz tartozik az intézkedések megvalósíthatóságát lehetıvé tevı 
szabályozási, intézményi, illetve finanszírozási háttér biztosítása is. 

 
Az általánosan érvényes intézkedési programok esetében az intézkedések mindegyik, az adott 
tevékenység hatása által érintett víztestre vonatkoznak, függetlenül a hatások mértékétıl. Az 
intézkedések tervezése különbözı léptékben történhet, a víztest szintjétıl az alegység, 
részvízgyőjtı, országos szintig.  A vízgyőjtı-gazdálkodási tervben annak bemutatása történik, 
hogy   
- az adott intézkedési program mely víztestekre vonatkozhat, 
- illetve fordítva, egy adott, víztest szinten azonosított ökológiai, mennyiségi vagy vízminıségi 
probléma mely intézkedési programokkal oldható meg. 

A víztestekre vonatkozó környezeti célkitőzések megvalósításához szükséges intézkedések 
aszerint csoportosíthatók, hogy milyen emberi tevékenységek környezeti hatásainak 
csökkentésére alkalmasak. Ezek ún. intézkedési csomagokban  összevonva jelennek meg  (pl. 
mezıgazdasági tevékenységet érintı területi intézkedések). Vannak olyan esetek, amikor a 
probléma több intézkedés együttes alkalmazásával oldható meg (pl. vízfolyások állapotának 
javításához nem csak a fımeder, hanem a hullámtér rendezése is szükséges, melynek része az 
intenzív szántóföldi gazdálkodás felhagyása)  és a meder rehabilitációja), és léteznek egymást 
helyettesítı, alternatívaként alkalmazható intézkedések is (pl. a tápanyag-terhelés csökkentése 
mővelési mód váltással vagy mővelési ág váltással). Az intézkedések között vannak olyanok, 
amelyeket általában együtt alkalmaznak (pl. a meder rehabilitációján belül a mederforma 
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módosítása és a parti növényzónák helyreállítása stb.) – ezek az intézkedések ún. intézkedési 
elemekbe  foghatók össze. Fontos gyakorlati kérdés az, hogy egy adott víztest esetében ezek 
közül melyeket kell megvalósítani, de sok esetben ez már a megvalósítás fázisához kapcsolódó 
részletes tervezés része, a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben ezt általában nem szükséges megadni.  

Összefoglalva az intézkedési program struktúráját:  

Konkrét intézkedések >> intézkedésekbıl felépülı intézkedési elem >> intézkedési elemekbıl álló 
átfogóbb intézkedési csomag >> intézkedési csomagokat tartalmazó intézkedési program  

A továbbiakban az egyszerőbb fogalmazás érdekében az intézkedéseket általános értelemben is 
fogjuk használni, ami érthetı elemekre és csomagokra is.  

A tervezés során alkalmazott intézkedési csomagokat, a hozzájuk tartozó intézkedési elemekkel 
az 2. melléklet  mutatja be. A mellékletben megtalálható az intézkedési elemek listája, röviden 
bemutatva céljaikat, majd egy táblázat részletezi, hogy a célok megvalósításához milyen 
részintézkedések tartoznak:  

(a) jelenleg m őködı intézkedések  (EU-irányelvek és hazai jogszabályok, illetve a 
kapcsolódó országos programok, valamint finanszírozási források),  

          de amennyiben ezek nem elegendıek a célok megvalósításához,  

(b) további m őszaki intézkedések  és ezek várható ütemezése, végül  

(c) további szabályozási intézkedések , amelyek egyes esetekben önállóan is képesek 
hatékonyan hozzájárulni a célok eléréséhez, vagy a mőszaki intézkedések 
végrehajthatóságát biztosítják.  

Az intézkedések ismertetésekor a 2. mellékletben található információkat nem ismételjük meg, de 
hivatkozunk az egyes intézkedési elemek azonosítójára (pl. TA1), ami megkönnyíti a részletek 
visszakeresését.  

Az alegység vízestjeire javasolt intézkedések a víztesteket, az állapotértékelés eredményeit és a 
környezeti célkitőzéseket is tartalmazó Excel táblázatban elemezhetık (1-es melléklet ). A táblázat 
az egyes víztestek esetében felmerült, a jó állapot vagy a jó potenciál elérését akadályozó okok 
megszüntetésére alkalmas intézkedéseket tartalmazza. Vannak olyan intézkedések, amelyeket 
általános érvénnyel alkalmaznak, függetlenül attól, hogy a víztest a VKI szerinti állapotértékelés 
alapján jó állapotban van-e, vagy sem. Ezek az intézkedések akkor jelennek meg a víztestek 
szintjén, ha jelentısnek számítanak a környezeti célkitőzés elérése szempontjából.  

Az intézkedési javaslatok nem egyformán részletesek. Egyes esetekben az intézkedés pontosan 
definiálható (egyértelmően azonosítható probléma, esetleg már elıkészített projekt esetén), míg 
máshol csak az átfogóbb intézkedési elem nevesíthetı (jelezve, hogy a víztesten felmerült 
problémák megoldása mely intézkedési elemekkel lehetséges, de ennek részletei még nem 
ismertek). A 2015 után megvalósuló intézkedések csak nagyvonalúan adhatók meg, ezért 
általában nem is vállalkozunk a két következı tervciklus szerinti ütemezésükre, hiszen ennek 
pontosítása a 2015-ben, illetve 2021-ben készülı terv-felülvizsgálatok feladata lesz, az akkori 
gazdasági-finanszírozási háttérbıl kiindulva. (A víztestekre vonatkozó excel-táblában megjelenı 
idıpontok csak tájékoztató jellegőek, és amennyiben egy víztestre több intézkedés is javasolt, az 
idıpont a megadott intézkedések teljes végrehajtására vonatkozik, amelyeket valójában nem 
egyszerre hajtanak végre.) 

A felsorolt intézkedések között lehetnek alternatívák, amelyeket a kiemelt „vagy” szó jelöl, és 
lehetnek olyan elemek, amelyek nem valósíthatók meg, pl. az önök véleménye alapján, vagy az 
ezután következı részletesebb gazdasági elemzések szerint.  Hangsúlyozzuk, hogy a bemutatott 
intézkedési program egy tervezet , célja az érdekeltek tájékoztatása, véleményük 
figyelembevétele a vízgyőjtı-gazdálkodási tervbe kerülı intézkedési program kidolgozása során. A 
terv a társadalmi bevonási folyamat közben is folyamatosan bıvül, amelyrıl tájékoztatást fogunk 
adni. A június-július folyamán megrendezendı fórumokon, megbeszéléseken – fıként a 
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költségekre és a megvalósíthatóságra vonatkozóan - a jelenleginél több információ fog 
rendelkezésre állni. 

 

8.1 Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését célzó 

intézkedések 

Az alegység területén a vízfolyások 28 %-a, a 6 db kapcsolódó felszín alatti víztestek közül 2 db 
nem éri a tápanyag (szerves anyag) szempontjából a jó állapot követelményeit. A megoldást a 
vízgyőjtın és a vízpartok közelében végzett mezıgazdasági termelésbıl, a kommunális szennyvíz 
és szennyvíziszap elhelyezésébıl, a települések belterületérıl, állattartótelepekrıl, 
hulladéklerakókból, halaszati és horgászati hasznosítású állóvizekbıl származó nitrogén-, foszfor 
és szerves anyag terhelések csökkentése jelenti.    

 

8.1.1 Területi agrárintézkedések a tápanyagterhelés csökkentése érdekében  

A szántóterületekrıl származó ún. diffúz típusú szennyezés a trágyázásnak és a nem megfelelı 
táblaszintő védelemnek tulajdonítható.  

A felszín alatti vizek szempontjából egyaránt alkalmas intézkedés lehet a tápanyag-felesleg 
jelent ıs csökkentése  (megfelelı trágyázási gyakorlat: dombvidéken TA1-intézkedés, síkvidéken: 
TA3-intézkedés), illetve a területhasználat módosítása (erdısítés, gyepesítés, élıhelyek 
létrehozása: dombvidéken TA2-intézkedés, síkvidéken TA4-intézkedés).  

A felszíni vizek vízminıségének javításában dombvidéken (Zalai-dombság) a tápanyag-
gazdálkodás mellett az erózió csökkentésével  lehet számottevı eredményeket elérni, amely 
ennek megfelelı mővelési módszerek alkalmazását jelenti (TA1-intézkedés), vagy alkalmazható 
magát a forrást megszüntetı mővelési ág-váltás is (TA3-intézkedés).  

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

A jelenleg is mőködı, országos Nitrát Akció-program keretében a jogszabályban kijelölt nitrát-
érzékeny  területeken a kötelezıen alkalmazandó „jó mezıgazdasági gyakorlat” célja, hogy a 
vizek nitrát-koncentrációja 50 mg/l alatt legyen. A mővelési szabályok betartása a közvetlen 
mezıgazdasági kifizetések feltétele. Az akcióprogram harmadik fázisa zajlik a 2008-2011 közötti 
idıszakban.  

Az alegység területének 45,8%-a nitrát érzékenynek van kijelölve (a Dráva és a Dombó-csatorna 
környezete, valamint a Rinya völgy keleti része nitrát érzékeny terület), ezért a jó mezıgazdasági 
gyakorlat alkalmazása a területen gazdálkodók számára jelenleg is kötelezı. Az alegységhez 
tartozó felszín alatti víztestek nem csak a kijelölt nitrát-érzékeny területen mutatnak 50 mg/l-nél 
magasabb nitrát-koncentrációt, ezért a program 2011. évi felülvizsgálata keretében indokolt a 
nitrát-érzékeny területek módosítása.  

 

Az erózióval szembeni védelem jelenleg a helyes mezıgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) 
betartásán keresztül érvényesül. A 12 % lejtıszög feletti területeken kötelezıen betartandók a 
vetésváltásra és agrár-technikai eszközök alkalmazására (szintvonalra merıleges mővelés vagy 
talajtakarás valamely módozata) vonatkozó szabályok. Ez a közvetlen kifizetések további feltétele. 
Az 5-12 % közötti lejtıszögő területeken a vállalás önkéntes.  

Az erózió csökkentése hatékonyabbá tehetı, ha az erózió-érzékeny területek kijelölésében a 
lejtıszögön kívül egyéb szempontok is megjelennek (talajtakaró, lefolyási viszonyok). A vízgyőjtın 
az ilyen módon meghatározott „kifejezetten” erózió érzékeny terület az alegység több mint 10 %-a. 
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Az erózió-érzékeny terület, és az annak megfelelı jó gyakorlat bevezetése a nitrát-érzékeny 
területhez hasonló jogszabályi hátteret igényel.   

A mővelési ág-váltás , azaz a szántó-vizes élıhely kialakítása, a szántó-gyep, vagy a szántó-erdı 
konverzió az elızıekben ismertetett mővelési módszerek alkalmazásának alternatívája. A szántó-
erdı, szántó-gyep konverziók területi aránya egyelıre nem tervezhetı.  Tájökológiai szempontok, 
illetve a víztestek tápanyag-érzékenysége döntik majd el, hogy milyen területek bevonása indokolt 
az önkéntes programokba. (A jelenleg mőködı erdısítési programok nem csatlakoznak az 
elızıekben említett érzékeny területekhez). 

Ugyancsak a Nitrát Akció-program tartalmazza a „trágyázás jó mezıgazdasági gyakorlatát”, 
amelynek során a nitrát-érzékeny területeken lévı nagylétszámú állattartótelepek 
korszer ősítése folyamatosan zajlik  (az ÚMVP keretében kap támogatást) és a program 2015 
végéig teljesíthetı. Az egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységi körben szintén 
elıírás a nagy állattartótelepek korszerősítése (függetlenül attól, hogy nitrát-érzékeny területen 
találhatók, vagy sem. 

Kisebb állattartótelepek  nem megfelelı mőszaki védelme is problémát okozhat a felszín alatti 
vizekben, ezért szükséges a hatásvizsgálati kötelezettség kiterjesztése, és ennek alapján kell 
dönteni a 2015 utáni, további korszerősítésekrıl és támogatásokról.  

 

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

A területi intézkedések mellett a tápanyagterhelés csökkentése érdekében szükség van a 
vízfolyások melletti puffer zónák kialakítására is,  amelyek szintén érintik a mezıgazdasági 
termelést.  Az alegység összes vízfolyásán megvalósítandó intézkedés, melyet a 3.3 pontban (a 
vízfolyások és állóvizek medrét érintı intézkedések között) tárgyalunk. 

 

Megvalósító, költségviselı: 

Mezıgazdasági gazdálkodók (az állam, a keletkezı hátrányok és a bevétel kiesés kompenzációját 
támogatja) 

 

8.1.2 Csatornázás és szennyvízelhelyezés megoldása  

Az alegység települései közül 26 csatornázott, és az összegyőjtött szennyvizet 5 
szennyvíztelepen tisztítják és vezetik be valamelyik felszíni befogadóba.  A telepek közül 2 
hatásfoka nem felel meg az elıírásoknak. Ezt tükrözi, hogy 2 vízfolyás (víztest) esetén szerepelt a 
kommunális szennyvízbevezetés a nem megfelelı kémiai állapot lehetséges okaként. (A 
természetközeli szennyvízelhelyezést az alegységen nem alkalmaznak). A csatornázatlan 
települések száma 29, amelyek közül egyik esetében sem alkalmaznak zárt tárolós rendszert. A 
településeken a szikkasztott szennyvíz a talajvizet szennyezi, hozzájárulva az alegységhez 
kapcsolódó felszín alatti víztest esetleges gyenge kémiai állapotához. 

