
Kolossváry Gáborné  
Viziterv Alba Kft.   

"Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” (KEOP-2.5.0/A)  



37 db kijelölt 
vízfolyás víztest 

 2 db kijelölt állóvíz 
víztest  

6 db kijelölt felszín 
alatti víztest 



Főbb vízfolyások: 
•  Kapos 
•  Koppány 
•  Baranya-csatorna 

Felszín alatti víztestek: 
•  Sekély porózus, porózus és porózus termál víztestek: 

–  Kapos-vízgyüjtő, Délnyugat-Dunántúl 
•  Karszt, termál karszt víztestek: 

–  Mecsek-karszt, Mecseki termálkarszt, Közép-dunántúli 
termálkarszt 

•  Hegyvidéki, sekély hegyvidéki víztestek: 

–  Mecsek 

Állóvizek: 
•  Békatói halastavak 
•  Pacsmagi tavak 



Vízfolyások (37)   
1. Vízfolyások szabályozottsága 

•  Rendezett mederforma, nem megfelelő fenntartás (35)  

•  Nem megfelelő hullámtéri tevékenység (36)  

•  Völgyzárógátas tározók-füzérszerű tórendszerek (21) 

•  Zonáció hiánya (15)    

2. Tápanyag és szervesanyag terhelés  

•  Völgyzárógátas tározókból történő vízleeresztés (21) 

•  Mezőgazdasági diffúz szennyezés (21) 

•  Települési diffúz szennyezés (20)   

3. Sótartalom és hőterhelés 
 Tamási→Koppány-patak, Dombóvár→Nagykonda-patak 

4. Veszélyes anyagok 
 Az alegységen nem jellemző 



Állóvizek (2)  
 Tápanyag és szervesanyag terhelés  

Intenzív/extenzív haltenyésztésből származó terhelés  

Felszín alatti vizek (6)  
1. Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos 

problémák (Kapos vízgyűjtő víztestje (sp))  
Diffúz és pontszerű szennyezés mezőgazdasági területről, 

településről, ipari területről, állattartó telepekről 

2. Egyéb szennyezések  
Az alegység területén nem ismertek 



??? Egyetért-e azzal, hogy a megadott indok alapján erősen módosított víztestté kell 
nyilvánítani az adott víztestet? 



Vízfolyások -  összesen 37 db 
Ebből 27 nem éri el a jó állapotot, 10 adathiány 

miatt nem dönthető el. 

Állóvizek – összesen 2 db 
Adathiány miatt nem dönthető el. 



Vízfolyások -  összesen 37 db 
Ebből 1 jó, 1 nem éri el a jó állapotot, 35 

adathiány miatt nem dönthető el. 

Állóvizek – összesen 2 db 
Adathiány miatt nem dönthető el. 

Felszín alatti vizek – összesen 6 db 
Ebből 4 jó, 2 nem éri el a jó állapotot. 





Időbeni mentességek főbb okai: 
•  aránytalanul magas terheket jelent a 

megvalósítás,  

•  a szükséges ökológiai helyreállási idő 
hossza, 

•  műszaki természetű gyakorlati vagy 
jogszabályi kényszerek meggátolják. 

Enyhébb célkitűzések főbb okai: 
•  társadalmi-gazdasági jellegű 
•  nincs megfelelő műszaki, technológiai 

megoldás 



1.  Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentése 

2.  Egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémák 
megoldása 

3.  Vízfolyások és állóvizek szabályozottságának 
csökkentése 

4.  Fenntartható vízhasználatok, a vizek mennyiségi 
állapotának javítása 

5.  Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések 

6.  Védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések 

7.  Átfogó, országos intézkedések 



1. Területi agrárintézkedések 

Dombvidéken az erózió csökkentésével lehet eredményeket elérni 

Síkvidéken a  tápanyagterhelés a bevezetett belvíz mennyiségével 
csökkenthető. 

•  erózió csökkentés 

•  tápanyag-felesleg jelentős csökkentése (megfelelő trágyázási 
gyakorlat) 

•  területhasználat módosítása (erdősítés, gyepesítés, élőhelyek 
létrehozása: dombvidéken) 

Megvalósító, költségviselő: Mezőgazdasági gazdálkodók (az állam, 
a keletkező hátrányok és a bevétel kiesés kompenzációját 
támogatja)  



2. Csatornázás és szennyvízelhelyezés  

2015-ig megvalósuló intézkedések 

Szennyvíztisztítás megoldása a SZP szerint  

Új telep és csatorna(Iregszemcse, Pincehely), Meglévő  telepek 
tisztítási technológiájának korszerűsítésével, (Igal, Juta)  

Meglévő telepek hatásfokának növelése a SZP-on felül   

 felszíni vizek nitrogén és foszfor tápanyagterhelésének csökkentése 
(Komló, Hetes, Sásd, Orfű, Mágocs, Balatonlelle). 

Települések csatornázása a SZP szerint:  

Döbrököz, Attala, Dombóvár, Tamási, Kaposmérő, Kaposszerdahely, 
Szentbalázs, Sántos 

2015 utáni feladatok 

Szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és elhelyezés a SZP-ben nem 
szereplő településeken 

Illegális szennyvízbekötések megszüntetése  

Megvalósító, költségviselő: Önkormányzat, lakosság.  



