
Bartal György  
(Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) 

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



Főbb vízfolyások: 

•  Duna Szigetköznél 
•  Lajta 
•  Mosoni-Duna alsó, felső, középső 
•  Rét-árok 
•  Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer 
•  Szivárgócsatorna 
Állóvizek: 

•  Lipóti morotvató 

Főbb felszín alatti víztestek: 

•  Szigetköz porózus és sekély porózus 
•  Hanság, Rábca-völgy porózus és sekély porózus 
•  Északnyugat-dunántúl porózus termál 



Vízfolyások és állóvizek 

1. Vízfolyások és állóvizek szabályozottsága   
•  Duna és mellékágrendszer megfelelő kapcsolata, hossz- és 

keresztirányú átjárhatóság hiánya 
•  Duna medermélyülése miatt károsodott ökoszisztémák (Duna, Mosoni-

Duna, Alsó-Szigetköz) 

•  Vízkészlet problémák a vízkormányzással érintett víztesteken (Duna, 
Mosoni-Duna, Mentett Oldali Vízpótló Rendszer, Lajta) 

2. Tápanyag és szervesanyag terhelés  
•  Csapadékvízzel higított szennyvizek bevezetése (Győr) 

3. Veszélyes anyagok 
•  Több veszélyes hulladékot tároló, feldolgozó üzem az élővízfolyás 

közvetlen közelébe települt, havaria helyzet esetén veszélyforrás 



Felszín alatti vizek 

1. Mennyiségi problémák  
•  Vízfolyások és mellékágak nem elegendő mennyiségű vize 

miatt a parti területeken a talajvízszint süllyed 
2. Nitrát és ammónium szennyezésekkel 

kapcsolatos problémák        
•  Mezőgazdasági területekről megjelenő diffúz szennyezés 
•  Települési szennyvízelhelyezés, alacsony rákötések               

(pl. Bezenye 62%, Dunakiliti 66%, Várbalog 67%) 
•  Vízbázisvédelmi kérdések (5 üzemelő, 6 távlati) 

3. Egyéb szennyezések  
•  A korábbi TSZ területeken hátrahagyott anyagok, gépipari, 

fémipari cégek és hulladéklerakók jelentenek potenciális 
veszélyforrást 



??? Egyetért‐e azzal, hogy a megado3 indok alapján erősen módosíto3 víztes3é kell 
nyilvánítani az ado3 víztestet? 

Víztestek  Módosíto-ság/létrehozás oka 

1) erősen módosíto3 

Duna Szigetköznél, Lajta, Mosoni‐Duna alsó, felső, 
középső, 

Árvízvédelem, ökológiai vízpótlás 

Mente3 Oldali Vízpótló Rendszer  Ökológiai vízpótlás 

3) mesterséges víztestek 

Rét‐árok, Szivárgócsatorna 



Vízfolyások -  összesen 8 db 
Ebből 0/1 jó, 6/2 nem jó, 2/5 adathiány miatt nem 

dönthető el (ökológiai/kémiai) 

Állóvizek – összesen 1 db (Lipóti morotvató) 
Ebből 1/0 jó, 0 nem jó, 0/1 adathiány miatt nem 

dönthető el 

Felszín alatti vizek – összesen 5 db 
Ebből 5/4 jó, 0/1 nem jó (mennyiségi/kémiai) 
Ez a Szigetköz sekély porózus víztest, ami 

kihatással van a Jánossomorja vízellátásara. 



Jó állapot/ potenciál elérése 

Jelenlegi jó 
állapot 
db 

2015-ig 
db 

2021-ig 
db 

2027-ig vagy 
később 
db 

Vízfolyások és 
állóvizek: 

1 5 3 0 

Természetes  1 0 0 0 

Mesterséges  0 2 0 0 

Erősen 
Módosított 

0 3 3 0 

Felszín alatti 
vizek: 

4 0 0 1 



Időbeni mentességek főbb okai: 

•  a szükséges ökológiai helyreállási idő hossza, 

•  műszaki természetű gyakorlati vagy jogszabályi 
kényszerek meggátolják, 

•  aránytalanul magas terheket jelent a megvalósítás.  



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 
•  tápanyag-felesleg jelentős csökkentése 

•  művelési ág/mód váltás 

•  állattartótelepeken megfelelő trágyaelhelyezés 

Megvalósítók/költségviselők: mezőgazdasági gazdálkodók  
2. Vízfolyások és állóvizek rehabilitációja  
•  mentett oldali vízpótlórendszer esetén mederrehabilitáció (kaszálás, iszapolás) 

3. Csatornázás és szennyvízelhelyezés  
•  Szennyvíz Program (6 üzemelő telep is szerepel benne) 

Megvalósítók/költségviselők: Önkormányzat, lakosság  
4. Települési eredetű szennyezések csökkentése 
•  települési hulladékgazdálkodás, 

•  belterületi csapadékvíz elvezetés 

Megvalósítók/költségviselők: Önkormányzat 



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

•  Országos Környezetvédelmi Kármentesítési Program keretében 
37 kármentesítés folyik az alegységen (általában ásványi olaj, 
nehézfém, PAH, TPH) 



1.  Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja  
•  megfelelő szélességű hullámtér vagy nyílt ártér létrehozása 

•  partmenti védősáv 





1.  Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja  
•  megfelelő szélességű hullámtér vagy nyílt ártér létrehozása 

•  partmenti védősáv 

•  mederrehabilitáció 

•  feliszapolódott medrek kotrása 

•  élőhely rekonstrukció 

•  Mosoni-Duna felső szakasz rehabilitációja (KEOP 2.2.1.) 