A települési szennyvizek megfelelı kezelését és elhelyezését szolgáló intézkedések célja, hogy 
megóvják a felszíni és felszín alatti vizeket a szennyvízkibocsátások káros hatásaitól.   
 
A csatornázás  (CS1 és CS2 intézkedések), valamint a zárt tárolók építése (CS5-intézkedés) teljes 
mértékben megszünteti az ebbıl a forrásból származó talajvíz-terhelést. Hatékonyságuk függ a 
rákötések arányától (CS3-intézkedés), illetve a szabályszerő építéstıl.  A már korábban 
csatornázott településeken a szennyvíz kiszivárgásának és a talajvíz beszivárgásának 
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megakadályozása érdekében szükség lehet a hálózat rekonstrukciójára (CS4-intézkedés). Kisebb, 
és a talaj- és talajvízviszonyok szempontjából alkalmas településeken az elıbbieknél kevésbé 
költséges megoldás a szakszer ő egyedi szennyvízelhelyezés  (CS6-intézkedés).  
 
A szennyvíz kezelésére leggyakrabban alkalmazott megoldás szennyvíztelepek  építése, 
amelyekbıl a tisztított szennyvizet felszíni vizekben helyezik el, a befogadónak megfelelı fokozatú 
tisztítás után (SZ1, SZ2 és SZ3 intézkedések). A nem megfelelıen mőködı telepekrıl kibocsátott 
szennyvíz ronthatja a befogadó vízfolyás minıségét. A hagyományos telepek alternatívája lehet a 
ma még rendkívül ritkán alkalmazott természetközeli szennyvíztisztítás  (CS7-intézkedés).  
 
Egyre nagyobb feladat a szennyvíztisztító telepekrıl kikerülı kezelt szennyvíziszap  
ártalommentes elhelyezése, illetve nagyobb arányú hasznosítása. (CS8-intézkedés). A 
mezıgazdaságban csak megfelelıen kezelt szennyvíziszap helyezhetı el, a jogszabályban 
meghatározott módon, mértékben és területen.  
 
További problémát jelentenek az illegális szennyvízbevezetések . A szabályozás betartása nem 
megfelelı, a szankciók nem kellıen ösztönöznek a helyes magatartásra, a hatósági ellenırzésre 
fordítható költségvetési források szőkösek (SZ5-intézkedés). 
 

Az EU által kötelezıen elıírt Nemzeti Szennyvíz Program  (NSZP) célja, hogy megoldja a 2000 
lakos egyenértéknél (LE)12 nagyobb települések csatornázását és megfelelı szennyvíztisztítását. 
A szennyvíztelepeknek technológiai, területi és egyedi határértékek alapján meghatározott 
tisztítási követelményeknek kell megfelelniük.  

A fenti alapintézkedések nem biztosítják maradéktalanul a megfelelı felszíni vízminıséget. A 
meglévı szennyvíztisztító telepek technológiai fejlesztése, a szennyvíztisztítási hatásfok növelése, 
valamint a tisztított szennyvíz szőrımezın való utótisztítás utáni befogadóba vezetése csökkenti a 
befogadóba vezetett tápanyag elsısorban nitrogén és foszfor, valamint a lebegıanyag 
mennyiségét. 

Az alegységen egyik telep esetében sincs maradéktalanul megoldva a szennyvíziszap megfelelı 
elhelyezése. 

Csatornázás és szennyvízelhelyezés megoldása: 

SZ1+SZ4+CS1: Nagyatádi szennyvízelvezetési agglomerációhoz kapcsolódóan, 10 víztestet 
érintıen, Nagyatád város még ellátatlan részein és nyolc még csatornázatlan településen, 
Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany községekben a 
szennyvízelvezetı hálózat kiépítése, 2010-ig. Nagyatádi szennyvíztelep korszerősítése, 
konzervgyár szennyvíz elıtisztítójának felülvizsgálata. 

Sz1+CS1: Csurgói szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozóan, két víztestet érintıen, két 
településen Szentán és Porrogon a szennyvízelvezetı hálózat kiépítése, meglévı szennyvíztelep 
korszerősítése 2015-ig. 

CS1+SZ1: Segesd község települési szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése 2015-ig. 

Sz1: Nagybajom város szennyvíztisztító telepének megvalósítása a Babócsai-Rinya és 
mellékvízfolyásai víztesten. Várható befejezési határidı 2015-ig. 

                                                
12 Lakos egyenérték (LE): A település egy lakosa egy lakos egyenértéket képvisel. Mivel azonban a keletkezı szennyvíz 

nem csak emberi (lakossági), de ipari vagy intézményi eredető is, szükség van ezeknek a szennyezı forrásoknak a 
számszerősítésére is. A becsült ipari és intézményi szerves anyag terhelést az egy lakosra jutó biológiai 
oxigénfogyasztással osztják, és ezt, mint lakos egyenértéket hozzáadják a lakos számhoz. 
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CS1: Kadarkút települési szennyvízelvezetı hálózat – nagyobb részének - kiépítésének 
elıkészítése a tervezési alegységen 1 víztestet érintıen, megvalósítása a szennyvízprogram 
szerint, a település kisebb részén a csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep kiépítése a 
Fekete-víz részvízgyőjtın fog megvalósulni. Várható befejezési határidı 2015-ig. 

Sz2: Somogyszobi szennyvíztelep korszerősítése. 

 

Megvalósító, költségviselı: 

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

 

8.1.3 Települési eredető szennyezések csökkentése, a jó vízvédelmi gyakorlat 

megvalósítása 

A településeken számos olyan tevékenység folyik, amelyek közvetlen célja a települési 
infrastruktúra kialakítása és mőködtetése (települési hulladékgazdálkodás, belterületi csapadékvíz 
elvezetés, közterület fenntartás), emellett gazdasági tevékenység is folyik (üzemi telephelyek, 
növénytermesztés, állattartás). Ezek nem megfelelı gyakorlata szennyezheti a talajvizet illetve a 
vízfolyások, állóvizek belterületi szakaszait. A probléma szinte valamennyi településen megjelenik. 

Az új hulladéklerakókat  megfelelı mőszaki védelemmel kell ellátni, a régi felhagyott lerakó 
helyek rekultivációja  pedig folyamatosan megoldandó, nagy költségigényő feladat (TE1-
intézkedés). Általánosan – a víztestek állapotától függetlenül - alkalmazott intézkedés. 

  A belterületi csapadékvíz rendezett elvezetése  csökkenti a talajvízszennyezést, és – 
különösen ülepítık és szőrımezık alkalmazása esetén – a vízfolyásokba bemosódó 
szennyezıanyag mennyiségét is (TE2-intézkedés). Ugyancsak általánosan alkalmazott intézkedés, 
hosszú távon minden településen megvalósítandó. A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi 
vízrendezés az önkormányzatok felelısségi körébe tartozik, de nem kötelezı feladatként. Emiatt, 
és források hiányában a megvalósítás általában áthúzódik 2015 utánra.  

A lakosság gazdasági tevékenységéhez kapcsolható belterületi diffúz szennyezések 
csökkentése  elsısorban ezeknek a település szintő szabályozásával és ellenırzésével (!) oldható 
meg (állattartási rendelet, a települési környezetvédelmi program részeként talajvédelmi alprogram, 
temetkezési rendelet). A megvalósítás lakosságot érintı gazdasági terhek miatt fokozatosan, 
megfelelı türelmi idıvel végrehajtható, várhatóan 2015 után érvényesülı intézkedés.  A lokális 
intézkedések alapjául központilag kidolgozott jó gyakorlatok szolgálhatnak.   (TE3-intézkedés). 

Az alegységen lévı települések jelentıs része csatlakozott a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladék-
gazdálkodási Program rendszerhez, valamint a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási rendszerhez. 

Települési eredető szennyezések csökkentése, jó vízvédelmi gyakorlat megvalósítása: 

TE1: Az alegységhez Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt keretében 1 átrakóállomás 
(Barcson) fog megvalósulni. A regionális hulladéklerakó Kökényben fog megvalósulni, 2010-11 
befejezési határidıvel, a projekthez kapcsolódóan összesen, 21 hulladékudvar, 3 válogatómő, 2 
biológiai-mechanikai elıkészítı mő, 5 komposzt telep, 707 győjtısziget. 

A Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program keretében a projekt teljes területén összesen 98 
hulladéklerakó rekultivációját kell megoldani, a Fekete-víz vízgyőjtın tervezett regionális 
hulladéklerakó megvalósítását követıen. 
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TE3: A hatás mértéke településenként változó, elsısorban hosszú távon megoldandó feladat. A 
települések területérıl származó diffúz szennyezés csökkentéséhez, ill. megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket a településfejlesztési tervekkel összehangolva kell megtervezni. 

 

Megvalósító, költségviselı: 

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

 

8.1.4 A halastavi és a horgászati hasznosítás jó gyakorlata  

Halászati, illetve horgászati hasznosítású völgyzárógátas tározók találhatók több vízfolyáson, 
illetve mellékágaikban. 

Az oldaltározó jelleg ő halastavakra  (a vízfolyás medre mellett létesült tározókra) az ún. „jó 
tógazdálkodási gyakorlatot” kell alkalmazni. A VKI szempontjából a vízleeresztés gyakorlata a 
meghatározó, vagyis az idıszakos leeresztéseknek ne legyenek maradandó ökológiai 
következményei a vízfolyásban (PT1-intézkedés). A halászati hasznosítású völgyzárógátas 
tározók  megfelelı halászati hasznosításához olyan „jó halgazdasági gyakorlatot” kell kidolgozni, 
amely a halgazdálkodás szempontjai mellett figyelembe veszi a tározó alatti vízfolyás-szakasz 
rendszeres leeresztés mellett kielégítendı ökológiai és vízminıségi igényeit (VG2-intézkedés). A 
horgászati hasznosítású tározók  esetén az alvíz szempontjából a cél azonos, viszont kiegészül 
az etetésre és a halszerkezetre vonatkozó szabályokkal (VG3-intézkedés).   

A jelenlegi hazai szabályozás  engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek 
igénybevételét, és vonatkozik rá a halászati törvény is, azonban a szabályozásból hiányoznak a 
megfelelı ökológiai állapotot biztosító részletszabályok. Az említett jó gyakorlatok még nincsenek 
elfogadva, ezért az elsı lépés ezek véglegesítése és jogszabályi rögzítése. A terheléscsökkentı 
beruházások (vízminıség-javító halszerkezet telepítése és az ahhoz szükséges mőszaki feltételek 
biztosítása stb.) megvalósítása emellett a támogatások, illetve a vízhasználók teherviselı 
képességének függvénye, emiatt a megvalósítás áthúzódhat 2015 utánra is. 

A területen üzemelı tavak esetében törekedni kell a víztakarékos technológiák alkalmazására, a 
lecsapolt víz ökológia állapota legyen összhangban a befogadó vízével. A természetes hozam 
fokozására kijuttatott szervestrágya mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a planktonikus 
szervezetek azt maradéktalanul felhasználják. A tavak vízzel való feltöltése és lecsapolása során 
biztosítani kell, hogy a tenyésztett halak ne juthassanak ki a haltermelı rendszerbıl. 

 

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedés megvalósítói és költségviselıi is a halászati, horgászati tevékenységet végzı 
vízhasználók, a terheléscsökkentı beruházások megvalósítására pénzügyi támogatást biztosít a 
Halászati Operatív Program (HOP).  

 

8.2 Egyéb szennyezések csökkentését célzó intézkedések 

A vizek egyéb szennyezései rendkívül széles skálát jelentenek: ide tartozik a magas sótartalomtól 
kezdve, a nehézfémeken át, a szerves szennyezıkig rendkívül sokféle anyag. Az alegység 
területén található víztestek közül adathiány miatt nem ismert, hogy hány esetben fordult elı olyan 
mértékő határ-érték túllépés, hogy a víztestet kémiai szempontból gyenge állapotúnak kellett 
minısíteni.  
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A növényvédı szereken kívül, melyek diffúz eredetőek, az okok általában pontszerő szennyezı 
források, és ennek megfelelıek az intézkedések is a kibocsátásra vonatkozó technológiai 
elıírások vagy emissziós határértékek, illetve a bekövetkezett szennyezésekkel kapcsolatos 
kárelhárítás vagy kármentesítés.  

 

8.2.1 Növényvédıszerekre vonatkozó intézkedések  

Az alegységhez tartozó víztestek esetében adathiány miatt nem tudjuk, hogy mutattak-e ki 
számottevı növényvédıszer szennyezést. így a növényvédı szerek a meglévı EU-elıírások 
szerinti általánosan alkalmazott intézkedéseken (forgalmazás, használat ellenırzése), és a 
rendszeres monitoringon kívül egyéb intézkedéseket nem igényelnek.  
 

8.2.2 Ipari szennyvízkibocsátások és termálvíz bevezetések korlátozása 

Az alegység területén adathiány miatt nem tudjuk, hány víztest esetében fordult elı termálvíz 
bevezetésbıl és/vagy ipari bevezetésbıl származó olyan mértékő szennyezés, hogy a víztest 
gyenge kémiai állapotú lett.  

A vízfolyásokba történı kibocsátások szabályozása egy határértékrendszerre (technológiai, területi, 
egyedi) épül, amely nagyrészt megfelel az IPPC EU irányelv  követelményeinek, csupán kisebb 
kiegészítés szükséges egyes veszélyes anyagokra és a hőtıvizekre vonatkozóan (PT2-
intézkedés).  

