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Egyetért‐e azzal, hogy a megado2 indok alapján erősen módosíto2 víztes2é kell nyilvánítani 
ezeket a víztesteket? 

Víztestek  Módosíto-ság/létrehozás oka 

1) erősen módosíto2 

Gyáli 1, 2.‐főcsatorna és Szilassy‐csatorna  belvízlevezetés 

Ráckevei‐Soroksári Dunaág  rekreáció, természetvédelem 



Víztestek  Módosíto-ság/létrehozás oka 

2) mesterséges víztestek 

Belvízlevezető csatornák (Duna‐völgy és 
Hátság) ‐ (17 csatorna víztest) 

Belvízlevezetés 

A Duna‐völgy ke-ős működésű csatornái     
(9 csatorna víztest) 

Belvízlevezetés és öntözés 

Kavicsbánya‐tavak (11 állóvíz víztest)  Kavicsbányászat, majd 
horgászat, rekreáció 

Intenzíven művelt halastavak  

(3 víztest) 

haltenyésztés 



Jelenleg 
megfelelő 

% (db) 

Jó állapot/ potenciál elérése 

2015-ig 
% (db) 

2021-ig 
% (db) 

2027-ig vagy 
később 
% (db) 

Vízfolyások 
és 

állóvizek: 
39 (22) 11 (6) 27 (15) 23 (13) 

Természetes 
64 (9) 0 (0) 29 (4) 7 (1) 

Mesterséges 
33 (13) 13 (5) 27 (11) 27 (11) 

Erősen 
módosított 0 (0) 50 (1) 0 (0) 50 (1) 

Felszín alatti 
vizek:  8 (1) 0 (0) 50 (6) 42 (5) 





1.  Tápanyag- és szervesanyag terhelések 
csökkentése 

2.  Vízfolyások és állóvizek szabályozottságának 
csökkentése 

3.  Fenntartható vízhasználatok, a vizek mennyiségi 
állapotának javítása 

4.  Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések 

5.  Védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések 

6.  Átfogó, országos intézkedések 





























Komposztálás? 

NEM 

Nitrifikáció, (kis terhelés, NH4<5 mg/
l) 

27 600 000 Ft 

Biogázhaszno-
sítás? NEM 

Foszfor eltávolítás nitrifikáció nélkül 

27 600 000 Ft 

Üzemirányítás? 

6 900 000 Ft 

Foszfor és nitrogéneltávolítás 

55 000 000 Ft 



Intézkedés megnevezése  Fajlagos költség 
vonatkozása 

Beruházási, 
felújítás 
fajlagos 
költsés 

Üzemeltetési 
fajlagos költség 

Síkvidéki vízfolyás és 
csatorna kis-, középvízi 
medrének rehabilitációja 

20-40 m széles 
kiöblösödések 80-100 
m hosszon: 4 MFt 

4  mFt/
db 

növényzet 
gondozása, 
helyreállítás 

0,5  mFt/db/ 
év 

Mederbeli növényzet 
szelektív irtása 

Mederbeli növényzet 
szelektív irtása 

0,5 - 
2,0 

mFt/ 
km 

karbantartás 0,5-1
,5 

mFt/km/
év 

Partisáv szelektív 
növényirtása 10 m 
szélességben, két 
oldalon 

2,4  mFt/ 
km 

Fenntartó kotrás  1 m szélességben   0,5 
mFt/  
m 
szél / 
km 

karbantartás 
nincs, 5-10 
évente 
beruházás. 

0,00  mFt/km/
év 

Füves védősáv létesítése 
a meder és a 
mezőgazdasági terület 
között 

Területszerzés és 
gyepesítés 10 m 
szélességben, 
mindkét oldalon 

2,2  mFt/ 
km 

kaszálás 
(kisajátított)  0,08  mFt/km/

év 

levágott 
növényzet 
letakarítása  

0,10  mFt/km/
év 

Erdős védősáv létesítése 
a meder és a 
mezőgazdasági terület 
között 

Területszerzés 
éserdősítés 20 m 
szélességben, 
mindkét oldalon 

6,1  mFt/ 
km 

felfutás alatt, 
tölgy, bükk (5 
év) 

0,38  mFt/km/
év 

felfutás alatt, 
lágy lombos (5 
év) 

0,18  mFt/km/
év 

felfutás után   0,12  mFt/km/
év 