•  Mentett Oldali Vízpótló Rendszer ökológiai mederrehabilitáció, vízpótlás (KEOP 
2.2.1.) 

Megvalósító/költségviselő: Vízfolyás tulajdonosa, kezelője. 

2. Nagy folyók szabályozottságának csökkentése 
•  főmeder és hullámtéri mellékágak közötti keresztirányú átjárhatóság 

•  Alsó-szigetközi Vízpótlórendszer (KEOP 2.2.1.) 

•  Mosoni-Duna alsó és középső szakaszának rehabilitációja (KEOP 2.2.1.) 

•  Mosoni-Duna alsó szakasz medersüllyedés – torkolati mű (KIOP) 





1.  Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja  
•  megfelelő szélességű hullámtér vagy nyílt ártér létrehozása 

•  partmenti védősáv 

•  mederrehabilitáció 

•  feliszapolódott medrek kotrása 

•  élőhely rekonstrukció 

•  Mosoni-Duna felső szakasz rehabilitációja (KEOP 2.2.1.) 

•  Mentett Oldali Vízpótló Rendszer ökológiai mederrehabilitáció, vízpótlás (KEOP 
2.2.1.) 

Megvalósító/költségviselő: Vízfolyás tulajdonosa, kezelője. 

2. Nagy folyók szabályozottságának csökkentése 
•  főmeder és hullámtéri mellékágak közötti keresztirányú átjárhatóság 

•  Alsó-szigetközi Vízpótlórendszer (KEOP 2.2.1.) 

•  Mosoni-Duna alsó és középső szakaszának rehabilitációja (KEOP 2.2.1.) 

•  Mosoni-Duna alsó szakasz medersüllyedés – torkolati mű (KIOP) 

•  Lajta rehabilitáció, ökológiai átjárhatóság, nyílt ártér (KEOP 2.2.1.) 

•  SZITE-javaslat – 3 műtárgy létesítése 

Megvalósító/költségviselő: Vízfolyás tulajdonosa, kezelője  



SZITE-javaslat 

Meanderező változat: árvízvédelmi, jéglevezetési okból nem javasoljuk 



Lajta vízkészletgazdálkodási problémái 

Jelentős vízhasználatok osztrák területen 

Jelentős vízhiány az alsó szakaszon pl.: 2001. évi aszály 

Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság keretében kell tárgyalni 



3. Mesterséges csatornák rekonstrukciója   
•  partmenti védősáv kialakítása (Rét-árok és Szivárgócsatorna) 
•  üzemeltetési rend felülvizsgálata (Rét-árok és 

Szivárgócsatorna) 
Megvalósító/költségviselő: Mesterséges csatornák tulajdonosa, 

kezelője. 

6. További intézkedések  
•  Hossz- és keresztirányú átjárhatóság biztosítása 

•  Duzzasztók, zsilipek üzemeltetése 

•  Hallépcsők építése 

Megvalósító/költségviselő: Műtárgyak tulajdonosa, kezelője. 



1. A felszín alatti vizek fenntartható használata 

•  A felszín alatti vizek jó mennyiségű állapotúak 

•  Készlettel történő gazdálkodás szabályozása 

•  Víztakarékosság fontossága 

•  Illegális vízkivételek felszámolása 

Megvalósítók/költségviselők: állam, vízhasználók 

2. Felszíni vizek fenntartható használata 
•  Vízkivételek szabályozása 

•  Területi vízvisszatartás növelése (mellékágrendszerek vízpótlása) 

•  Tározók üzemeltetése (ökológiai átjárhatóság megoldása) 

•  Vízzel való takarékosság 

Megvalósítók/költségviselők: állam, vízhasználók 



1.  Ivóvízminőség-javító program  

Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása folyik. 

Megvalósítók/költségviselők: Önkormányzatok 

2. Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban 
tartása  

Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása folyamatban van. 

Megvalósítók/költségviselők: Önkormányzatok 



1. Védett természeti területek speciális védelme  
•  NATURA 2000 területre vonatkozóan fenntartási tervek 

kidolgozása 
•  A szigorúan védett Parti erdei égerláp vízpótlása a Lajta és a 

Mosoni-Duna között 
Megvalósítók/költségviselők: Natura 2000 terület tulajdonos, kezelő 

3. Természetes fürdőhelyekre vonatkozó 
speciális intézkedések  

•  A környezeti vízállapotának biztosítása - 3 kijelölt természetes 
fürdőhely (2 Mosoni-Dunán, 1 a Mentett Oldali Vízpótló 
Rendszeren) 

Megvalósítók/költségviselők: fürdőhely tulajdonos, kezelő 



1. Vizsgálatok (környezeti hatásvizsgálatok) 
2. Engedélyezési eljárások 
3. Monitoring fejlesztése 
4. Információk biztosítása, nyilvánosság 
5. Költségmegtérülés elvének érvényesítése 
6. Képességfejlesztés (K+F, szakemberképzés 

stb.) 



1.  Egyetért-e a javasolt célokkal, intézkedésekkel, koncepciókkal? 
Ha nem, mi az, amit módosítana? 

2 .   A javasolt intézkedések közül melyeket tartja reálisan 
megvalósíthatónak 2015-ig, és melyeket 2021-ig, illetve 2027-ig? 

3.  Az Ön szervezete milyen szerepet tud vállalni a tervezett 
intézkedések megvalósításában, a vizek állapotának 
javításában? 

4.  Amennyiben egy tervezett intézkedés az Ön által képviselt 
szervezet számára ebben a formában nem támogatható, mi 
ennek az oka, és lát-e olyan kompromisszumot, amely a 
szervezet részére még elfogadható, miközben a vizek állapota is 
javítható? 