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.  

 

Megvalósító, költségviselı: 

A bevezetések hatásának csökkentése minden esetben a kibocsátok feladata és költsége .  

 

8.2.3 Utak, vasutak csapadékvíz-elvezetése   

A vízgyőjtın nem jellemzı. 

Az intézkedések célja a közlekedési út felületérıl a csapadékvízzel lemosódó mikroszennyez ık 
megfelel ı összegy őjtése és kezelése , szükség esetén a befogadóba történı bevezetés elıtt 
szőrımezıs tisztítással (ME1-intézkedés, PT3-intézkedés.) 

A jelenlegi hatósági szabályozáson túl 2015-ig külön intézkedést nem igényel, de monitoring 
szükséges. 
 

Megvalósító, költségviselı: 

A közlekedési útvonalak kezel ıje az intézkedés megvalósítója és költségviselıje egyaránt.  

 

8.2.4 Felszín alatti vizeket veszélyeztetı, ipari és mezıgazdasági eredető 

szennyezett területek feltárása, kármentesítése  

Az alegységhez 2 felszín alatti víztest kapcsolódik, amely gyenge kémiai minısítést kapott.   
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Az intézkedések célja a veszélyes anyagot gyártók vagy használók lehetséges szennyezéseinek 
megakadályozása , (KÁ2-intézkedés) illetve a múltbéli környezeti szennyezések felszámolása 
(KÁ1-intézkedés). A nem megfelel ı kútkiképzéssel  kialakított kutak a szennyezés leszivárgását 
és a rétegek áthatását eredményezhetik, a vízminıség romlásával, a vízbázis és a vízadó rétegek 
elszennyezésével, ezért biztosítani kell ezek visszaszorítását (ME2-intézkedés). 

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program  keretében a feltárt szennyezések káros 
hatásainak csökkentése, illetve felszámolása folyik. Számos olyan veszélyes szennyezés létezik, 
amely nem tartozik állami felelısségi körbe. Ezek felszámolása a szennyezı önkéntes 
jogkövetésével, vagy hatósági kényszerítı intézkedéssel történik. A tervezési alegységen belül 
területi kármentesítési program nem folyik.  A károk felszámolása a finanszírozási források 
függvénye. 

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

 

Megvalósító, költségviselı: 

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

 

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 8 erısen 
módosítottnak tekinthetı. A módosítások legfontosabb okai az árvízvédelem, a mezıgazdasági 
vízrendezés, halastavak nagy száma, amelyek kedvezıtlen hatást gyakorolnak a vizek ökológiai 
állapotára.  

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 Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja, indokolt esetben erısen 

módosított állapotuk fenntartása  

A tervezési alegység valamennyi vízfolyásának medre szabályozott. A kilenc vízfolyás kivételével 
erısen módosítottnak  is tekinthetık. A medrek és környezetük ökológiai állapotának javítása 
azonban a vízgyőjtı-gazdálkodási terv egyik fontos célkitőzése.  

A vízfolyás rehabilitáció fontos eleme a megfelel ı szélesség ő hullámtér, vagy a nyílt ártér 
létrehozása – ami történhet kisajátítással és/vagy földhasználat váltással (HA1-intézkedés). Az 
ártéri/illetve hullámtéri gazdálkodás  megfelelı kialakításának és fenntartásának (HA2-intézkedés) 
célja a vízfolyás mozgásterének biztosítása, illetve a vízfolyás és a mezıgazdasági terület közötti 
puffersáv 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 8-10 m széles erdısáv, de 
lehet szélesebb füves-bokros zóna is - HA3-intézkedés). A vízfolyások mentén kialakuló, változó 
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szélességő növényzónák fontos részei lehetnek az élıhelyek mőködése szempontjából alapvetı 
zöld folyosók rendszerének .  

Dombvidéki vízfolyásokon a szabályozott trapézmeder fokozatos változások  eredményeként válhat 
egyre természetesebbé, mind kereszt-, mind hosszirányban, és kialakulhat a partmenti növényzóna, 
amely megfelelı árnyékolást biztosítva gátolja a vízfolyás benövényesedését (HM1-intézkedés). 
Ennek elindításához szükség lehet kevés földmunkára, növénytelepítésre, kisebb természetes 
jellegő akadályok elhelyezésére, de alapvetıen a természetes fejlıdés kereteinek biztosításáról van 
szó.  

Síkvidéken a töltésezett vagy depóniákkal szegélyezett, szők hullámterő vízfolyások esetében 
általában nincs lehetıség a töltések nagy földmunkával járó átépítésére, vagy nyílt ártér kialakítására. 
A szabályozott mederben nincs megfelelı tér a keresztirányú medermozgások számára, így az 
egyenes meder alig változtatható. Itt a kisvízi meanderezés  (ahol ez a vízfolyásra egyébként 
jellemzı) megoldható a mederfenék megfelelı kialakításával, de a középvízi meder változatossága 
gyakorlatilag csak mesterséges kiöblösödésekkel  javítható. (HM2-intézkedés) 

Települési szakaszokon a fenti intézkedések csak a belterületi sajátságok  figyelembevételével 
valósíthatók meg (HM6-intézkedés). 

Feliszapolódott medrek esetében szükség lehet az üledék egyszeri eltávolítására  (vízfolyásokon a 
rendszeres kotrási munkálatokon felül (HM5-intézkedés). A jó ökológiai állapot biztosításának 
alapvetı feltétele a rendszeres növénygondozási és mederfenntartási munkák elvégzése is (az 
árvízvédelmi és az ökológiai szempontok összehangolásával kidolgozott módszerek szerint - HM7-
intézkedés). 
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. 

Az alegység szabályozott medrő vízfolyásai esetében a reális intézkedés a parti sáv 
növényzónáinak részleges helyreállítása , de legalább a mezıgazdasági területek és a vízpart 
közötti védısávok  kialakítása. Az ehhez szükséges terület biztosítható kisajátítással vagy 
mővelési ág váltással. A szélesebb hullámtereken a megfelelı hullámtéri gazdálkodás bevezetése 
ugyancsak elengedhetetlen feltétele a vízfolyások megfelelı ökológiai és vízminıségi állapotának 
eléréshez. 

2011-ig befejezıdik a Babócsai Rinya rekonstrukciója (ROP), ami alapvetıen vízrendezési 
érdekek miatt történik, de a beavatkozásnál a VKI szempontjai érvényesítésre kerülnek. A 
beavatkozás a víztest egészét érinti. Az ökológiai állapot javulására 2015 környékén számítani 
lehet. 

A megvalósítás a víztestek többségénél 2013-tól, az ÚMVP támogatási rendszer módosítása után 
lehetséges, tehát reálisan 2015 utánra tervezhetı. A kötelezı földhasználat-váltáshoz ÚMVP 
kompenzációs forrásokat szükséges biztosítani. A kisajátítás egyéb forrásból fedezhetı.  
Azokon a vízfolyásokon célszerő megkezdeni a munkát, ahol egyéb érdekek is főzıdnek a munka 
elvégzéséhez (természetvédelem, turisztika stb.) 
 
Megvalósító, költségviselı: 
Az intézkedések megvalósítója a vízfolyások tulajdonosa, kezel ıje. Egyes projektek 
megvalósítására a ROP-okból támogatás szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a 
KEOP-ból támogathatók.  
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8.3.2 Nagy folyók szabályozottságának csökkentése 

Nagy folyók esetében a szabályozottság teljes megszüntetése általában irreális elképzelés. 
Felülvizsgálható azonban a mőtárgyak mőködése, illetve érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy a 
megfelelıen széles hullámtéren belül hagyni kell, hogy a folyó maga alakítsa medrét  (a védendı 
értékek megfelelı biztonsága mellett). A folyók szabályozottságát korábban kiváltó árvízvédelem 
továbbra is elsıdleges szempont, azonban az árvízi kockázatok kezelésére összetettebb, 
rugalmasabb módszereket kell alkalmazni , figyelembe véve a folyók ökológiai állapotából adódó 
követelményeket is. (HM3-intézkedés). A hullámtéren speciális gazdálkodási formákat  lehet 
csak alkalmazni, amely egyaránt megfelel az ökológiai, a vízminıségi és a levezetıképesség 
követelményeinek. (HA2-intézkedés) megegyeznek a kis és közepes vízfolyásoknál leírtakkal. 

A medermélyülés vagy tartós vízszintsüllyedés miatt gondoskodni kell a nem megfelelı 
vízellátottságú hullámtéri holtágak és mellékágak rendszeres vízpótlásáról , középvíznél 
magasabb vízállások idején, akár évente több alkalommal a fımederbıl a mentett oldalra kivezetett 
vízzel. Lényegében a töltésekkel beszőkített ártér ökológiai szempontból kedvezı helyettesítésérıl 
van szó (VT4-intézkedés). 

Az EU Árvízi Irányelve alapján készülı árvízi kockázati tervekben  olyan megoldásokat kell 
alkalmazni, amelyek figyelembe veszik a VKI elıírásait, az ökológiai szempontokat.  

Az alegységhez tartozik a Dráva felsı víztest. Jelenlegi természetes állapotú minısítése annak 
tudható be, hogy szinte referencia állapotúnak tartja a közvélemény és a természetvédelmi 
szakma jelentıs része. Igazán meggyızı adatok azonban ezt nem támasztják alá (pl.halteszt). A 
felsı szakasz duzzasztó mővei igen erıs hatást adnak át erre a szakaszra és annak ellenére, hogy 
itt nincs folyamatos szabályozottság, mint a Dráva alsó víztesten, a medersüllyedés folyamata 
kimutatható annak következményeivel együtt. A mellékágak folyamatosan lefőzıdnek, vízellátásuk 
gyengül. A horvát érdekeltségő partszakaszokon árvédelmi mővek épültek, melyek védelme a 
medervándorlások ellen rendszeres beavatkozásokat igényel. A magyar oldali nyílt ártér határai 
bizonytalanok, felmérése fontos feladat lenne. Erre elıreláthatólag csak a árvízi kockázati térképek 
készítése kapcsán lesz lehetıség. A víztest alsó szakasza Barcs és Vízvár között jelenleg 
hajóútként szerepel a kétoldali egyezményekben, amelynek felülvizsgálata szükséges. A területen 
kétoldali egyezség alapján bioszféra rezervátum, magyar oldalon nemzeti park mőködik. A Dráva 
térsége gazdaságilag rendkívül elmaradott, és a mai területfejlesztési elképzelések szerint ebbıl 
kitörési lehetıségként elsısorban az ökoturizmus jöhet számításba. Ennek az elképzelésnek a 
részletei a Dráva folyó tekintetében teljes mértékben tisztázatlanok. 

Mindezen tevékenységek és adottságok fenntartható módon való összehangolása ma megoldatlan, 
folyamatos viták alapja. A megalapozott döntések meghozatalához az egyes érdekeket 
részletesen elemzı feltáró munkára van szükség. Meg kell határozni a prioritásokat, azokat a 
közcélú tevékenységeket, amelyek összhangban vannak, illetve összhangba hozandók a jó 
ökológiai állapot vagy potenciál elérésével. El kell érni, hogy ne ad hoc felvetések, 
véleménynyilvánítások határozzák meg a tennivalók rangsorát, hanem alapos szakmai vizsgálatok, 
tanulmányok szolgáljanak alapul. Ezt a feladatot a magyar és horvát fél egyetértése mellett kell 
elvégezni, és eredményeit a kétoldalú egyezményekben érvényesíteni. Nem lehet komoly 
tárgyalási alap az egyes nonprofit szervezetek azon törekvése, hogy a Drávát mőszaki értelemben 
magára kell hagyni, és minden aktív beavatkozást meg kell szüntetni. 

Számba véve a jelenleg ismert lehetıségeket, az elızı pontban ismertetett feladatot 2015-ig akkor 
lehet végrehajtani, ha a két ország költségvetése erre külön forrást biztosít. A jelenlegi pályázati 
lehetıségek ilyen projekt indítását nem teszik lehetıvé. 

A mellékágak, holtágak vízpótlásának megoldására terveket kell készíteni és meg kell kezdeni a 
beavatkozásokat. 

2015 utáni feladatok: 
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Végre kell hajtani az elızı pontban ismertetett elıtanulmányokat, azok eredményei alapján el kell 
készíteni a Dráva szabályozási és kezelési tervét, majd módszeresen végre kell hajtani a 
szükséges intézkedéseket. 
 
Megvalósító, költségviselı: 
Az intézkedéseket a kezeléssel megbízott környezetvédelmi és vízügyi ig azgatóságok  
valósítják meg, központi költségvetési forrásból.  
 

8.3.3 Mesterséges csatornák rekonstrukciója   

A csatorna funkcióját (belvízlevezetés, öntözés, mindkettı) nem zavaró, reálisan megvalósítható 
állapotjavító intézkedések  javasolhatók. Ezek közé tartozik a part menti védısávok kialakítása 
(HA3-intézkedés), a fenntartási módszerek módosítása (HM7-intézkedés), az üzemeltetési rend 
felülvizsgálata (DU2-intézkedés), esetenként kiöblösödések létrehozása (HM2-intézkedés).  A 
csatornák üzemeltetését alapvet ıen meghatározza a célja , a változtatások ennek keretein belül 
történhetnek. A csatornák kialakítása, fenntartása szoros kapcsolatban van a vízvisszatartáson 
alapuló új belvíz-gazdálkodási koncepció megvalósításával (ld. TA5-intézkedést is)  
 
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. 
 
