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

Székesfehérvár, 2009 július 29.  





Főbb vízfolyások (16 db): 
•  Veszprémi-séd (3 vt.) 
•  Nádor csatorna (2 vt.) 
•  Séd-Sárvizi malomcsatorna 
•  Gaja-patak (3 vt.) 
Állóvizek (12 db, többnyire mesterséges): 
•  Sárszentmihályi tározó 
•  Pusztaegres környéki tavak 
•  Soponyai tavak és tározó 
Főbb felszín alatti víztestek (10 db): 
•  DKH Séd-Nádor vízgyűjtő karszt 
•  Séd-Nádor-Sárvíz vízgyűjtő porózus 
•  Szabadbattyáni termálkarszt 



Vízfolyások és állóvizek 

1. Vízfolyások és állóvizek szabályozottsága   
•  Túlszabályozott, rendezett medrek (15 db víztest) 
•  Zonáció hiánya ( 15 db víztest) 
•  Vízkivételek (9 db víztest) 
•  Nem megfelelő hullámtéri tevékenység ( 16 db vítztest) 

2. Tápanyag és szervesanyag terhelés  
•  Belterületi diffúz  szennyezés (12 db víztest) 
•  Diffúz mezőgazdasági szennyezés ( 16 db víztest) 
•  Halastavak leeresztéséből származó tápanyag terhelés ( 8 db 

víztest) 
•  Kommunális szennyvíztisztítás  hiánya vagy hatásfokának nem 

megfelelő volta ( 5+ 9  db víztest)  

4. Veszélyes anyagok 
•  Vegyipari üzemek korábbi szennyezése ( 3 db víztest) 



Felszín alatti vizek 

1.  Mennyiségi problémák  
•  Nincs, de pl. Veszprémben az utánpótlódás és vízkivételek 

azonos mértékűek. 
2. Nitrát és ammónium szennyezésekkel 

kapcsolatos problémák        
•  Diffúz mezőgazdasági szennyezés (3 db víztest) 
•  Települési diffúz ( 3 db víztest) 
•  Állattartó telepek ( 3 db víztest) 

•  Kommunális hulladék lerakó ( 1 db víztest)  
3. Egyéb szennyezések  
•  Illékony klórozott szénhidrogén  ( 1 db víztest) 



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

Víztestek  Módosíto-ság/létrehozás oka 
               Erősen módosított  

Dinnyés-Kajtori-csatorna  Vízjárása a Velencei-tó vízleeresztése miatt  erősen befolyásolt. 
Gaja-patak alsó  A sok fenéklépcső gátolja a hosszirányú átjárhatóságot. 
Gaja-patak középső  Fehérvárcsurgói tározó a hosszirányú átjárhatóságot gátolja 
Mór-Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője  Völgyzárógátas halastavak  
Nádor-csatorna középső  Duzzasztók  mg. vízigények kielégítése céljából, belvízvédelem 
Nádor-csatorna felső  Duzzasztó épült a mezőgazdasági vízigények kielégítése céljából 
Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás dél  Völgyzárógátas halas- és horgásztavak  

Veszprémi-Séd alsó 
A Királyszentistváni duzzasztóval a Séd-Sárvízi malomcsatornába terelik a teljes 

vízmennyiséget. 

Mesterséges víztestek: 

Séd-Sárvízi malomcsatorna  Mezőgazdasági vízszolgáltatás , belvízvédelem 

Bodakajtori tavak  Halgazdálkodás 

Dinnyési ivadéknevelő tavak  Halgazdálkodás 

Fűzfás tavak  Halgazdálkodás 

Nádasdladányi bányatavak  Ülepítő tó, bányászati hasznosítás alatt álló tavak 

Pusztaegres környéki tavak  Halgazdálkodás 

Sárszentmihályi tározó  Mezőgazdasági vízszolgáltatás, horgászat 
Soponyai tavak és tározó  Halgazdálkodás, mg.vízszolgáltatás 

Székesfehérvári tavak I-XI.  Halgazdálkodás 

Táci tavak  Halgazdálkodás 

Várpalotai bányasüllyedéki tavak  Horgásztavak 

Belmajori tavak  Halgazdálkodás 



Vízfolyások -  összesen 16 db 

Ebből 1 jó, 6 nem jó, 9 adathiány miatt nem 
dönthető el 

Állóvizek – összesen 12 db 

Adathiány miatt nem 

minősíthető 

Felszín alatti vizek – összesen 10 db 

Ebből 4 jó, 6 nem jó 

13% 

32% 55% 

ÁLLAPOT: 
1 2 3 



Jó állapot/ potenciál elérése  Enyhébb 
célkitűzés 

(javaslat) 
(%) 

2015-ig 
( %) 

2021-ig 
( %) 

2027-ig vagy 
később 

(%) 

Vízfolyások és 
állóvizek: 16 db 

0% 25%  69% 

Természetes  0% 29% 57% 

Mesterséges  0% 0% 100% 

Erősen 
módosított 

0% 25% 75% 

Felszín alatti 
vizek: 

57% 0% 43% 

14% 3% 

11% 

72% 

Célkitűzések: 

1 2 3 4 



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. Vizsgálatok (környezeti hatásvizsgálatok) 

2. Engedélyezési eljárások 

3. Monitoring fejlesztése 

4. Információk biztosítása, nyilvánosság 

5. Költségmegtérülés elvének érvényesítése 

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