3. Települési eredetű szennyezések csökkentése 
Kommunális hulladéklerakók rekultivációja, új hulladéklerakók 

kialakítása megfelelő műszaki védelemmel (Nagyszokoly)  

Belterületi jó vízvédelmi gyakorlat  

Megvalósító, költségviselő: Önkormányzat.  

4. A halastavi és a horgászati hasznosítás jó 
gyakorlata  

Jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat jogszabályi 
bevezetése 

A "kisvízi ökológiai vízkészlet" alapján történő üzemeltetés 
szabályainak megalkotása   

Megvalósító, költségviselő: halásza(, horgásza( tevékenységet végző 
vízhasználók.  



1. Termálvíz bevezetések korlátozása 
 2015-ig Dombóvár Gunarasfürdő és Tamási Termálfürdő 
 termálvíz bevezetéseinek felülvizsgálata szükséges. 
 2015 után  amennyiben szükséges kötelezések előírása. 

2. Felszín alatti vizeket veszélyeztető, ipari és 
mezőgazdasági eredetű szennyezett területek 
feltárása, kármentesítése  

 Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében a 
 feltárt szennyezések káros hatásainak csökkentése, illetve 
 felszámolása folyik (Kaposvár, Kaposszekcső, Kiskorpád, 
 Komló,  Nagyberki, Sásd és Taszár). 

 Ivóvíztermelést veszélyeztető szennyezés az alegység 
 területén nincs  

 Megvalósító, költségviselő: Szennyezett területek 
tulajdonosa, kezelője.  









1. A felszín alatti vizek fenntartható használata  

 Az alegység által érintett felszín alatti víztestek mennyiségileg jó 
állapotban vannak, intézkedést nem igényelnek. 

 - igénybevételi határérték  

 - víztakarékosság 

 - illegális vízkivételek felszámolása 

 Megvalósító, költségviselő: állam, vízhasználók 

2. Felszíni vizek fenntartható használata 
- hasznosítható vízkészletek ökológiai szempontú vizgálata 

  - víztakarékosság 

  - engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása 

    Megvalósító, költségviselő: állam, vízhasználók 



1. Ivóvízminőség-javító program  
Meglévő telepek fejlesztése: alegységeken található közel 200 

település
ből közül 57 érintett az ivóvízminőség-javító programban 

Megvalósító, költségviselő: önkormányzat 

2. 
Ivóvízbázisok 
bi
ztonságba helyezése és biztonságban tartása 

- Ivóvízbázis védelmi Program végrehajtása  
 Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása folyamatban van (Attala, Igal, Kaposvár, Ráksi, 
Mindsz
entbodisa, Bakóca, Komló-Mánfa, Komló-Kőlyuk és Orfű)  
 Megvalósító, költségviselő: Víziközmű tulajdonos, szolgáltató: önkormányzat, 
állam, 
sz
ennyezők (szennyezések csökkentését szolgáló beruházások).  



1. Védett természeti területek speciális védelme  
 A Natura 2000 fenntartási tervek készítésére, készítőjére és 
tartalmára vonatkozó szabályok megalkotása szükséges 

 A NATURA 2000 területekre vonatkozóan fenntartási tervek 
kidolgozása is szükséges a kormányrendelet szerinti 
tartalommal (ezek megvalósítására az ÚMVP forrást biztosít) 

 Megvalósító, költségviselő:   A Natura 2000 terület 
tulajdonosa, kezelője (állam, mezőgazdasági 
gazdálkodók stb.). Védett Natura 2000 területek 
visszavásárlását, helyreállítását az állam támogatja 
(KEOP). A gyepterületek fenntartására vonatkozó 
korlátozások ellentételezésére a Natura2000 
gyepterületeken gazdálkodók számára az ÚMVP 
kompenzációt biztosít. 



2. Természetes fürdőhelyekre vonatkozó 
speciális intézkedések  
 Jelenleg az alegységen 2db (Deseda tó, Orfűi tó) kijelölt és 
engedélyezett természetes fürdőhely található. 

 A fürdővizek minőségéről EU Irányelv rendelkezik. A hazai 
szabályozás  környezetminőségi határértékeken keresztül 
szabályozza a környezet vízminőségét, a megengedhető 
tevékenységeket és előírja a megfelelő tájékoztatást. Ezek 
közül a feladatok közül a környezet vízállapotának 
biztosítása tartozik a vízgyűjtő-gazdálkodási terv feladatai 
közé.  

 Megvalósító, költségviselő:   Kijelölt fürdőhely kezelője, 
tulajdonosa, vízhasználók.  

 Egyes szennyezés-csökkentő intézkedések 
megvalósulását állami támogatások ösztönzik. 



1. Vizsgálatok (környezeti hatásvizsgálatok)  

2. Engedélyezési eljárások 

3. Monitoring fejlesztése 

4. Információk biztosítása, nyilvánosság 

5. Költségmegtérülés elvének érvényesítése 

6. Képességfejlesztés (K+F, szakemberképzés 
stb.)  