Megvalósító, költségviselı: 
Az intézkedés megvalósítója a csatorna tulajdonosa, kezel ıje (állam, környezetvédelmi és 
vízügyi igazgatóság, vízgazdálkodási társulatok). A síkvidéki vízrendezés megvalósulását jelenleg 
állami támogatások ösztönzik (ROP-ok, ÚMVP), azonban ezek egyelıre nem Víz Keretirányelv 
konformak. Célszerő lenne a rendszerhez kapcsolódó pontozási rendszerben ezt prioritásként 
figyelembe venni.  

 

8.3.4 Állóvizek parti sávjának és medrének rehabilitációja  

Az eszköztár egyrészt tartalmazza a vízfolyások parti zónájának kialakításához  alkalmazható 
intézkedéseket (HA2, HA3), másrészt az állóvizek partközeli mederformájának és 
növényzetének alakításához  szükséges intézkedéseket (HM4-intézkedés), valamint szükség 
esetén a szennyezett üledék eltávolítását /kezelését (HM5-intézkedés).  

 

Megvalósító, költségviselı: 
Állóvizek tulajdonosa, kezelıje.  
 

8.3.5 Eróziócsökkentés és vízvisszatartás (területhasználattal kapcsolatos 

intézkedések)  

Olyan területi intézkedésekrıl van szó, amelyek a „problémák forrásánál” avatkoznak be, ezért 
rendkívül hatékonyak, ilyen formán az intézkedési hierarchia csúcsán találhatók. (Költségeik miatt 
azonban gyakran „alacsonyabb szintő” megoldásokat is kell alkalmazni: HA1, HA2, PT3).   Az 
intézkedések ugyan más csomagokon belül jelennek meg (TA1, TA2, TA3. TA4, TA5), de 
szerepük a vízfolyások és állóvizek hordalék- és lefolyási viszonyainak javításában is fontosak.  
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Az tervezési alegységen belüli erózió-védelmi programokat a területi agrárcsomag kapcsán 
ismertettük.   
 

8.3.6 Egyedi intézkedések  

A vízhasználatokhoz kapcsolódva olyan beavatkozások történnek, amelyek veszélyeztetik a jó 
ökológiai állapotot (völgyzárógátak, duzzasztók, zsilipek, kikötık, hajóutak).  

Az intézkedések egy része a hosszirányú átjárhatóság és az alvízi szakasz megfelelı vízjárásának 
és vízminıségének védelmét célzó intézkedések, (völgyzárógátak esetén VG1-intézkedés, 
duzzasztók és zsilipek  esetén DU1, DU2, DU3 intézkedések), míg az intézkedések egy másik 
csoportja a kikötık ökológiai szempontok szerinti rekonstrukcióját (KK1-intézkedés), és a hajózás 
feltételinek Víz Keretirányelv kompatibilis kialakítását ( KK2).szolgálja. 

A fenntartható vízhasználatra hazai jogszabályok vonatkoznak, EU Irányelv nincs. 

A tározók üzemeltetésének felülvizsgálata az új elıírások szerint (jó halgazdasági és horgászati 
gyakorlat) és az üzemrend szükség szerinti módosítása. 

 

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedések megvalósítói a mőtárgyak tulajdonosai, illetve kezel ıi. Egyes projektek 
megvalósítására a ROP-okból támogatás szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a 
KEOP-ból támogathatók. 

 

8.4 Fenntartható vízhasználatok megvalósítása, a vizek mennyiségi 

állapotának javítása 

A vízkivételekkel, illetve vízelvonással járó beavatkozások jelentısen megváltoztathatják a folyó 
vízjárását, a felszín alatti vizek esetében pedig a természetes rendszerek (források, vízfolyások, 
szárazföldi élıhelyek) vízellátását. A hatások mérséklését, a fenntarthatóság kritériumainak 
betartását biztosítja a vízkivételek és az egyéb vízelvonással járó vízhasználatok és 
vízátvezetések engedélyezésének szabályozása, a víz zel való takarékosság el ısegítése , a 
területi vízvisszatartás növelése és a tározók alvízi igényeket szem elıtt tartó üzemeltetése (a két 
utóbbi intézkedést más csomagokban tárgyaltuk). 

 

8.4.1 Fenntartható felszíni vízhasználatok megvalósítása a mederben 

hagyandó vízhozam figyelembevételével  

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.  

A fenntartható – az ökológiai szempontok figyelembevételével becsült – mederben hagyandó 
vízhozam, és az ennek alapján becsült felszíni hasznosítható vízkészlet  a vízjogi engedélyezés 
alapja (FE1-intézkedés). A mederben hagyandó vízhozam szerinti korlátozás biztosítja a jó 
állapotot. Alapvetıen a vízhasználó feladata a víztakarékosságot  elısegítı intézkedések 
megvalósítása (FE6 és FE2 intézkedések), vagy új vízkivételi helyek igénybevétele (FE3-
intézkedés). További feladat azoknak az engedélyeknek a felülvizsgálata, amelyek mögött nincs 
tényleges használat, valamint az engedély nélküli vízkivételek  visszaszorítása (FA3-
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intézkedés). A fentiek általános érvényő intézkedések, a víztest ökológiai állapotától függetlenül 
alkalmazandók.  

A tározókat  úgy kell üzemeltetni, hogy azok biztosítsák az alvízi szakaszok vízigényét , 
különösen a kisvízi idıszakokban (ezzel a kérdéssel az egyedi hidromorfológiai intézkedések 
között foglakoztunk – ld. VG1-intézkedés).  

A hazai jogszabályok közül a Vízgazdálkodási Törvény  rögzíti az alapelveket (vízigények 
kielégítésének sorrendjét), de hiányzik a kormány- vagy miniszteri rendelet szerinti részletezés.  A 
szabályok túl általánosak, nem ösztönöznek kellıképpen a fenntartható vízhasználatokra.  

Az alegység területén a vízkészletek jelentıs igénybevétele miatt a jövıben újabb vízhasználat 
csak részletes egyedi vizsgálat alapján lehet engedélyezni, vagy az új vízigényeket tározással kell 
biztosítani. 

A vízfolyások szinte mindegyikén egy vagy több halastó üzemel, amely jelentısen befolyásolja a 
vízfolyásokon az árhullámok levonulását, valamint a hordalékviszonyok alakulását. Vízhasznosítás 
szempontjából a tógazdaságok túlsúlya jellemzı, amelyek völgyzárógátas vagy hossz-töltéses 
kialakításúak, több esetben pedig „tófőzér”-ként jelennek meg az adott vízfolyásokon. A tavak 
többségén intenzív halgazdálkodás folyik, melyek üzemeltetése maga után vonja a folyamatos 
vízpótlást és az idınkénti fenékvíz leeresztést. 

 

Megvalósító, költségviselı: 
Az engedélyezéssel és az ellenırzéssel kapcsolatos intézkedések megvalósítója  az állam , a 
szükséges mőszaki, alkalmazkodási intézkedések megvalósítói a vízhasználók és ık ennek 
költségviselıi is.  

 

8.4.2 Fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása igénybevételi 

határértékekre alapozva  

Az alegység által érintett felszín alatti víztestek mennyiségileg jó állapotban vannak, intézkedést 
nem igényelnek. Ugyanakkor ennek az állapotnak a fenntartása is igényli, hogy a készletekkel való 
gazdálkodás az igénybevételi határértékekre  épüljön, amely alapvetıen szabályozás jellegő 
(FA1-intézkedés). A víztöbblet ellenére szükséges a víztakarékosság  (FE2 és TA6 intézkedések), 
valamint az illegális vízkivételek felszámolása  (FA3-intézkedés), ami vízbıség esetén sem 
engedhetı meg. Mindhárom intézkedés általános jellegő, a víztestek állapotától függetlenül 
alkalmazni kell.  

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. 

Az alegység víztestjei az általános intézkedéseken kívül (igénybevételi határértékek 
meghatározása és alkalmazása, víztakarékos használatok ösztönzése) egyéb intézkedéseket nem 
igényelnek.  

 

Megvalósító, költségviselı: 

Az engedélyezéssel és az ellenırzéssel kapcsolatos intézkedések megvalósítója  az állam , a 
szükséges mőszaki, alkalmazkodási intézkedések megvalósítói a vízhasználók , és ık ennek 
költségviselıi is. 
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8.5 Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések 

A megfelelı ivóvíz biztosítása a VKI szerint is kiemelt, általános érvényő feladat. Három 
részfeladatra bontható: (i) megfelelı vízkezeléssel biztosítani az ivóvízminıséget, (ii) óvni a vizeket 
a szennyezésektıl, olyan mértékben, hogy az emberi hatásra bekövetkezı vízminıség változások 
ne igényeljék a technológia megváltoztatását, (iii) hosszú távon biztosítani kell a megfelelı 
mennyiségő vízkészletet. Ebben a fejezetben elsısorban az elsı két pontot tárgyaljuk, a  
harmadikat csak érintılegesen.  

 

8.5.1 Az Ivóvízminıség-javító program végrehajtása 

Magyarország 2001-ben vezette be az Ivóvízminıség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének 
végrehajtása érdekében (IV1-intézkedés). A távlati cél az, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi 
vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi – kizárólag természetes 
eredető – ivóvízminıségi problémát.  

Az alegységeken található települések közül 13 érintett az ivóvízminıség-javító programban, 
melyek vízellátása rétegvízbıl biztosított. Öt település esetében az arzén- és az 
ammóniumtartalom, három település esetében csak az arzén, öt település esetében csak az 
ammóniumtartalom határérték feletti. 

IV1: Mindegyik településen szükséges az intézkedés megtétele. Barcs város gesztorságával 7 
település érintett település vízminıség javítására pályázat került beadásra. 

  

Megvalósító, költségviselı: 
Az intézkedések megvalósítói az önkormányzatok, és a program végrehajtását az állam támogatja. 
Az intézkedések végrehajtása a lakosság által fizetett díjakat általában növeli. 

 

8.5.2 Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása  

Az alegység területén lévı valamennyi ivóvízbázis állapota megfelelı, azonban egy ivóvízbázis az 
ún. sérülékeny  kategóriába tartozik (Csurgó). 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 megel ızése, a természetes, jó vízmin ıség hosszú távú meg ırzése  
(biztonságba helyezési fázis) (mindkettı IV2-intézkedés). Amennyiben a vízkivételt veszélyeztet ı 
szennyez ıforrást  tárnak fel, hatásuk csökkentése vagy felszámolásuk egyéb intézkedések 
keretében történik (TA1-TA4 intézkedések, TA7-intézkedés, TE1-TE3 intézkedések, CS1-CS8 
intézkedések, PT1-PT3-intézkedések, KK1-KK2-intézkedések, KÁ1 és KÁ3 intézkedések).   

A vízbázis diagnosztika és a biztonságba helyezés programjának megvalósítása során az alegység 
területén 1 db sérülékeny vízbázis van hátra. Ez egyébként általánosan jelentkezı országos 
probléma, lényeges további szabályozási feladat az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó jogi 
szabályozás korszerősítésén túl a gazdasági érdekeltség megteremtése. Egyébként az 
Ivóvízbázis-védelmi Program általános végrehajtásán túl nincs szükség további intézkedésre. 

Az alegységen nincs olyan szennyezés, mely bizonyítottan veszélyeztet ivóvízbázist. 

Az alegység területére esı, még vizsgálandó ivóvízbázisok:  

Üzemelı: Nagyatád 

Távlati: KEOP-2.2.3/C/2008-0006 Pályázat Csurgó távlati vízbázisok diagnosztikai 
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vizsgálata  

Távlati vízbázisok 90 %-nál megtörtént a diagnosztikai vizsgálat, védıterületek le lettek 
határolva, hatósági kijelöléssel együtt. Csurgó távlati vízbázisok diagnosztikai 
vizsgálata  pedig a tavaly megnyert KEOP-2.2.3/C-2008-0006 EU-s projekt keretében 
2009-ben indul és várhatóan 2011-ben zárul.  

 

Az alegységeken található települések közül 13 érintett az ivóvízminıség-javító programban, 
melyek vízellátása rétegvízbıl biztosított. Öt település esetében az arzén- és az 
ammóniumtartalom, három település esetében csak az arzén, öt település esetében csak az 
ammóniumtartalom határérték feletti. 

IV1: Mindegyik településen szükséges az intézkedés megtétele. Barcs város gesztorságával 7 
település érintett település vízminıség javítására pályázat került beadásra. 

 
Megvalósító, költségviselı: 

A vízbázis védelmi program megvalósítója és költségviselıje egyfelıl a vízmő tulajdonosa  
(önkormányzat, állam) és üzemeltetıje. Az önkormányzati és állami feladatok megvalósítását az 
állam támogatja (KEOP). A szennyezések csökkentését szolgáló intézkedések esetén a 
vízbázisvédelmi program megvalósítója és költségviselıje a szennyezés okozója (gazdák, ipar 
stb) . 

 

8.6 Vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi 

intézkedések 

Ezen fejezet tartalmazza a védett területekkel kapcsolatos speciális intézkedéseseket (kivéve az 
ivóvízbázisok védıterületeit és a nitrát- és tápanyag-érzékeny területeket). Az intézkedések 
bemutatása védett terület-típusonként történik.  

 

8.6.1 Védett természeti területek speciális védelme  

Míg az alegység területén található védett természeti területeket a 3-3, azok fıbb jellemzıit a 3-4, 
a jelentısen károsodott élıhelyeket pedig az 5-13 táblázat tartalmazza, addig e fejezet az 5-13 
táblázat alapján a jelentısen károsodott élıhelyek állapotának javítása érdekében megfogalmazott 
intézkedéseket ismerteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

8. fejezet Intézkedési program – 107 – 
 

8-1 táblázat: Károsodott védett természeti területe kre vonatkozó intézkedések 

Az élıhely 

vagy élıhely-

csoport 

(típus) neve 

A jelentısen 

károsodott 

védett természeti 

terület neve és 

kódja 

A 

védelem 

szintje 

A károsodás 

oka 

Érintett 

víztestek 

Intézkedések 

víztestenként 

ligeterdık: 
ártári kemény 
és 
puhafaligetek 
nagy folyók 
mellett 

Nyugat-Dráva 
HUDD20054, 
Közép-Dráva 
HUDD20056, 
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

fıként 
medermélyülé
s, néhol 
elterelés 
miatti 
medermódosí
tás illetve 
oldalágak, 
holtágak 
vízutánpótlási 
problémái 

Dráva felsı 
(AEP439) VT4, HM3, DU1 

Rinyaszentkirályi 
erdı HUDD20060, 
Belsı Somogy 
HUDD10008, 
Rinyaszentkirályi 
erdı TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Babócsai-Rinya 
(AEP288) TA1, FE1, HA3, HM1 

Jánosházi erdı és 
Égett berek 
HUDD20014, 
Kisbajomi erdı 
HUDD20015, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, 
Mórici-erdı TT 

JKJTT, 
KMT, 
tervezett 
TT 

Babócsai-Rinya és 
mellékvízfolyásai 
(AEP289) 

TA1, FE1, HA3, HM1 

Közép-Dráva 
HUDD20056,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Barcs-Komlósdi-
Rinya (AEP305) 

TA1, HA3, HM1 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062, 
Gyékényesi erdık 
HUDD20068, 
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Dombó-csatorna 
felsı (AEP427) HM2 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Dörgı-hídi-árok 
(AEP437) HM1 

Kis 
vízfolyásokat 
kísérı víztıl 
függı 
élıhelyek 

Közép-Dráva 
HUDD20056,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

szárazodás, 
túlzott 
beavatkozás, 
felesleges 
mederrendez
ések, magas 
depóniák, 
invazív fajok 
terjedése, 
helyenként 
pontszerő 
szennyezés 

Fekete-árok 
(AEP474) 

TA1, HM1 
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Csokonyavisontai 
fás legelı 
HUDD20053, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, 
Csokonyavisontai 
fás legelı TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Gyöngyösi-patak és 
Róka-hegyi-patak 
(AEP548) 

TA1, HA3, HM1 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP, 
Csurgónagymartoni 
erdı TT 

JKJTT, 
KMT, NP, 
tervezett 
TT 

Kökényes-patak-
alsó és Márjás-
patak (AEP712) 

HA3, HM1 

Rinyaszentkirályi 
erdı HUDD20060, 
Belsı Somogy 
HUDD10008, 
Rinyaszentkirályi 
erdı TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Lábodi-Rinya alsó 
(AEP738) TA1, HA3, HM1 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Rigócz-patak 
(Somogybükkösdi-
patak) (AEP924) 

HA3, HM1 

Darányi Borókás 
HUDD20051,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Rigóczi-patak 
(AEP925) TA1, HA3, HM1 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Sárgáti-árok 
(AEP938) TA1 

Szentai erdı 
HUDD20063, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, 
Baláta-tó TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Taranyi-Rinya és 
mellékvízfolyásai 
(AEQ035) 

TA1, HA3, HM1 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  
Szentai erdı 
HUDD20063, 
Dráva 
HUDD10002, Belsı 
Somogy 
HUDD10008, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Tekeres-berki-
patak és 
mellékvízfolyásai 
(AEQ046) 

HA3, HM1 

Közép-Dráva 
HUDD20056,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

Babócsai-
malomárok és 
Terézmajori-ág 
(AEQ051) 

TA1, HA3 
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Csokonyavisontai 
fás legelı 
HUDD20053, 
Szentai erdı 
HUDD20063, 
Rinyaszentkirályi 
erdı HUDD20060,  
Belsı Somogy 
HUDD10008, 
Csokonyavisontai 
fás legelı TT, 
Rinyaszentkirályi 
erdı TT, Baláta-tó 
TT 

JKJTT, 
KMT, TT 

Rinya-mente-
vízgyőjtı sp.3.2.1 
(AIQ633) 

FA1 
felszín alatti 
víztestek által 
táplált 
élıhelyek 

Nyugat-Dráva-sík 
HUDD20062,  
Dráva 
HUDD10002, 
Duna-Dráva NP 

JKJTT, 
KMT, NP 

vízhiány 
illetve 
bizonytalan 

Dráva-völgy 
Barcs felett 
sp.3.2.2 (AIQ521) 

FA1 

 

A táblázatban prioritás szerint szereplı élıhely-típusok alapvetıen a vízzel való kapcsolat (nagy 
folyók, kisvízi vízfolyások és felszín alatti vizek) szerint lettek meghatározva, hiszen az élıhelyek 
problémáinak okai is ezek alapján vezethetık vissza, így a problémák megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedések is ezeknek megfelelıen kerültek megfogalmazásra, szintén fontossági 
sorrend szerint. 

Fontos, hogy a táblázatban szereplı intézkedések alapvetıen kiegészítik a korábban víztest 
szinten „általánosan” megfogalmazott intézkedéseket, de átfedésben is lehetnek azokkal, hiszen 
egy-egy intézkedés nem csak az adott védett terület állapotának javulását, hanem a víztest VKI 
szerinti jó állapotának elérését is szolgálhatja – az alábbiakban részletezetteknek megfelelıen: 

 

TA1 Agrár-környezetvédelmi intézkedések és m ővelési mód váltás dombvidéken (erózió- és 
nitrát érzékeny területeken):  szántóföldi gazdálkodás átalakítása, minimum bemosódást gátló 
védısávok kialakításával, áttérés évelı kultúrákra, lehetıség szerint váltás gyepgazdálkodásra. 

 

HA3 Partmenti puffersáv (erd ısáv és/vagy füves növényzónák) kialakítása vízfolyá sok vagy 
állóvizek partja mentén: a part menti növényzet megfelelı gondozása természetvédelmi 
szempontok szerint, invazív növényi állományok visszaszorítása, a megfelelı idejő kaszálások és 
az ıshonos növényállomány meghagyása. 

 

HM1 Mederrehabilitáció dombvidéki kis- és közepes v ízfolyásokon (beleértve a különböz ı 
elzárások, fenékgátak, és fenékküszöbök felülvizsgá latát és szükség esetén átépítését, az 
üledék és az oda nem ill ı növényzet egyszeri eltávolítását):  megsüllyedt meder miatti 
vízelszívó hatás mérséklése fenékküszöbökkel, esetleg mederanyag visszatöltésével, de 
mindenképpen a felesleges kotrások kiküszöbölése, illetve az egyenes medrek lehetıség szerinti 
kanyargóssá tétele. 

 

HM2 Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes ví zfolyásokon (beleértve a különböz ı 
elzárások, fenékgátak, és fenékküszöbök felülvizsgá latát és szükség esetén átépítését,  az 
üledék és az oda nem ill ı növényzet egyszeri eltávolítását):  megsüllyedt meder miatti 
vízelszívó hatás mérséklése fenékküszöbökkel, esetleg mederanyag visszatöltésével, de 
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mindenképpen a felesleges kotrások kiküszöbölése, illetve az egyenes medrek lehetıség szerinti 
kanyargóssá tétele. 

 

HM3 Nagy folyók szabályozottságát csökkent ı intézkedések:  ökológiai szempontból káros 
kövezések, elzárások eltávolítása, hajózóutak karbantartásának ésszerősítése, felülvizsgálata, 
mederkotrások minimalizálása, bányászat megszüntetése. 

 

DU1 Duzzasztók üzemeltetése az alvízi szempontok, i lletve a hosszirányú átjárhatóság 
figyelembevételével (szükség szerint a duzzasztás m egszüntetése):  csak a Dráva esetében 
releváns, a felsıbb szakaszon lévı (valójában utolsó pár) víztározó csúcsra járatási gyakorlatának 
természetvédelmi szempontból kedvezıbbé tétele, kiegyenlítettebb vízjárás kialakítása, a nagy 
napi ingás kiküszöbölése érdekében. 

 

FE1 Vízhasználatok (vízkivételek, vízátvezetések) f enntartható megvalósítása az ökológiai 
szempontból szükséges mederben hagyandó vízhozam fi gyelembevételével:  vízfolyás 
vízhasználatainak - fıképp elhibázott létesítéső tavak - felülvizsgálata és korlátozása. 

 

FA1 Vízhasználatok (vízkivételek, illetve FAV elvon ással járó vízhasználatok) fenntartható 
megvalósítása igénybevételi korlátok figyelembevéte lével:  felszín alatti vízkivételek 
korlátozása a felszín alatti víztest megırzése érdekében. 

 

VT4 Mentett oldali holtágak és mélyárterek él ıhelyeinek vízellátása:  megfelelı vízvisszatartás 
vagy bevezetés. 

 

Megvalósító, költségviselı: 

Az elızı fejezetekben szereplı intézkedés-csomagok esetében meghatározottak szerint. 

 

8.6.2 Természetes fürdıhelyekre vonatkozó speciális intézkedések  

Az alegység területén nyilvántartott 2008-ban 1 fürdıhely volt kijelölve: Barcsi szabadstrand 
(Dráva alsó, AEP438). 

A fürdıvizek minıségérıl EU Irányelv rendelkezik. A hazai szabályozás – összhangban az EU 
irányelvével – meghatározott szabályok alapján kijelöli a fürdıvizeket és védıterületeit, 
határértékek alapján ellenırzi a fürdésre való alkalmasságot, környezetminıségi határértékeken 
keresztül szabályozza a környezet vízminıségét, a megengedhetı tevékenységeket és elıírja a 
megfelelı tájékoztatást. Ezek közül a feladatok közül a környezet vízállapotának biztosítása  
tartozik a vízgyőjtı-gazdálkodási terv feladatai közé (VT7-intézkedés).  

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedés megvalósítója és költségviselıje a kijelölt fürd ıhely kezel ıje, tulajdonosa, illetve 
a minıséget befolyásoló vízhasználók.  Egyes szennyezés-csökkentı intézkedések 
megvalósulását állami támogatások ösztönzik. 
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8.7 Átfogó intézkedések a vízi környezeti problémák megoldására 

Vannak olyan átfogó, horizontális intézkedések, amelyek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben 
foglaltak végrehajtásának intézményi, technikai, érdekeltégi feltételrendszerét teremtik meg.  

 

8.7.1 Vizsgálatok 

Szükséges a stratégiai környezeti vizsgálati  eljárás módosítása oly módon, hogy az egyes 
tervek, programok vizsgálata térjen ki tervben megfogalmazott célkitőzésekre gyakorolt hatásokra 
is. A környezeti hatásvizsgálati  eljárásban a vízgyőjtı-gazdálkodási terv szempontok 
érvényesítésének biztosítására kell új elemeket bevezetni.   

Környezetvédelmi felülvizsgálat  kezdeményezése a tervben megfogalmazott, víztestekre 
vonatkozó környezeti célkitőzések elérése érdekében különösen ott indokolt, ahol a 
környezetminıségi határértékek elérését több kibocsátó vagy környezethasználó tevékenysége 
befolyásolja, vagy a terhelést okozó nem ismert. 
 

8.7.2 Engedélyezés 

Alapvetı feladat a hatósági munka fejlesztése. A környezet-, természet- és vízügyi jogszabályok 
összehangolása szükséges a hatósági munka hatékonyságának növelése érdekében (átfedések, 
ellentmondások, hiányosságok felmérése, jogszabályok módosítása, szükséges végrehajtási 
rendeletek vagy ajánlások kidolgozása). Az érintett hatóságok többletfeladatainak ellátásához 
(engedélyek felülvizsgálata) a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. 

 

8.7.3 A szükséges információk rendelkezésre állásának biztosítása 

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében vízügyi információs rendszert fejleszteni 
szükséges.  Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring és informatikai rendszerek 
fejlesztését az EU támogatja (KEOP források). 

Bıvíteni kell a mérési hálózatot és meg kell erısíteni a kibocsátók ellenırzésére kialakított 
önkontroll rendszert. Megbízható és elegendı mérési adat hiányában az intézkedések nem 
tervezhetık kellı biztonsággal.  

A monitoring-hálózat bıvítésének fejlesztési forrásigényét, a monitoring és információs rendszerek 
üzemeltetésének többletköltségét a költségvetésben biztosítani szükséges. 

 

8.7.4 Költségmegtérülés elvének érvényesítése 

A költségmegtérülés és a „szennyezı fizet” elvének érvényesítése a VKI alapkövetelménye.  A cél 
az, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözzön és 
biztosítsa a különbözı vízhasználatok megfelelı hozzájárulását a vízi szolgáltatások költségeinek 
megtérítéséhez. A vízszolgáltatási díjak a pénzügyi költségmegtérülést csak részben biztosítják, 
ezért szükséges a víziközmővek árszabályozásának megalkotása (új víziközmő törvény: az 
elmaradt pótlások finanszírozásának, a szolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása). A 
mezıgazdasági vízszolgáltatás (állami, társulati) pénzügyi fenntarthatóságának javítására szolgáló 
díjképzési rendszer kialakítása is a közeljövı feladata, de az ütemezést a jövedelemtermelı 
képesség határozza meg. A vizeket veszélyeztetı tevékenységet folytatók 
felelısségbiztosításának (környezeti biztosíték) bevezetése is javasolt az esetleges szennyezések 
felszámolásának megkönnyítésére. A vízkészlet-járulék rendszer továbbfejlesztése a már jelenleg 
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korlátos készletek vonatkozásában fontos, a vízkészletek fenntartható kihasználása, az erıforrás 
költségek biztosítása érdekében 

 

8.7.5 Képességfejlesztés 

A Víz Keretirányelv (60/2000/EK) alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell  az összes érdekelt fél 
bevonását nemcsak a vízgyőjtı gazdálkodási tervek elkészítésébe, felülvizsgálatába és 
korszerősítésébe, hanem az irányelv teljesítésébe is. Ezt a folyamatot segíti a tervezés során 
felállított Vízügyi Információs Központok mőködtetése. A megfelelı tájékoztatás érdekében a 
víztestekre vonatkozó adatok (állapot, fıbb terhelést okozók) nyilvánosságra hozatala szükséges 
mindenki számára könnyen elérhetı és közérthetı módon. 
A kutatás-fejlesztés és innováció területén elı kell mozdítani a vízhatékony ipari technológiák és 
víztakarékos öntözési eljárások kidolgozását és elterjesztését. 
Kiemelkedı fontosságú különbözı oktatási, képzési formák  kialakítása: hidrológus szakképzés 
fejlesztése, szaktanácsadás fejlesztése, demonstrációs projektek megvalósítása. 
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9 Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek 
A Víz Keretirányelv elıírja, hogy jegyzéket és tartalmi összefoglalót szükséges készíteni a 
vízgyőjtı kerületre készült bármely egyéb, részletesebb programról és gazdálkodási tervrıl, amely 
egyes részvízgyőjtıkkel, szektorokkal, a víztípusok problémáival foglalkozik. Az elıírás célja, hogy 
a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során figyelembe legyenek véve a különbözı régiók környezeti 
viszonyai, gazdasági és szociális fejlettsége, valamint az intézkedési terv hozzájáruljon a régiók 
kiegyensúlyozott fejlıdéséhez. 

 

A vízgyőjtı-gazdálkodási terv készítésekor alkalmazkodni kell más direktívák által meghatározott 
szakpolitikai elıírásokhoz is, hiszen azok jogilag egyenrangúak a vízügyi politikát meghatározó Víz 
Keretirányelvvel. Célszerő ezért a víz védelmének és a fenntartható gazdálkodásnak a közösségi 
politika más, olyan területeibe való integrálása, mint az energia-, a közlekedés-, a mezıgazdasági, 
a halászati, a regionális és idegenforgalmi politika. Ennek a tervnek alapot kell biztosítania a 
folyamatos párbeszédhez és a fokozottabb integrációra törekvı stratégiák fejlesztéséhez. 

 

Annak érdekében, hogy a különbözı szakterületek célkitőzéseit megismerjük felmértük a 
szakpolitikai határozatokat, országos stratégiákat és programokat. A programok gyakorlati 
megvalósítása projekteken keresztül történik, ezért összegyőjtöttük a vízgyőjtıkkel kapcsolatos 
országos, regionális és területi projekteket is. Az alegységi szintő programok, tervek és projektek 
listáját a 9.1 melléklet tartalmazza. 

 

A projektek elemzése során, miután a VKI szempontjából nem relevánsakat kizártuk a 
vizsgálatból, öt kategóriába csoportosítottuk a projekteket: 

1) VKI célkitőzéssel megegyezı 

2) VKI célkitőzést támogató 

3) VKI szempontjából semleges 

4) VKI célkitőzést akadályozó 

5) VKI célkitőzéssel ellentétes 

 

A stratégiák, illetve programok elemzése ezen az általános szinten félrevezetı lehet, hiszen annak 
értékelése, hogy az adott ágazati célkitőzés milyen mértékben befolyásolja a vizek állapotát csak 
az egyes projektek részletes hatás vizsgálatával lenne lehetséges. Általában még egy projekten 
belül is több elem, tevékenység valósul meg, amelyek hatása különbözı. Viszont ma már minden 
programról elmondható, hogy a környezet védelme és a fenntartható fejlıdés kötelezıen 
alkalmazott horizontális elvárás. 

 

Az alábbiakban a vízgyőjtı-gazdálkodási terv készítése során figyelembe vett (releváns) 
programok, stratégiák, tervek összefoglaló értékelése található. A VKI célkitőzéssel megegyezı 
programokról, mivel azok „beemelésre” kerültek a VKI intézkedési programba, a 8. fejezetben 
részletes leírás is található. 
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1. Új Magyarország Fejlesztési Terv  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bıvítése és a tartós 
növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében nyolc kiemelt területen indít el 
összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a környezet és az energetika területén (KEOP), a 
gazdaságban (GOP), a területfejlesztésben (ROP-ok), a közlekedésben (KözOP), a társadalom 
megújulása érdekében (TÁMOP és TIOP), és az államreform feladataival (ÁROP, EKOP) 
összefüggésben. Mind a nyolc prioritás esetében érvényesíti a horizontális politikák 
megvalósulását, az ágazati és regionális programokat áthatja: a környezeti, a makrogazdasági és 
a társadalmi fenntarthatóság elve (VKI célkitőzést támogató), valamint a területi és társadalmi 
összetartozás (kohézió) biztosításának kötelezettsége (VKI szempontból elınyös, vagy semleges). 

 

2. Környezet és Energia Operatív Program 

A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje 
hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminıségét és a gazdaság környezeti 
folyamatokhoz történı alkalmazkodását. A KEOP prioritások a következık: 

� Egészséges, tiszta települések 

� Vizeink jó kezelése (VKI intézkedések prioritási tengelye) 

� Természeti értékeink jó kezelése 

� A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 

� Hatékonyabb energia-felhasználás 

� Fenntartható életmód és fogyasztás 

 

A KEOP számos vízgyőjtı-, vízgazdálkodási célkitőzést tartalmaz, így a VKI részét képezı alap-, 
vagy kiegészítı intézkedések, illetve elsısorban az EU által már a VKI elıtt megalkotott 
jogszabályok hazai végrehajtását szolgálják: 

� szennyvízkezelés,  

� ivóvízminıség-javító program, 

� vízbázis-védelem, 

� környezeti kármentesítés, 

� hulladékgazdálkodás 

� monitoring fejlesztés, stb. 

� bizonyos kiemelt területeken lévı vízvédelmi fejlesztések (Ráckevei-Soroksári Duna-ág, 
Felsı-Duna, Szigetköz hullámtéri és mentett oldali vízpótlás, Kis-Balaton, Balaton, Fertı-tó, 
Tisza-tó, Velencei-tó), 

� élıhelyvédelem, 

� e-környezetvédelem 

 

A Rinya-mente alegység KEOP szennyvízkezelést érintı projektjeinek keretén belül valósul meg a 
Kadarkút város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása, Nagyatád és környéke 
csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése valamint a Csurgó térség 
szennyvízelvezetés és tisztítás II. üteme. A távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatát érintıen 
célul tőzték ki Csurgó, Felsıszentmárton-Drávakeresztúr és Piskó - Vejti jövıbeni (jelenleg nem 
üzemeltetett) vízbeszerzési lehetıségeit kiszolgáló létesítmények megtervezését, kiépítését, 
monitoring hálózatának kialakítását, üzemeltetését, biztonságban tartásának megalapozását és a 
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diagnosztikai vizsgálatok elvégzését. Az idevonatkozó ivóvízminıség javítását elıirányozó projekt 
feladata Barcsi kistérség társult településeinek a vízminıséget jellemzıen meghatározó szennyezı 
anyagok koncentrációjának határérték alá való csökkentése, vagyis a 201/2001 (X. 25.) 
Kormányrendelet követelményeinek teljesítése. 

 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III) 

A KEOP prioritásait tulajdonképpen a második Nemzeti Környezetvédelmi Program (a 
továbbiakban NKP) határozta meg, amely a környezetügy középtávú tervezési rendszerének 
átfogó kerete, melynek kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet 
általános védelmérıl szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. A hatéves idıszakra (2003-2008, és 
2009-2014) készülı, de ennél hosszabb távra is kitekintı program célja, hogy az ország egészére 
vonatkozóan és a társadalom minden szereplıje számára az egyes területi sajátosságokat és 
célcsoportokat figyelembe vegye, ugyanakkor egységes és célirányos rendszerbe foglalja a 
társadalmi-gazdasági fejlıdéshez szükséges, azt megalapozó környezetügyi célokat és az ehhez 
szükséges feladatokat. Az országos célok megvalósítását ennek megfelelıen egymásra épülı, 
egymást kiegészítı regionális, megyei és helyi átfogó, tematikus és egyedi környezetvédelmi 
programok kidolgozása és végrehajtása segíti elı. A VKI 2015-ig tartó végrehajtási idıszakát az 
NKP-III határozza meg. A Program tematikus akcióprogramjai: 

� Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erısítése akcióprogram 

� Éghajlatváltozás akcióprogram 

� Környezet és egészség akcióprogram 

� Települési (városi és vidéki) környezetminıség akcióprogram 

� A biológiai sokféleség megırzése, természet- és tájvédelem akcióprogram 

� Fenntartható terület- és földhasználat akcióprogram 

� Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram 

� Hulladékgazdálkodás akcióprogram 

� Környezetbiztonság akcióprogram 

A tematikus akcióprogramok különbözı szakterületi programokon, illetve a KEOP prioritásokon, 
konstrukciókon keresztül valósulnak meg. 

 

3. Regionális Operatív Programok 

A regionális operatív programok legfontosabb céljai a következık: 

� a regionális gazdasági versenyképesség erısítése, 

� a régiók turisztikai vonzerejének növelése, 

� a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi 
környezeti állapot javítása, 

� az energiatakarékosság és -hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások 
felhasználásának ösztönzése, 

� települések átfogó, integrált fejlesztése, 

� a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése, 

� a társadalmi infrastruktúra fejlesztése. 

A kiegyensúlyozott területi fejlıdést szolgálják a városi fejlesztési pólusok kialakítása, a vidék 
integrált, fenntartható fejlesztése, az elmaradott térségek felzárkóztatási programjai, valamint a 
Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése. 



VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 

3333----2222    RinyaRinyaRinyaRinya----mentementementemente    vízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtıvízgyőjtı 

 

 

9. fejezet Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek – 116 – 
 

Ezeket a beavatkozásokat hét regionális operatív program foglalja keretbe. 

A regionális operatív programok finanszírozzák a következı VKI-t érintı fejlesztéseket: 

� belterületi bel- és csapadékvíz-rendezés, 

� szennyvízkezelési rendszerek hálózatrekonstrukciós munkái 

� a 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, vegyes mőszaki 
megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerő egyedi 
szennyvízelhelyezés kislétesítmények elınyben részesítésével az Egyedi 
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program részeként; a települési folyékony 
hulladékok tengelyen történı elszállítása és kezelésének megoldása 

� a szennyezett területek kármentesítése a település-rehabilitáció és gazdaságfejlesztés 
részeként, barnamezıs beruházásokhoz kapcsolódva  

� dögkutak rekultivációja.  

� földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja 

� települési szilárd hulladék lerakók helyi szintő rekultivációja, kivéve olyan rekultivációs 
projektek, amelyek területe régiós határokon túlnyúlik, és értékük meghaladja a 650 millió 
Ft-ot.. 

� környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása 

� vizeink mennyiségi és minıségi védelme intézkedés regionális jelentıségő vízvédelmi 
területeken (VKI célkitőzéssel megegyezı projekt lehetıségek a ROP-okban): 

 

Az Rinya-mente alegységhez sorolható ROP projektek tárgya a felszíni vizek védelmét szolgáló 
fejlesztések regionális jelentıségő vízvédelmi területeken. Az egyik konkrét projekt célja a Dráva-
Mura torkolati szakaszán a vizek szabad lefolyásának biztosítása, az árvízi biztonság növelése, a 
bal oldalon húzódó Barcs-Nagykanizsa vasútvonal, valamint a jobb oldalon, horvát területen lévı 
Légrád település védelme a torkolati szakasz rendezésével, szabályozásával, az eredeti torkolat 
visszaállításával. A másik konkrét projekt, a Rinya vízrendszer rekonstrukciója a Belsı-Somogy 
három állami kezeléső kisvízfolyására terjed ki. A projekt a medrek rehabilitációjával regionális 
jelentıségő, komplex vízvédelmi fejlesztést valósít meg a térségben. A vizek kártételei elleni 
biztonság növelése mellett, hosszabb távon segít a természet és az emberi tevékenységek 
számára szükséges, megfelelı mennyiségő és minıségő víz megırzését, a Víz Keretirányelvben 
megfogalmazott "jó állapot" elérése érdekében. 
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10 A közvélemény tájékoztatása 

10.1 A tájékoztatás folyamata 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk új feltételeket teremtett vízgazdálkodási feladataink 
megvalósításában is. A Közösség egységes vízügyi politikája, melyet a röviden Víz 
Keretirányelvnek nevezett joganyag foglal össze, egyrészt megerısíti a hazánkban már több 
évtizede elterjedt vízgyőjtı-gazdálkodási szemléletet, de túl is lép rajta, nem csupán a 
szakemberekre ró ki sokrétő feladatot, de a társadalom tagjainak felelısségteljes magatartását is 
elvárja. 

A Keretirányelv kimondja, hogy a társadalmat be kell vonni a vízgyőjtı gazdálkodási tervezésbe 
(VGT). Vizeink védelme hatékonyabb lesz, ha az állampolgárok, érdekelt felek, civil szervezetek 
megismerik a vízgazdálkodási folyamatokat, és részt vesznek a tervek készítésében és 
végrehajtásában. A „társadalom bevonása” annak lehetıvé tétele, hogy a társadalom, 
demokratikus jogait gyakorolva befolyásolhassa a tervezés és a munkafolyamatok kimenetelét. A 
társadalom-bevonás (a már Magyarországon is használt angol rövidítés szerint PP) nem arról szól, 
hogy egy kész tervet kell elfogadtatni az érintettekkel. A közös gondolkodás, a problémák, célok, 
lehetséges intézkedések és azok várható költségeinek megvitatása és ezek értelmében a tervezık 
által elképzelt terv(ek) átdolgozása, továbbfejlesztése és ezek szerinti megvalósítása a PP 
folyamat lényege és eredménye. 

A társadalom bevonás célja, hogy az érintettek ismeretei, nézetei, szempontjai idıben felszínre 
kerüljenek, a döntések közös tudáson alapuljanak és reálisan végrehajtható, közösen elfogadott 
intézkedések alkossák majd a tervet. A VKI célja a víztestek jó állapotának elérése, azonban a 
természet- és környezetvédelmi érdekekkel össze kell hangolni a társadalmi elvárásokat. Ezért 
elengedhetetlen, hogy az érintett területeken mőködı érdekcsoportok (természetvédık, horgászok, 
gazdák, turizmusból élık, erdészetek, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. 
önkormányzatok) részt vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban.  

A társadalom bevonása a vízgy őjtı-gazdálkodási tervezési folyamatnak nem egy külön 
lépése. A VKI végrehajtásának legjobb gyakorlata cs ak úgy valósítható meg, ha a tervezési 
folyamat minden fontos lépésének végrehajtásába bev onjuk a társadalmat.  

 

A társadalom-bevonás kezdete 

A VKI-val kapcsolatos tájékoztatás 2003-tól indult el Magyarországon az Európai Bizottság 
brosúrájának magyar nyelvő kiadásával. 2005-ben a VKI végrehajtásának helyzetérıl „Európai 
összefogás a vizek jó állapotáért” címmel jelent meg egy vaskosabb kiadvány. Ezek az ingyenes 
tájékoztató füzetek elsısorban a környezetvédelem iránt hivatalból érdeklıdı állampolgárokhoz 
jutottak el. 

A 221/2004 (VII.21.) számú, a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet 
rögzíti a társadalom bevonásának rendjét a VKI végrehajtásának megvalósítását jelentı vízgyőjtı-
gazdálkodási tervezéssel kapcsolatban. Az érintett miniszterek, minisztériumok és a civil 
társadalom bevonására egy további kormányhatározat (2094/2001 (IV.30.)) létrehozta a 
Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot (VKSKTB), mely 
2007-ig mőködött. 2009-tıl helyét az Országos Vízgazdálkodási Tanács vette át (ld. lentebb). 

 

A társadalom bevonás stratégiája 

A VKI-val kapcsolatos társadalom bevonás stratégiáját elsı változatban a „VKI végrehajtásának 
elısegítése, II. fázis” c. az EU Átmeneti Támogatások által finanszírozott projekt (2004-016-689-
02-03) keretében dolgozták ki 2006-ban. A stratégiát a projekt keretében tesztelték a Felsı-Tisza 
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mintaterületen, és az ott, valamint az ún. elsı konzultációs fázis során szerzett tapasztalatok 
alapján véglegesítették 2007-ben. A stratégia figyelembe veszi a Duna-vízgyőjtıkerületre 
korábban kidolgozott ICPDR stratégiát, a Közös Megvalósítási Stratégia keretében készült 
társadalom bevonási útmutatót, valamint a HarmoniCOP nevő EU projekt eredményeit is. 

A kidolgozott társadalom-bevonás stratégia országos, részvízgyőjtı és területi szinten, elsısorban 
a társadalom széles körének megkeresésével folytatott írásbeli és szóbeli konzultációra, és az 
ezeken a szinteken létrehozott tanácsok keretében megvalósított aktív társadalom-bevonásra ad 
javaslatot. (A tanácsokról lásd lentebb.) Az információkhoz való hozzáférést minden szinten és 
minden esetben biztosítani kell az érintettek számára. 

2007-ben, a fenti projekt keretében egy mérsékelt volumenő, háromhetes „víz image” 
kommunikációs kampányra is sor került, mely a késıbbi VKI-hoz kapcsolódó tájékoztatást volt 
hivatott elıkészíteni. 

2008 májusára elkészült a VKI arculati terve is, mely egységes megjelenést ad a 
kommunikációnak. 

A VKI 14. cikke, illetve a vízgyőjtı gazdálkodás egyes szabályaival foglalkozó 221/2004 (VII. 21.) 
kormányrendelet 19.§-a kimondja, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés különbözı fázisaiban 
minimálisan hat-hat hónapos társadalmi konzultációt kell biztosítani. Ezek a periódusok az elsı 
VGT készítése kapcsán az alábbi feladatokhoz és idıpontokhoz kötıdnek: 

� a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemtervének és munkaprogramjának nyilvánosságra 
hozatala – 2006. december 22. 

� a jelentıs vízgazdálkodási kérdések / problémák azonosítása és nyilvánosságra hozatala 
– 2007. december 22. 

� a vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének nyilvánosságra hozatala – 2008. december 22. 

A fenti dátumokat követı egy-egy fél évben az adott vitaanyag, ill. tervezet véleményezésére kerül 
sor, mely alapján kell a konzultációs idıszakot követıen a tervezetet véglegesíteni, és végül 2009. 
december 22-re vízgyőjtı-gazdálkodási tervet (terveket) készíteni. 

 

Az elsı szakasz a VKI konzultációs folyamatában (2007. I. félév) 

A VGT ütemterv és munkaprogram tervezete 2006. december 21-én került a KvVM – mint a VKI 
szerinti hatáskörrel rendelkezı hatóság – honlapjára (www.kvvm.hu) és ezt követıen több más 
honlapon is elérhetıvé vált (www.euvki.hu, késıbb a www.vizeink.hu). Az ütemterv konzultációja 
országos szinten, írásban zajlott, az eredményeit az országos VGT 10. fejezete foglalja össze. 

 

A második szakasz a konzultációs folyamatban (2008.  I. félév) 

A jelentıs vízgazdálkodási kérdések (JVK) országos és 4 részvízgyőjtı színtő tervezete 2007. 
december 22-én került a KvVM – mint a VKI szerinti hatáskörrel rendelkezı hatóság – honlapjára 
(www.kvvm.hu), elérhetıvé vált a VKI hivatalos hazai honlapján (www.euvki.hu), illetve megjelent a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítı 2008. évi 1. számában. További terjesztése a 2007-es 
tapasztalatok alapján történt. 

A konzultáció alapját képezı vitaanyag a hazai adottságok és meghatározó folyamatok áttekintése 
után Magyarországnak a Duna medencében elfoglalt helyzetét figyelembe véve foglalta össze az 
ország, ill. a négy hazai részvízgyőjtı jelentıs vízgazdálkodási kérdéseit. A dokumentum a 
problémákat elsısorban abból a szempontból mutatta be, hogy azok hogyan viszonyulnak az 
összeurópai célhoz (a vizek jó állapota) annak számbavételével, hogy a tervezés milyen fı 
kérdésekre terjedjen ki.  
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Az írásos konzultáció eredeti június 22-iki határidejét 2008. július 31-ig meghosszabbították, mely 
idıpontig 59 írásbeli észrevétel érkezett a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 
(VKKI) címére.  

A 42 hazai tervezési alegységre vonatkozóan a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok az 
egyes alegységeken jellemzı jelentıs vízgazdálkodási problémákat bemutató konzultációs 
anyagokat készítettek és tettek elérhetıvé saját honlapjaikon 2008. év elején. Ezeket 2008. elsı 
felében írásban lehetett véleményezni az igazgatóságok címén. A minél szélesebb körő 
tájékoztatás érdekében a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság körlevélben 
értesítette a potenciálisan és ténylegesen érintett szervezeteket a dokumentum elérhetıségérıl és 
véleményezhetıségérıl, ennek ellenére a rendelkezésre álló fél év alatt az alegységi anyagot 
véleményezı írásos megkeresés az Igazgatóság részére nem lett küldve. 

Részvízgyőjtı fórumra a magyarra lefordított ICPDR Tisza jelentés kapcsán került sor Szolnokon, 
2008. június 26-án. A jelentés az alapját képezi a 2009. végére esedékes, öt országra (Ukrajna, 
Románia, Szlovákia, Magyarország és Szerbia) kiterjedı tiszai vízgyőjtı-gazdálkodási tervnek, és 
egyben az egész Duna medencére vonatkozó terv fontos pillérét is képezi. Annak érdekében, hogy 
a készülı Tisza terv minél szélesebb társadalmi egyetértésen alapuljon, az ICPDR Tisza csoport 
döntése alapján az öt érintett ország (külön-külön) egyeztetési fórumot szervezett. A magyar Tisza 
fórumra meghívottak – a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés társadalmi konzultációjának korábbi 
tapasztalatai alapján – az érintett kormányzati és önkormányzati szervek, a társadalmi szervezetek, 
a vízhasználók és a szakmai-tudományos élet képviselıi közül kerültek ki. Az esemény az ICPDR 
Tisza jelentésének megvitatásán túl lehetıséget kínált a hazai Tisza részvízgyőjtı VGT 
folyamatának áttekintésére, illetve aktuálisan a jelentıs vízgazdálkodási kérdések megvitatására. 
A több mint 100 fıs rendezvény hasznos tapasztalatokat eredményezett és információkkal járult 
hozzá a Tisza VGT kidolgozásához. 

 

A harmadik szakasz a konzultációs folyamatban (2009 . év)  

2009-ben került sor a VGT tervezetek, kiemelten az intézkedési programok társadalmi vitájára a 
harmadik konzultációs folyamat keretében. A folyamat négy lehetıséget kínált a 
vízgazdálkodásban, illetve vízhasználatban érdekeltek, általában a társadalom számára a 
vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe való bekapcsolódásra. 

c) Írásbeli konzultáció. Folyamatos internetes írásbeli véleményezési lehetıség az elkészült 
anyagokról, tervezetekrıl, amelyek a www.vizeink.hu honlapon kerültek közzétételre. A 
bekapcsolódási lehetıségekrıl és a friss anyagok megjelenésérıl a társadalmi 
érdekcsoportok közvetlenül, e-mailben kaptak folyamatos tájékoztatást. Az érintettek 
adatbázisa országosan közel 600 e-mail címet tartalmaz, amit az alegységi, egyenként 
100-400 címet tartalmazó adatbázisok egészítettek ki. Az on-line véleményküldési 
lehetıség mellett a javaslatok hagyományos postai levélben is beküldhetıek voltak a 
tervezıi konzorcium címére. A különbözı csatornákon kapott véleményeket és módosító 
javaslatokat a vélemények kezelıje a dokumentumokhoz és a tervezési egységekhez 
kapcsolódóan tartotta nyilván, és rendszeresen, írásban eljuttatta a tervezıkhöz 
feldolgozásra. Minden beérkezett vélemény folyamatosan megtekinthetı a www.vizeink.hu 
oldalon. 

� 2008. december 22-tıl a honlapon elérhetı a „Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási terve. 
Az országos terv háttéranyaga” címő dokumentum, amelyhaz a véleményeket 2009. január 
31-ig lehetett beküldeni. 
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� 2009. április 22-tıl szintén elérhetı a honlapon az “Országos Szintő Intézkedési 
Programok – Országos vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 8. Fejezetének munkaközi anyaga”, 
amely az országos háttéranyagra beérkezett véleményeket is beépítve készült el, és az 
érdekeltek számára részletesen bemutatta a VGT gerincért alkotó intézkedési programok 
tervezetét. A dokumentum véleményezhetı volt 2009. július végéig.  

� 2009. május végére elkészültek a 42 tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási terv 
tervezetét bemutató közérthetı vitaanyagok (alegységi konzultációs anyagok), amelyek 
elérhetıek és véleményezhetıek voltak 2009. július 31-ig a honlapon. Ezek a konzultációs 
anyagok az alegységhez tartozó vízfolyások, tavak, felszín alatti vizek állapotát, a jellemzı 
okokat és az állapotjavítást célzó intézkedési javaslatokat tartalmazzák közérthetı 
formában.  

� Augusztus végéig felkerültek a honlapra az országos és részvízgyőjtı VGT terv kéziratok, 
majd szeptember elején az alegységi tervek kéziratai, amelyeket 2009. november 18-ig 
lehetett véleményezni. 

� Az írásbeli véleményezés a területi és tematikus fórumokon elinduló személyes vitát is 
kiegészítette. A fórumokon felvetıdött kérdéskörök megtárgyalása, a javaslatok 
megfogalmazása nem ért véget a helyszínen, hanem folytatódott tovább az internetes 
honlapon elérhetı témaspecifikus fórum-felületeken. . 

a) Alegységi fórumok  

Mind a 42 alegységi fórum megtartásra került 2009. június végétıl július végéig. E fórumok 
biztosították a konzultáció során a kisebb léptékő, helyi problémákat is kezelni tudó területi 
lefedettséget. A fórumok nyilvánosak és nyitottak voltak minden érdeklıdı számára. A 
területen érintett érdekcsoportok közvetlen értesítést és meghívót kaptak az eseményekre. 
Az alegységi fórumok lebonyolítása a következı lépések szerint zajlott: 

� 2009 tavaszán elkezdıdött a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe bevonni kívánt 
szereplık feltérképezése, az érintettek elemzése (stakeholder elemzés), majd pedig 
ezek alapján kontaktlista készült az alegységre vonatkozóan. Az érintettek adatbázisa 
alegység szinten a következı érdekcsoportok elérhetıségeibıl állt össze:  

Szakmai közigazgatási szervezetek (MgSzH, ÁNTSz, fejlesztési ügynökségek, falugazdászok, 
állami erdészetek, fogyasztóvédelem, katasztrófavédelem, földhivatalok) területi (megyei, 
kistérségi, regionális) szervei 

Megyei és települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, kistérségi társulások 

Civil szervezetek (környezetvédelem, turizmus, sport, oktatás, településfejlesztés stb.) 

Gazdasági szektor civil és érdekvédelmi szervezeteinek területi (megyei, kistérségi, regionális) 
szervezetei (ipari, mezıgazdasági, mérnöki kamarák, erdı- és mezıgazdasági szövetségek és 
szervezetek, ipari és kereskedelmi szövetségek, terméktanácsok, gyógyászat, turizmus és 
vidékfejlesztés képviseletei, energiaszektor, veszélyes üzemek, nagy vízhasználók) 

Vízgazdálkodási ágazat szereplıi (vízitársulatok, víziközmő vállalatok és szövetségek, strand- 
és kikötıüzemeltetık, halászat és horgászat szervezetei, tavak/tározók, vízfolyások és 
mőtárgyak tulajdonosai és kezelıi) 

Tudományos és oktatási intézmények és szervezetek (kutatóintézetek és -vállalatok, 
egyetemek és fıiskolák szakirányú karjai, szakmai egyesületek) 

� Az érintetteknek általános tájékoztató leveleket és az érdeklıdésüket felmérı 
kérdıíveket küldtünk ki, hogy a Víz Keretirányelv tartalmáról és a tervezés folyamatáról 
értesüljenek, és az elkészülı konzultációs anyagokat felkészültebben vegyék kézbe. 
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� Az alegységi fórumok indulásakor a lakosság a sajtón keresztül értesülhetett a 
személyes véleményezés lehetıségérıl. Ennek érdekében a 2009. július 7-én Pécsen 
került sor egy sajtótájékoztatóra, melyen a sajtó képviselıi tájékoztatást kaptak a 
vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésrıl, valamint az aktuális fórumok helyszíneirıl és 
idıpontjairól. Emellett az ezzel kapcsolatban készült sajtóközlemény az igazgatóság 
honlapján is megtekinthetı volt, illetve a sajtó képviselıinek is megküldésre került. 

� A területi fórumok szakmai alapja a honlapon közzétett és az érdekeltek körében 
meghirdetett alegységi konzultációs anyag volt, amit kiegészített a fórumon elhangzott 
prezentáció. 2009 nyarán megrendezett Alegységi Területi Fórumokon a résztvevık 
elmondhatták véleményüket, módosító javaslataikat a vízgyőjtı-gazdálkodási terv 
tervezetére vonatkozóan. A kapott véleményeket és módosító javaslatokat tartalmi 
emlékeztetıkben (jegyzıkönyv) rögzítették, amelyek az elhangzott prezentációkkal 
együtt a www.vizeink.hu honlapon elérhetıek.  

Az alegységen a területi fórum megtartására Csurgón, az Azúr vendéglıben 2009. július 08-án 
került sor. A fórumon összesen 26 fı vett részt 17 szervezet képviseletében. A résztvevık 
összesen 23 véleményt, kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg. Az alegységi fórum 
emlékeztetıjét a 10-1 melléklete tartalmazza. 

b) Tematikus fórumok 

A tematikus fórum a társadalmi véleményezési folyamat egyik csatornája. Célja egyrészt a 
VGT tervezés folyamán szakmai vélemények feltárása és begyőjtése az érintett fıbb 
szakmai és érdekképviseleti csoportoktól, javaslataik szervezett formában való 
megjelenítése. Másrészt a vélemények célzott eljuttatása a tervezık felé, lehetıleg a 
tervezés minél korábbi fázisában, hogy azokat megfelelıen felhasználhassák; majd a 
tervezık reakciójának összegyőjtése és hozzáférhetıvé tétele. Összesen 18 témakörben 
24 tematikus fórum szervezésére került sor.  

A három féle tematikus fórum került megszervezésre.  

•••• országos szinten fontos témakörök (mezıgazdaság, természetvédelem, 
erdıgazdálkodás, önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat, 
szabályozási és átfogó intézkedések, intézményfejlesztés, fejlesztési programozás, 
infrastruktúra fejlesztések, finanszírozás), 

•••• földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylı területek (Alföld felszín alatti 
vizei, Tisza tó, Kırösök és TIKEVIR, Dunántúli-középhegységi és a kapcsolódó 
Budapest környéki hideg és termál karsztvizek ),  

•••• 4 részvízgyőjtı szintjén jelentkezı kérdések. 

d) A Vízgazdálkodási tanácsok 

A társadalom bevonás nagyon fontos része a döntéshozás folyamatába bekapcsolódó, 
javaslattevı, véleményezı szereppel rendelkezı Területi, Részvízgyőjtı és Országos 
Vízgazdálkodási Tanácsok mőködése, illetve utóbbiak vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési bizottságai 
az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet szerint. Ezekben is jelen vannak a „független szervezetek 
jelentıs lakossági réteget képviselve. Ezek a tanácsok a társadalomnak a vízgyőjtı-gazdálkodási 
tervezési feladatokba történı bevonását biztosítják a megfelelı tervezési egységeken, illetve 
javaslatot tehetnek a terv jóváhagyására.  

A korábban az 5/1998 (III. 11.) KHVM rendelet alapján mőködı tizenkét Területi 
Vízgazdálkodási Tanács (TVT) kiegészült egy kötelezıen létrehozandó vízgyőjtı-
gazdálkodási tervezési bizottsággal, változatlan területi illetékességgel. A bizottság 15 fı 
létszámú, összetétele a konzultációs folyamatban széleskörően támogatott arányú, azaz 
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40% az államigazgatás (6 fı), 20% a társadalmi szervezetek (3 fı), 20% a gazdasági 
szereplık (3 fı) és 20% a tudományos-szakmai terület képviselıi. Feladatuk a társadalmi 
részvétel biztosítása a területükre esı tervezési alegységeken. Titkárságukat az egyes 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok biztosítják. 

A részvízgyőjtıkkel (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) azonos mőködési területtel 4 
részvízgyőjtı vízgazdálkodási tanács jött létre. Tagösszetételük alapvetıen két részbıl áll. 
Egyrészt 15 fı 40-20-20-20%-os összetétellel képviseli az államigazgatási, a társadalmi, a 
gazdasági és tudományos-szakmai szektort, másrészt 1-1 tagot a részvízgyőjtın mőködési 
területtel rendelkezı területi vízgazdálkodási tanácsok delegálnak. Ez eltérı létszámot 
eredményez a részvízgyőjtın érintett TVT-k számától függıen. Titkársági feladatait a 
részvízgyőjtı-szintő tervek összeállításáért felelıs környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok (Duna – Gyır; Tisza – Szolnok; Dráva – Pécs; Balaton – Székesfehérvár) 
látják el. 

Az országos szintő testület, az Országos Vízgazdálkodási Tanács, röviden OVT, amely  34 
fıs összlétszámmal jött össze. Tagjai a tervkészítés koordinációjáért országosan, illetve 
részvízgyőjtı-területen felelıs szervek (KvVM három szakterületrıl, VKKI, OKTVF, Észak-
dunántúli, Közép-dunántúli, Dél- dunántúli és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, összesen 9 fı). További 24 fı tekintetében a fentiekhez közel hasonló 
40-20-20-20%-os összetételő, azaz államigazgatás 9 fı; társadalmi szervezetek 5 fı; 
gazdasági szereplık 5 fı; és tudományos-szakmai terület képviselıi 5 fı. Elnöke (további 
tagként) a miniszter által kijelölt állami vezetı. Titkársági feladatait a KvVM látja el.  

 

A Rinya-mente tervezési alegység szempontjából illetékes Dél-dunántúli Területi 
Vízgazdálkodási Tanács a fent említett 5/1998 (III. 11.) KHVM rendelet alapján 1998-ban 
jött létre a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságéval megegyezı 
mőködési területtel és 22 fıs létszámmal, mely az alábbi szervezeteket képviseli: 

1. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
2. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
3. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
4. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
5. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 
6. Baranya Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
7. Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
8. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 
9. Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 
10. Baranya megyei Területfejlesztési Tanács 
11. Somogy megyeiTerületfejlesztési Tanács 
12. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
13. Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
14. Baranya megyei Területi Agrárkamara 
15. Somogy megyei Területi Agrárkamara 
16. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
17. Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
18. Baranya Megyei Mérnöki Kamara 
19. Somogy Megyei Mérnöki Kamara 
20. Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. 
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21. Pécsi Vízitársulat 
22. Kavíz Kft. 

 

E Tanács, melynek titkársági feladatait a pécsi székhelyő Dél-dunántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság látja el, 2009. december 1-én hozta létre Vízgyőjtı-gazdálkodási 
Tervezési Bizottságát, annak érdekében, hogy az érintett társadalmi csoportokat minél 
szélesebb körben vonja be a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatba, ezzel is növelve 
a tervek társadalmi elfogadottságát. A Bizottság 15 fıs létszámú, melynek - 40% 
államigazgatás (6 fı), 20% társadalmi szervezetek (3 fı), 20% gazdasági szereplık (3 fı) 
és 20% a tudományos-szakmai terület (3 fı) összetételben - az alábbi szervezetek a tagjai: 

1. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
2. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
3. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
4. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 
5. Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 
6. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
7. Dráva szövetség 
8. Horgász egyesületek Baranya megyei Szövetsége 
9. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
10. Kaposvári Vízmővek Kft. 
11. Bóly Mezıgazdasági Zrt. 
12. BHV Mezıgazdasági Kft. 
13. Magyar Hidrológiai Társaság 
14. Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége 
15. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 

 

A Tanács és a Tervezési Bizottság legutóbb 2009. december 1-én ülésezett. Az ülésen a 
résztvevık tájékoztatást kaptak a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés folyamatárol és a 
mőködési területre esı alegységek vízgyőjtı-gazdálkodási terveirıl, mely alapján mind a 
Tanács, mind a Tervezési Bizottság ajánlásokkal a tervek jóváhagyása mellett döntött. 

 

10.2 A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára  

A területi fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamint az 
alegységet érintı tematikus fórumokon és az alegységet érintı fórumokon elhangzottak 
feldolgozásra kerültek és a tervezık minden észrevételre leírták a véleményüket a  10-2 
mellékletben, jelezve, hogy az adott véleményt 

− a terv jelenleg is tartalmazza / figyelembe veszi 
− elfogadják a véleményt, beépítésre kerül / figyelembe veszik a tervben 
− részben elfogadják, a vélemény egyes elemeit a beépítik / figyelembe veszik a tervben 
− a terv szempontjából nem releváns 
− nem fogadják el, a tervbe nem építik be 

Ezen értékelés alapján összefoglalva elmondható, hogy az észrevételek többsége (20 db) részben 
vagy egészen a már korábban is felmerült, a vizek állapotával vagy a tervezési folyamattal 
kapcsolatos problémákra, kérdésekre hívták fel a figyelmet. Ezek természetesen figyelembe lettek 
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véve a tervezésben. Akadtak azonban olyan észrevételek is, melyek a terv szempontjából nem 
voltak relevánsak vagy elfogadhatók (5 db). Ezek a tervbe nem kerültek beépítésre. 

A beküldött vélemények digitális formátumban a végleges tervek társadalmi egyeztetést bemutató 
fejezetének 10-3 mellékletébe kerülnek. 
 

10.3 A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége 

A www.vizeink.hu honlapon érhetı el minden a társadalom bevonásához kapcsolódó dokumentum, 
beleértve a 2008-ban megvitatott Jelentıs Vízgazdálkodási Kérdések címő dokumentumot és a 
2009-ben zajlott konzultáció dokumentumait. Utóbbiak között az országos, részvízgyőjtı és 
alegységi terv kéziratok, konzultációs anyagok és mellékletek, háttéranyagok és megalapozó 
tanulmányok, fórumok prezentációi, meghívói, jegyzıkönyvei, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat 
dokumentumai a legfontosabbak. Minden írásban érkezett hozzászólás, valamint a szóban 
elhangzott vélemények emlékeztetıi is megtekinthetık a honlapon.  Az alegységi konzultációkkal 
kapcsolatban az alábbi dokumentumok érhetık el a honlapon: 

� Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kézirata és mellékletei 

� Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv konzultációs anyaga és mellékletei 

� Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kéziratához, konzultációs anyagához és 
mellékleteihez érkezett naplózott, mindenki által követhetı, és tovább véleményezhetı 
hozzászólások és vélemények 

� Alegységi Területi Fórumok dokumentumai 

6) Meghívó 

7) Prezentációk 

� Fórum keretei (bevezetı elıadás) 

� Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás) 

8) Emlékeztetık és jelenléti ívek :  

� fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl 

� jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet) 

� 4 db fotó 

� Tematikus fórumok dokumentumai 

1) Meghívó 

2) Prezentációk 

� Fórum keretei (bevezetı elıadás) 

� Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás) 

3) Emlékeztetık és jelenléti ívek :  

� fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl  

� jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet) 

� 4 db fotó 

 

 


